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 الممخص
ُتعتبر مشكرة عمز رلمواننو ارعمواعلشررعما احارعمحوأرا مشرحميار موات رراجل مواترلمتنو رامةح مواعرلا م ل ررعم

ارراهمارر ومواب ررتمواررأمت  رر  مي رر مواتننعرر موانلرر  لماع ررلمواننو اررعمواعلشررعمموارراح مواهلش ررعمحشهصررلمشلرر  حا ا 
ا احارعم ررلموصاتلررلةموانلرر امهلزتبررلوسميأرراموان ررلت مواصلشرعم ررلمتننعرر مز ررلمواننو اررعموانتلو ررام رر  موا ررهنو م

نضر  موا له ع محات   قمذا مواصاهمت ممت    مظلا  متلو امز لمواننو اعمواعلشعم أموصاتلرلةموانلر امشر مت
يا مي بلبصلمحشللةومتننع صلمحوص لوموصاتللةجعموانت تبعمز أمك مشلراو ش مةوو رعمترر   مو رتانلوو موا  رل م
وانلرر  أم ررأميةحو مواررا حموا ةررنشأمز ررأمش هرر و ميةو.مارر وموا  ررل .حت مو ررت اوممي رر ن موات لشرر موانكررت  م

 مو ررتانلوو موابهرررن م ررأميذحنموا لوارررعما  ررلأمي رر مواتننعررر موانلرر  أماع رررلمواننو اررعمواعلشرررعما احاررعمشررحم ررر 
وا ةنش ررعمز ررأموان ررلا موانلا ررعمص ررتانلوم ررأمشررنووةموابهررن  مواررا حمواعررلمموان  أ وص ررتانلوموا ل  ح ررل أم
و ر وةو موابهرن .حت مواتن ر م ارأمينمز ررلمواننو ارعمواعلشرعم رأموصاتلرلةموانررلاأمشرحميبر  موص ررت ص موانلا ررعم

وانلرر بماررنمز ررلما ة رأوةوت ال حينموصزتنررلةمز ررأمواتننعر موانلرر  أمشررحم رر  مواترلمجعررلالمشهصررلموصاتلرلةم
يذحنموا لواعم  ةام اأم عرلة موارا حمواعرلممواراو  أ حع ةاميجمرلموارأمت و ر موص رتانلوموا رل محشرحم ر مت و ر م

واننو اعمشعا ماننمواهلتجموان  لموص نلال محصمتن امز اعمذو مةصاعم أللت عمب حمواتننع موانل  أماع لم
واعلشررعما احاررعمح ررل أمووبررل.موابهن .ارر ا مج ررخمواعنرر مز ررأم لرروموصزتنررلةمز ررأمواتننعرر موانلرر  لماع ررلم

 واننو اعمواعلشعمحو تباو مذا مهر لا خمي  امشا مو اووموالةن ميحم اكل.م هلة قم  لةجع.
Abstract 
 The problem of the state’s public budget deficit is considered one of the 
most critical challenges facing countries in the world, especially developing 
countries, including Egypt. Therefore, this study aims to evaluate the impact of 
bank financing of the state’s public budget deficit in the Egyptian economy as one 
of the important tools of financing the increasing budget deficit during previous 
years. To achieve the previous goal, the phenomenon of increasing public budget 
deficit in the Egyptian economy was analyzed with the clarification of the most 
important causes, sources of financing and the economic implications of each 
source. This is along with studying the impact of banking sector investments in 
government debt instruments on the performance of this sector.  
 The econometric approach of  joint Cointegration was utilized to 
measure the impact of bank financing of the state's public budget deficit through 
banks ’investments in government treasury bills on the financial risks of investing 
in bank resources, domestic public debt, private investment, and bank net revenues. 
Findings can by summarized as following:  the public budget deficit is one of the 
most prominent financial and structural imbalances that the Egyptian economy 
suffers from, depending on bank financing through treasury bills leads to 
increasing of internal public debt and declining in private investment and thus 
decreasing of GDP growth. In addition, there in is no statistical significancy 
between bank financing of the state's public budget deficit and net bank profits. 
Therefore, depending on the bank financing for the public budget deficit should be 
reduced and to be replaced with other financing tools such as issuing sukuk or 
constructing sovereign funds. 
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 مقــدمة
واترلمتنو رامةح مواعرلا مموات راجل ُتعتب مشكرة عمز رلمواننو ارعمواعلشرعما احارعمحوأرا مشرحميار م

هعرامماراو موص ر وةو مواعلشرعمز رأممللر  مذار مواع رلموار بمج رلأمو نلا  ر ل عموااح مواهلش عمحشهصلمش
ررمتغ  ررعمواهل ررل مواعلشررع.محاررا ررصاررتمت رر موانكررة عمواتنلش   ب عررعمحيان ررعمامولماظرر  ملمح لو   رر  ررةو  مللمزلش 

تننعررر م  رررممواتهن رررعموصاتلرررلةجعمحوص تنلز رررعمحت   رررقماواننو ارررعمواعلشرررعما احارررعمحكناصرررلمتعتبررر مو ةو م
 يااوهموا  ل عمواعلشعما احاع.م

ررموحاررامحو رراموصاتلررلةموانلرر بمز ررل مم  ررأمواننو اررعمواعلشررعما احاررعمح رر م ررأمموحشتلو ررا مملةوتن 
ذا مواع لممجموان  أموص نلاأم محاامتعاة مي بل %مشحمواهلت53شلج   مشحممهعومو أ لنم اأم

 رررأممواهل رررل مواعلشرررع   ررر م ارررأماب عرررعمموص ررر وةو مواعلشرررعمحشهصرررلمشرررلمارررنمحشهصرررلمشرررلم   ررر م ارررأماب عرررع
اب عرررعمواص ةررر موصاتلرررلةبما اتلرررلةموصاتلرررلةموانلررر ا محواررربعوموت ررر مجنةرررحمتل ررر  سم رررأمضرررن.م

م.وانل بم
حاررامتهنزررتمشلررلةومتننعرر مز ررلمواننو اررعمحواتررلموزتنررا مز  صررلموا ةنشررعموانلرر ععمابرر مم

محت ب ررقمب اررلشجموص رر .موصاتلررلةبم ررلمش  رر مت ررع هل موا رر نموانلضررلمبرر حموصاترر و موا ررلو لم
 رر  مواتننعرر موانلرر  أ محاعررخمواتننعرر موانلرر  أموارراحومو جبرر م ررأمتننعرر مز ررلممشررحيحموارراو  لم

رلميحمتنررنع  مواننو ارعمواعلشرعم  رأمشلرر م ل رعم ر  مواانلا هررل مشرحموا ر نموانلضرأم ررنو.مكرلنموا وض 
هررلاع ل.حاظ  وما ررا موت ررلوموا رر ب عمواتررأمات ررتمزررحمذارر مزنررا موا ةنشررعموانلرر ععم اررأمو ررت او م
ومز أم  اووميذحنموا لواعم رأمش  ر م ح   عمي  اماتننع مز لمواننو اعمواعلشعمهننووةمأ    عموزتنلة 

 مشحموا  نموانلضأم رأم ارلومب ارلشجموص ر .موصاتلرلةا محواترأمكرلنما  صرل موانلر  أموات ع هل
واهل خمو جب مشرحموصجتترل م رأمت ر مو ذحنماظر  ومانرلمتن رل مهرامشرحمترنو  مهر حسمو شرلنمحوا ر ناعم

محواعلتاموانتن لمحوابعامزحمت  بل موا نق.
 مذكمة البحث

وانررلشحم ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررع م  ررامب رر ممشكررة عمواع ررلمأررا موصاتلررلةموانلرر بممنو را 
الم4222م-م3;;3شتن مما بعمز لمواننو اعمواأمواهلتجموان  لم ر  م تر  موص ر .موصاتلرلةبمو

%م6,;المووتلر مشتن رمما ربعمواع رلموارأم:423م–م4223%مشرحمواهرلتجموان  رل ميشرلموالتر  مو6ا نم
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أاةتصلموتللا عمشل ت ع تم لموصت لةمو حوحبرلمميضعلهمواه بعموانا أمواتلم5شحمواهلتجمهنلم ت لح م
م%.م5حااوالم

المز رررأمواتننعررر م4222م-م3;;3حاررراموزتنرررا موا ةنشرررعم رررلمتننعررر مواع رررلم ررر  موالتررر  مو
%ما تننعر موان  رلم57,9%مشحمو نلالمواتننعر موان  رلمش لبر م86,5وان  لمغ  موانل  لمبه بعم

ا موا ةنشررعم ررلمتننعرر مواع ررلمهكررة مكب رر مالموزتنرر:423م-م4223وانلرر  ل محا ررحم رر  موالترر  مو
ز أمواتننع موانل  لم  امب  مشتن مما بعمواتننع موانلر  لمويذحنمح رهاو موا لوارعالمشرحم  نرلالم

% محارررامب غرررتمشتن رررمما ررربعمو و رررا موا لتنرررعمشرررحميذحنموا لوارررعماررراام88,5واتننعررر موان  رررلما رررنم
وا  رر اموا ررلت مارروذحن.محاررامت تررخم%مشررحم  نررلالم98,7الما ررنم:423–3;;3وابهررن م رر  موالترر  مو

ز ررأمواتننعرر موانلرر  لماع ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعماكررن.مظررلا  موانلوأنررعم مرر  مزررحم عررلة مأ رر م
واا حمواعلمما ومترت   مشكرة عمواب رتم رلمالرنومةحومواتننعر موانلر  لمكرأرامح رلت متننعر مز رلم

و رراموان ررتن محوانررلشحماظررلا  مز ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعم ررلمشلرر م ررلموا رر    مز ررأمظررلا  مواتلم
واننو اررعمواعلشررعما احاررعم ررلمشلرر محشررلمت تررخمز  صررلمشررحمث ررلوم رر ب عم   رر  مشارر مواتمرر  محتلو ررامأ رر م

نقمزن  ررعمواهنررنموصاتلررلةبمح صررنةموص رر .موصاتلررلةبمواتررلمعررواررا حموان  ررلمهنررلمجنارر مت رراجل مت
 رر مزررحمي رر مشلوأنررعموص ررتانلوموا ررل م الاتتبهلاررلموااحاررعمشهرر مت ررع هل موا رر نموانلضررلمحأتررأموتن

م.حي  مذا مز أمواهننموصاتللةا
      أُوية البحث

اررأميصمحمتتنار ميان ررعمواب ررتم ررلمكناررام تهررلح مهلاكرر .محوات   رر محوأررا مشررحميارر موانكررة  مم
انرلماصرلمشرحموانلر ام رلموصاتلرلةممللمأ     رعمواعلشعما احاعمواترلمتنار مت راج مشكة عمتلو امز لمواننو ا

تررر   مكب رر مز ررأمواعا ررامشررحموانتغ رر و موصاتلررلةجعمو  رر ا م مرر  مزررحمب ررلنمي رربل موت ررلسموا ةنشررعم
لمواأمواتننع موانل  لماع لمواننو اعمواعلشعمش لواعمبن لت مواتننعر مو  ر امحترر   مار ومواتننعر م ر ب م

ان رر  موا ت  ررأموص ررتانلوموا ررل موارر امجعررامومواعا ررامشررحموانتغ رر و موصاتلررلةجعمواصلشررعمشارر ممز ررأ
ما هننموصاتللةا.
 أىداف البحث

تن   ممحشاامااوتامز أ تنا مواصاهموا ت  لماص ومواب تم لمت    مةحومواتننع موانل  لم
 :حشتمنه لواتننع موا  مماع لمواننو اعمواعلشعما احاعم لمشل م
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وا رررل.موامرررن.مز رررأممذاررر  ش ي ررربل ممحت   ررر مظرررلا  متلو رررامز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعم رررلمشلررر  م -
 شهصل.وصاتللةجعموانت تبعمز أمك ممشللةومتننع ما ومواع لمحوت لو

ي بل متلم  موصزتنلةمز أمواتننع موانل  أماع لمواننو اعمواعلشعما احاعمحشل ت تخمز  امشرحم -
 .شلوأنعموص تانلوموا ل محو  مذا مز أمشعا مواهننموصاتللةا

مارر ومموانلرر  لم ررلميةحو مواررا حموا ةررنشلمز ررأمش هرر و ميةو.ةوو ررعمتررر   مو ررتانلوو موا  ررل م -
 وا  ل .

 فروض البحث

مج نممواب تمز أمزاةمشحموال ح مالمكلتتل:
 رر ةبمواتننعرر موانلرر  لماع ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعمووص ررتانلوم ررلميذحنموا لواررعالمواررأمت   رر م -

 وان لا موانلا عمص تانلومشنووةموابهن .
 ررر ةبمواتننعررر موانلررر  لماع رررلمواننو ارررعمواعلشرررعمشرررحم ررر  ميذحنموا لوارررعموارررأم عرررلة موارررا حمواعرررلمم -

 وااو  ل.م
موصزتنلةمز أمواتننع موانل  لماع لمواننو اعم  ةبمواأمت و  موص تانلوموا ل محشحم  مت و   -

 .شعا مواهننموصاتللةا
لمواننو اررعمواعلشررعمح ررل أمو رر وةو متن ررامز اررعمذو مةصاررعموألررلت عمبرر حمواتننعرر موانلرر  أماع رر -

م.وابهن 
 منيج البحث

و ررت اومموانررهصجموان ررللموات    ررلم ررلمت   ررقميارراوهمواب ررت محذارر موزتنررامواب ررتمز ررأممم
و ررت اومممحترر  مابهررل.موا لاررخمواهظرر اما ب ررتمهعرر  موانلررلا  محو ارر مواهظ عررعموان تب ررعمهلاننضررن  م

ص تبلومشاام  عم ر ح مواب رتموا  ل لميحموا نلموانهصجموص تهبلالموا بمجعتنامز أمو   ن م
م.محو تهتلجمواهتلتجمهل ت اوممي  نم موات لش موانكت  

 البحث حدود

و ر مواتننعر موانلر  لممت  ر  تتنا م لموا احةمواننضرنز عمحواترلمج تلر م  صرلمواب رتمز رأم
م-م2;;3غ رررلموالتررر  مو توا احةموالشه رررعم يشلاع رررلمواننو ارررعمواعلشرررعما احارررعم رررلموصاتلرررلةموانلررر ام

مال.م:423
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 إطـــــــــــار البحـــــــــــث:
حا ن ررررن م اررررأمواصرررراهموان  ررررن مج رررر مواب ررررتم ررررأم   ررررعمش ررررلحوموت  رررر عووصالومواهظرررر ام

م.واهتلتجمحواتن  ل المهلإلضل عم اأموان اشعموانهص  ع-وصالوموات    أ-ا ب ت
 أواًل: اإلطار النظري لمبحث ويذمل:

 موااوو ل موا له ع. -3
مشلصنممحيان عمواع لم لمواننو اعمواعلشعما احاع. -4
 اب ععمز لمواننو اعمواعلشعم لموصاتللةموانل امحت نوسمحي بلها. -5
 شللةومتننع مز لمواننو اعمواعلشعما احاعم لموصاتللةموانل امحت نوال. -6
 ا: الدراسة القياسية. ثانيً 
 : النتائج والتهصيات. اثالثً 
 : قائمة المراجع. ارابعً 

 أواًل: اإلطـــــــــــــار النظـــــــــــــري لمبحـــــــــــــث:
 الدراســـــــــــــات الدابقـــــــــــــة -1

 ل رر مو ة موصاتلررلةبمهلاعا ررامشررحموااوو ررل مواع ب ررعمحو  هب ررعم ررلمش ررل متننعرر مز ررلم
لما لاخواننو اعمواعلشعما احاعمحث لوالموصاتللةجعمحما امم  نلم  لم مرمشحمت  موااوو ل :مز ض 

 The Choiceهعهنونم:مم(Philippe Beaugrand And Others,2002)دراسة م3/3
Between External and Domestic Debt in Financing Budget Deficitsم

وانللضررر عمبررر حموارررا حمواررراو  لمحوا رررلو لم رررلمتننعررر مز رررلمواننو ارررعمماررراهمواب رررتم ارررأمةوو رررعم
زرررحموارررا حممانعظنصرررلمواعلشرررعماررراح مح رررممحغررر  مو  ع  رررل محح رررامينموارررا حموا رررلو لمارررنموص ت رررلومو شاررر 

وان  رررلم  نرررلم تع رررقمهلات رررلا لموانلا رررعمحوان رررلا  مب هنرررلمويامينماررر سمواررراح م رررلمأل رررعموارررأمتبهرررلمشرررهصجم
لمهلاررا حموان  رلم بررايمه  رراووميذحنم لواررعمالرر   مو  ر مشرر مضررنلنمينمجةررننماررا صلمتراوع لماتننعرر مواع رر

مشهصجمحوض ما ن ل.مهلاتلوشل م اشعمواا ح.
هعهنون:م علا عموا  ل ل موانلا عم رلمزر جمز رلممم(2004دراسة )مرطفي عمى لطفي،  3/2

م.م4224م-م97;3واننو اعمواعلشعما احاعمهلات ب قمز أمشل م   موالت  مشحم
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ارررا تموااوو رررعموارررأمت   ررر مز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعم رررلمشلررر موات رررنو مو  ررربل  مشلرررلةوم
.محتن ر تم4224واتننع محوت لوموصاتللةجعما ع لم   موالت  مشحمشهتللموا بع هل محأتأمزلمم

وااوو عمواأمينمو ت اومميةحو موا  ل عموانلا عمشنا رعم رلمضربممحت هر اموإلالرلقمواعرلم متهن رعموانرنووةم
واعلشعما احاعمحوا     مز أمواا حمواعلممحيزبرل.م اشترام رنهم ر ةام ارأمزر جمز رلمواننو ارعمواعلشرعم

ما احاعمحوان ن مهاما  احةموتشهع.م
هعهررنون:موت ررلوموصاتلررلةجعم ذحنموا لواررعمز ررأممم(2007دراســة )أفــرف حممــى ســ مة،  1/4

 .4227/4228 اأمم4;;3/3;;3واننو اعمواعلشعموانل ععم لموالت  مشح
تهلحاتموااوو عمت    موت رلوموإلج لب رعموانبلهر  محغ ر موانبلهر  م ذحنموا لوارعمشهر م راحوالم

غر  موار امي راو مشرحم محتن ر تموااوو رعموارأما رل.ميذحنموا لوارعم رلمت   رقموا3;;3 لم هرل  م
صمهرررأمهررام ررلمتلو ررامشا نا ررعمشلرر موااو   ررعم ل ررعمموتررنو.مواتمرر   م صمياصررلماعبررتمةحو مي  ررامحاررنم أ

 مأ ررتمووتلر مشعرا مانررنموارا حمواعرلمموان  ررأمزرحمشعرا مانررنمواهرلتجموان  ررأم9;;8/3;;3زرلمممشهر 
م.9;;8/3;;3وإل نلالمهعامزلمم

هعهررنون:مضرربمم  ل ررل مز ررلمواننو اررعمم(2007دراســة )عــادل محمــهد احمــد الحــهيري، م3/7
مةوو عمت ب   عمز أموصاتللةموانل ب.م–واعلشعما ن ن مه   مواا حمواعلممواأمحضعامو شا م

حانمذا موانعرا موار اموذومت لح تراموااحارعمم-ت ا امشعا مواع ل/مواهلتجموا  جممواأمزنا 
ا حمواعرلمموجبر مشرحمشعرا مانرنمأ رتمجلرب مشعرا مانرنموارم-تلب م لمألاعمزراممو رت  وومواتلرلةام

ويأموانل مشنلمجعهأمتلو اما ربعموارا حمواعرلم/مويأموانرل مهكرة مش رتن مشنرلم ر ةبموارأموا لرل مكر م
شرررحمشعرررا مانرررنمويأموانرررل محشعرررا مانرررنمواهرررلتجمش رررت ب .محارررام  لرررتموااوو رررعموارررأمونموصاتلرررلةم

ة عم  راموح رتموااوو رعمهعراةموانل اماامتعاامهلالعر مشعرا مواع ل/واهرلتجموا ر جمحاعر جمار سموانكر
شررحمواتن رر ل م تنارر ميانصررلم ررلمضرر حو م عررلة ما رربعموصة ررلو/مواهررلتجمحو رر مش ررتناموات هنان  ررلمحوالررحم

موصاتل أمح لوما بعموصاللقمواعلم/واهلتج.
 The Impact of Budget Deficit on "هعهنون:مم(Omnia Helmi,2008)دراسة م3/8

Inflation in: Egypt"م
اا تموااوو عمواأمشع  عمواع اعمانع عموص ر مبر حمز رلمواننو ارعمواعلشرعمحشلرلةومتننع رام

ال محتن ر تم ارأمينمز رلمواننو ارعمواعلشرعم4228م-م3:;3حشعا مواتم  م لمشل م   موالت  مو
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حشلررلةومتننع ررامشررحموان ررببل موا ت  رر عما مررغنسمواتمرر ن عم ررلمشلرر  مكنررلم  لررتموااوو ررعمواررأم
مةا عمت   م لموصت لا حمب حمز لمواننو اعمحواتم  .ح نةمز اعمتبل

 Effect of Budget Deficitهعهنونم:(Ojong and others, 2013) دراسة  3/7
Financing on The Development of The Nigerian Economy : 1980-2008م

ن ررعموكررل موااوو ررعمز ررأمتنضرر  متررر   متننعرر مز ررلمواننو اررعمواعلشررعم ررلما    عررلمز ررأمواته
ال محارررام  لرررتموااوو رررعموارررأمح رررنةمز ارررعمشعهنعرررعمبررر حم:422م-م2:;3وصاتلرررلةجعم ررر  موالتررر  مو

تننعرر مز ررلمواننو اررعمواعلشررعمحواهنررنموصاتلررلةبم ررلما    عررل مكنررلمتن ررامز اررعمزة رر عمبرر حمواهررلتجم
 رأمممر  ز ارعمشبلهر  مبر حمواهرلتجموان  رلمحواتموهلو مواهتلتجم اأمح رنةوان  لموص نلالمحواب لاع م

م.مما    عل
هعهرررنونم:ز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعم رررأمم(2013دراســـة )انمـــان ل عبـــدالمطي  مرـــطفي، م:/3

 ال.4232م-م4222شل محا قمتننع ام   موالت  مو
اا تمواأمت    مز لمواننو اعمواعلشعم لمشل محب لنمح لت مواتننع موان ت لعماصر ومحواتأم

 مواترررلمت  رررقمأ رررنص مثشهرررعمانكرررة عمواع رررل محتن ررر تمواع رررل محش لحارررعموج رررلةمهعرررومح رررلت مواتننعررر
وااوو عم اأميان عموت لسموا ةنشعموالمت ل ومواع لمشحم   مت ل وموصاللقمواعلممهلتبل مي رلا خم

يحم الPublic Private Partnershipش ت لعمشهصلمي  ن موانكرلوكعمبر حموا  رلز حمواعرلممحوا رل مو
نع محوةوو محت ا تمشك حزل موابه عمو  ل ر ع محكر ا مالماتنBuild Operate Transferي  ن مممو

م.ما لومواهل ل مواعلشعموت لسموا ةنشعمواأم  ل ل مت ه اموااز 
 Does The"هعهنونم:م(Samah Shetta and Ahmed Kamaly,2014)دراسة  1/9

Budget Deficit Crowd-out Private Credit from The Banking Sector? The 
Case of Egypt"  م

اررر موصاتررر و موا ةرررنشلمشرررحموابهرررن م رررلع موصتتنرررلنمواتنرررتموااوو رررعمهلإل لهرررعمز رررأم ررر و م
وصاتررررر و ممتن ررررر تمين محارررررام رررررلموصاتلرررررلةموانلررررر بممال;422م-م92;3وا رررررل م ررررر  موالتررررر  مو

وا ةنشلماتننع مز لمواننو اعم  ةبموارأما رلمموابهرن مبت نعر مش رل ظص مشرحموا ر ح موا ل رعمذو م
ز رأموص رتانلومحبلاترلالمواهنرنممللميةحو مواا حمحارنمشرلم ر   م ر ب  ماأموص تانلوم وان لا موان تلععمو

وا نله عم لموصاتلرلةمهعةراموصاتر و مموينموصات و موا ةنشلمُج ا مث لو موصاتللةب مكنلمح ا م
موا ل موا بمج ا مي لوو متن ع ع.
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  Can Budget Deficitsم:هعهنونم( Zahra Karimi Takanlou, 2014)دراسة  1/10
Financing, Crowed Out Private Sector? Comparative Study of the Cases 
of Iran and Algeriaم
مواأم م  ةب مواعلشع مواننو اع مز ل متننع  ما  موا  و  مز أ موص لهع مواأ موااوو ع ت  ات

و  ونمحوا لوت م   موالت  ممشلوأنعميممت لش مش مو تانلوو موا  ل موا ل محذا م لمك مشحمةحاتأ
ال محاامتن  تموااوو عمهل ت اومموات    موصأللتلمينماهل مز اعمت لش م لم4234م-م92;3و

ب هنلمو  ونماظ و مصاللقموااحاعمهكة مكب  مز أموابه عموات ت عمشنلمه  مو تانلوو موا  ل موا ل  م
م تانلوو موا  ل موا ل .ج ت لمو ش م أموا لوت مأ تم لوأ متننع مز لمواننو اعمو

 The Impact ofهعهنون:مم(Akram Masoud Haddad,2015)دراسة  1/11
Budget Deficit on Economic Growth in Jordanم
اررا تمارر سموااوو ررعمواررأمواتعرر همز ررأمتررر   مز ررلمواننو اررعمواعلشررعم ررلمو وةنمز ررأمواهررلتجم

تموااوو رررعمينمز رررلمواننو ارررعم رررلمال محارررام  لررر4235م-م2;;3وان  رررلموص نرررلالم ررر  موالتررر  مو
و وةنماررررله مشررررحم ررررلاب حمو ح ماررررنموا لررررل موا لرررر  عموامرررر عب عمواهررررلتجمشررررحموا لررررل مشعرررراص م
وامرررر وتخ محوااررررلالماررررنم عررررلة موصالررررلقموا ةررررنشل محكرررر موا ررررلاب حم رررر ةبمواررررأم عررررلة مواهررررلتجموان  ررررلم

 جنرلملة مواهلتجموان  لموص نلالوص نلال محشحم  م  نمز لمواننو اعمواعلشعم لمو وةنم  ةبمواأم ع
موهلو مواهظ ععموصاتللةجع.

هعهررنون:مي رر موصاترر و موا ةررنشلموان  ررأمز ررأمم(2017دراســة )عيــد رفــاد عبــدالقادر،  3/12
موص تانلوموا ل م لموصاتللةموانل ب:ماننذجما ل ل.

تانلوماررا تموااوو ررعم اررأمو تبررلوم  ضرر عموانلوأنررعمبرر حموصاترر و موا ةررنشأموان  ررلمحوص رر
ال.محاررامتن رر تموااوو ررعمواررأم4237-96;3وا ررل م ررلمشلرر مهل ررت اوممب لاررل م ررهنععمزررحموالترر  مو

ح رنةمز ارعمشلوأنرعم رلمو  ر موا لر  مبر حموصاتر و موا ةرنشأموان  رلمحوص رتانلوموا رل محا ررحم
واع اررعم ررلمو  رر موا نعرر مغ رر مشعهنعررع.محيح ررتموااوو ررعمهمرر حو مت لرر ومز ررلمواننو اررعمواعلشررعم

حاررعمشررحم ررر  مواتن رر م ررلموامررر وتخموانبلهرر   محشةل  ررعمواتصررر  موامرر عبلمحت لرر  موانترررر  و ما ا
وام عب عمش مت    موصات و موا ةنشأمحإتبل موانبايموا    ةلم لمتنو نمواننو اعمواعلشعما احاع.مكنلم

اص ئررل متن ررلمبت هرر اموصتتنررلنموص ررتص جلمحواتن رر م ررلموصتتنررلنموإلاتررل ل.محضرر حو مضرر مشنو اررعمو
مواعلشعموصاتللةجعمح هلة قمواتننع موا ل عم اأمواننو اعمواعلشعما احاع.
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رررلمز رررأموااوو رررل موا رررله عمجنةرررحموصهرررلو م ارررأمينماررر سم زرررحموااوو رررل متتن رررلموااوو رررعمحتع    
وا له عم لمياصلمتنض موص رلوموصج لب رعمحوا ر ب عما تننعر موانلر  لماع رلمواننو ارعمواعلشرعما احارعم رلم

شارر موص شررعموانلا ررعممةو   ررعمح لو  ررعم ل ررعم ررلموا ررهنو مو   رر  مواتررلمهررصا مزررا م رراشل شلرر م
حشررلمتبعصنررلمشررحمترراوز ل مي رر  مز ررأمش ررلومم4235 نا ررنمم52حم4233 هررل  مم47واعلان ررعمحم ررنوتلم

 هاحقمواه امواراحالمتبهأمب الشجموص  .موصاتللةامموتللا لمش مموصاتللةموا  أمحالة مشل مواأ
م.م4238ممزلمشه 
 مفيهم وأىمية العجز في المهازنة العامة لمدولة-2

جعبرر مز ررلمواننو اررعمواعلشررعم ررلمشلصنشررامواب رر ممحوانو رر م ررلميبمةحاررعمزررحم  عررلة مواهل ررل م
ال.محت ت ررلمشلررلا  مواع ررلمهررل ت هم4227واعلشررعما احاررعمزررحموص رر وةو مواعلشررعما احاع و رر اموابررنو  

زرررحموالررر قمبررر حمش نرررن مو ررر وةو موا ةنشرررعماع رررلمواكرررلش م أ رررتمجكررر  مشلصرررنمموواغررر  مشرررحمةوو رررتام
مال.4234حوا  ل مواعرلممحش نرن مال رل مواص ئرل محوان   رل محوا  لارل موا ةنش عوي رنل.مش رأموارا ح 

محعناررر جعررر همهراررراموالررر قمبررر حموص ررر وةو موا لوعرررعمحوانلررر ح ل موا لوعرررع ممواع رررلموا رررلوبميشرررلمشلصرررنمم
حز أمذار موا ي نلا عمحواهل رل موا ي رنلا عميحموص رتانلوععما احارع.مواع لموا ي نلالموال قمب حموص  وةو 

ررواع ررلموا  ررلمش  رر نمشلصررنمم حبلاتررلالم صررنمزبررلو مزررحموالرر قمبرر حمملنررن مواع ررلموا ررلوبمحوا ي ررنلالمشع 
ش نررررررررررن موص رررررررررر وةو موا لوعررررررررررعمحوا ي ررررررررررنلا عمحبرررررررررر حمش نررررررررررن مواهل ررررررررررل موا لوعررررررررررعمحوا ي نلا عو رررررررررر ام

ز أمو رتبعلةمشرا نزل م نوترامم   نمممع لمو  ل لمووا  نوتابالما ننو اعواميشلمشلصنمال.4227وابنو  
واا حمواعلممشرحمواهل رل موا ةنش رعم محذار مز رأمي رلأمينمار سموالنوترامالت رعمزرحمز رلم رلبقمحار ام
ز رررلم رررلوب محشرررحم ررر م  ارررامصمج رررخمينمجكرررن مواع رررلموا ا ررراماررر سموالنوترررام اصرررلمصمت ررر مواع رررلم

مررر   م صرررنمزبرررلو مزرررحمواع رررلمواتكرررغ  لمواع رررلم رررلمظررر حهموات ام رررحعال.4229وا ا او لاررراموا ررر ا 
وا ل.موا بمة  مشحموالنوتاماتلر   مواتم  وي رنل.ممل و موا ةنشعمحوا  ل مواعلممالال مشت  بل موات
ارنمواع رلمواهرلتجمزرحمظر حهمالوترعميحمحوا اممع لموا نووئموامتن ل ومزحمشلصنمال.4234ش أمواا ح 

محغ  ال.ش اتعم لموااحاعمت   مز أمواننو اعمواعلشعمشا موالص  محواب وج حم
اتنضرر  مشلا ررعمز ررلمواننو اررعم ررلمشلرر م هبغررلمواتل اررعمبرر حم   ررعمياررنو مشررحمواع ل:واع ررلم
و حالوموا بمجنا مواع لمبراحنموضرل عم نوتراموارا ح مأ رتمينميزبرل.م اشرعموارا حمواعرلممتكرة مزلشر م

و  وةوتصررلمضرغممز ررأمواننو اررعمواعلشررعالم واع ررلمواه ررابمووارر بمجعهرلم عررلة مواهل ررل مواعلشررعما احاررعمز ررأم
ال محواع لموا  رلم4232حعغ أما ومواع لم شلمهلصات و موااو  أميحموا لو لالوج عنعمدمحمموا   هأ 
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رووا بمج لحبمواع لمواه رابمشمرل  م لمشهرام رل لمأ رل  مو  رن موانلا رع مأ رتمتنار ملم ا راميحمش  حأ 
ص ئرررل محواكررر كل م رررل لمأ رررل  مو  رررن موانلا رررعموالررر قمبررر حمش رررلانل موااحارررعم رررلمو حأمو شرررنو ما 

حغ  ال محشلمتت  امشرحمار ح ما غ ر  محبر حموانت لر  محشهصرلمألر  عمب ر مهعرومو  رن موانلا رعم
ال.محارامو رت ا تمار سمواتل ارعم4239وانن نكعما احاعمبراحنمألر  عموا ل لعالويهر هموا ر امألشرا 

ننو ارعموار مممهعام راحومارلاننموا4227/4228ب حميانو مواع لم لمشل موبتاو. مشحمشك ح مشنو اعم
مال.4239موض ل.مواا حم ب ا 4227ما هعم9:

ا مرر عمز ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعمواررأمكنارراميأرراموان هرر و ممترجــع امىميــة االقترــادنةو 
ينمز رلمواننو ارعم نضر مش شر موا  ل رعممواصلشعمواتلمت  اموتةو.موصاتلرلةبما احارعمهلصضرل عموارأ

تظصرر ميان ررعموانلصررنمموانررر نذمهرراما ع ررلمشررحما ع ررعمحم ل.وانلا ررعما  ةنشررعمحي  اررلمز ررأموصاتلررلةموا 
مز ضاما نض موانلالموا  لما  ةنشع محث لوسمز أموانض مواه ابمحش لونموانا نزل مأ تمين:

العجز = التمهيل = صافي االقتراض المحمي )البنـ  المرزـزي ا البنـهك التجاريـة ا المرـادر  يـر 
 التغيير في النقد.المررفية( ا صافي االقتراض من الخارج ا 

ش تب ررعمه لاررعموارراحو موصاتلررلةجع محبلاتررلالماممارر متعررمظررلا  مز ررلمواننو اررعمواعلشررعمغ رر مينم
  ر مجعرامواع ررلم ت هرأمزهررامت  رحمو أررنو موصاتلرلةجع محإانررلمي رب م ررلمو غ رخمظررلا  مةوتنرعم ررلم

ل رررعموصاتلرررلةجعمشعظررر مواررراح م رررلمظررر موت رررل مةحوموااحارررعمح عرررلة موصالرررلقمواعرررلمم صرررنمشلرررلأخما   
حي ب موصت لسمواعلممااوو عمظلا  مواع لم أمواننو اعمواعلشعم  كلمز أمظلا  متلوبامواع لمواتن ع ع.

 أمواننو اعمواعلشعمحا امش  ةمأاح اما سمواظلا  م مُتعاميهرامحي  ر مشرحمش ر ةمح رنةمواع رلمأ رتم
ارر ام  ررممبرر م ت ررام اررأمواتلو ررام  كررامارر وموصت ررلسمز ررأمو ررت  وومح ررنةمواع ررلويامياررامي ررب مشلشه ررلالم

وان ررتن محوانت ررلو مالا رر مزررحموت ررلوموانت تبررعمز ررأمح ررنةمت رر مواظررلا  م ررأموصاتلررلةجل موان ت لررعم
حشهصلموصاتللةموانل ا.أ تمجنتاموت  م اأموهتاوةمأا موانن ل مواتم ن عمحشلوأنعموص رتانلوو م

حوا لرررررل م رررررأمشعررررراص مواهنرررررنموا ل رررررعمحشل ت ترررررخمز رررررأمذاررررر مشرررررحم عرررررلة م رررررأمشعررررراص مواب لارررررعم
وصاتلررلةا  اأمغ رر مذارر مشررحموت ررلوموا رر ب عمز ررأموصاتلررلةموا ررنشأمحواهلت ررعمزررحمت  كررل مو حأم
 و شنو مشحموت لال مش ت لعماتننع مظلا  مواع لمب متلو امظلا  مواع لم أمواننو اعمواعلشعما احاع.

 وتطهره وأسبابو االقتراد المررى طبيعة عجز المهازنة العامة في -3
 مزا مز نةم له عممتلو امأا مظلا  متلو رامواع رلم رأمواننو ارعمشهحموصاتللةموانل بممنو ا 

 م  رررامية موالعرررلة موان رررتن  م رررلموصالرررلقمواعرررلم محالرررنوموص ررر وةو مزرررحموا  رررلقمبصررر سممواعلشرررعما احارررع
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واتهل  رر عمواعررلانلماعرررلمموالعررلة مواررأمح ررنةمز ررلما ة ررلمشتلو ررام ررلماررر سمواننو اررع محارراميظصرر مت  عرر م
زلان  ررلمم:34وان تبررعمحت ترر ما ننو اررعمواعلشررعممويجارر موارراح مز رل ممشررحم مينمشلر متعتبرر :4239/423

مال.World Economic,2018ةحاعوم359شحمب حم
هررررصا مواننو اررررعمواعلشررررعما احاررررعم ررررلمشلرررر مشهرررر مشهتلررررلموا رررربع هل محأتررررأمباوجررررعمأ بررررعم

حشررر مت ب رررقمب ارررلشجمم %مشرررحمواهرررلتجموان  رررلموص نرررلال46موات رررع هل مز رررل ومك   رررلمب ررر م رررلموانتن رررم
%مشحمواهلتجموان  رلم6وص  .موصاتللةبمبايمواع لموا  لم لموصا لل مأ تمب  م لموانتن مم

ال.محاررامووتلررر مواع ررلموا  رررلمشرر  مو ررر ام4222/;;;3–م3;;2/3;;3وص نررلالم ررر  موالترر  مشرررحمو
%مشررحمواهررلتجموان  ررلم6,;وانتن ررمممالمأ ررتمب رر م ررل:4239/423–م4222/4223 رر  موالترر  مو

م47وص نررلالم محع  رر مذارر مواررأمتررر  موصاتلررلةموانلرر بمهل  شررعموانلا ررعمواعلان ررع مواررأم لاررخم ررنو م
حشلمتبعصلمشحموال  ميشهلمحتنالمواهكلسموصاتللةبمحانمشلمي ر مز رأموانرنووةمواعلشرعمم4233 هل  م

ان لاخموالئنععمح علة مبهرنةموص رنومحواراز محوالنوتراما احاعم لمظ مووتلل مواهل ل مواعلشعمواهلت عمزحمو
  ت موات  قم لما وموا ل.مواأمت    مز رلمواننو ارعم رلمشلر م ر  موالتر  م.حا ا مز أمواا حمواعلم

ال محاررامترر مت  رر  مت رر موالترر  مواررأم ترر ت حمو حاررأماررلم ترر  موص رر .م:4239/423م-3;;2/3;;3و
م–م4223/4224وشررررررحميشررررررلمواالا ررررررعم صررررررلموالترررررر  ال م4222/;;;3م–م3;;2/3;;3وصاتلررررررلةبمو

 شرعموانلا رعمواعلان رعميحمش   رعمشار م رنوتلم المواترلمهرصا مزرا مي شرل م رنو.مةحا رعمكل:4239/423
حشررلمت تررخمز  صررلمشررحموت ررلذمشلرر مارر ووموص رر .موصاتلررلةبمم4235 نا ررنمم52حم4233 هررل  مم47

م.م4238ش  مي  امزلمم
 (1999/2000 – 1990/1991المهازنة خ ل الفترة )المرحمة امولى  من تطهر عجز  3/1

ت  بررتمتلرر   مبررايمز رراموات ررع هل مشررحموا رر نموانلضررأمهلاعا ررامشررحموص ررت ص مواص ة  ررعمم
ش ررلوموصاتلررلةموانلرر بمشررحم رر  موزررلة مواتررنو نمبرر حموانتغ رر و موصاتلررلةجع مارر ا مالشررتمشلرر م

حب ارلشجمم3;;3احقمواه اموااحالم لمشل نمب الشجموص  .موصاتللةبمش م هبت ب قمبتنا  موتللقم
مت كررلمز ررأم محكلاررتميارر مشعررلا مارر ومواب اررلشج3;;3واتعررا  مواص ة ررلمشرر موابهرر موارراحالم ررلماررن نب م

ت لررر ومواررراز محوانعنارررل مز رررأموا ررر  محوا ررراشل مواعلشرررعمحو ررر مي رررعلوالمحوصت رررلسموارررأموا ل لرررعم
ع م رر هموا ه رراموانلرر بمحوة ررل محتكرر   موا  ررل موا ررل مز ررأموص ررتانلومواررأم لاررخمت  عرر م رر

حارراموامرر عبعمواعلشررعمز ررأموانب عررل محي  رر  ومو ررت اومميذحنموا لواررعمواعلشررعم ررلموصاترر و موا ةررنشل.م
مهلاننو ارعموا  رلمواع لمت ل وم لم لا موصاتللةبموص  .مب الشجيهلو مواعا امشحموات لوع مينم
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م ر  %م46مشرحموص نرلالموان  رلمواهرلتجمواأموا  لمواع لما بعمشتن ممت و  مأ تما احاع مواعلشع
م–م3;;2/3;;3وموالتررررر  م ررررر  م  رررررم%م6ماررررراوسمشتن رررررمموارررررأالم2;;3/;:;3م–م97;3وموالتررررر  
 رررأممواعلشرررعمواننو ارررعمز رررلمالمت رررنو3شرررحم ررر  موا ررراح مواررر وم تمررر مجنرررلمحذاررر م ال4222/;;;3

مالم:4239/423م–م3;;2/3;;3وموالت  م   موصاتللةموانل ام
 – 1990/1991( تطهر عجز المهازنة العامة فى االقتراد المررى خ ل الفترة )1)رقمجدول 

2017/2018 ) 

موا هنو 
مواهل ل مواعلشعموص  وةو مواعلشع

مواع لموا  ل
ا بعمواع لموا  لم
واأمواهلتجموان  لم

موص نلالم% شعا مواهننمموا  نع
شعا مموا  نعم%

مواهننم%
م5,:3م:3225مرررررم:6438مرررررم54352م3;;2/3;;3
م6,7م8379م:,34م69785م;,:4م63628م4;;3/3;;3
م;,5م7742م:,;م74445م:,34م68925م5;;4/3;;3
م4,7م9;58م9,9م78486م34,8م74789م6;;5/3;;3
م3,8م4759م5,7م7:478م8م;7793م7;;6/3;;3
م:,3م8;;4م9,;م;::85م5,;م5;:82م8;;7/3;;3
م;,2م:446م6,8م88968م;,7م:;866م9;;8/3;;3
م3,3م4:69م;,7م929:5م7,6م85;89م:;;9/3;;3
م3,6م2;;5م8,6م974:7م;,6م7;934م;;;3/:;;3
م;,5م35423م39,9م822::م:,7م;;975م4222/;;;3
م8,8م27750م5,8م73202م2م93267م0222/0222
م8,5م00258م8,0م222286م6,9م95735م0222/0220
م22,9م96887م62,0م260928م20,7م57293م0220/0226
م7,8م98599م22,6م299985م29,6م222552م0226/0229
م7,3م82396م22م230829م5,5م222539م0229/0228
م5,0م97653م09,2م022380م69,6م280033م0228/0223
م9,8م89379م23,8م069720م25,9م252028م0223/0229
م3,5م32200م02,6م050803م00,7م002929م0229/0225
م3,7م92503م08,9م689662م09,3م050828م0225/0227
م5,2م75265م6,6م633280م(8,2)م035229م0227/0222
م7,5م269932م7,0م677993م)2,2(م038053م0222/0222
م22,5م233928م29,9م992609م29,8م626300م0222/0220
م26م067927م08,8م872292م28,9م682600م0220/0226
م20,0م088967م02,9م920009م62,9م983955م0226/0229
م22,8م097962م9,3م999392م2,7م938092م0229/0228
م20,8م667978م22,3م562756م8,3م972955م0228/0223
م22,7م697872م08م2265999م69,2م387259 0223/0229
م7,5م960379م27,0م2065965م00,0م528992 0229/0225

 .أعذاد ٍختيفت،اىتقرَر اىسْىٌ اىَصذر: اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ ، 
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ش  ررررررننم ه ررررررامزررررررلممم:3225وا لررررررومواع ررررررلموا  ررررررلم ررررررلمواننو اررررررعمواعلشررررررعما احاررررررعمشررررررحم
.محارررامت و عررتما رربعمز ررلمواننو ارررعم9;;8/3;;3ش  ررننم ه ررامزررلممم:446 مواررأمم3;;2/3;;3

%مزررررلمم;,2اتلرررر مواررررأمم3;;2/3;;3%مزررررلمم5,:3واعلشررررعمواررررأمواهررررلتجموان  ررررلموص نررررلالمشررررحم
 ررررررقم  ل ررررررل موص رررررر .موصاتلررررررلةبمو رررررربل.م محع  رررررر مارررررر وموصا لررررررل مواررررررأمت ب9;;8/3;;3

 ال.م:423وا   هأ 
  راموتبعرتموا ةنشرعم  ل رعمشلا رعممار ا ووتلر مواع رلموا  رلمم:;;9/3;;3حباوجعمشحمزرلمم

ا تغ خمز أموالاشل مواتأمتر  مبصلموصاتللةموانل بمحواترأمم:;;9/3;;3تن ع عمباوجعمشحمزلمم
م-م9;;3ح م هن مه قمي ر لم ر  موالتر  مو محي شعمة9;;3تمنهتمألة موصال موصوالبلمزلمم

م:;;3ال مهلصضل عمواأمت و  مي علوموابت ح مواعلان عمزلمم;;;3  مكنرلمجعراموا  رل موا رل مش رئنص 
باو عمكب  مزحمز لمواننو اعمت  موالت   مأ رتمب ر مأ ر موانترر  و مار هموا  رل موا رل مالرلا م

ش  رلوم ه رامبهصلجرعمم9,7 محووتلعتموارأم9;;3ش  لوم ه اماصلجعم نا نمم7,7شل  عموام وتخمأنوالم
ال.محات  رررعماصررر سموا  ل رررعموانلا رررعمواتن رررع عم وة ما ررربعم4239وو ررر و.مزرررلة موا  ررر هأ ;;;3 نا رررنم

%مححو ر تمووتللزصرلم3,3أ تمب غتمم:;;9/3;;3واع لموا  لمواأمواهلتجموان  لمباوجعمشحمزلمم
 .4222/;;;3%مزلمم;,5   موا هنو مواتلا عماتب  م

 – 2000/2001المرحمة الثانية من تطهر عجز المهازنة العامة في مرر خ ل الفترة ) 3/2
2017/2018 ) 

هعامينما  مب الشجموص ر .موصاتلرلةبموار بموتبعترامشلر م رلموات رع ه ل م رلمت لر وم
م%مشرحمواهرلتجموان  رل32,6ا بعمواع لموا  ل مباي مت  مواه بعم لموصوتلل مش  مي  امأترأمب غرتم

رررر4224/4225زررررلممموص نررررلاأ لماتن  صررررل م مارررر ا مأ  ررررتمشلرررر مز ررررأمت لرررر ومت رررر مواه رررربعمح   
وانهظنرررل موااحا رررعمشرررحم ررر  موتبرررل موا ةنشرررعم  ل رررل مواتلرررلةجعم ا رررا متعنررر مز رررأمضررربممز رررلم
واننو اعمواعلشعمشهصلمواغل.مهعوموصزلل.و موام عب عمح علة مض عبعموانب عل مز أمهعوموانهت ل  م

يجبر ما ن رلانعم رلمزن  رل مواتهن رعمم ل لرع محإز رل.موا  رل موا رل مةحو وبر وشجمواجنلمت مو  ر مب
وصاتللةجع محي ل  مت  موا  ل ل موارأمت لر وما ربعمواع رلموا  رلموارأمواهرلتجموان  رلمأترأمب غرتم

أ رتمم;422/:422 مغ  مياامزلحةموصوتلل ممش  مي  امباوجعمشرحمزرلمم:4229/422%مزلمم:,8
 محعنةرررحموو رررل ممذاررر موارررأمترررر  موصاتلرررلةم4232/4233%مزرررلمم:,;م%مأترررأمح ررر ت;,8ب غرررتم

حشلمتبعصرلمم4233 هل  مم47وانل بمهعا مي شل مكلنميب  المو  شعموانلا عمواعلان ع مواأم لاخم نو م
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شحموال  ميشهلمحتنالمواهكلسموصاتللةبمحانمشرلمي ر مز رأموانرنووةمواعلشرعما احارعم رلموانارتموار بم
واعلشعمواهلت عمزحموان لاخموالئنععمح علة مبهنةموص نومحواراز محوالنوترا محا  ر    متلو ا م  امواهل ل م

ز ررأمارر سمو حضررل موت رر  موا ةنشررعمزررا مو رر و.و متتع ررقمهةرر مشررحمواهل ررل محوص رر وةو .م لررلم لاررخم
واهل ل  مت مواكل.م هاحقماتعنعومو   وةمحوانهكآ موالغ   محشتهلا عموالغ موانمرلو مشرحميأراو م

  محتاب رتم رل.مشرحمواعنلارعموان اترع مح عرلة مزراةموص ر موان رتل ا مشرحمشعرلصموامرنلن مح ر همواانوم
شعلهرررل مو رررتاهلت عمحتعنعمرررل م  ررر مهرررصاو.مواارررنو  ميشرررلم رررلم لارررخموص ررر وةو  م رررت مت  ررر ممضررر عبعم
وانب عررل م رر  مهررص بم هررل  مح ب و رر مصتلأررعموا رر ناعموا  شررعما نكرر حزل محوا ررنل.مهررلص  وجموالررنوام

ال.مح  رل ما  راح م4234زحموانووةو موا  ع عمةحنم راوةموا  رنمموا ن ك رعموان  و ويهر هموا ر امألشرا 
المت ررررنومواع ررررلموا  ررررلم ررررلمواننو اررررعمواعلشررررعما احاررررعم ررررأموصاتلررررلةموانلرررر ام رررر  موالترررر  م3وارررر مو

 ال.:4239/423م–م4222/4223و
%م35 رر مواررأمم% :,32واررأمم4233/4234حووتلعررتما رربعمواع ررلموا  ررلمواررأمواهررلتجمزررلمم

%محو ررتن  م ررلمت و عصررلم34,4  ررامت و عررتمواررأمم4235/4236 ميشررلم ررلمزررلمم4234/4235زررلمم
% محع  رر مارر وموصا لررل مواررأموت ررلذموا ةنشررعمزررا م33,7أ ررتمب غررتمم4236/4237 رر  مزررلمم

  ررر و.و  م لرررلم لارررخمواهل رررل متررر مو ررر مي رررعلوموا لارررعما لرررهلزل مكا لرررعموص رررتص  مشاررر مشلرررلا م
% محت ل ومزاةموان تكلوعحمهلا صرل موا ةرنشل مح لروموا رل عل م47   وش  مبه بعموص نهتمحوا

ا  لوج محأظ مواكل.ميجعم صل ميحما ئل مالهلة قميحمأ لهل م ل ع محأظ مهر و.مي صرل مشةتب رعم
يحمي ل ميحمت ص لو مأا اعم  نرلمصمج رلح موصزتنرلةو مواناو رعمهلاننو ارع مهعنر مهعروموص ر أل م

واع لموا  لم لمواننو اعمتنا تميانصلم لمو  أل م ع ععما ننوةموابت حا عمحوا ص بل. ما      مز أم
حوا رر    مز ررأموالعررلة م ررلمو  ررنو محت  عرر ما ررل موا ص بررل.ميشررلممشكررلوكعموا  ررل موا ررل  مح رراوةم

ح ررلم لاررخموص رر وةو  م  ررامترر مواعنرر مز ررأموأةررلمممال.4237شررا نا ل مواكرر ع مو  هبررلوح وو موانلا ررع 
ع رر مزن  ررل مت لرر  موامرر وتخمحوا  ررنمموا ن ك ررعمحشنو صررعمزن  ررل مواتصرر  مهنررلمج ررص م ررلم عررلة متل

وا ل  عموام عب عمحوا ن ك ع محو رت ا تمهر ع عم ا را مبص ةر موامر وتخمز رأموارا  مبلعرلة ما ربتصلم
ش  ننم ه رام رهنع ل مم32وام عبلمزحمم%مز أميوبل.مه كل مو شنو محوصه ل مواتأم لعامحزلتصل7
رررررررلحم %وح وو م32و ررررررر مشعررررررراص موامررررررر وتخمز رررررررأموا ررررررر لت موان   رررررررعمحوان رررررررتنوة مبه ررررررربعممتررررررر ميجم 

مال.4237وانلا ع 
%مشرحمواهرلتجموان  رل م34,7وارأمم4237/4238حاامووتلعتما ربعمواع رلمشر  مي ر امزرلمم

مت رراج مز ررأم4238ماررن نب محات  ررعمارر ا متن رر تمشلرر مواررأمموتلررلقمشرر مم ررهاحقمواه رراموارراحالم ررل
م ررهنعل مةحصومش  ررلوو م6مبنوارر م ررهنو م5مز ررأميش عةرلمةحصومش  ررلوم34مه  نررعمانلرر مشلا ررعمش رلزا 
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ح لوممزلة مو ت  ووموصاتللةموا  لمحشعلا عموص ت ص مواص ة عإلش لب متهل  مشل مزا مو  و.و م
ز ررلمواننو اررع محاررامالشررتمشلرر مبتهل رر مزررا مو رر و.و مالعررلة موص رر وةو مواعلشررعمحت هرر اموصالررلقمواعررلمم

مز أمواه نمواتلال:
 م4238زرررلممموانمررل عموا  نررعمز ررأموامررر عبعماررلاننممو رراوومترر مأ رررتموا ةنشررع مو رر وةو متعلعررل

مجرر مز ررأمُتلرر  مانوهرر مو ررنمم مكنررلم  ضررت4239مزررلمم ررل%م36مواررأمحووتلرر %م35مهنعررا 
محوا  رررلهل موالرررهلة قمشرررحما ررربعم لررر موضرررل عموارررأمو ررراوومارررلاننم.موابنو رررعم رررلمترررت  ممشعلش رررع

مح عرلة موام عب عموانهل زل مت نععمو  و.و ماتب  مموام عب عموانهل زل مت نععموا ل ع محالاننم
 .مال4239شهصل مواأم لاخموصاتنلممهم عبعمواتل  ل مواع لوععوح وو موانلا ع موص  وةو 

  م ررلموات  لررعمي ررعلومش ررتنعل مواررأمترراوع   لمز ررأمشرراووم رر  م ررهنو ما ن ررن موا لاررعمزررحموارراز مو رر
 .;423م نا ن

   حوا ص برل.محواغرل موا ب عرلمح راشل مواه ر مواعرلممموان رلسمحوا راشل مشهصرلمي رعلوموا ر  مهعومي علومو
 حشت حموصاللق.

 م4238ماعرلمم3:موار موا لاننممو اوومت موصالوما ومح لمواعلم موا  ل م لموص نوم لتنو مضبم
م.مال4238وص نووح وو موانلا ع م لتنو ما لومواناا عمهلا اشعموا ل 

 مه لاررل مز ررأما لرر ةمواه ررابموارراز موص تنلز ررعمشارر م عررلة موا نلجررعمبرر وشجمح ررلموان لبرر مترر متعلعررل
مه  نررعمحك وشررعمت ل رر مان ررت  لمواه ررابموارراز ما نررعم عررلة م ه ررا م72مواررأم ه ررام43مشررحمواتنررنعح
م لررر محواررر ووم ه رررام9422موارررأم8722مشرررحموامررر عبلموصزلرررل.مأرررام عرررلة مل هرررص ع مم ه رررام322

 ه اوح وو ممش  لوم9موضل  عمب غتمبت  لعمة   ممو ا موالئل مواأ%م2:مواأمتل مبه بعمض عبل
 ال.4239وانلا ع 

  موص رررت ص محشعلا رررعموا  ررلموصاتلرررلةمو رررت  ووموص ررر أ عم رررلموزررلة محاررام رررلانتموص رر و.و
واننو اررع مأ ررتموا لمررتما رربعمواع ررلموا  ررلم ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعممز ررلمح لررومواص ة  ررع

 %.:,;واأمم:4239/423  محو  تموا للضصلمزلممم4238/4239%مزلمم;,32واأم
 أسباب عجز المهازنة العامة لمدولة فى االقتراد المررى  3/3

جنةرررحمتل ررر  سم رررأمظررر موانتغ ررر و مهصرررلمشرررلمتعررراة مي ررربل مز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعم رررلمشلررر م ن
عنةرحم  نلاصرلم عرلة مواهل رل مواعلشرع محممحجعنةمواأمتبرلا مانرنموص ر وةو مواعلشرعمحواظ حهموااو   عمحشهصلمشلم

مز أمواه نمواتلاأ:
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 وا لل مواننووةمواعلشعما احاعمح ل عمواننووةموام عب عم لموا هنو مو     مزنلمكلنمش راوو ماصرلم
شارر موصالرر  مو شهررلمحوصضرر  و مم4233ات  ررعمو أرراو مواتررأمهررصاتصلمشلرر مشهرر م ررنو م هررل  م
ملمز أموصوبل.موان   عمحشحم  م لموا لر  عوا  ل ل محوغ قمواعا امشحموانللا مشنلمي  م  ب  م

 ال.4235وام عب عوز أما لأ 
 ضررعلموصةو.موامرر عبلمحت  ررخموا لرر  عموامرر عب عمات  رررعم عررلة مأ رر موصاتلررلةمغ رر موا  رررنلم

هلصضررررل عمواررررأموا لررررل مشتن ررررممواررررا ن موا     ررررع محح ررررنةمظررررلا  مواتصرررر  موامرررر عبلو  صل م
 ال.4234 ناا 

  ال.4233تاالم نوتومش   ل محا ئل موا  ل مواعلمودمحمموشملن 
 ت نعررر مضررر عبعموانب عرررل موارررأمضررر عبعموا  نرررعموانمرررل عمحواترررلمجنةرررحمينمتررر ةبموارررأم عرررلة مزرررامم

%م35به بعمم4238وا ل  عموام عب ع محا حمت مت ب قمض عبعموا  نعموانمل عمش   و م لمزلمم
 ال.4235%وز أما لأ 36  مت مو عصلمواأم

  ل م لموا هنو موص  ر  مم علة مأ  موصاللقمواعلممحا بتامواأمواهلتجموان  لموص نلالمحبكة 
 مات  رعمالعرلة مواهل رل موا لوعرعمحشهصرلم عرلة مو  رنومحتعنعمرل مواعرلش  حمه ربخم4233هعام نو م

واررأم لاررخمتن رر موا صررل موصةووبمح عررلة مأ رر مم4233وان لابررل موالئنعررعموانلررلأبعمااررنو م هررل  
واهل رررررررررل مواعنلارررررررررعموا ةنش رررررررررعمحشرررررررررا نزل موص رررررررررنومح عرررررررررلة مزرررررررررخ.موارررررررررا حمواعرررررررررلممحت و ررررررررر م

 (.ALEXBANK EGYPT,2011وص تانلوععو

 محانمشلميةامواأم علة م4239ش  ننما نعم لمزلممم9; علة مزاةموا ةلنم لمشل موا بمب  م 
وصالرررررررلقموا ةرررررررنشلمز رررررررأموا ررررررراشل موص ل ررررررر عمشرررررررحم ررررررر عمحتع ررررررر  محو رررررررةلنمحغ  ارررررررلمشرررررررحم

 ال.:423وا اشل ووا صل موان كلاما تعبئعمواعلشعمحوصألل. 
 نررلةمز ررأميذحنموا لواررعم ررلمتننعرر مز ررلمواننو اررعمواعلشررعمةحنمواب ررتمزررحمشلررلةوم عررلة موصزت

 ال.4234  وةو و  صل م ناا إلو  اما
 مشرررحمواهرررلتجم6,7به ررربعمم3;;2/3;;3ش  رررلوم ه رررامزرررلممم7,3 عرررلة ميزبرررل.م اشرررعموارررا حمشرررحم%

%مشررحمواهررلتجموان  ررلمات  ررعم9,:3تنارر مم:4239/423ش  ررلوم ه ررامزررلممم9,;2:وان  ررلمواررأم
ش  رررلوم ه رررامزرررلممم8,9;تلرررل مأ ررر موارررا حمواعرررلممحا ررربتامشرررحمواهرررلتجموان  رررلموص نرررلالمشرررحمووم

م:4239/423ش  رلوم ه رامزرلممم;,32;5%مشحمواهلتجموان  رلموارأم8:به بعمم3;;2/3;;3
 %مشحمواهلتجموان  لموإل نلاأ.2,4;جنا م

م
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 وتطهرىا في االقتراد المررى لمدولة تمهيل عجز المهازنة العامة مرادر  -4
تعاة مشللةومتننع مز لمواننو اعمواعلشعما احاعم أموصاتلرلةموانلر امبر حموانلرلةوممم

وااو   عمحوانلرلةوموا لو  رع حونمو ت لرتميان رعمكر مشلراومحوص رلوموانت تبرعمز  را حعنةحمو رتع و م
وات ك رلمت  موانللةومحت نوالم أموصاتللةموانل امز أمواه نمواترلاأ غ  ميارامت راوموصهرلو م ارأم

مز أمشلاومواتننع موانل  أمهلات    محواتل   مات    مي  سمات   قميااوهمواب ت.
 مرادر التمهيل المختمفة لعجز المهازنة العامة فى االقتراد المررى  4/1
 التمهيل المحمي المررفي 4/1/1
 أذون الخزانة 4/1/1/1

يذحنمشلتنأررعموصجتتررل محاررأمم3;;3برراي موا ةنشررعم ررلمو ررت اوممارر وموص رر ن مشهرر مزررلمم
واعرررلممجعهرررلمتننعررر مز رررلمواننو ارررعمهنرررنووةمأ    رررع محارررامت أرررظمشهررر مو ررراووماررر سمو ذحنمينمشعظررر م
وانةتتب حم  صلما موابهن محه كل مواترش حمح هلة قموص تانلو.محااموزتنا مشل مهكة موجب مز رأم

نميذحنموا لواررعمت ررن مبتغ  رر ممشررحم ررهاو موا لواررعمانع ررعمو  رر  مصوذحنموا لواررعمالرر   مو  رر مبرراص م
م ع مواللتا مز أموص اووو موا ا ا مهنلم تنلهأمش موصا لل م لمشعاص مواتم  .

 اقتراض الحكهمة صافي حريمة فيادات االستثمار 4/1/1/2
حارررلمزبرررلو مزرررحمهرررصلةو مجلررراوالموابهررر موصا رررلموانلررر بما  رررل مح وو موانلا رررع مأ رررتم

ومواكررصلةو مح رر همواعلتررامح ر هموص ررت ةوةو  مكنررلمج لررامج تلر مةحوموابهرر موصا ررلمز ررأمو راو
هلل لمأل  عمهصلةو موص تانلوموال قمب حمو نلالمو اووو ما سمواكصلةو محب حمشلم رت مو رت ةوةسم
 لمالاموا هع محت ل مح وو موانلا عمز أما وموال قمحتا  مزهام نوترامت ت رلمشرحم رهعم  ر امحشرحم

م م مجال.م ئعم   امشحم ئل مواكصلةو مويم 
 االصدار النقدي الجديد 4/1/1/3

جعهلمتننع مز لمواننو اعمشحمشنووةمغ  مأ    ع محاامو ت لرتما ربعمشرلمتر متننع رامشرحمار وم
و   ن مشرحم رهعم  ر ام ارامكرلنموانرتن موا  رلبلماو رلا خمو وبعرعموا رله عمهعرامو رتهللذال.محا رحم

متنامواعلمماو علو.يب  مز ن ما ومو   ن مياام  ةبمواأمووتلل موان 
 التمهيل المحمي  ير المررفي 4/1/2

مغ  موانل  لمزا ميهةل مز أمواه نمواتلال:مواتننع جر  م
 اقتراض الحكهمة من صناديق التأمينات االجتماعية والمعافات 4/1/2/1

جررلنم ررت موصاترر و مشررحمارر سموالررهلة قمه ررع م لتررا مشرره لومج رر مزررحمشا  ررام ررلمواعن  ررل م
واننل  ررعم ررلموا ررنقمواه اجررعمحوانلا ررع محشررحمز ررن مارر سموا  ع ررعمواصررلمت  ررلمزررخ.متننعرر مواع ررلمز ررأم
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و رر ل موانعلهررل  موضرررل عمواررأمتآجرر م رررنوتومارر سموالرررهلة قمه  ررتمو ررب مصم تب رررلمو رر ام  صرررلم
موا لواع.مذحنميج ن مهك و.م

 اقتراض الحكهمة صافي حريمة صناديق تهفير البريد 4/1/2/2
تتنارر م ررل لمألرر  عم ررهلة قمتررن   مواب عررام ررلموالرر قمبرر حموص رراوزل محوان رر نبل م رر  م
 هعمشع هع محا حمجنةحموا ن مونما وموص  ن موضل عمواأمواتننعر مشرحم ر  مهرصلةو موص رتانلومصم

نو اررعمامررعلصنل محشررحم رر م  ررامت  ررلموا صنررلموااحاررعمكنلرراومشةنرر مجلرر  لنمحأرراانلماتننعرر مز ررلموان
ما نلاوموا ت  لم لمتننع مواع ل.

 التمهيل الخارجي 4/1/3
جةرننمار وموصاتر و مشررحمشلرلةومش ت لرعماررامت رننم هلت رعميحم نلز ررعمحارامت رننمت لوعررعميحم

ألر تمز  صرلمشلر مكلارتمشرحمشلرلةوم هلت رعمح ل رعممش    .محا حمشعظ موا  ح موا لو  عمواترأ
شرررحموانصجرررل موانت ررررا موصش عة رررع محاررررنمشرررلموةبمواررررأمشنلو رررعمضررررغنسم  ل رررعمز ررررأمشلررر محتصا ررررام

مو ت  ا تصلم لمزن  عم ه موا  وو.
  ى مرر االقتراد التطهر تمهيل عجز المهازنة في  4/2
 (1999/2000 – 1990/1991تطهر تمهيل عجز المهازنة خ ل الفترة ) 4/2/1

وكلمب الشجموص  .موصاتللةبمز أمتننع مواع رلموا  رلمهلاننو ارعمواعلشرعمهنرنووةمأ    رعم
ا عن مز رأموا رامشرحموامرغنسمواتمر ن عمأ رتمتن رعتموا ةنشرعم رلمو راووو ميذحنموا لوارعمحكرلنم

 ررممجةتتررخم  صررلمهكررة مكب رر موا  ررل مغ رر موانلرر  لمكلررهلة قمواترش هررل محوانعلهررل  محاررامب رر مشتنم
م–م3;;2/3;;3ا رربعمواتننعرر موان  ررلمغ رر موانلرر  لمشررحم  نررلالمواتننعرر موان  ررلم رر  موالترر  مو

% مز ررأم لاررخمي رر مب رر مشتن ررمما رربعمواتننعرر موان  ررلموانلرر  لمشررحم86,5الما ررنم4222/;;;3
وهووى ٍوو   م%57,9الما ررنم4222/;;;3م–م3;;2/3;;3  نررلالمواتننعرر موان  ررلم رر  موالترر  مو

ىٍت عيً اىتَىَو اىَذيٍ غُر اىَصرفٍ بْسبت أمبر ٍِ اىتَىَو اىَذيٍ َذه عيً اعتَ د اىذن

مال.4234وز أما لأ ماىَصرفٍ
حب لررن مواتننعرر موا ررلو لماع ررلمواننو اررعمواعلشررعم  رراموا لرروموزتنررلةموا ةنشررعمز  ررا م

هنعهررررأمينموان رررراةمشررررحموا رررر ح مملي ررررب مواتننعرررر موا ررررلو لم ررررلاب مم7;;6/3;;3 باوجررررعمشررررحمزررررلمم
وا لو  ررعم لعررامزررحمأ رر موصاترر و موا ا ررا محارراميةامذارر مواررأموا لررل مواررا حمواعررلمموا ررلو لمشررحم

حبه رررربعموا لررررل مارررراوالمم;;;3ش  ررررلومةحصومزررررلممم44,:4واررررأمم7;;3ش  ررررلومةحصومزررررلممم8;,54
 ارعمواعلشرعم ر  مت رنومتننعر مواع رلموا  رلم رلمواننومال4وار وم% محذا مكنلم تم مشحم راح 36,6
م.ال:4239/423م–م3;;2/3;;3والت  مو
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 ( تطهر تمهيل العجز الكمي في المهازنة العامة2) رقم جدول
 (2017/2018 – 1990/1991خ ل الفترة ) 

موا هنو 
واع لم

وا  لممم
وش  ننم
م ه اال

مواتننع موا لو ل
مواتننع موان  ل

تننع مغ  م
مشل  ل

تننع م
موان  لو نلالمواتننع ممشل  ل

%مشحمواع لممش  ننم ه ا
%مشحمواع لممش  ننم ه امش  ننم ه امش  ننم ه اموا  ل

موا  ل
م93,7م93:4م5::5م;;54م7,:4م4:78م:3225م3;;2/3;;3
م93م6596مال5678وم9:52م;4م39:5م8379م4;;3/3;;3
م6,8;م7444مال5424وم646:م7,6م:;4م7742م5;;4/3;;3
م:,7:م5395مال497وم:566م36,4م746م9;58م6;;5/3;;3
م333م4:37مال3339وم54;5مرررررمال:49وم4759م7;;6/3;;3
م366,9م6558م6787مال;44ومرررررمال3562وم8;;4م8;;7/3;;3
م392,3م5:45م5624م643مرررررمال3797وم:446م9;;8/3;;3
م368,8م6397مال4586وم;875مرررررمال:354وم4:69م:;;9/3;;3
م7,:36م48;7م5:5;مال5679ومرررررمال58;3وم2;;5م;;;3/:;;3
م333,5م::368م266;م7866مرررررمال36:9وم35423م4222/;;;3
م6;.367م07232م06909م8969م--م(2793)م27750م0222/0222
م328.22م06829م02079م6006م33.66م0869م00258م0222/0220
م4.73:م68790م27076م23397م3:.34م8852م96887م0220/0226
م4:.:;م98669م02220م09660م3.32م826م98599م0226/0229
م;345.2م36837م62678م60299مرررررم(9096)م82396م0229/0228
م;326.5م82880م29520م63982م9.59م6392م97653م0228/0223
م329.93م85726م9922م89020م8.77م6852م89379م0223/0229
م;33.4م3722م6259م6929م94.:3م22967م32200م0229/0225
م338.65م56309م75525م(28272)م54.72م06696م92503م0225/0227
م325.74م222970م92036م32007م4.73م0985م75265م0227/0222
م329.53م299078م227856م69920م5.95م8200م269932م0222/0222
م53.;32م250025م293699م68599مررررررم(7230)م233928م0222/0220
م;:.334م092309م002665م97053م68.:م02092م067927م0220/0226
م79.:32م099602م099636م60789م3.79م9200م088967م0226/0229
م:339.4م609905م095989م97099مررررم(08227)م097962م0229/0228
م367.92م6866;6م698968م227027مرررررم(27372)م667978م0228/0223
م327.28م9:6:;5م023295م270963م:7.;6م255022م697872م0223/0229
م55.;;م9:6;64م293022م086856م75.45م062660م960379م0229/0225

 .أعذاد ٍختيفت –اىتقرَر اىسْىٌ  -اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ-: الوصذر

 .اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ، اىْشرة االدص ئُت اىشهرَت، أعذاد ٍختيفت-        
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 (2017/2018 – 2000/2001تطهر تمهيل عجز المهازنة خ ل الفترة ) 4/2/2
تننع مز لمواننو ارعمواعلشرعم ر  مت ر موالتر  مز رأمشلرلةومواتننعر موزتنا موا ةنشعم لمم

حشرلمتبعصرلمشرحمم4233وانل  ل محذار م رلمظر م رعنبعموصاتر و موا رلو لم ل رعمهعرام رنو م هرل  م
م–م3;;2/3;;3وا لررررل متلرررره لمشلرررر موصتتنررررلال مز ررررأمزةررررام ترررر  موص رررر .موصاتلررررلةبمو

%مشحمو نلالم86,5وانل  لمهنتن ممااوسمالمأ تموزتنا موجا مز أمواتننع مغ  م4222/;;;3
الم  رررامب ررر م:4239/423م–م4222/4223واتننعررر موان  رررلم ررر  موالتررر   ميشرررلم ررر  موالتررر  مكةررر مو

%م84,9شتن ررمما رربعمواتننعرر موانلرر  لماع ررلمواننو اررعمواعلشررعمشررحم  نررلالمواتننعرر موان  ررلما ررنم
نلر  لموان  رلمي رب موانلراوم%ما تننع مغ  موانل  ل.محانمشلمجعهلمينموا صرل موا59,5ش لب م

رروا ت  ررلماتننعرر مز شرر مووتلررل مي ررعلومواللتررا مز ررأميذحنموا لواررعممل ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعم لن  
حزررامموغبررعموابهررن م ررلمت نرر موان ررلا  محتلمرر  مو ررتانلوميشنواصررلم ررلميذحنموا لواررعموا ةنش ررع محشرر م

 رررل متننعررر مو رررتانلوو موا  رررل مواتلو ررراموان رررتن م رررلمز رررلمواننو ارررعم ررر نماررر وم رررنهمجةرررننمز رررأمأ
الت رنوم4وا راح موار ومال.جنرلم تمر مشرح4239وا ل محانمشلم از مو  م  ض عموانلوأنعوز اموهلة 

مال.:4239/423-3;;2/3;;3تننع مواع لموا  أم أمواننو اعمواعلشعم   موالت  و
 ررر  مت و ررر موارررن نمواه ررربلماتننعررر مواع رررلموا  رررلمشرررحم   رررا يشرررلمهلاه ررربعما تننعررر موا رررلو أ

واررأمم4233واتننعرر موا ررلو ل محع  رر مزررامموصزتنررلةمز ررأمواتننعرر موا ررلو لم ل ررعمهعررام ررنو م هررل  م
 عنبعموصات و موا لو لمهعاما لممحكرلص مواتلره لموصتتنرلالمواعلان رعمبت لر ومتلره لمشلر .م

الم مكنررلم لمررتمحكلاررعمCaa1المواررأموBa1 متلرره لمشلرر مشررحموMoody'sأ ررتم لمررتمحكلاررعم 
 Standard & poor'sمتلرره لمشلرر موا رر لةبمشررحمو BB+المواررأموCCC+ال محكرر ا م لمررتم

ال.محاررامزررلة مشلرر مشرر  مي رر ام ررلموصزتنررلةم-Bالمواررأمو+BB متلرره لمشلرر مشررحموFitchحكلاررعم 
أ تمب  مواتننع مم4238/4239ز أموصات و موا لو لماتننع مز لمواننو اعمواعلشعمبا.ومشحمزلمم

حذار مهعرامزرنة مم:4239/423ش  رلومزرلممم452,554وارأممش  لوم ه امحووتل م433,::3وا لو لم
مواا عم لموصاتللةموانل بمهعاموص  .موصاتللةبموا بمالشتمشل .

 أثر التمهيل المررفي لعجز المهازنة العامة في االقتراد المررى عمى أداء البنهك 4/3
عما احارررعمي ررب موا صررل موانلرر  لموان  ررلموانلرراوموا ت  ررلماتننعرر مز ررلمواننو اررعمواعلشرر

 ل ع مش مووتلل مي علومواللترا مز رأميذحنموا لوارعمحزرامموغبرعموابهرن م رلمت نر موان رلا  محتلمر  م
و رررتانلوميشنواصرررلم رررلميذحنموا لوارررعموا ةنش رررع م  رررامووتلعرررتمو رررتانلوو موابهرررن م رررلميذحنموا لوارررعمشرررحم

تمر مشرحم جنرلم :4239/423ش  لوم ه امزرلممم;,:99واأمم4;;3/3;;3ش  لوم ه امزلممم34,8
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-4;;3/3;;3المت ررنومو و ررا موا لتنررعمشررحميذحنموا لواررعماررااموابهررن م رر  موالترر  و5وا رراح موارر و
مال.:4239/423

 ( تطهر امرصدة القائمة من أذون الخزانة لدى البنهك3جدول )
 (  2017/2018 – 1991/1992خ ل الفترة ) 

 ٍيُ ر جُْه

و و ا موا لتنعمموا هنو 
مشحميذحنموا لواع

 ع مواللتا مز أمشتن مم
م نمم3;يذحنموا لواعم

شلم لمأن  م
موابهن 

ا بعموجتتل موابهن م لم
ميذحنموا لواعمو%ال

3;;3/3;;4 م95,8م34,8م:,39م39,3 
3;;4/3;;5 م99م45,7م;,36م52,7 
3;;5/3;;6 م4,3:م;,:4م34,7م57,4 
3;;6/3;;7 م7,3:م;,44م33م;,48 
3;;7/3;;8 م9,;:م46,7م32,5م49,5 
3;;8/3;;9 م9,5:م;,:4م;م55,3 
3;;9/3;;: م;,4;م57,5م:,:م2,:5 
3;;:/3;;; م5,4:م43,5م:,:م47,8 
3;;;/4222 م3,3:م42,8م;م47,6 
4222/4223 م9,5;م7,:4م3,;م5,;4 
4223/4224 م47,;;م9,;5م9,4م62,2 
4224/4225 م:,9;م76,3م53,:م77,5 
4225/4226 م86,3م75,9م63,:م:,5: 
4226/4227 م78,6م92,7م32,34م;,346 
4227/4228 م;,2:م5,6:م4:,:م325,3 
4228/4229 م86,8م99,4م87,:م9,:33 
4229/422: م6,:8م322,3م9;,8م368,6 
422:/422; م3,7:م;,6;3م33,54م3,;45 
422;/4232 م88,5م398,7م8:,;م488,3 
4232/4233 م92,4م472,3م32,4م578,3 
4233/4234 م;,:8م479,3م:35,5م8,:62 
4234/4235 م94م536,5م35,57م6:5,5 
4235/4236 م:,96م:,574م::,32م756,9 
م3,;9م642,8م33,66م8,4;7م4236/4237
م99,3م:,728م5:,33م38:م4237/4238
م67,6م4,:75م39,7م33:7,9م4238/4239
م72,5م;,:99م:,:3م3769,3م:4239/423

 .، أعذاد ٍختيفتسْىٌاىَصذر: اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ، اىتقرَر اى
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ت رررنومو و رررا موا لتنرررعمشرررحميذحنموا لوارررعمارررااموابهرررن ممال5 ررراح مواررر مومأ رررتمج أرررظمشرررح
 مينمبهررن موا  ررل مواعررلممحوابهررن موا ل ررعمت تتررخم ررلممال:4239/423-4;;3/3;;3 رر  موالترر  و

%م ررلموانتن ررممشررحمو و ررا موا لتنررعم ذحنموا لواررعم رر  موالترر  مش رر مواب ررت محاررلمبرر ا م97ا ررنم
  لزرل موا رلتل ماصر سمو ذحن.محت رت نذمبهرن موا  رل مواعرلممز رأما رنمت ت موان تبعمو حاأمهلاه بعما 

%م67%مشحم  نلالمو و ا مواتلمه ن  موابهن  م لمأ حمت ت نذمبهرن موا  رل موا رل مز رأم77
.محاررنمشررلم نضرر مزرراممتن  رراموابهررن مواعلشررعما ررنمهرر و.ميذحنموا لواررعم4237/4238حذارر م ررلمزررلمم

وت رلسموابهرن م رنو.ما رل مزرلمميحم رل موارأموص رتانلوم رلميذحنماتننع مز لمواننو اعمواعلشعمحا حم
وا لوارررعمات  رررعمووتلرررل مي رررعلومواللترررا مز  صرررلمحزرررامموغبرررعموابهرررن م رررلمت نررر مش رررلا مشلا رررعمحتلمررر  م

موص تانلوم لميةحو مواا حموا ةنش ع.

%م ررر  موالتررر  م34,4حارررامب ررر مشتن رررمما ررربعميذحنموا لوارررعموارررأمو نرررلالمي رررن موابهرررن ما رررنم
ال.محبلاتررلالموت صررتموا ةنشررعماتننعرر مز ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعمز ررأم:4239/423م–م4;;3/3;;3و

حانمشرلمجعهرلما رلمموا ةنشرعمهل رت اوممار سموانرا  و م رلمتننعر ممأ ل متننع مو تانلوو موا  ل موا ل .
مشررحمتن  صصررلمالررلا موص ررتانلومواعررلممحاررنمشررلميضرر مهلص  ررتانلوممز لاررلموا ررلوبميام ررلموص ررتص  مبرراص 

محواهننموصاتللةبم لمشل .

م ر  م تمر مشرحمكنرلماصرلممحاامةزنتمو تانلوو موابهن م لميذحنموا لواعم ل لموا ب موان  رق
وا  رل موانلر  ل مووتلرل مشعراص مانرنم رل لموار ب م رلم رهنو مشرلمميوبرل.المت نوم رل لم6 اح موا مووا

م4233/4234ش لواعمهلا هنو موا له ع مأ تمب  مشتن ممشعرا مواهنرنم ر  موالتر  موم4233هعام نو م هل  
م4226/4227%م رر  موالترر  مو44,4%مش لواررعمهنتن رممشعررا مانررنماراوسم58,4الما رنم:4239/423م–
 ال.4232/;422م–
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 (2017/2018 – 1991/1992القطاع المررفي خ ل الفترة ) أرباح( تطهر صافي 4جدول )
 معدل نمه صافي الربح )%( صافي الربح )مميار جنيو( الدنهات

م;8,8م2,589م4;;3/3;;3
م4,94م2,599م5;;4/3;;3
م8,59م2,623م6;;5/3;;3
م8;,39م2,695م7;;6/3;;3
م49,28م2,823م8;;7/3;;3
م9:,97م3,279م9;;8/3;;3
م3:,49م3,573م:;;9/3;;3
م65,37م56;,3م;;;3/:;;3
مال3,36وم34;,3م4222/;;;3
م2:,78م:;;,4م4222/4223
م:37,8م:5,68م4223/4224
مال38,89وم;:,4م4224/4225
4225/4226 م:7,;م5,389 
4226/4227 م4:,;5م:6,64 
4227/4228 م64,36م6;8,4 
4228/4229 م:,44م;9,94 
4229/422: م3,6م58:,9 
422:/422; م;,2م28;,9 
422;/4232 م57م32,895 
4232/4233 مال:,33وم636,; 
4233/4234 م65,8م35,742 
4234/4235 م36,3م37,646 
4235/4236 م5,;6م45,255 
م72,7م56,888م4236/4237
م86,4م44;,78م4237/4238
م38,7م88,535م4238/4239
م;,36م;98,42م:4239/423

 .اىَرمسٌ اىَصرٌ، اىتقرَر اىسْىٌ، أعذاد ٍختيفت: اىبْل الوصذر

حبلاهظ مواأموا نوت موانلا عم جب موابهن موان تان  م لميذحنموا لواعم رلمشلر م ر  موالتر  م
المحالميجب م ت  مت موصزتنلةم  صلمز أموا  ل موانل  لم لمتننع مز لمواننو اعم4239م-م4232و
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ةنش ررعم ررلانتم ررلم عررلة م ررل لميوبلأصررل.محاررامميظصرر  ما ررامونمو ررتانلوو موابهررن م ررلمو حووقموا 
اترررلتجميزنرررل مياررر موابهرررن موانن نكرررعما احارررعمووابهررر مو ا رررلمحبهررر مشلررر الم عرررلة مكب ررر  م رررلمش ل ظصرررلم
وان للعما  تانلوم أمو حووقموا ةنش ع مأ تم وتلعتم  تانلوو موابه مو ا لموانلر بممويجبر م

ش  رلوم ه راماتلر موارأمم8;,5;3به رنمم4239جرعم نا رنمش تان م لميةحو موارا حموا ةرنشلالم رأماصل
 محاامةزنتم  تانلوو موابه م لمو حووقم4232ش  لوم أماصلجعم نا نمم6:,88ش  لومش لب مم:,482

.مكنلم4232/;422%مزحمزلمم766,4ش  لوم ه امبلعلة مااوالمم35,6وا ةنش عميوبلأاماتل مواأم
ش  ررلوم ه ررامم47,;6به ررنمم4239 ررلماصلجررعم نا ررنمووتلعررتم  ررتانلوو مبهرر مشلرر م ررلميةحو مواررا حم

 محاامةزنتما سموص تانلوو م4232ش  لوم لماصلجعم نا نمم92,87ش  لومش لب مم333,4اتل مواأم
.مكنرلميظصر  م4232/;422%مزرحمزرلمم:,3729ش  لوم ه امبلعلة ماراوالمم4,:يوبلأاماتل مواأم

واررا حموا ةررنشلم عررلة مكب رر  م ررلمش ل ظصرررلمماتررلتجميزنررل ميجبرر موابهررن موا ل ررعموان ررتان  م رررلميةحو 
وان للرعما  رتانلوم رلمو حووقموا ةنش ررعمشنرلمةزر مشررحميوبرل.مار سموابهرن مكنررلم تمر مشرحم رراح م

 المو تانلوو ميجب موابهن موان تان  م لميةحو مواا حمحي  سمز أم ل لموا ب :مم7وا مو
 م87:,:6تلر موارأم%ما643,4ووتلعتمو تانلوو مبه م  لر موص ر شلموانلر بمبه ربعم

 محذاررر مابررر مينمتررره لومزرررلمم4232ش  رررلومزرررلممم598,;ش لبررر مم4238ش  رررلوم ه رررامزرررلمم
م9::,4ش  لوم ه ا محاامةزنتما سموص تانلوو ميوبلأاماتل مواأمم:7:,53واأمم4239

 .4232%مزحمزلمم976,3بلعلة مااوالمم4238ش  لوم ه امزلمم
 ش  ررلوم ه ررامم76,7%ماتلرر مواررأم373,3مووتلعررتمو ررتانلوو موابهرر موات ررلوبموارراحالمبه رربع

 محاامةزنتما سموص تانلوو ميوبلأاماتل مواأم4232ش  لومزلممم:,:ش لب مم4239زلمم
 .4232%مزحمزلمم479,3ش  لوم ه امبلعلة مااوالمم9,7

 ووتلعررتمو رررتانلوو مبهررر م(HSBC)ش  ررلوم ه رررامزرررلممم45,6%ماتلررر موارررأم384,4به رربعمم
 محاررامةزنررتمارر سموص ررتانلوو ميوبلأرراماتلرر مواررأم4232ش  ررلومزررلممم;;,8ش لبرر مم4239
م.4232%مزحمزلمم573,7ش  لوم ه امبلعلة مااوالمم6,69

 ش  رلوم ه رامم57%ماتلر موارأم358,5ووتلعتمو تانلوو مبه ما  مواناهلمو ا رلمبه ربعم
 محاامةزنتما سموص رتانلوو ميوبلأراماتلر م4232ش  لومزلممم34,57ش لب مم4239زلمم
 .4232%مزحمزلمم7,7;4 ه امبلعلة مااوالمش  لومم7,5واأم
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اىبْل االهيٍ اىَصرٌ                                                     -

https://www.nbe.com.eg 

بنك مصر                                                        -
http://www.banquemisr.com/ar 

بنك فيصل االسالمي المصرى   -
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html  

https://www.nbe.com.eg/
https://www.nbe.com.eg/
http://www.banquemisr.com/ar
http://www.banquemisr.com/ar
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html
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البنك التجاري الدولي                 -
https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx 

بنك قطر الوطني األهلي               -
http://www.qnbalahli.com/cs/Satellite/QNBEgypt 

                                 HSBCنك ب -
https://www.hsbc.com.eg/1/2/eg/ar/personal      

م. اىسْت اىَ ىُت تْتهٍ فٍ َىُّى ىيبْىك اىذنىٍُت، وتْتهٍ فٍ دَسَبر ىيبْىك اىخ صت*
الموار بم8وقموا ةنش رعمهكرة مكب ر مشرحم ر  م راح موار موحعظص مي ر موص رتانلوم رلمو حومم

واررررلم  نررررلالمملانلوم ررررلمو حووقموا ةنش رررعمشه ررررنب م نضررر مواررررن نمواه رررربلمإل رررر وةو موابهررر مشررررحموص ررررت
المابرر مينم4237م-م4232وص رر وةو  مأ ررتم تمرر مووتلررل مواررن نمواه رربلما رر موابهررن م رر  موالترر  مو

ن رررر موابهررررن م ررررلموص ررررتانلومحتننعرررر مواكرررر كل مات  ررررعمتم4239حم4238 ررره لوما رررر   م ررررلمزررررلشلم
والغ   محوانتن  ع م لمظ مشبلةو موابه موان كلبمحواتنلشامهلانك حزل موالرغ   م رلموالتر  مو   ر  م
هلزتبلوارررلماررررلا  موصاتلررررلة مأ ررررتمترررر متن  رررراموابهررررن ما ررررنم عررررلة ما رررربعموا رررر ح مواننهنأررررعماتننعرررر م

%مشرررحم  نرررلالمش لظرررعماررر ح م42مت ررر مزرررحمواكررر كل موالرررغ   محوانتن ررر عماتلررر م ارررأما ررربعمص
موابهن .

 
 ( الهزن الندبي إليرادات البنهك من اموراق الحكهمية الى اجمالي االيرادات*6جدول رقم )

)%( 

 CBSHبنك  بنك قطر الوطني البنك التجاري الدولي البنك االهلي المصري بنك فيصل السنة

0222 69.3 92.58 62.59 62.03 27.58 

0222 33.7 99.78 60.72 62.29 09.92 

0220 52.6 39.03 90.59 05.73 02.20 

0226 52.0 38.93 98.27 66.93 00.85 

0229 92.0 32.52 97.06 92.98 00.95 

0228 98.0 85.59 82.35 98.62 60.69 

0223 85.9 83.95 96.3 67.9 69.3 

0229 89.6 98.5 90.9 69.8 07.5 

 ىيبْىك اىَخت رة اىَىاقع االىنتروُّت: الوصذر

 https://www.nbe.com.egاىبْل االهيٍ اىَصرٌ                                                     -

بنك فيصل االسالمي المصرى   -
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html  

https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx
https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.qnbalahli.com/cs/Satellite/QNBEgypt
http://www.qnbalahli.com/cs/Satellite/QNBEgypt
https://www.hsbc.com.eg/1/2/eg/ar/personal
https://www.hsbc.com.eg/1/2/eg/ar/personal
https://www.nbe.com.eg/
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html
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البنك التجاري الدولي                 -

https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx 

بنك قطر الوطني األهلي               -

http://www.qnbalahli.com/cs/Satellite/QNBEgypt 

                                 HSBCبنك  -

https://www.hsbc.com.eg/1/2/eg/ar/personal      

 *ََثو االَراداث ٍِ أدواث اىذَِ اىذنىٍٍ / اجَ ىٍ االَراداث

المت رررنوميو رررا م9وان نررر ما بهرررن م  ررراميحضررر م ررراح مواررر موموانرررلاأمحز رررأمش رررتناموان كرررل
وصارر و محوا لرر محو حووقموا ةنش ررعمحا رربتصنلمواررأم  نررلالمو  ررن  متمررلزلتمو ررتانلوو موابهررن م

شررر  ماتب ررر مم;;المبه رررنم:4239/423م–م3;;2/3;;3 ررلمو حووقموانلا رررعموا ةنش رررعم ررر  موالترر  مو
.محارررامهرررصا ما ررربعم3;;2/3;;3ش  رررلوو مزرررلممم39ش لبررر مم:4239/423ش  رررلوم ه رررامزرررلممم38:3

أ ررتمب غررتممللمتلررلزاج م ةنش ررعمواررأم  نررلالمو  ررن موت لا ررو ررتانلوو موابهررن م ررلمو حووقموانلا ررعموا
شر م عرلة مو راووو موا ةنشرعمم6;;5/3;;3زرلممم54,9حووتلعتموارأمم3;;2/3;;3%مزلمم;,32

 ذحنموا لواعم لمظ مت ب قمب الشجموص  .موصاتللةبم لموات ع هل مح علة موجتترل موابهرن م  صرلم
رم4238/4239 مح رلمزرلمم محاامت ب بتمت ر مواه ربعم ر  م تر  م لمأ رتمب غرتمحوضر  مملهرصا مت و ع 

 رن ميوارأمتمر  ما نرعم%محار ومجعرنةم55,3وارأمم:4239/423%م  محو ر تمت و عصرلمزرلمم:,56
بت  عرر م ررع م رر همم4238اررن نب مم5وا  ررل موانلرر  لمات  ررعمارر ووموابهرر موان كررلبموانلرر بم ررلم

موا ه اموانل ب.

شررر  م ررر  موالتررر  مم48,9ز رررأموا لارررخموص ررر متمرررلزلتميو رررا موصاررر و محوا لررر مبه رررنم
ش  رلوو مم83ش  لوم ه ام رلماصلجرعموالتر  مش لبر مم3852الماتل مواأم:4239/423م–م3;;2/3;;3و

م لمباو تصل.
م

  

https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx
https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.qnbalahli.com/cs/Satellite/QNBEgypt
http://www.qnbalahli.com/cs/Satellite/QNBEgypt
https://www.hsbc.com.eg/1/2/eg/ar/personal
https://www.hsbc.com.eg/1/2/eg/ar/personal
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 ( تطهر أرصدة االقراض والخرم واموراق الحكهمية وندبتيما الى اجمالي امصهل 7جدول رقم )
 وندبة القروض  ير المنتظمة الى اجمالي القروض

هات
دن
ال

هل 
مص

ي ا
مال
اج

 
   

يو(
 جن

يار
)مم

ض  
القرا

ة ا
صد
أر

ء  
م 
 لمع

رم
الخ
و

يو(
 جن

يار
)مم

 

ي 
ك ف

بنه
ت ال

مارا
ستث

ا
ا

لية
لما
ق ا

ورا
م

 
   
   
ة  
همي
حك
ال

يو(
 جن

يار
)مم

 

ض 
القرا

ة ا
صد
 أر
دبة

ن
ي 
مال
 اج
الى
رم 

الخ
و

% 
هل
مص

ا
ت  
مارا
ستث

ة ا
دب
ن

ق 
ورا
 ام
في
هك 

البن
ى 
ة ال

همي
حك
ة ال

مالي
ال

% 
هل
مص

ي ا
مال
اج

ير  
  
ض
رو
 الق

دبة
ن

ي 
مال
 إج
الى
مة 

نتظ
الم

% 
ض
رو
الق

ت  
را
خر

الم
بة 
ند

% 
ض
رو
 الق

الى
ن  
 ع
طر
مخا

وة 
ع 

% 
ض
القرا

ا
 * 

3;;3/3;;2 م2م:33.4مررررر 2;.32 32.;5م39م83م378 
3;;4/3;;3 م4.26م9;.36مررررر 42.22 55.36م57م:7م397 
3;;5/3;;4 م7.65م38.94مررررر 45.96 56.56م69م:8م:;3 
3;;6/3;;5 م:.7م38.86مررررر 45.92 59.66م72م;9م433 
3;;7/3;;6 م7.73م4:.36مررررر 38.25 67.37م:5م329م459 
3;;8/3;;7 م8.39م;.35مررررر 37.93 65.;6م63م;34م483 
3;;9/3;;8 م:8.7م35.85مررررر 39.77 72.55م75م374م524 
3;;:/3;;9 م;;.6م35.79مررررر 92.;3 74.34م87م394م552 
3;;;/3;;: م6.4م34.95مررررر 39.27 7;.79م82م426م574 
4222/3;;; م9;.5م34.37مررررر 9;.37 64.;7م83م449م5:4 
4223/4222 م6.33م4;.34مررررر ;38.7 78.53م93م463م:64 
4224/4223 م7.7م:35.6مررررر :39.9 75.96م::م488م7;6 
4225/4224 م:7.6م:36.2مررررر 42.;3 53.;6م333م4:7م:79 
4226/4225 م7.34م37.27م46.4 ;43.8 68.98م359م8;4م855 
4227/4226 م5.48م38.29م48.5 46.48 :.65م393م:52م926 
4228/4227 م:6.4م8;.38م4.:3 47.69 64.76م6;3م546م984 
4229/4228 م7;.5م37.34م5.;3 :9.:3 59.93م398م576م:5; 
422:/4229 م7.75م37.7م:.36 86.:3 59.27م424م623م32:5 
422;/422: م:;.2م38.44م36.9 52.68 :5.;5م555م652م4;32 
4232/422; م4.34م37.49م35.8 55.47 39.:5م628م688م3443 
4233/4232 م:.2م33.84م32.7 59.57 59.56م696م696م3492 
4234/4233 مال:4.5وم:32.8م:.; 62.87 ;59.2م777م729م3588 
4235/4234 مال3.57وم33.38م5.; 3:.63 57.33م876م;76م3786 
4236/4235 م3.64م:32.8م7.: 67.65 54.58م48:م::7م3:39 
4237/4236 م2.48م42.;م9.3 68.4 54.87م3238م:93م;;43 
4238/4237 مال2.45وم;9.2م8 67.3 55.34م34:6م65;م4:68 
4239/4238 مال;.5وم9.78م;.6 :.56م54.5م3759م3648م6643 
423:/4239 مال2.8وم8.93م6.5 55.3م54.3م38:3م3852م72:2 

          ، أعذاد ٍختيفتسْىٌاىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ، اىتقرَر اى -: الوصذر   



 

 

 

 

 

21 

 

 

 اىْشرة االدص ئُت اىشهرَت، أعذاد ٍختيفتاىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ،  -
 * اىبْل اىذوىٍ             ــــ غُر ٍت ح

 

أترأمب غرتمم3;;2/3;;3%مزرلمم:33,4ج ا مووتلعتما بعموان للل مواأموا  ح مشرحم
%مزرررررلمم8,93 ررررر مظ رررررتمتت و ررررر م رررررلموا رررررهنو مواتلا رررررعمأ رررررتمب غرررررتممم4227/4228%مزرررررلمم8;,38
وابهررررن مص ررررتانلوالم ررررلمو اكرررر عموصاتلررررلةجعمحشررررحم رررر موا لررررل محاررررنمشررررلمجعهررررلمت   رررر مم:4239/423

وان للل موا  شعمان لب عموا  لت مواهلت عمزحموا  ح مغ  موانهتظنع محشحم ر ميحضر تمو وارلممزرامم
وغبررعموابهررن م ررلمت نرر موان ررلا  محتلمرر  مو ررتانلوميشنواصررلم ررلميذحنمح ررهاو موا لواررعموا ةنش ررع محعتمرر م

%مزرلمم46,4ت و ر ما ربعموا ر ح مغ ر موانهتظنرعموارأم  نرلالموا ر ح مشرحممذا مهكة ميجبر مشرحم ر  
%مزررررررلمم8 رررررر مواررررررأمم4235/4236%مزررررررلمم7,:حم4232/;422%مزررررررلمم35,8واررررررأمم4225/4226
م.:4239/423%مزلمم6,5 م  محو  تمت و عصلمواأم4237/4238

جنررلم برر حمش هرر مزرر ح موان ررلا مزررحموصارر و محوارر بمج ررلأمشررحم رر  موالرر قمبرر حم ررع م
اللتا مز أموا  ح مح ع مواللتا مز أميذحنمح هاو موا لواع موت لسموابهن ما  تانلومشعظ ميشنواصلمو

 م  رامووتلر مار وم4233 لميةحو مواا حمهكة ميجب م ل عم   موا هنو مو     مواتلا رعماارنو م هرل  م
م ر مت بر  م رلموا رهنو م9;;8/3;;3%مزرلمم:8,7وارأمم4;;3/3;;3%مزلمم4,26وان ه مشحم

حا هامظ مه  نعمشن بعمحانمشلمجعهلمينموابهرن مت لر مم4223/4224%مزلمم7,7واتلا عمأتأمب  م
ز ررررأمزرررر ح مش ررررلا مات  ررررعمو ررررتانلوالم ررررلموا رررر ح موان اشررررعما   ررررل موا ررررل  محباوجررررعمشررررحمزررررلمم

%محظ رتمتت و ر م ر  موا رهنو مواتلا رعمأترأم:7,6ت و عتما سمواه بعمأ تمب غرتمم4224/4225
 م ررر مت نارررتموارررأما نرررعم رررلابعم رررلموا رررهنو مواتلا رررعمأ رررتمب غرررتم4232/4233%مزرررلمم:,2ب غرررتم

ال%مزرررررررررررلمم2,8 ررررررررررر موارررررررررررأموم4237/4238ال%مزرررررررررررلمم2,45 محو4233/4234ال%مزرررررررررررلمم:4,5و
 محاررنمشررلمجعهررلمت و رر موان ررلا مواتررلمتت ن صررلموابهررن مات  ررعمو ررتانلوالم ررلمو اكرر عم:4239/423

 ررررتانلوميشنواصررررلم ررررلميذحنمح ررررهاو موا لواررررعموصاتلررررلةجعمهنعهررررلمي رررر موت ررررلسموابهررررن مهكررررة ميجبرررر مص
موا ةنش ع.

حاررنمشررلم رراز م رر عموالرر  مو ح موا لترر مهرررنم مواتننعرر موانلرر  لماع ررلمواننو اررعمواعلشررعم
مووص تانلوم لميذحنموا لواعالمج   مشحموان لا موانلا عمص تانلومشنووةموابهن  .
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جز المهازنة العامة في امثار االقترادنة المترتبة عمى التمهيل المررفي لع 4/4
 مرر

الشررررتموا ةنشررررعموانلرررر ععمبت ب ررررقمب اررررلشجموص رررر .موصاتلررررلةبمحواتاب ررررتمواص ة ررررلمشهرررر مزررررلمم
 محارررراما ررررر مب ارررررلشجميذحنموا لوارررررعم ررررر  موالتررررر  مو حارررررلمشرررررحموص ررررر .موانرررررلالمحواه رررررابمم3;;2/3;;3
 رررررلم لررررروما ررررربعمواع رررررلموا  رررررلم رررررلمواننو ارررررعموارررررأمواهرررررلتجموان  رررررلمم8;;7/3;;3م–م3;;2/3;;3

شعررا مواتمرر   محو رت  ووم ررع م رر هموا ه رراموانلر بميشررلمموارراحصومو ش عةررل.م صمينمموص نرلال محوأتررنو.
حانرلمتر وج موارا حمم8;;7/3;;3ار ومواب ارلشجمارام رلأبامشكرة ت حمي ل ر ت حمبراي م رلمواظصرنومشهر مزرلمم

وعرعمواعلمموان  لممحوشتلل ما بعمزلا عمشحموانا  و موان   عمحو ت اوشصلم رلمتننعر مواهل رل مواعلشرعموا ل
برراصمشررحمو ررت اوشصلم ررلمو ررتانلوو مشهت ررع مكنررلميةامب اررلشجميذحنموا لواررعمواررأمشلوأنررعموا ةنشررعما   ررل م
وا رررل م رررلمتننعررر مشكررر حزل مكرررلنم هبغرررلما   رررل موا رررل مينمج رررنممبصرررل.م  ررراموا لرررومشتن رررمما ررربعم

م–م3;;2/3;;3وص تانلوموا ل مواأمواهلتجموان  لموص نلالمزرحما ربعموص رتانلومواعرلمم ر  موالتر  مو
م%ما  تانلومواعلم.م32,5%مش لب م6,;ال مأ تمب غتما بعموص تانلوموا ل م:4239/423

 مذكمة تراكم المديهنية الداخمية 4/4/1
جعتب مواا حمواعلمموان  رأمشرحموا مرلجلموانلشهرعمواترأمجعرلاأمشهصرلموصاتلرلةموانلر ا حاهل م

وانلصررنمموامرر قم صررنم رر امينمواررا حمواعررلممشلصنشررلنما ررا حموان  ررأميأرراانلمضرر قمحوص رر محو رر  يشلم
و ر امو ذحنمحوا رهاو موا ةنش رعموا لتنرع موان  أم ت ننمشحمواا حموان  أموان رت قمز رأموا ةنشعو

 رررل لميو رررا موا ةنشرررعمارررااموا صرررل موانلررر  ل مو ررر اموانا نا رررعموا ةنش رررعمت رررلسمبهررر موص رررتانلوم
ةجعموو  امشا نا عمواص ئرل موصاتلرلةجعمت رلسموا نشلالمحواا حموان  لموان ت قمز أمواص ئل موصاتلل

يشلموانلصرررنممبهررر موص رررتانلوموا رررنشل م رررل لميو رررا مواص ئرررل موصاتلرررلةجعمارررااموا صرررل موانلررر  لال.
وانو رر ما ررا حمواعررلمموان  ررأم  كررن مواررا حموان  ررأموان ررت قمز ررأموا ةنشع حواررا حموان  ررأموان ررت قم

 رل أموارا حموان  ررأموان رت قمز رأمبهر موص ررتانلومضررل عم ارأمهلإلز رأمواص ئرل موصاتلرلةجعمواعلشع 
مال.4229وا نشأو صلةم ب أمزبامواعلعل 

ح نهمار  م لما وموا ل.مهلانلصنمموانو ر ما را حمواعرلمموان  رل م  رامتمرلزلموارا حمواعرلمم
المكنررلم تمرر مذارر مشررحم رر  م:4239/423م–م3;;2/3;;3شرر  م رر  موالترر  موم49وان  ررلمبه ررنم

م–م3;;2/3;;3واررررررررا حمواعررررررررلمموان  ررررررررلمحش هرررررررر وتام رررررررر  موالترررررررر  موالمت ررررررررنوم:وا رررررررراح موارررررررر مو
مال.:4239/423
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 – 1990/1991( تطهر الدين العام المحمي ومؤفراتو خ ل الفترة )8جدول رقم )
2017/2018) 
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 0036 3033 5,0 5,1 33 06,1 59,,96 34,153 ــــــ 16,,60 0991/0990

0990/0993 00,31, 9,,30 04,140 014,996 ,,,0 9,6 0,,143 06,0 3433 0963 

0993/0993 0,,330 03,530 03,933 003,600 ,9,5 ,,3 31,436 36,9 3613 3161 

0993/0995 94,934 05,043 03,0,, 033,965 03,3 9,1 34,0,0 30,5 3653 3311 

0995/0994 014,103 04,,35 05,055 035,090 06,, 0,0 36,003 09,9 3,14 3356 

0994/0996 005,190 00,049 00,0,9 041,536 93 00,4 3,,303 00,0 3,00 3461 

0996/099, 034,593 33,9,, 33,306 0,1,046 66,, 03,6 33,030 09,5 53,1 3050 

099,/0990 036,,54 33,0,5 30,696 000,604 69,, 01,5 30,1 31,0 5500 31,4 

0990/0999 05,,044 35,906 35,900 306,909 ,4,6 04,1 34,440 00,0 5405 3565 

0999/3111 065,393 3,,434 53,496 354,433 ,3,3 03,0 34,393 01,3 4305 3030 

3111/3110 095,001 50,645 45,303 391,,,, 00,0 00,5 39,335 01,0 4593 5543 

3110/3113 330,339 50,050 6,,551 339,001 0,,1 03,5 51,11, 03,0 460, 5941 

3113/3113 343,004 39,094 ,9,311 3,1,601 00,0 03,5 44,300 05,9 6053 4545 

3113/3115 393,,30 51,165 9,,611 531,304 00,, 06,0 03,,,5 09,4 ,113 6301 

3115/3114 359,069 5,,0,6 005,411 401,054 95,9 00,, 035,91, 35,4 ,633 ,330 

3114/3116 30,,,09 5,,30, 043,399 40,,514 94,0 04,1 013,055 0,,6 0410 0190 

3116/311, 5,0,0,3 55,44, 010,336 631,966 05,, ,,5 000,64, 00,0 999, 0569 

311,/3110 5,0,000 41,033 039,3,3 640,31, ,3,4 5,3 056,539 33,3 00043 0090 

3110/3119 463,33, 43,344 051,,04 ,44,39, ,3,, 05,, 339,101 30,, 03030 9336 

3119/3101 663,000 6,,,,0 04,,1,3 000,660 ,3,, 0,,, 366,030 39,9 05413 01600 

3101/3100 010,003 66,391 0,1,594 0155,090 ,6,3 0,,6 346,013 35,0 04606 00910 

3100/3103 991,439 63,003 005,596 0330,03, ,5,, 00,4 510,610 33,1 00060 05013 

3103/3103 0360,050 63,346 313,900 043,,3,0 03,0 33,5 503,364 30,6 30111 0,396 

3103/3105 0430,549 40,361 309,,63 0006,403 06,5 00,9 435,6,1 39,5 33311 31140 

3105/3104 00,0,333 00,350 333,6,3 3006,354 0,,0 06,4 496,096 30,3 34949 33600 

3104/3106 3304,655 013,,31 331,331 3609,495 96,, 33,0 004,994 30,0 30196 3,0,5 

3106/310, 3604,090 333,339 336,935 3354,060 94,3 33,9 0004,,13 36,4 33934 33390 

310,/3100 3031,315 30,,61, 5,3,133 3901,933 91,3 31,4 045,,051 39,6 506,3 3,614 

 اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ، اىتقرَر اىسْىٌ، أعذاد ٍختيفت -: الوصذر

 اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ، اىْشرة االدص ئُت اىشهرَت، أعذاد ٍختيفت. -

مت لوع مشتلهععموصةو.موصاتللةا يزاوةمش ت لع.مح وو موات   م -
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حااما ر موا ةنشعمواأموصزتنلةمز رأميذحنموا لوارعماتننعر مز رلمواننو ارعمواعلشرعمشرحمزرلمم
بصرراهموشتلررل م ررلتوموا رر ناعم ررلموصاتلررلةموانلرر بمم:;;9/3;;3حأتررأمزررلممم3;;2/3;;3

 لمباوجعموات ع هل مح لومشعاص مواتم  محوا رامشرحمظرلا  مواراحا   محا رامب ر مأ ر ميذحنموا لوارعم
م57,3%مشرحموارا حمواعرلمموان  رلمحتلو را موارأم6,3ش  لوم ه رامتنار ما رنمم6 نمام3;/2; لمزلمم

%م محباوجرعمشرحمزرلمم6,:4كنلمتلو ا ما بتصلمشحموارا حمواعرلمموان  رلموارأمم6;/5;ش  لوم ه امزلمم
 محع   ما وموصا لل م لما بعموذحنموا لواعمواأما ل.م4223م4222/4223حأتلمزلممم7;/6;

لمشحم ر  موا لرل ما ربعمز رلمواننو ارعموارأمواهرلتجموان  رل محوأترنو.مشعرا مب الشجمواتل   موانلا
مواتم  محانموا بخموصا م لمو اووميذحنموا لواعمشلتنأعموصجتتل مواعلم.م

م4232/4233حاامووتل مشتن مما بعميذحنموا لواعمشحمواا حمواعلمموان  لمباوجعمشرحمزرلمم
و   مز رأمواهكرلسموصاتلرلةب مأ رتمب ر مشتن رمما ربعم هل  محشلمتبعصلمشحمتاوز ل م47مات  عم نو م

%مش لبرر م;,54الما ررنم:4239/423م–م4232/4233يذحنموا لواررعمشررحمواررا حمواعررلمم رر  موالترر  مو
الم4232/;422م–م4226/4227%م ر  موا رهنو موا رتموا رله عماارنو م هرل  مو46,3شتن مماراوسم

وا لرل متلره لصلموصتتنرلال محبلاتررلالممحذار م رلمظر مزرامماراو موااحارعمز رأموصاتر و موا رلو لمهعرا
وت رررلسموا ةنشرررعموارررأمواتننعررر موان  رررلماع رررلمواننو ارررعمشرررحم ررر  ميذحنموا لوارررع موارررأم لارررخمتلمررر  م

روا صل موانل  لموص تانل شر مووتلرل مي رعلومواللترا مز رأميذحنموا لوارعمملوم لميذحنموا لوارعم لن  
وميشنواصرلم ررلميذحنموا لواررعموا ةنش ررع محذارر محزرامموغبررعموابهررن م ررلمت نر موان ررلا  محتلمرر  مو ررتانل

م–م3;;2/3;;3المت نومواا حمواعلمموان  رلمحش هر وتام ر  موالتر  مو:جنلم تم مشحموا اح موا مو
حانمشلم ابتم  عموال  مواالالموا لت مهرنم وصزتنلةمز أمواتننعر موانلر  لمشرحمال.:4239/423

مااو  ل .   ميذحنموا لواعم  ةبمواأم علة مواا حمواعلممو

حاامووتلعتما بعمواا حمواعلمموان  لموارأمواهرلتجموان  رلموص نرلالمشهر مت ب رقمب ارلشجموص ر .م
 محبن لوارررعماررر سمواه رررخمهلاه ررربعموانا رررأمواترررأمأررراةتصلموتللا رررعمشل رررت ع تمم3;;2/3;;3وصاتلرررلةبمزرررلمم

لح اررلمارر سمواه رربعمباو ررعم%مشررحمواهررلتجموان  ررل ما ررامياهررلماررامت 82ا امررنلممواررأمشه  ررعموا ررنوحمحوابلاغررعم
جب   .محت ننموالعلة م لما بعمواا حمواعلمموان  رلموارأمواهرلتجموان  رلمه ربخم عرلة مز رلمواننو ارعمواعلشرعميحم
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ات  ررعمووتلررل م ررع مواللتررا مز ررأمواررا حمواعررلممزررحمشعررا مانررنمواهررلتجموان  ررلموص نررلال محذارر مح  ررلمانعلةاررعم
واا حمواعرلمموارأمواهرلتجموان  رلمتتنارلمز رأمزرلش  حموت  ر  حمانرلممة هلش ة عمواا حمحواتلمتك  م اأمينما بع

ا رربعمواع ررلميحموالررلتوم ررلمواننو اررعمواعلشررع محوالرر قمشررلمبرر حمشعررا مانررنمواهررلتجموان  ررلموص نررلالموا    ررلم
مال.4227ح ع مواللتا موا    لمز أمواا حمواعلمودمحمموضلمواعا  

شرر  م رر  م ترر  مم8,;3 ررامتمررلزلمبه ررنميشررلمالرر خموالرر ةمشررحمواهررلتجموان  ررلموص نررلالم 
واب رررررت ميشرررررلمالررررر خموالررررر ةمشرررررحموارررررا حمواعرررررلمموان  رررررلم  رررررامي ررررر موت لارررررلمتلرررررلزاجل م ررررر  موالتررررر  م

شرر  .محارر ومجعةررامامرر عمتن عرر مواررا  مم42,8يبمتمررلزلمبه ررنمم:4239/423م–م3;;2/3;;3و
مال.م4232نل مواا ح حوت لومواتن عع عمواهل نعمشحم علة مزخ.مواا حمز أمي  وةموان تن وزن حم 

لم ذومكررلنمشعررا مانررنمواررا حمواعررلممحععتبر مواررا حمواعررلمموان  ررلم ررلمش ررتنعل مش بنارعمواتلررلةج م
الموار بم بر حم;وان  لميا مشحمشعاص ماننمواهلتجموان  لموص نلال محعتم مشحم   م راح موار مو

م–م3;/2;والتررر  موشعرررا مانرررنموارررا حمواعرررلمموان  رررلمحشعرررا مانرررنمواهرررلتجموان  رررلموص نرررلال ميارررام رررلم
حانميجبر مشرحمشعرا مم%م424,5م أموانتن ممالمتلو امواهلتجموان  لموص نلالمهنعا مب  4222/;;

ررررر:,375م رررررأموانتن رررررممحوابرررررلا ممانرررررنموارررررا حمواعرررررلمموان  رررررلم ررررر  مالررررراموالتررررر   لم%محذاررررر مواعةل  
ح مشررحما  ر أل موصاتلررلةجعموان ب ررعم رر  م ترر  موص رر .موصاتلررلةبموانلرر بم ررلمواهلررلموص

الما ررررامينمشعررررا مانررررنمواهررررلتجم4232/;422م–م4223/4224وات ررررع هل  محوذوماظ اررررلمواررررأموالترررر  مو
م%محاررنميجبرر ميجمررلمشررحمشعررا مانررنمواررا حمواعررلمموان  ررلم458,6ب رر مم ررأموانتن ررمموان  ررلموص نررلال

%م رر  مالرراموالترر   محا ررحما أررظموا لررل موالرر قمبرر حمشعرراالمواهنررنم427,8وابررلا م ررأموانتن ررمم
واررا حمواعررلمميةحو ماررعمهررلالت  موا ررله عمات  ررعموزتنررلةموا ةنشررعم رر  مارر سموالترر  مهكررة ميجبرر مز ررأمش لوم

الم  رررامتلو رررامواهرررلتجم:4239/423م–م4232/4233وان  رررلم رررلمتننعررر مز رررلمواننو ارررع ميشرررلموالتررر  مو
م%محاررنميارر مشررحمشعررا مانررنمواررا حمواعررلمموان  ررل438,3م ررأموانتن ررممهنعررا مب رر موان  ررلموص نررلال

م%م لمالاموالت  .496,5م أموانتن ممب  ام وا
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 ( معدل نمه الدين العام المحمي ومعدل نمه الناتج المحمي االجمالي  9جدول رقم )
 (2017/2018 – 1990/1991خ ل الفترة)

 معدل نمه الناتج المحمي االجمالي % معدل نمه الدين العام المحمي % الفترة
م424,5م:,375م4222/;;م–م3;/2;
م458,6م427,8م4232/;422م–م4222/4223
م438,3م496,5م:4239/423م–م4232/4233

 (0ٍِ خاله جذوه رقٌ )بت بىاسطت اىب دث ُ رق ً ٍذسىاىَصذر: األ        

حع ةبمتلو امأ  مواا حمواعلمموااو  لمواأمأاح مث لومواتللةجعمحو تنلز عمز أموصاتلرلةم
وصاتلوشل مواهلت عمزحمواا حمشحم نوتامحيا رلسمحشراامتر   ارلموانل ب محتتنا موص لوموصاتللةجعم لم

ز ررأمواننو اررعمواعلشررعما احاررع ميشررلموت ررلوموص تنلز ررعم تتنارر م ررلمو  رر مز ررأمو   ررل موا لةشررعمحاررنمشررلم
ج ررنأمهررل   مواتررن ععلمبرر حمو   ررل موا لضرر  محوا لةشررع.مأ ررتمت ررنمموا ةنشررعماننو صررعميزبررل.م اشررعم

حموام وتخمحانمشرلم ر ةبموارأميزبرل.مو تنلز رعمت نع  رعم  نرلمبر حم ئرل محي  رل مواا حمهل  موانلعامش
المت ررنومواعررخ.موانررلالما ررا حمواعررلمموان  ررلم رر  موالترر  م32وان تنرر  مأ ررتم تمرر مشررحم رراح موارر مو

مالمشلم  ل::4239/423م–م3;;2/3;;3و
 هعامو   م   م ت  مواب تم مملاعلمموان  لمو نوتامحيا لسالمزلش متلو ا م ن عميزبل.مواا حمو

شرر  م رر  م ترر  مواب ررت محمكلاررتمشررا نزل مواللتررا مز ررأمم:,:37يبمياصررلمتمررلزلتمبه ررنم
واا حمتنا موا لاخمو جب مشحم ن عميزبل.مواا حمأ تمب غتما بتصلموارأم ن رعميزبرل.موارا حم

م6,3م%م لموانتن مم   م ت  مواب ت مأ تمتلو ا مشا نزل مواللترا مز رأموارا حمشرح83
 .:4239/423ش  لوم ه امزلممم;659,57واأمم3;/2;ش  لوم ه امزلمم

 م ر  م تر  مواب رت محارنمشرلمجعهرلم62ب غتما بعميزبل.مواا حموان  لم لموانتن مما رنم%
مز رأمل ر ب  مم ر   ينميجا مشحم  تموص ر وةو مواعلشرعمتن راماتننعر ميزبرل.موارا حموان  رلمشنرلم

ا نش رعمواتررلمت غررخموا ةنشررعم رلمتهل رر المحذارر مه  شلاصررلم نكرر حزل موامترنو  مواتننعرر موارر  م
 شحمشللةومواتننع .

 م ر  م;,:4ب غتما بعميزبل.مواا حمواعلمموان  لمواأمواهل ل مواعلشعم لموانتن رمما رنم%
 ت  مواب ت محانمشلمجعهلمينميجا مشحموب مواهل ل مواعلشعمشن صرعما راوةميزبرل.موارا حمواعرلمم

 أمتن  امواهل ل مواعلشعما نموص تانلوو موا ةنش عمو  ر امشار مزمل  ب  مم    وان  لمشنلم
شكرر حزل مواتع رر  محوالرر عمحوانكرر حزل موص ررتانلوععموص رر امواتررلمجنةررحمينمترر ةبمالعررلة م

  اننمواهلتجموان  لموص نلال.
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 – 1990/1991تطهر العبء المالي لمدين العام المحمي خ ل الفترة ) (10جدول رقم )
2017/2018) 

 اىسْىاث

عبء الذيي العام الوحلي )هليار 
 جٌيَ(

االيرادات 
العاهة    

)هليار 
 جٌيَ(

الٌفقات العاهة 
 )هليار جٌيَ(

الٌاتج 
الوحلي 
االجوالي 
)هليار 
 جٌيَ(

ًسبة عبء الذيي العام 
 الوحلي )%(

 االجوالي االقساط الفوائذ
االيرادات 

 العاهة
الٌفقات 
 العاهة

الٌاتج 
 الوحلي

0991/0990 5,0 0,1 4,0 33,031 53,060 003,4 04,9 03,0 5,4 
0990/0993 6,349 0,334 ,,605 50,516 5,,463 039,0 00,6 06,3 4,4 
0993/0993 9,304 3,040 03,566 56,,13 43,333 04,,3 36,, 33,9 ,,9 
0993/0995 03,0,6 6,609 00,064 43,46, 46,365 0,4 34,9 33,5 01,0 
0995/0994 00,040 0,930 03,1,3 44,,09 40,436 315 33,4 33,5 6,5 
0994/0996 00,445 3,043 05,,16 61,093 63,009 339,5 33,0 33,1 6,5 
0996/099, 03,9,0 3,005 06,044 65,590 66,,56 346,9 36,0 34,3 6,6 
099,/0990 03,313 5,364 06,460 6,,963 ,1,,03 30,,5 35,5 33,5 4,0 
0990/0999 05,400 4,003 31,393 ,0,394 ,4,303 31,,6 30,6 3,,0 6,6 
0999/3111 06,,99 5,199 31,090 ,4,399 00,611 351,0 3,,, 33,6 6,0 
3111/3110 09,1,5 4,354 31,169 ,6,039 96,030 340,, 36,5 31,9 4,6 
3110/3113 31,4,1 ,,111 36,611 ,0,960 010,043 3,0,9 33,, 36,3 ,,1 
3113/3113 33,59, 4,419 39,116 09,056 033,,14 50,,4 33,4 30,9 6,9 
3113/3115 3,,,53 ,,134 35,,60 010,000 05,,,40 504,3 35,0 33,4 ,,3 
3115/3114 39,,,0 03,,96 53,4,5 001,065 063,41, 430,4 30,5 36,3 ,,9 
3114/3116 33,993 09,14, 43,159 043,366 310,643 60,,, 35,0 36,3 0,6 
3116/311, 55,66, 3,9,3 5,,651 001,304 335,903 ,55,0 36,5 31,3 6,5 
311,/3110 56,,90 4,655 43,534 330,515 303,436 094,4 33,, 00,6 4,9 
3110/3119 59,303 01,364 49,4,, 303,414 345,330 0130,6 30,0 06,0 4,, 
3119/3101 69,593 00,16, 0,,461 360,005 366,043 0316,6 33,, 33,9 ,,3 
3101/3100 00,660 33,965 015,634 364,306 399,,56 03,0,0 39,5 36,3 ,,6 
3100/3103 010,133 30,399 033,333 313,633 5,1,33, 0646,6 51,3 36,1 ,,5 
3103/3103 053,199 61,1,5 313,0,3 341,333 491,150 0053,0 40,1 35,5 00,1 
3103/3105 060,045 93,930 363,104 546,,00 ,03,33, 3010,9 4,,5 36,0 03,4 
3105/3104 000,310 313,,45 393,163 564,350 ,55,6,0 3539,0 05,3 43,6 06,0 
3104/3106 330,4,0 303,113 541,4,5 590,500 031,903 3,10,4 90,, 45,3 06,6 
3106/310, 306,613 3,3,,63 491,364 643,340 0130,950 3519,4 91,4 4,,3 0,,3 
310,/3100 53,,349 3,3,314 019,665 ,96,534 0339,033 5333,9 010,, 64,9 00,, 

 أعذاد ٍختيفت –اىتقرَر اىسْىٌ   -: اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ الوصذر
 أعذاد ٍختيفت –تق رَر ٍت بعت االداء االقتص دٌ  –وزارة اىتخطُظ                      

 مذكمة امتراص المدخرات المحمية 4/4/2
و ت لرتمواهظ عرعموصاتلررلةجعمحوااوو رل موات ب   ررعمز رأماب عررعمواع ارعمبرر حموص رتانلومواعررلمم
حوص تانلوموا ل  ما مز اعمشلوأنعميممز اعمت لش .مأ رتمتر امواناو رعموات   اجرعمح رنةمشلوأنرعم

 موا ررل  مه رربخمشلوأنررعموا  ررل موا ةررنشلما   ررل موا ررل مبرر حموإلالررلقموا ةررنشلمحو ررتانلوموا  ررل
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ز ررأموانررنووةموانلا ررعموانتلأررعم ررلموا ررنقموان  ررل ميشررلمواناو ررعموا ا اررعم ترر امينموصالررلقموا ةررنشلم
ج رررلزامز رررأم عرررلة مو رررتانلوو موا  رررل موا رررل محبلاترررلالم لعرررامشرررحمشعرررا مواهنرررنموصاتللةبوأ ررر حم

مال.;422ب  ل   
ب حموص تانلومواعلممحوص تانلوموا ل مت لش  عميحما ةجع مزهاشلمهكة مو  مت ننمواع اعم

جةننموص تانلومواعلمم لمهة مبه عمي ل  عمحتع   مح  ع ميحمزهاشلمجن موصاتللةمه لاعموكرنةم ر نم
حت ننمواع اعمبر حم.وص تانلومواعلممجنةحمينمجك  موا  خموان  لمحبلاتلالم هعشموص تانلوموا ل 

حوا ررررل مزة رررر عميحمز اررررعمشلوأنررررع ماظرررر و مان احةجررررعموانررررنووةموانلا ررررعم رررر نم عررررلة مموص ررررتانلومواعررررلم
وص ررتانلومواعررلممجنةررحمينم ررلوأ موص ررتانلوموا ررل مبت   رر موصتتنررلنموانتررل.ما   ررل موا ررل ميحمب  رر م

ال.محشحم   ما سمو ةب ل م4229 ع مواللتا محب ا مت ننمواع اعمب هصنلمزة  عوزلة مزبامواعظ   
حوص رتانلوموا رل  مموص رتانلواممياامصم ن امو نرل مز رأمهرة مواع ارعمبر حموإلالرلقموا ةرنشلم تب ح

حياصلمت ت لمشحمواتللةمةحاعم اأمي  امحشل وارتمتتبرل حماترلتجمار سمواع ارعم رلمواعا رامشرحموااوو رل م
موصاتللةجع.

انلر  لم رلمحااموزتنا موا ةنشعمباوجعمشحمواع امو ح مشحموا ر نمواعكر عحمز رأموا صرل مو
تننعر مز ررلمواننو اررعمواعلشررعما احارعمحذارر مز ررأمزةررام ترر  موص ر .موصاتلررلةبمواتررلموزتنررا م  صررلم
يجار مز رأمواتننعر موان  ررلمغ ر موانلر  ل محبلاتررلالم  رامو رب موا صررل موانلر  لموان  رلموانلرراوم

ذحنموا لواعمحزرامموا ت  لماتننع مز لمواننو اعمواعلشعما احاعم ل عمش مووتلل مي علومواللتا مز أمي
وغبرعموابهررن م رلمت نرر موان رلا  محتلمرر  مو رتانلوميشنواصررلم رلميذحنموا لواررعموا ةنش رع.محشرر موالعررلة م
وان تن  م لمز لمواننو اعم  نمذا م ر ةننمز رأمأ رل متننعر مو رتانلوو موا  رل موا رل محارنمشرلم

م از م  ض عموانلوأنع.
وا ةنشررعما   ررل موا ررل مشررحم رر  م عررلة ما رربعميظصرر موان كررلموانررلالموص نررلالما بهررن مشلوأنررعم

و تانلوو موابهن م لموصحووقموانلا عموا ةنش عمحيذحنموا لواعمواأمو نلالموص رن مأ رتمب غرتمار سمواه ربعم
.م:4239/423%مزررلمم55,3حووتلعررتمزرلممهعرراموص ر مأتررأمح ر تمواررأمم3;;2/3;;3%مزرلمم;,32

ن م ررلميو ررا موصارر و محوا لرر مواررأمو نررلالمو  ررن مز رأموا لاررخمو  رر مووتلعررتما رربعمو ررتانلوو موابهرر
 م  مي ر  موت لارلمتهل ا رلمأترأمب غرتم4222/;;;3%مزلمم6,;7واأمم3;;2/3;;3%مزلمم3,;5شحم

المت ررنومو ررتانلوو موابهررن م ررلمو حووقم33حذارر مكنررلم نضرر ام رراح موارر موم:4239/423%مزررلمم54,3
نهرررن.ما  ةنشرررعمحوا  رررل من لررر محا ررربعموصتتنرررلنمواوانلا رررعموا ةنش رررعمحيذحنموا لوارررعمحيو رررا موصاررر و محوا

مال:4239/423م–م3;;2/3;;3وا ل م   موالت  مو
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تطهر استثمارات البنهك في اموراق المالية الحكهمية وأذون الخزانة وأرصدة  (11) رقم جدول
 1990/1991االقراض والخرم وندبة االئتمان الممنهح لمحكهمة والقطاع الخاص خ ل الفترة )

– 2017/2018) 

 الدنهات
اجمالي 
امصهل 
)مميار 
 جنيو(

استثمارات البنهك في 
االوراق المالية وأذون 

 الخزانة
استثمارات البنهك في 
 أرصدة االقراض والخرم

االئتمان 
الممنهح 
لمقطاع 
الخاص 
كندبة 
من 
الناتج 
المحمي 
% 

االئتمان 
الممنهح 
لمحكهمة 
كندبة 
من 
الناتج 
المحمي 
% 

الرصيد   
)مميار 
 جنيو(

ندبة من 
إجمالي 

 امصهل )%(

الرصيد     
)مميار 
 جنيو(

ندبة من 
إجمالي 
امصهل 
)%( 

0991/0990  046 0, 01.91 60 39.01 34.51 59.6 
0990/0993  0,4 34 31.11 40 33.05 33.31 55.0 
0993/0993  090 5, 33.,5 60 35.35 33.31 3,.6 
0993/0995  300 41 33.,1 ,9 3,.55 33.01 30.5 
0995/0994  33, 30 06.13 01, 54.04 3,.91 39., 
0994/0996  360 50 04.,0 039 59.53 33.,1 34.9 
0996/099,  313 43 0,.44 043 41.33 36.41 33.9 
099,/0990  331 64 09.,1 0,3 43.03 39.,1 30.6 
0990/0999  343 61 0,.14 315 4,.94 56.61 33.5 
0999/3111  303 60 04,9, 33, 49,5 43.11 33.3 
3110/3111  530 ,0 06,6 350 46,3 43.11 34.4 
3113/3110  594 00 0,,0 366 43,, 45.91 36.3 
3113/3113  4,0 000 09,3 304 59,3 45.,1 33.6 
3115/3113  633 03, 30,6 396 56,0 43.91 3,.9 
3114/3115  ,14 0,3 35,5 310 53,, 45.11 30.5 
3116/3114  ,63 095 34,4 335 53,4 40.31 33.3 
311,/3116  930 0,6 00,0 345 3,,, 59.31 31.9 
3110/311,  0103 313 00,, 510 3, 54.41 36.3 
3119/3110  0193 333 31,4 531 39,5 53.01 34.6 
3101/3119  0331 516 33,3 566 30,3 36.01 39.9 
3100/3101  03,1 5,5 3,,3 5,5 3,,3 33.01 3,.6 
3103/3100  0366 444 51,6 41, 3,,0 30.31 36.6 
3103/3103  0465 645 50,0 459 34,0 3,.,1 39.6 
3105/3103  000, 036 54,4 400 33,5 36.41 59 
3105/3104 3099 0106 56,3 ,00 33,, 34.91 44 
3104/3106 3056 0305 54,0 953 33,0 36.41 61.6 
3106/310, 5530 043, 35,0 0536 33,3 35.0 69.3 
310,/3100 4100 0600 33,0 0631 33,0 30.4 44.3 

 .، أعذاد ٍختيفتسْىٌ )اىَرمس اىَجَع ىيبْىك(اىَصذر: اىبْل اىَرمسٌ اىَصرٌ، اىتقرَر اى
World Bank, World Development Indicators,2015. 
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وانتلأررعم ررلمحعتمرر مشلوأنررعموا ةنشررعما   ررل موا ررل م ررلموا لررن مز ررأموانررنووةموانلا ررعم
المت ررنومو ررتانلوو موابهررن م ررلمو حووقموانلا ررعموا ةنش ررعم33وا ررنقموان  ررلمشررحم رر  م رراح موارر مو

نهررن.ما  ةنشررعمحوا  ررل موا ررل م رر  منحيذحنموا لواررعمحيو ررا موصارر و محوا لرر محا رربعموصتتنررلنموا
ب غرررتما ررربعمم3;;2/3;;3 مأ رررتم تمررر موارررام رررلمزرررلمممال:4239/423م–م3;;2/3;;3والتررر  مو

%م  رممش لبر ما ربعميجبر م47,6صتتنلنمواننهن.ما   رل موا رل موارأمواهرلتجموان  رلموص نرلالما رنمو
%ما   ل موا ةنشل محذا مات  عموا  ل ل موا ةنش عم   م ت  مواانلا هل مهلر  ما رنةم8,;6ااوالم

 م تر  محتكا اموا الهعم لمشه موصتتنلنما   ل موا ل  مهعاشلمتن رعتموابهرن م رلمشره موصتتنرلنم ر 
وصالتل.موصاتللةبمحشلماتجمذا مشحمهعوموات لح و مية مواأمووتلل موا  ح موانتعا  م لموابهن .م
حا رررحمشررر مب ارررلشجموص ررر .موصاتلرررلةبم رررلموات رررع هل متررر مت  عررر م رررع مواللترررا محُواغ رررتموا ررر نهم

واهظر  ما   ررل مموصتتنلا رعمز رأموا  رل موا ررل محواغرل.مواتن  رلمبرر حموا  رلز حمواعرلممحوا ررل  محتغ  ر 
ررلماتن صررل موا  ررعموا ن رر عمبلعررلة مشكررلوكعموا  ررل مواعررلممز ررأمواررامشمررنننمشررحموا ةنشررع  اظ  وميجم 

وا ررل م ررأموص ررتانلوو محواتهن ررعمحأ رر مواهكررلسموصاتلررلةامحشررحم رر م ررت مش ررلص ما  ررتانلوميشررلمم
 رررر  م ترررر  ممحارررراميةامذارررر مواررررأم عررررلة ما رررربعموصتتنررررلنمواننهررررن.ما   ررررل موا ررررل موا  ررررل موا ررررل  

.محباوجعمشحمزلمم4226/4227%مزلمم76واأمينمب غتما نمم3;/2;%مزلمم47,6وات ع هل مشحم
بررايموصتتنررلنمواننهررن.ما   ررل موا ررل مكه رربعمشررحمواهررلتجم ررلموصا لررل مأ ررتمب غررتمم4227/4228
 محع  رر مذارر مواررأم:4239/423%مزررلمم7,:4%محو ررتن  م ررلمت و عصررلمأتررأمح رر تمواررأم73,4

 لمت  موالت  ماتننع مز لمواننو اعمواعلشعما احاعمشحم   موص تانلوم رلميذحنموا لوارعموت لسموابهن م
م4233 هررل  مم47ش لبرر مت لرر وميو ررا موصارر و محوا لرر م.مأ ررتمهررصا مت رر موالترر  ما ررلمم ررنوتلم

حشلمية موا امشحمشظلا و محش لاخم ئنعرعما عنرل محو زنرل موات  عب رعمواترأمية مم4235 نا نمم52ح
لموصاتلجم لمواعا امشرحموانلرلا محشرحم ر متنارلما برل موا لرن مز رأمتننعر مشرحموابهرن  مواأمتنا

ا ن رررلا  موان تب رررعمبتننعررر موا  رررل ممل مواتننعررر موا ةرررنشلمت هب ررر رررلموانارررتمواررر بم مررر تم  ررراموابهرررنم
 وا ل م لمت  موالت  .

 رر  ميشررلمهلاه رربعما تتنررلنمواننهررن.ما  ةنشررعمكه رربعمشررحمواهررلتجم  رراموا لررومهكررة محوضرر م
 محذا مات  عم:;;9/3;;3%مزلمم43,8واأمم3;/2;%مزلمم8,;6 ت  موص  .موصاتللةبمشحم
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تنالموابه موان كلبمزحمتننع مز لمواننو اعمواعلشعما احاعمح علة موانةوت موا ةنش عمشحمأل  عمب  م
ناعميذحنموا لواررعمهرررجا مشررحمأل ررعمتننعرر مز ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعمبصرراهموشتلررل م ررلتوموا رر 

ال.مح رلمزرلمم4222واهلت عمشحم علة م ل لمتا  ل مو شنو مشحموا لوجوزباموالترل.موا برلاأمحو ر حن 
أ رررررتمب ررررر مم4226/4227%محو رررررتن م رررررلموصوتلرررررل مأترررررأمزرررررلمم45,6ووتلررررر موارررررأمم;;;3/:;;3
%محذارررر مهعرررراموت ررررلسموااحاررررعماتننعرررر مز ررررلمواننو اررررعمواعلشررررعمشرررر  مو رررر امشررررحم رررر  مواتننعرررر م6,:5

ا لوم لموا هنو مواتلا عمات  عموا  ل ل موص ر أ عمواترلموت ر تصلموا ةنشرعم ر  موانل  ل م  مو
ي   ما بعموصتتنرلنمم4232/;422ا سموالت  مات ل ومز لمواننو اعمواعلشع م صمياامباوجعمشحمزلمم

%مزرررررررلمم5,;8مأترررررررأمح ررررررر تم ارررررررأاهرررررررلتجموان  رررررررلموت لارررررررلمتلرررررررلزاجل مواننهرررررررن.ما  ةنشرررررررعموارررررررأمو
حا وم نض موت لسموا ةنشعمم:4239/423%مزلمم77,4ه لوما    مواأم ماب مينمت4238/4239

وارررأمواتننعررر موانلررر  لماع رررلمواننو ارررعمم4233 هرررل  م47موانتلو ررام ررر  موالتررر  مو   ررر  مواتلا رررعماارررنو م
مواعلشعما احاع.

حبلاترررلالمج أرررظمشرررحم ررر  موات   ررر موا رررلبقمح رررنةمز ارررعمزة ررر عمبررر حموصتتنرررلنمواننهرررن.م
ا   ل موا ل محوصتتنلنمواننهن.ما  ةنشع مأ تمياام لموالت و مواتلمجةرننم  صرلموصتتنرلنموا ةرنشلم

جةرننمذار مز رأمأ رل مت و ر موصتتنرلنمواننهرن.ما   رل موا رل محواعةرام ر    م لم علة مش تن  م
 مأ ررتم:4239/423حأتررأمزررلممم4232/4233 تمارر سمواع اررعمهكررة مكب رر مشهرر مزررلممحاررامحضرر

جلاتموا ةنشعمترلوأ موا  رل موا رل م رلموا لرن مز رأموصتتنرلنمشرحموا  رل موانلر  ل محذار م رلم
واناررتمواررر بم مرر تموابهرررن مو ررتانلوميشنواصرررلم رررلميذحنموا لواررعموا ةنش رررعمذو مواعلترراموان تلررر محزرررامم

 مشلا عمشحم   متننعر مشكر حزل موا  رل موا رل م رلمظر مزرامموص رت  ووموغبتصلم لمت ن مش لا
ز ررأمواعا ررامشررحموانكرر حزل م ررلممل م رر ب موصاتلررلةبمحوا  ل ررلموارر بموت ررنتمهررامارر سموالترر  موارر بمي رر

موا  لزل موصاتللةجعموان ت لعمحيةامواأمتعا محإغ قمكا  مشحموانللا .
وص ررررتانلومواعررررلممحوا ررررل م رررر  موالترررر  ممالموارررر بم نضرررر مت ررررنو34حبررررلاهظ مواررررأم رررراح موارررر مو

ال م  ررررررامي ررررررل  موا  ل رررررررل موصا نلهرررررر عما   ل رررررررل موانلا ررررررعمحواه اجرررررررعم:4239/423م–م3;;2/3;;3و
رر لم رر  موا ررهنو مو حاررأماب اررلشجموص رر .موصاتلررلةبمحوات  ررلمواص ة ررلمزررحمت و رر موص ررتانلوم لن  

 محارررنمشرررلم6;;5/3;;3%مزرررلمم9,7وارررأمم3;;2/3;;3%مشرررحمواهرررلتجموان  رررلمزررلمم3,;وا ررل مشرررحم
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%م رر  مالرراموالترر  .م;,4%مواررأم7,9يةامواررأمت و رر مشعررا مانررنمواهررلتجموان  ررلموص نررلالموا    ررلمشررحم
حا حم  زلنمشلمي ر  موص رتانلوو موا ل رعم رأموصوتلرل مهعرامينمترجرا م اجرعموا ةنشرعم رلمتهل ر مب ارلشجم

م7;;6/3;;3ص رتانلوموا رل مباوجرعمشرحمزرلمموص  .محتلو را مواا رعم رلموا  ل رل موا ةنش رعم رلوتل مو
%م رر مهعررامذارر مي رر  م ررأموات برر  مبرر حموالعررلة محوصا لررل م رر  مت رر موالترر   محاررام ررلا م ررلم32,6ا ب رر م

ت بررر  محزررراممو رررت  ووموص رررتانلوموا رررل محواهنرررنموصاتلرررلةاماررر سموالتررر  مهعرررومواعنوشررر موا لو  رررعميب  ارررلم
حواترلمم9;;3 مهعومواعنوش موااو   رعمشار مألة رعمو الر مزرلممحك ام9;;3و  شعموانلا عمو   نععمزلمم

ي رر  مز رررأما ررل موا ررر لأعمحوص رررتانلوو مو  هب ررع محشررر مز ررلموا  ل رررل موصاتلرررلةجعم ررلمواتعلشررر مشعصرررلم
لمز ررأمشعرراص موص ررتانلوموا ل و ررن  عم ررن امحاصررل مهكررة مشت لشرر محبلا رر زعموا ل  ررعم  ررامي رر مذارر م رر ب م

مال.4226وانغ بأ 
اه بعما  تانلومواعلمم  امت و  مهكة مزلمم   م ت  موات رع هل مات  رعمضرغنسمبهرنةميشلمهل

واهل ررررل موا لوعررررعم  رررربل مو تنلز ررررعمح  ل رررر ع محبلاتررررلالموكررررلمب اررررلشجموص رررر .موصاتلررررلةبمز ررررأم
%م ررلمواعررلمم9,7موص ررتانلوو مواعلشررعمهنعررا مت لرر وموصالررلقمواعررلمموص ررتانلوب م  رراموا لمررتمشررا  م

%م رلمواعرلمم7,9ت ب قمب الشجموص  .مو ل عم رلمش رل موا ص برل.المش لبر م عرلة ماراوالمموصح مشح
وانررلالموا ررلبق موضررل عمواررأموابررا.م ررلمب اررلشجموا ل لررعماننو صررعمواع ررلم ررلمواننو اررعمواعلشررع م  ررام

حذارر مات  ررعمم4222/;;%مزررلمم;,;ت و عررتما رربعموص ررتانلومواعررلممواررأمواهررلتجموان  ررلمأتررأمب غررتم
اتأمحو صتصلمواننو اعمواعلشعما احاعم   مت  موالت  محواتلمواعة تم رلمووتلرل ما ربعمواع رلما مغنسمو

م  امهعامونم لا مب الشجموص  .موصاتللةبم لمت و عا.يوالع لمهلاننو اعمش  م
ح رررلمباوجرررعمواع رررامو ح مشرررحموا ررر نموا رررلةبمحواعكررر عحمتعررر  موصاتلرررلةموانلررر بم  شرررعموا كرررنةم

حواتررلمية مواررأمت و رر موص ررتانلوو محشررحمم4223 عمواررأميأرراو موا ررلةبمزكرر مشررحم رربتنب محوا رر ناع مهلصضررل
م  متبلا مشعا ماننمواهلتج.

براي مشعراص مواهنرنم رلموات  رحمات  رعمت  رحموانهرل مم4226/4227حا حمش مباوجرعمزرلمم
 محز رأم4227وت  تصلموا ةنشعم   مزرلممموص تانلوبمه بخموص  أل موام عب عمحوا ن ك عمواتأ

%مك اميالل محاام42حوا بم لوم ع موام عبعمواأمم4227ا هعمم3;وي صلم احوموا لاننموا م
%م36,7وارأمم4226/4227%مشحمواهلتجمزرلمم8,: لا مذا م لمو  ما بعموص تانلوموا ل مشحم
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%م9,3%ما لر موارأم6,3م مك ا مووتل مشعا ماننمواهلتجموان  رلموص نرلالمشرح:4229/422زلمم
 رررر  مالرررراموالترررر  .مز ررررأموا لاررررخموص رررر موا لرررروموص ررررتانلومواعررررلمم محا ررررحمزنضررررتموالعررررلة م ررررلم

ةاموارررأمووتلرررل موص رررتانلوميوص رررتانلوموا رررل مت و ررر موص رررتانلومواعرررلمم ررر  مت ررر موالتررر  محارررنمشرررلم
م.:4229/422%مزلمم44,6وص نلالم

 بمزرررا مت ررراجل مباوجرررعمشرررحمو  شرررعمهرررصاموصاتلرررلةموانلرررم;422/:422حباوجرررعمشرررحمزرررلمم
وانلا رررعمواعلان رررعمح ررر حجموص رررتانلوو مو  هب رررعمحت و ررر مو ررر وةو ماهرررل موا رررنعامحوا ررر لأع موارررأم لارررخم

حانمشلميةاموارأمتنارلموص رتانلوو محوغر قمواعا رامشرحمم4235 نا نمم52حم4233 هل  مم47 نوتلم
لم رر  مارر سمنلوموا ررل موت لاررلمالحا  رروانلررلا محشررحم رر مت و رر مواهنررنموصاتلررلةب.م  ررامي رر موص ررتا

 م:4239/423%مزرلمم9,5  مت و  موارأمم4236/4237%مشحمواهلتجمزلمم9,9وا هنو مأتلمب  م
م:4239/423%مزررلمم7,5جرر ا مت و رر مشعررا مانررنمواهررلتجموان  ررلموص نررلالموا    ررل   مووتلرر م اررأم

لومواعررلمم  رراموا لرروماررنموص رر  مبرراز موالررلةوو مح عررلة مواتررلجمواغررل موا ب عررل.ميشررلمهلاه رربعما  ررتان
حاررامت تررخمز ررأموصت ررلسمواهلحاررلما رر مشررحموص ررتانلوموا ررل محواعررلمم رر  مارر سموالترر  مواررأموا لررل م

وصمينمووتلررررل موص ررررتانلومواعررررلمم ررررلمم4237/4238%مزررررلمم36,7وص ررررتانلوموص نررررلالمأتررررأمب رررر م
م.:4239/423زلممم%38,8واعلش حمواتلا  حموةامواأم علة موص تانلوموص نلالما ب  م

الميجمرلموا لرل ما ربعموصالرلقموص رتص جلمواهصرلتلما  ةنشرعم34حع أظمشحموا اح موا مو
رررر9;/8;%مزررررلمم32,6وارررررأمم3;/2;%مزررررلمم33,5واررررأمواهررررلتجموان  رررررلمشررررحم لما  ل رررررل م مواعةل  

وص  .موصاتللةبمواتأمو تصا تمت ل ومأ  موا ةنشعمشرحم ر  مت لر وموصالرلقمواعرلممكه ربعم
ووتلرر موصالررلقموص ررتص جأمواهصررلتلما  ةنشررعمهررلاتلوشحمشرر مم:;/9;اهررلتج محا ررحمشرر مباوجررعمزررلممشررحمو

 علة مز لمواننو اعمواعلشعمأتأماصلجعموالت   محارنمشرلمجعهرلمينموصتتنرلنمواننهرن.ما  ةنشرعمكرلنم ن رام
اظرر مماتننعرر موصالررلقموص ررتص جلما  ةنشررعمحارر اموصالررلقموص ررتانلوب محاررنمشررلم رراز م رر عمح صررع

وال  موا   ر ةلموا لتر مهررنموصاتر و موا ةرنشأموان  رلمج ر خموانرنووةموانتلأرعما  رتانلوموا رل م
ماتننع موصاللقموص تص جلما  ةنشع.
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 (2017/2018 – 1990/1991) تطهر االستثمار العام والخاص خ ل الفترة(12جدول رقم )

 السنوات

 االستثمار العام االستثمار الخاص اجمالي االستثمارات
االنفاق 

االستهالكي 
النهائي 

للحكومة كنسبة 
 من الناتج %

معدل نمو 
الناتج المحلي 

االجمالي 
 الحقيقي %

 مليار جنيه
% من 
 الناتج

 مليار جنيه
% من 
 الناتج

مليار 
 جنيه

% من 
 الناتج

0991/0990  31.51 3,.1 01.51 9.0 31.01 0,.9 00.3 4., 

0990/0993  33.51 33.0 00.,1 0.6 31.,1 04.3 00.3 0.0 

0993/0993  33.,1 33.9 01.61 ,.5 33.31 04.4 01.5 5.5 

0993/0995  51.11 36.9 00.31 ,.4 30.01 09.5 01.3 3.9 

0995/0994  56.11 39.6 06.01 01.5 39.91 09.3 01.3 5 

0994/0996  45.91 33.6 31.,1 03., 35.31 31.9 01.4 5.6 

0996/099,  60.41 36., 30.31 00.1 51.31 04., 01.5 4 

099,/0990  60.31 33., 31.,1 ,.6 51.,1 04.1 00.3 4.4 

0990/0999  65.11 33.3 31.51 01.6 33.61 00., 00.3 5 

0999/3111  65.51 00.9 31.91 9.0 33.41 9.9 00.6 6.0 

3110/3111  63.61 0,., 33.31 9.1 30.51 0.0 00.3 4.5 

3113/3110  6,.41 0,.0 30.01 0.5 34.,1 9.5 00.3 3.4 

3113/3113  60.01 06.3 33.01 ,.9 34.31 0.4 03.6 3.5 

3115/3113  ,9.61 06.5 3,.01 ,.6 53.41 0.0 03., 3.3 

3114/3115  96.41 0,.9 56.51 0.6 41.01 9.3 03.0 5.0 

3116/3114  004.,1 00., 66.31 01., 59.51 0.1 03., 5.4 

311,/3116  044.31 31.9 96.41 03.1 40.01 ,.9 03.3 6.9 

3110/311,  311.41 33.5 031.11 05.4 ,1.41 ,.9 00.3 ,.0 

3119/3110  311.11 09.3 006.41 00.3 03.41 0.1 01.9 ,.3 

3101/3119  335.51 00.6 036.,1 01.4 9,.,1 0.0 00.5 5., 

3100/3101  339.11 06., 055.,1 01.6 05.31 6.0 00.3 4.0 

3103/3100  356.11 05.0 043.41 9.3 93.41 4.6 00.4 0.0 

3103/3103  350.61 03.0 054.,1 ,.9 94.91 4.3 00.3 3.3 

3105/3103  364.01 03.6 045.61 ,.5 001.41 4.3 00.4 3.3 

3104/3105  333.,1 03., 004.91 ,., 05,.01 6.0 03 3.9 

3106/3104  393.31 05.4 33,.31 0.5 064.11 6.0 00.0 5.5 

310,/3106  405.31 04.0 3,1.01 ,.9 353.4 ,.0 01.0 5.3 

3100/310,  ,30.01 06.6 306.51 ,.3 515., 9.3 0.5 4.3 

: بُ ّوو ث االسووتثَ ر ٍووِ وزارة اىتخطووُظ، وبُ ّوو ث االّفوو م االسووتهالمٍ وٍعووذه َّووى اىْوو ت  الوصددذر

 .اىَذيٍ االجَ ىٍ اىذقُقٍ ٍِ اىبْل اىذوىٍ

الموصتتنررلنمواننهررن.ما  ةنشررعمحو رر سمز ررأموص ررتانلوم35شررحم رر  م رراح موارر مومجنررلم تمرر 
الم4222/;;;3م–م3;;2/3;;3وا ررل محشعررا مانررنمواهررلتجموان  ررلموص نررلال مياررام رر  موالترر  مو

% محارام6,;% مب هنرلمب ر موص رتانلوموا رل م;,52ب  موصتتنلنمواننهن.ما  ةنشعمكه بعمشحمواهرلتجم
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م–م4222/4223%.مح رررررر  موالترررررر  مو6,5وان  ررررررلموص نررررررلالموا    ررررررلمب رررررر مشعررررررا مانررررررنمواهررررررلتجم
%مشحمواهرلتجموان  رل مب هنرلم:,52لموصتتنلنمواننهن.ما  ةنشعمأ تمب  مالمو ت  مت  عب م4232/;422

%م ررلموالترر  موا ررله ع م;,54%مشررحمواهررلتجمش لبرر م6,;6ووتلرر موصتتنررلنمواننهررن.ما   ررل موا ررل مواررأم
%مشررحمواهررلتجموان  ررأ.محت تررخمز ررأم32,3بعموص ررتانلوموا ررل مواررأمحارراميةامذارر مواررأمووتلررل ما رر

%.ميشررلم ررلم;,6ووتلررل موص ررتانلوموا ررل مووتلررل مشعررا مانررنمواهررلتجموان  ررلموص نررلالموا    ررلمواررأم
%م3,;6الم  ررامووتلرر موصتتنررلنمواننهررن.ما  ةنشررعمواررأم:4239/423م–م4232/4233والترر  مواالااررعمو

أمأ رل مت و ر موصتتنرلنمواننهرن.ما   رل موا رل موار بمت و ر موارأمشحمواهلتجموان  لمحكلنمذار مز ر
%مشررحمواهررلتجموان  ررل مشنررلم5,:%مشررحمواهررلتج محبلاتررلالمت و رر مكرر ا موص ررتانلوموا ررل مواررأم4,;4

.محانمشلم راز م%5,7يةام لمواهصلجعمواأمت و  مشعا ماننمواهلتجموان  لموص نلالموا    لما    م
واتننعرررر موانلرررر  لمشررررحم رررر  ميذحنموا لواررررعم رررر ةامواررررأمت و رررر مرنم رررر عموالرررر  مواالاررررتموا لترررر مهرررر

موص تانلوموا ل محشحم  مت و  مشعا ماننمواهلتجموان  لموص نلال.
 ( 31جذول رقن )

 االئتواى الووٌوح للحكوهة واثرٍ على االستثوار الخاص وهعذل ًوو الٌاتج الوحلي االجوالي

 الدنهات

االئتمان 
الممنهح لمقطاع 

زندبة الخاص 
من الناتج 
 المحمي %

االئتمان 
الممنهح 

لمحكهمة زندبة 
من الناتج 
 المحمي %

االستثمار 
الخاص زندبة 
من الناتج 
 المحمي %

معدل نمه 
الناتج المحمي 
االجمالي 
 الحقيقي %

91/90 - 99/3111 33,9 31,9 9,5 5,3 

3111/3110 - 3119/3101 59,5 31,0 01,0 5,9 

3101/3100 - 310,/3100 39,3 59,0 0,3 3,4 

 (03جذوه رقٌ ) بُ ّ ث  اعتَ داً عيً  ُاىَصذر: تٌ دس به بَعرفت اىب دث

 الدراسة القياسية ثانيا:
 صاهما وموا ل.م اأما رلأمي ر مواتننعر موانلر  أماع رلمواننو ارعمواعلشرعما احارعمشرحم ر  م

يذحنموا لواعموا ةنش عمز أموان لا موانلا عمص رتانلوم رأمشرنووةموابهن  وارا حممو تانلوو موابهن م أ
مممممواعلمموان  أ وص تانلوموا ل  ح ل أمو  وةو موابهن .

 تهصي  متغيرات النمهذج-1
جةنررحمواتن ررر لموصاتلرررلةامانتغ ررر و مواهنرررنذجموان رررت امم رررأمت ا ررراموانتغ ررر و موان رررت  عم

م تمنهصلمواهننذجمحواتع عفموصاتللةاما نتغ  و محوا شلموان ت امما نتغ  و .محواتلهععمواتأ
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( تهصي  متغيرات النمهذج14جدول رقم)  
 المتغير الرمز وص  المتغير
  صرررلموابهرررن م  رررممةحنممتجناررر ما نرررعميذحنموا لوارررعمواترررلموجتتبررر

 .وا  لزل موص  ام   مزلم
BTBم يذحنمموجتترررل موابهرررن م رررأ

موا لواعممممممممممم
جنا ما نعموا   محوا اشل مواتلمت مواتل صلم لموصاتللةم ر  م

 .زلممهلص علوموا لوعع
GDP مواهلتجموان  لموإل نلالم

لمجنا ما نعموصتتنلنمواننهن.مشحموابهرن ما   رل موا رل مشه رنب م
 م.واأمواهلتجموان  ل

CPRGDPم وصتتنررلنما   ررل موا ررل م
جه ررربعمشئنعرررعمشرررحمواهرررلتجم

موان  لموإل نلالم
اررنم ررع مواللتررا موارر بمت لرر مز  رراموابهررن مش لبرر موجتتلبصررلم ررلم

م.يذحنموا لواعموا ةنش ع
IRTB ررررع مواللتررررا مز ررررأميذحنم 

موا لواعم
جناررر ما نرررعموارررا حموان  رررلموان رررت قمز رررأموا ةنشرررعمحواص ئرررل م

م.انلوموا نشلوصاتللةجعمواعلشعمحبه موص ت
DPD مواا حمواعلمموان  لم

ا نعموص تانلوو موالع  عموانهل  مبنو  عموا  ل موا ل م ر  م
م.زلممحبلص علوموا لوعع

PINV موص تانلوموا ل ممممممممممم

ا نررعموص ررتانلوو موالع  ررعموانهلرر  مبنو رر عموا  ررل مواعررلمم رر  م
م.زلممحبلص علوموا لوعع

PUNIV موص تانلومواعلمم

ا نعمواا ننموان ت  عمز أموا ةنشعما   رل موانلر  لمشه رنبعم
 .واأمواهلتجموان  ل

RGGDP وان لابرررررررررررل موان رررررررررررت  عم
ز أموا ةنشعمكه ربعمشرحم

مواهلتجم
تنارررررر ما نررررررعميذحنموا لواررررررعمواتررررررلمتلرررررراوالموا ةنشررررررعما بهررررررن م

 .حوا  لزل موص  ام
Tb ميذحنموا لواعم

ا ررررربعميذحنموا لوارررررعمشرررررحم TBP .واا حمواعلمم   مزلماأمو نلالم ا نعميذحنموا لواعمشه نبعم
مواا حمواعلمم

تنارر ما نررعموانبرررلا موان ررت  ععمشررحموص ررر وةو مان لب ررعمواترررلومميحم
مم.  لت 

PTL مش للل موا  ح م

زبررررلو مزررررحماررررلششم لتررررا مج لرررر مز  رررراموابهرررر مش لبرررر مت ن ررررام
وان ررلا  مز ررأموا رر ح محعررت مأ ررلهامشررحم رر  م ررع مواللتررا م

ش  حأرررررلمشهرررررام رررررع مواللترررررا مز رررررأميذحنمح رررررهاو موص ل رررررلم
 وا لواع.

PRL ان ررررررلا مز ررررررأموزرررررر ح م
موا  ح م

مزبلو مزحمو نلالميوبل.موا  ل موانل  لم   مزلم. NPROF م ل لموا ب م
جنا مشعا مواهننموا هنبم لموا ا موا  ل لم  علوموان رتص   حم

مالCPIو
INF مشعا مواتم  م
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 الزمنيةاختبار استقرار الد سل -2
ا تع همز أمان مواهننذجموا ام  ت مو ت لوسم أمظ مب لال موا    موالشه عم  ت موو تبرلوم
و ت  ووموا    موالشه عمهل ت اوممو تبلومةجةأم نا  موانن  محو تبلوم   ربامب ر حنمز رأموانتغ ر و م

مالماتلتجمو تبلومو ت  ووموا    موالشه ع.37 اح موا ومش  موااوو عمأل هلمز أمواهتلتجم أ
 ( نتائج اختبار استقرار الد سل الزمنية15جدول رقم)

 
 اىَتغُراث

 اىفرم األوه اىَستىي
ADF PP ADF PP 

Inter T&inter Inter T&inter inter T&inter inter T&inter 
االمتت ب فٍ 

أروُ 
 (BTBاىخساّت)

0.3805 0.0181 0.4011 0.0168 0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 

االئتَ ُ ىيقط ع 
اىخ ص مْسبت 
 ٍِ اىْ ت 

(CPRGDP) 

0.0032 0.0156 0.6006 0.9120 0.4597 0.0586 0.0868 0.0586 

اىْ ت  اىَذيٍ 
 اإلجَ ىٍ

(GDP) 
0.9973 0.6741 1.0000 0.7813 0.0003 0.0005 0.0003 0.0001 

 0.1266 0.0948 0.1080 0.1024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 (INF)اىتضخٌ
سعر اىف ئذة عيً 

أروُ 
 (IRTB)اىخساّت

0.4156 0.7723 0.3700 0.8835 0.0017 0.0002 0.0017 0.0001 

 ص فٍ اىربخ
(NPROF) 

0.9826 0.5702 0.9817 0.4353 0.0010 0.0059 0.0010 0.0059 

اىذَِ اىع ً 
 (PDD)اىَذيٍ

1.0000 0.8262 1.0000 0.9475 0.0438 0.0452 0.0333 0.0178 

االستثَ ر 
 (PINV)اىخ ص

0.9307 0.0611 0.9307 0.2839 0.0005 0.0031 0.0005 0.0031 

ّسبت االستثَ ر 
اىخ ص ٍِ 
 اىْ ت  اىَذيٍ

(PINVGDP) 

0.1970 0.4583 0.1456 0.3733 0.0013 0.0069 0.0012 0.0044 

عالوة اىَخ طر 
عيً 
 (PRLاىقروض)

0.4097 0.0232 0.4141 0.0140 0.0001 0.0003 0.0000 0.0001 

ٍخصص ث 
 (PTLاىقروض)

0.9046 0.8663 0.8310 0.5388 0.0026 0.0057 0.0022 0.0123 

االستثَ ر 
 (PUINVاىع ً)

0.9999 0.9995 0.9999 0.9988 0.0047 0.0015 0.0092 0.0083 

اىَط ىب ث 
اىَستذقت عيً 
اىذنىٍت مْسبت 

 اىْ ت ٍِ 
(RGGDP) 

0.1213 0.1876 0.5688 0.4169 0.0441 0.2688 0.0445 0.1559 

اروُ 
 (TBاىخساّت)

0.9698 0.0003 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 

ّسبت أروُ 
اىخساّت ٍِ اىذَِ 

 (TBPاىع ً)
0.5077 0.5083 0.3984 0.3605 0.0040 0.0199 0.0038 0.0069 

  E-viewsوزاوةموابلأالنمبنو  عمب الشجم:شحالمردر
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حعتم مشرحموا راح موا رلبقمينم ن ر موانتغ ر و مغ ر مش رت   م رأمألارعموان رتنام رنو.م رأم
الم حا هصرلمو رت   م ن عصرلمهعرامي ر موالر حقمPPالميحم   بامب ر حنوADFو تبلومةجةأم نا  موانن  و

 مواعراشأمحابرن موالر  موابررا  م%م رت مو روموالرر م7و حارأمأ رتمكلارتموا  نرعموصأتنلا ررعميار مشرحم
موا لت مهرنمواب لال مش ت   .

 اختبار التكامل المذترك-3

هعامواترجامشحمح نةمه سموات لش موانكت  محانمينموانتغ  و ماصرلمالرامةو رعموات لش    ارام
وص رر موا نعرر مبرر حممجنةهررلموصات ررل م اررأمو رر و.مو تبررلوموات لشرر موانكررت  مات ررا  مواع اررعمواتنو ا ررعم ررأ

 مكنررلمترر مزنرر مشتغ رر و مواهنررنذج حت موصزتنررلةمز ررأمو رر و.مو تبررلوموا رر م  وا رر ما ت لشرر موانكررت  
ميوبععمانلذجمااوو عمواع اعمب حموانتغ  موان ت  محانمواتننع موانل  أماع لمواننو اعمواعلشرعما احارع

 فٍ اىووربخ وٍخصصوو ث اىقووروضصوو حبرر حموانتغ رر و مواتلهعررعممووجتتررل موابهررن م ررأميذحنموا لواررعال

ماىذَِ اىع ً اىَذيٍ ورىل عيً اىْذى اىت ىٍ: وعالوة ٍخ طر عيً اىقروض وأخًُرا
 النمهذج امول حيث المتغير التابع صافى أرباح القطاع المررفى 3/1

ت مو ت اوممي  ن موات لش موانكت  ماب تمواع اعمانع عمو   مب حموانتغ  مواترله م رل أم
وانلررر  أمحبررر حموانتغ ررر و موان رررت  عمحاأوواهرررلتجموان  رررأموص نلاأ وصتتنرررلنما   رررل ميوبرررل.موا  رررل م

وا ل مكه بعمشئنععمشحمواهلتجموان  أموص نلاأ واتم   وص تانلومواعلم وانت  بل موان ت  عمز أم
شررحم رر  مو تبررلومموا ةنشررعمكه رربعمشررحمواهررلتجموان  ررأموص نلاأ ا رربعميذحنموا لواررعمشررحمواررا حمواعررلمال

%محار ا ما بر م7يا مشحممEngle-Granger Z-statistic  م  وا  ما امينموا  نعموصأتنلا عموا
والرر  موابررا  ميام ن ررامز اررعمت لشرر مشكررت  مبرر حموانتغ رر مواتررله م ررل أميوبررل.موابهررن محوانتغ رر و م

مLMموان ت  عموانل   ماا حات  قمشحم نة مواهننذجمحزاممح نةمشكة عمووتبلسمذوتأم ت مو  و.مو تبرلو
م%ما ا مصمتن امشكة عمووتبلسمذوتأ.7حكلاتموا  نعموصأتنلا عميجب مشحم
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 ( نتائج اختبار التكامل المذترك بين المتغير التابع صافى أرباح البنهك والمتغيرات المدتقمة16جدول رقم)

وا  نعمموانعلش موانتغ  
 tوصأللت عمارم

موصأتنل 

 GDP 0.721061 2.726896 0.0156مواهلتجموان  لموإل نلال

م0.1801م1.405948م0.238960مBTBموصجتتل م لميذحنموا لواع
م0.0003م4.743821م0.014291مCPRGDPموصتتنلنما   ل موا ل مكه بعمشحمواهلتج

م0.0587م2.045940-م0.011442-مINFمواتم  
م0.8307م0.217528-م0.002602-مIRTBم ع مواللتا مز أميذحنموا لواع

م0.7491م0.325748م0.114130مPDDموان  لواا حمواعلمم
م0.1459م1.533822م0.206185مPINVموص تانلوموا ل 
م0.0004م4.593781م0.468624مPUINVموص تانلومواعلم

وان لابل موان ت  عمز أموا ةنشعمكه بعم
م0.0089م3.003174م0.012961مRGGDPمشحمواهلتج

م0.6225م0.502622-م0.007702-مTBميذحنموا لواع
م0.0044م3.347161-م0.028732-مTBPما بعميذحنموا لواعمشحمواا حمواعلم

م0.0028م3.560050-م15.27693-مCم
م22.23331

    Mean dependent 
var 0.995400 R

2
 

S.D. dependent var 0.992027 Adjusted R    م1.599454
2

 

 Sum squared resid 0.142814    م0.305939
S.E. of 

regression 

م
 0.006240 

Long-run 
variance 

م E-views:مشحموزاوةموابلأالنمبنو  عمب الشجالمردر
 معادلة النمهذج في امجل الطهيل زالتالي :

0.721061 GDP+0.238960 BTB+ NPROF = -15.27693+ 0.014291 CPRGDP-0.011442 INF-
0.002602 IRTB+0.114130 PDD+0.206185 PINV  +  0.468624 PUINV +0.012961 RGGDP-

0.007702 TB-0.028732 TBPم
حعتم مشحماتلتجموا راح موا رلبقمينماهرل مز ارعما ةجرعم رأموص ر موا نعر مبر حمشتغ ر ممم

 رررل أميوبرررل.موا  رررل موانلررر  أمحشتغ ررر مواهرررلتجموان  رررأموص نرررلاأ شتغ  موصتتنرررلنمواننهرررن.ما   رررل م
 رررررتانلومواعرررررلم حشتغ  موان لابرررررل موا رررررل مكه ررررربعمشئنعرررررعمشرررررحمواهرررررلتجموان  رررررأموص نرررررلاأ شتغ  موص

وان ت  عمز رأموا ةنشرعمكه ربعمشرحمواهرلتجموان  رأموص نلاأ حز ارعمزة ر عم رأموص ر موا نعر مبر حم
م ل أميوبل.موا  ل موانل  أمحشتغ  مواتم   حشتع  ما بعميذحنموا لواعمشحمواا حمواعلم.

 ىه مخررات القروضحيث المتغير التابع  النمهذج الثانى 3/2
ترررر مو ررررت اوممي رررر ن موات لشرررر موانكررررت  ماب ررررتمواع اررررعمانع ررررعمو  رررر مبرررر حموانتغ رررر مواتررررله ممممم

ش للرررل موا ررر ح محبررر حموانتغ ررر و موان رررت  عمحاأووصتتنرررلنما   رررل موا رررل مكه ررربعمشئنعرررعمشرررحمواهرررلتجم
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وان  رررأموص نلاأ واتم   وص رررتانلومواعلم وص رررتانلوموا رررل م وارررا حمواعرررلمموان  رررأم  رررع مواللترررا مز رررأم
ذحنموا لواع ا ررربعميذحنموا لوارررعمشرررحموارررا حمواعلم وصجتترررل م ررررأميذحنموا لوارررعالمشرررحم ررر  مو تبرررلوموا رررر مي

%محارر ا ما برر موالرر  م7يارر مشررحممEngle-Granger Z-statistic  وا رر ما ررامينموا  نررعموصأتنلا ررعم
 ن رررامز ارررعمت لشررر مشكرررت  مبررر حموانتغ ررر مواترررله مش للرررل موا ررر ح محوانتغ ررر و موان رررت  عمموابرررا  ميا

حكلارتموا  نرعممLMوانل   ماا حات  قمشحم نة مواهننذجمحزاممح نةمشكة عمووتبلسمذوترأم رت مو ر و.مو تبرلوم
م%مما ا مصمتن امشكة عمووتبلسمذوتأ.7وصأتنلا عميجب مشحم

 التكامل المذترك بين المتغير التابع مخررات القروض والمتغيرات المدتقمة( نتائج اختبار 17جدول رقم)

القيمة  المعامل المتغير
 tاالحرائية لـ 

 االحتمال

 GDP -0.662266 -0.252588 0.8040مواهلتجموان  لموإل نلال

م0.0791م1.884101م3.140850مBTBموصجتتل م لميذحنموا لواع
م0.0423م2.219315-م0.147700-مCPRGDPمشحمواهلتجوصتتنلنما   ل موا ل مكه بعم

م0.0002م4.895303م0.287528مINFمواتم  
م0.0943م1.786177م0.276516مIRTBم ع مواللتا مز أميذحنموا لواع

م0.0125م2.835630م17.19707مPDDمواا حمواعلمموان  ل
م0.3833م0.898065م1.239322مPINVموص تانلوموا ل 
م0.7362م0.343156-م0.522177-مPUINVموص تانلومواعلم

م0.6459م0.468821-م0.042399-مTBPما بعميذحنموا لواعمشحمواا حمواعلم
م0.0465م2.169929-م257.5022-مCم
م0.8945م0.134904-م0.102675-مTREND@م
م0.0004م4.488060-م0.110798-مTREND^2@م

 Mean dependent var 0.901282 R2    م13.12963
 S.D. dependent var 0.828889 Adjusted R2    م2.959426

 Sum squared resid 1.224185    م22.47943
S.E. of 

regression 

م
 0.606647 

Long-run 
variance 

م E-views:مشحموزاوةموابلأالنمبنو  عمب الشجالمردر
 معادلة النمهذج في امجل الطهيل زالتالي :

 PTL = -257.5022-0.662266 GDP+3.140850 BTB-0.147700 
CPRGDP+0.287528 INF+0.276516 IRTB+17.19707PDD+1.239322 
PINV -0.522177 PUINV-0.042399 TBPم
حعتمرررررر مشررررررحموا رررررراح موا ررررررلبقمينماهررررررل مز اررررررعما ةجررررررعمبرررررر حمش للررررررل موا رررررر ح م

صجتتل م ررررأميذحنموا لواع.ز اررررعمحواتمرررر   واا حمواعررررلمموان  أ  ررررع مواللتررررا مز ررررأميذحنموا لواررررع حو
زة رر عمبرر حمشتغ رر مش للررل موا رر ح محشتغ رر موصتتنررلنما   ررل موا ررل مكه رربعمشئنعررعمشررحمواهررلتجم

موان  أموص نلاأم حا بعميذحنموا لواعمشحمواا حمواعلم.
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 ىه ع وة المخاطر عمى القروضحيث المتغير التابع  النمهذج الثالث 3/3
زر ح مت مو ت اوممي  ن موات لش موانكت  ماب تمواع اعمانع رعمو  ر مبر حموانتغ ر مواترله م

موصجتترل م رأميذحنموا لواعحوا رهاو موا ةنش رعحب حموانتغ  و موان رت  عمحاأوموان لا مز أموا  ح 
واعرررررلممم م رررررع مواللترررررا مز رررررأميذحنموا لواع ا ررررربعميذحنموا لوارررررعمشرررررحموارررررا حمواعلم وارررررا حمواتمررررر  م 

-Engleشررررحم رررر  مو تبررررلوموا رررر م  وا رررر ما ررررامينموا  نررررعموصأتنلا ررررعمموان  أ وص ررررتانلومواعررررلمال
Granger Z-statisticمحارر ا ما برر موالرر  موابررا  ميام ن ررامز اررعمت لشرر مشكررت  م7يارر مشررحمم%

ة محوانتغ ر و موان رت  عموانل ر  مارا حات  قمشرحم رنمموانتغ  مواتله مز ح موان رلا مز رأموا ر ح ب حم
حكلاررتموا  نررعموصأتنلا ررعميجبرر مشررحممLMواهنررنذجمحزرراممح ررنةمشكررة عمووتبررلسمذوتررأم ررت مو رر و.مو تبررلوم

ما ا مصمتن امشكة عمووتبلسمذوتأ.م%م7
 ( نتائج اختبار التكامل المذترك بين المتغير ع وة المخاطر عمى القروض والمتغيرات المدتقمة18جدول رقم)

القيمة  المعامل المتغير
 tية لـ االحرائ

 االحتمال

 GDP 1.410228 0.860658 0.4030مواهلتجموان  لموإل نلال

م0.0146م2.760223م2.875588مBTBموصجتتل م لميذحنموا لواع
م0.6729م0.430532م0.017906مCPRGDPموصتتنلنما   ل موا ل مكه بعمشحمواهلتج

م0.0006م4.331009م0.158975مINFمواتم  
م0.0000م7.517196-م0.727264-مIRTBموا لواع ع مواللتا مز أميذحنم
م0.0127م2.829106م10.72244مPDDمواا حمواعلمموان  ل
م0.4026م0.861302-م0.742799-مPINVموص تانلوموا ل 
م0.0266م2.458488م2.337942مPUINVموص تانلومواعلم

م0.1822م1.398832-م0.079060-مTBPما بعميذحنموا لواعمشحمواا حمواعلم
م0.0063م3.169786-م235.0742-مCم
م0.0013م3.939441-م1.873763-مTREND@م
م0.2329م1.243180-م0.019180-مTREND^2@م

Mean dependent var 0.941611 R    م2.927407
2

 
S.D. dependent var 0.898792 Adjusted R    م2.880542

2
 

 Sum squared resid 0.916391    م12.59660
S.E. of 

regression 

م
  0.236927 

Long-run 
variance 

  E-views:مشحموزاوةموابلأالنمبنو  عمب الشجالمردر
 معادلة النمهذج في امجل الطهيل زالتالي :

PRL = -235.0742+1.410228 GDP+2.875588 BTB+0.017906 
CPRGDP+0.158975 INF-0.727264 IRTB+10.72244 PDD-0.742799 

PINV+2.337942 PUINV-0.079060 TBPم
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 تمررر مشررررحموا رررراح موا ررررلبقمينماهرررل مز اررررعما ةجررررعمبرررر حمشتغ ررر مزرررر ح موان ررررلا مز ررررأم
وا  ح محشتغ  موصجتتل م أمو ذحنمحوا رهاو موا ةنش رع شتغ  مواتمر   شتغ  موارا حمواعرلمموان  رأم

 ررع مم حشتغ رر موص ررتانلومواعلم.حز اررعمزة رر عمبرر حمشتغ رر مزرر ح موان ررلا مز ررأموا رر ح محشتغ رر 
مواللتا مز أميذحنموا لواع.

 ىه الدين العام المحمىحيث المتغير التابع  النمهذج الرابع 3/4
ترر مو ررت اوممي رر ن موات لشرر موانكررت  ماب ررتمواع اررعمانع ررعمو  رر مبرر حموانتغ رر مواتررله ممممم

ميذحنموا لواررعمحوا ررهاو موا ةنش ررعموصجتتررل م ررأحبرر حموانتغ رر و موان ررت  عمحاأومواررا حمواعررلمموان  ررأ
وصتتنرررلنما   رررل موا رررل مكه ررربعمشئنعرررعمشرررحمواهرررلتجم واهرررلتجموان  رررأموص نلاأ ش للرررل موا  ح  

وص رتانلوموا رل م  رع مواللترا مز رأميذحنموا لواع ا ربعموان  رأموص نلاأ واتم   وص رتانلومواعلم 
-Engleوا ر ما رامينموا  نرعموصأتنلا رعمشرحم ر  مو تبرلوموا ر م  مميذحنموا لواعمشحموارا حمواعرلم ال

Granger Z-statisticمحارر ا ما برر موالرر  موابررا  ميام ن ررامز اررعمت لشرر مشكررت  م7يارر مشررحمم%
حوانتغ رر و موان ررت  عموانل رر  ماررا حات  قمشررحم ررنة مواهنررنذجمموانتغ رر مواتررله مواررا حمواعررلمموان  ررأبرر حم

ار ا مم%م7حكلاتموا  نعموصأتنلا رعميجبر مشرحممLMحزاممح نةمشكة عمووتبلسمذوتأم ت مو  و.مو تبلوم
مصمتن امشكة عمووتبلسمذوتأ.

 ( نتائج اختبار التكامل المذترك بين المتغير التابع الدين العام المحمى والمتغيرات المدتقمة19جدول رقم)

القيمة  المعامل المتغير
 tاالحرائية لـ 

 االحتمال

 PTL -0.010029 -0.611665 0.5489مش للل موا  ح 

 GDP 0.760357 4.284319 0.0005مواهلتجموان  لموإل نلال

م0.0021م3.620954م0.428328مBTBموصجتتل م لميذحنموا لواع
م0.2265م1.254876م0.003426مCPRGDPموصتتنلنما   ل موا ل مكه بعمشحمواهلتج

م0.2398م1.218238م0.009402مINFمواتم  
م0.1730م1.422238م0.019586مIRTBم ع مواللتا مز أميذحنموا لواع

م0.5059م0.679540-م0.077200-مPINVموص تانلوموا ل 
م0.3438م0.973892-م0.132494-مPUINVموص تانلومواعلم

م0.0052م3.203025-م0.022066-مTBPما بعميذحنموا لواعمشحمواا حمواعلم
م0.0000م6.111948-م12.55409-مCم

13.14945     Mean dependent var 0.995457 R
2

 
S.D. dependent var 0.993052 Adjusted R    م1.087139

2
 

 Sum squared resid 0.090617    م0.139594
S.E. of 

regression 

م
 0.003590 

Long-run 
variance 

م E-views:مشحموزاوةموابلأالنمبنو  عمب الشجالمردر
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 معادلة النمهذج في امجل الطهيل زالتالي :
PDD = -12.55409+0.760357 GDP-0.010029 PTL+0.428328 BTB 
+0.003426 CPRGDP +0.009402 INF+0.019586 IRTB -0.077200 
PINV -0.132494 PUINV -0.022066 TBPم
 تم مشحموا راح موا رلبقمينماهرل مز ارعما ةجرعمبر حمشتغ ر موارا حمواعرلمموان  رأمحشتغ ر م

 ةنش ررررع شتغ  مواهررررلتجموان  ررررأموص نلاأ وصتتنررررلنما   ررررل موصجتتررررل م ررررأميذحنموا لواررررعمحوا ررررهاو موا
وا رررل مكه ررربعمشرررحمواهرررلتجموان  رررأموص نلاأ ح رررع مواللترررا مز رررأميذحنموا لواع.ز ارررعمزة ررر عمبررر حم
شتغ رررررر مواررررررا حمواعررررررلمموان  ررررررأمحشتغ رررررر ما رررررربعميذحنموا لواررررررعمشررررررحمواررررررا حمواعررررررلمم شتغ رررررر موص ررررررتانلوم

مواعلم حش للل موا  ح .
واهصلجرررعميظصررر  ماترررلتجمو رررت اوممي ررر ن موات لشررر موانكرررت  مشرررحم ررر  مو تبرررلوموا ررر ممحم رررأ

م  وا  ما  لأمي  مواتننع موانل  أماع لمواننو اعمواعلشعم أموصاتللةموانل ام اأمشل  أ:
 مهلاه ربعما لر  مو ح موا لترر مهررنمواتننعر موانلرر  أماع رلمواننو ارعمواعلشررعما احاعووص رتانلوم ررأ

يذحنموا لوارررعالج   مشرررحموان رررلا موانلا رررعمص رررتانلومشرررنووةموابهن    رررامتررر موص رررتهلةم ارررأمشتغ ررر ام
وان للررل مز ررأموا رر ح محزرر ح موان ررلا مز ررأموا  ح  حاررامي بتررتماتررلتجموااوو ررعمياررامصم
تن امز اعمشعهنععم أمو   موا نع مب حموان للل مز أموا  ح محب حموصجتتل م أميذحنم

يحض تمواب لال مت و  ما ربعموان للرل مواترأم رت مت ه بصرلمان لب رعموارا ننمغ ر مموا لواع حا ح
وانهتظنرررعمحذاررر م رررأمضرررن.مت و ررر ما ررربعموا ررر ح موانتعاررر  مشرررحم  نرررلاأموا ررر ح مات  رررعمتلرررلةام

م47وان تان عحموان لا  مح علة مو تانلوا م أميذحنموا لواعم ل عم ر  موا رهنو مواتلا رعماارنو م
ينمت ننماهل مز اعمشعهنععمزة  عمبر حموان للرل مز رأموا ر ح م يامجلت  م4233 هل  

حوصجتتررل م ررأميذحنموا لواررع حا حمي بتررتماتررلتجموااوو ررعموا  ل رر عمزرراممح ررنةمز اررعمشعهنعررعمبرر حم
المهررررصا ما ررررلمموابهرررر موان كررررلام4234-4226وانتغ رررر عح حعنةحمتل رررر  مذارررر مهرررررنموالترررر  مشررررحمو
%مزرلمم48,7نو صعمشكرة عموارا ننموانتعار  مشرحموانل امهعن  عمو  .مشل  أمت تخمز  صلمش

 حبلاترررررررلاأموا لرررررررل موان للرررررررل موا  شرررررررعمان لب رررررررعماررررررر سم4234%مزرررررررلمم:,; ارررررررأمم4227
ومشرررحمزررراممشعهنعرررعمواع ارررعمبررر حموان للرررل مز رررأموا ررر ح محبررر حم وارررا نن حانمشلجل ررر م رررل. 

 وصجتتل م أميذحنمح هاو موا لواع.
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 بتررتماتررلتجموااوو رررعمهرررنماهررل مز اررعما ةجرررعميشررلمش هرر مزرر ح موان ررلا مز رررأموا رر ح م  ررامي
انع رررررعمو  ررررر مبررررر حموصجتترررررل م رررررأميذحنمح رررررهاو موا لوارررررعمحبررررر حمش هررررر مزررررر ح موان رررررلا مز رررررأم
وا  ح  حا حمواع اعمجلت  مينمت ننمزة  عمب هصنل أ رتمينمزر ح موان رلا مز رأموا ر ح متلعرام

صجتترل م رأميذحنموا لوارعميامات  رعمش م علة موا  ح مواننهنأرعمشرحموابهرن ما   رل موا رل محت   ر مو
ت ن صرر موان ررلا  مشررحمو ررتانلوميشررنواص م ررأموا رر ح موان اشررعما ن ررتان عحم حعنةررحمتل رر  مذارر مه ررن م
والترررررررر  موالشه ررررررررعما اوو ررررررررع   امحضرررررررر تمارررررررر سمواع اررررررررعمواعة رررررررر عم رررررررر  موا ررررررررهنو مواتلا ررررررررعمااررررررررنو م

 ررلابعمش لبرر ما نررعمشن بررعمأ ررتمت ناررتما نررعمزرر ح مش ررلا مز ررأموا ر ح م اررأما نررعم4233 هرل  47
   موا هنو موا له عمات  عم علة مو رتانلوموابهرن م رأميذحنموا لوارعم لا رعموان رلا م ل رعم رأمظر م
ووتلرررل مواعلترررامز  صرررلمهلان لوارررعمهلاعلترررامز رررأموا ررر ح محبلاترررلاأمزرررلحهموابهرررن مزرررحموص رررتانلوم ررررأم

موا  ح .
 اننو ارعمواعلشرعما احارعم ر ةام ارأم عرلة م  عموال  مواالاأموا لت مهرنمواتننع موانل  أماع لمو

واررا حمواعررلمموارراو  أ أ تميحضرر تماتررلتجموااوو ررعمح ررنةمز اررعما ةجررعم ررأموص رر موا نعرر مبرر حم
واا حمواعلمموان  أمحب حموجتتل موابهن م أميذحنموا لواع أ تم عرلة موصجتترل م رأميذحنموا لوارعم

م  ةام اأم علة مواا حمواعلمموان  أمحواعةام    .
 مم رر عموالرر  موا وهرر موا لترر مهراررامتن ررامز اررعمذو مةصاررعموألررلت عمبرر حمواتننعرر موانلرر  أمزررا

اع لمواننو اعمواعلشعمح ل أمو  وةو موابهن    ام  لتموااوو عموا  ل  عم اأمزاممح نةمز اعم
شعهنعررعمبرر حموجتتررل موابهررن م ررأميذحنموا لواررعمحبرر حميوبلأصررلموان   ررع حبنةحمتل رر  مذارر مه ررن م

الم أمأ حمينموابهرن مارامتن رعتمهكرة مكب ر م رأمو رتانلوالم رأم:423-2;;3عموالشه عووا    
اظرر  وماتناررلمشعظرر موانكر حزل موص ررتانلوععمحإغرر قمواعا ررامم4233يذحنموا لوارعمباوجررعمشررحمزرلمم

شحموانللا مياموا لل موا  خمز رأموا ر ح م رأموانارتموار ام مر تم  راموابهرن موص رتانلوم
أمحزررراممت نررر موان رررلا  مشرررحم ررر  متننعررر موا  رررل موا ل  شنرررلمو ررر م رررأميةحو موارررا حموا ةرررنش

هلصج رررل مهكرررة ميجبررر مز رررأم رررل أميوبلأصرررلمش لوارررعمهرررلالت  موا رررله عمواترررأمكلارررتماهرررل م  رررلوو م
 و تانلوععمكب   ميشلمموابهن ماتنظ لمميشنواصل.

م
م
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 والتوصيات:ٌتائـج ثالثا: ال

 الٌتائج:-ا
 وصاتلرلةموانرلاأمشرحميبر  موص ررت ص موانلا رعمواترلمجعرلالممجعتب مز لمواننو ارعمواعلشرعم رأ

أ  رتمواننو ارعمواعلشرعمزرر ل ومش رتن  وممأ رتشهصلموصاتللةموانلر بمارنمز رلما ة رأوةوت الم
المحع   ما ومواع لم اأموا لل موص  وةو مواعلشعمبه ربعم:423-2;;3   م ت  مواب تو

 يجب مشحم علة مواهل ل مواعلشع.
 المز أم4222-2;;3عم أمتننع مز لمواننو اعمواعلشعما احاعم   موالت  ووزتنا موا ةنش

واتننع موان  أمغ  موانل  أمبه بعميجبر مشرحمواتننعر موان  رأموانلر  أ يشلم ر  موالتر  م
الم  اموزتنا موا ةنشعمبه بعميجب مز أمواتننع موان  رأموانلر  أ   ام:423-4222شحو

واننو اعمواعلشعمشحم  نلاأمواتننعر موان  رأما رنمب  مشتن مما بعمواتننع موانل  أماع لم
 %ما تننع مغ  موانل  أ.55,9%مش لب م88,5

 ج  رر مشررحمصممواتننعرر موانلرر  أماع ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاعووص ررتانلوم ررأميذحنموا لواررعال
 حا حماررامحضرر تمواع اررعمواعة رر عمبرر حموصجتتررل موان ررلا موانلا ررعمإل ررتانلومشررنووةموابهررن 

هاو موا لواعمحب حمش ه مز ح موان لا مز أموا  ح م   موا هنو مواتلا عم أميذحنمح 
أ ررتمت ناررتما نررعمزرر ح مش ررلا مز ررأموا رر ح م اررأما نررعم ررلابعمش لبرر م4233ااررنو م هررل  

ا نررعمشن بررعم رر  موا ررهنو موا ررله عمات  ررعم عررلة مو ررتانلوموابهررن م ررأميذحنموا لواررعم لا ررعم
ز  صرررلمهلان لوارررعمهلاعلترررامز رررأموا ررر ح محبلاترررلاأمموان رررلا م ل رررعم رررأمظررر مووتلرررل مواعلترررا

 زلحهموابهن مزحموص تانلوم أموا  ح .
 وصزتنرررلةمز رررأمواتننعررر موانلررر  أمشرررحم ررر  ميذحنموا لوارررعم ررر ةام ارررأم عرررلة موارررا حمواعرررلمم

 وااو  أ.
 واتننعرر موانلرر  لمشررحم رر  ميذحنموا لواررعم رر ةامواررأمت و رر موص ررتانلوموا ررل محشررحم رر م

 واهلتجموان  لموص نلال.مت و  مشعا مانن
 صمتن ررامز اررعمذو مةصاررعم ألررلت عمبرر حمواتننعرر موانلرر  أماع ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعم

 ح ل أمووبل.موابهن .م
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 ح ررنةمز اررعمزة رر عمبرر حموصتتنررلنمواننهررن.ما   ررل موا ررل محوصتتنررلنمواننهررن.ما  ةنشررع م
جةرننمذار مز رأملم عرلة مش رتن  مأ تمياام لموالت و مواتلمجةننم  صرلموصتتنرلنموا ةرنشلم ر

 .أ ل مت و  موصتتنلنمواننهن.ما   ل موا ل محواعةام    
 

 التوصيات-2
 ضررر حو مت   رررقمواترررنو نمبررر حموص ررر وةو مواعلشرررعمحواهل رررل مواعلشرررعمأترررأمصم ت  رررقمز رررلم رررأم

ينمجةرررننموصاتررر و ماتننعررر ممواننو ارررعمواعلشرررعما احارررعمحبلاترررلاأما رررن.موا ةنشرررعما اتررر و  ح
 وصاللقموص تانلوام  ممز أمااوموصشةلن.

 ضررر حو مةوو رررعمو رررلا خم ا رررا ما لرررومز رررلمواننو ارررعمح لررروما ررربعموارررا حمواعرررلمموان  رررلم
ح نوتررامتننع ررامشارر مو ررتباو م ررل.مشررحمواررا حمواعررلمموان ررت قما بهررن موا ةنش ررعمهن   ررعمي ررص م

لم لررومهرر وت مواررا حموان  ررلمح لرروم نوترراموانكرر حزل موا نش ررعموا ا ررا مشنررلمج ررلزامز رر
واتننع محعك  مز لم  زعمحت ص  مو ر و.و موا ر .مواعرلممابرلالمي رص مار سمواكر كل مز رلم

 وان تان عحمحع   مش تنعل موا لل. محواللز  عماص سموانك حزل 
 لوموصزتنلةمز أمواتننع موانل  لماع لمواننو اعمواعلشعمحو تباو مذا مهر لا خمي ر ام 

  اووموالةن ميحم اكل.م هلة قم  لةجع.شا مو
 ضررر حو م زررر نمحتبهرررلموا ةنشرررعمبررر وشجمش ررراة مامرررغممحت هررر امواهل رررل محإزررراوةمت رررلوع موبررر م

 ررهنععمتنضرر مشررابموات ررامم ررلمارر وموان ررل  مح ررلمالررامواناررتمواعنرر مز ررأمت  رر حموإلةوو م
 وام عب ع.

 وا  ل رررأمحشةل  رررعمت  ررر حموانهرررل موص رررتانلوامشرررحم ررر  مت   رررقموص رررت  ووموصاتلرررلةامحم
 وال لة.

 ت ه اموصتتنلنمواننهن.ما   ل موا ل مشحم ر  متن  صراماواكر عموصاتل  رعمواترأمتمر لم
 ا ت نعحموا ي نلاأما ن تن .
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ت ب   رعمو  و.مزلة موا  ر هل م واع ارعمبر حمشةنارل موا  ل رعموانلا رعمحواهنرنموصاتلرلةب:مةوو رعم -
 .4239ز أموصاتللةموانل ب  موانهظنعمواع ب عما تهن عموصةووعع م لشععموااح مواع ب ع م

ي ررنل.مش ررلمواررا حمشهرراحو م ةوو ررعماب عررعمواع اررعمبرر حمز ررلمواننو اررعمحواتمرر  مةوو ررعمت ب   ررعم -
 .4234و لاعمشل  ت   مك  عموات لو  م لشععموالال عق مم ز أموصاتللةموانل ب 

امألشررامابررل  م شرراام لز  ررعموا  ل ررل موانلا ررعمحوصاتلررلةجعم ررلموا رر    مز ررأمز ررلميهرر هموا رر  -
واننو اررعمواعلشررعم ررلمظرر مت ررنومأ رر مواررا حمواعررلم  مش  ررعمش كررلم ررلا مزبررا مكلشرر ما اتلررلةم

م.4239 م84 مزاةم43وص  شل مش  ام
عموانلر ععم رلموالتر  موه همأ نلم  شع  موص لوموصاتللةجعم ذحنموا لواعمز رأمواننو ارعمواعلشر -

  مو ررلاعمشل  ررت   مك  ررعموات ررلو  م لشعررعمزرر حمهررنا م4227/4228واررأمم4;;3/3;;3شررحم
م.4229

و صرررل م رررناا م ا رررنمو عرررعماتكررر   محزررر جمز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعم رررلمشلررر  مواهصمرررعموج  رررعم -
م.4234 مواعاةمواالال موب ع م35وصاتللةمحواع نمموا  ل  ع م لشععموا لا  ال موا هعم

 به موان كلبموانل ا موات  ع موا هنب يزاوةمش ت لع.وا -
م.4238وابه موان كلبموانل ب موات    مواكص بما تم   مان نب م -
 .4239وابه موان كلبموانل ب موات    مواكص بما تم   م نا نم -
 4239وابه موان كلبموانل ب مواهك  موصأللت عمواكص عع مزاةم نا نم -
م.4236ص ت  ووموانلالما نصنوععمشل مواع ب عم وابه موان كلبموانل ب مت  ع مو -
 صلةم ب لمزبامواعلعل م واعةل ل مب الشجموص  .موصاتللةبمز أمواا حمواعلمموان  رلم رلم -

م.4229 م55 مزاةم33شل  مش  عمش كلم لا مكلش ما اتللةموص  شل موان  ام
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وموا ررل م ررلموصاتلررلةمأ ررحمب  ل رر مغلررلن م و تبررلومي رر مشلوأنررعموصالررلقموا ةررنشلما  ررتانل -
 م6وا ررعنةبمزبرر موانعل هررعموانعررلة  موان  ررعمواع ب ررعما ع ررنمموصاتلررلةجعمحوصةووعررع مابهررلن مواعرراةم

م.;422
 لارراموا ررر امدمحممواا رررنال م موال ررر مواتهنرررنبم رررلمزرر جمز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعمشررر موهرررلو م ل رررعم -

 .4229انل  مو لاعمشل  ت   مك  عموات لو  م لشععمز حمهنا م
 ررررن  عم ررررن بمحاصررررل موانغ بررررأ م وص ررررتانلومواعررررلممحوص ررررتانلوموا ررررل م ررررلمشلرررر :مشلوأنررررعميمم -

م.4226 م8;ت لش ؟  موان كلموانل بما اوو ل موصاتللةجع محواعمزن موا م
واهظ عرررعمحوالررر و موال ررر بما نررر واخموصاتلرررلةجعمحشهرررلاجمم– ررر اموابرررنو  م ز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعم -

 .4227 موا بععموا لش ع موا لا  مواع ج  مةوومواب لنما  بلزع
 رربل.موا  رر هل م و رر م  ل ررل موص رر .موصاتلررلةبمز ررأمهعررومشتغ رر و موصاتلررلةموا  ررل  م -

م.:423شةتبعموان ل.موا لانا ع م
ضررر ل.موارررا حم رررب بمزبررراموا رررل ظ م ثا رررل م رررامز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعمةوو رررعم  ص رررعمواتلرررلةجعم -

م.4239حال مش لواع  مةووموال  موا لشعل موا بععموص
زبا مدمحممز رأمواعلر نل م ث رلومز رلمواننو ارعمواعلشرعمز رأموانا نا رعموا لو  رعم رلموا نصنوعرعم -

 .4236وا نه ع مو لاعمشل  ت   مك  عمت لو  م لشععمز حمهنا م
واعرر ج مم-واتننعرر مم–وص ررلومم–ز ررأما لررل م ز ررلمواننو اررعمواعلشررعما احاررعم ررلمشلرر :موص رربل م -

 تن موا رهنبمواارلشحمزكر مي شرعمزر جمز رلمواننو ارعمواعلشرعما احارعمحت  ر حمحواعمااشتمواأموانر
م.4235وانض موصاتللةب مك  عموات لو  م لشععمز حمهنا مان نب م

ز أما لل  متن  لما لاعمشل موصاتللةجعم لمظر متلو رامز رلمواننو ارعمواعلشرعما احارع محوارعم -
م.4234زن  مك  عموات لو  م لشععمز حمهنا م
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م–ل مواا حمدمحم م ترر   م  ل رل م ةوو موارا حمواعرلممواراو  لمز رأموص رت  ووموصاتلرلةبمزن حم ن -
ةوو ررعمش لواررعمبرر حمشلرر محإ رر وت  محت ك ررل  مو ررلاعمةكتررنوو  مك  ررعموات ررلو  م لشعررعمزرر حمهررنا م

م.4232
ز رراموهررلةمزبرراموا ررلةو  و  موصاترر و موا ةررنشلموان  ررلمز ررأموص ررتانلوموا ررل م ررلموصاتلررلةم -

م.4239ب:ماننذجما ل ل  مو لاعمةكتنوو  مك  عمت لو  م لشععمز حمهنا موانل م
ج عنررعمدمحمموا  رر هل م تلو ررامزررخ.مواررا حمواعررلمموارراو  لم ررلمشلرر مح ررب مشنو صتررام رر  موالترر  م -

ال مش  ررررعمشلرررر موانعل رررر   موا نع ررررعموانلرررر ععما اتلررررلةموا  ل ررررلم;422/:422م–م3;/2;و
 .4232 م نا نم;;6حوصألل.محواتك ع  موا لا   مواعاةم

دمحمموضرررلمواعرررا  م وارررا حمواعرررلمموان  رررلمحش هررر موصاتررراووموانرررلالمواعرررلم  مش  ررراموارررن وو. مش كرررلم -
 .4227وانع نشل محةز موت لذموا  وو م

دمحمموشمررلنمدمحمموالعهررل م واررا حمواعررلممحو رر سمز ررأمواهنررنمحواتن عرر مةوو ررعمت ب   ررعمز ررأموصاتلررلةم -
  مش  رعمواب رن موانلا رعمحوات لوعرع مك  رعموات رلو  م لشعرعم4225م-م82;3وانل بم   موالتر  م
 .4233بنو ع ا مواعاةمواالال 

ش نرررنةمزبررراوانهع مأرررل ظ م شرررهصجمش تررر .ما   ل رررل موصاتلرررلةجعمت رررلسموةوو موارررا حمواعرررلممواررراو  لم -
هنلرر م ررلمواررلومب اررلشجموص رر .موصاتلررلةب  مو ررلاعمشل  ررت   مك  ررعموات ررلو  م لشعررعمزرر حم

 .4223هنا م
شلررر لأمز رررأما لرررل  م علا رررعموا  ل رررل موانلا رررعم رررلمزررر جمز رررلمواننو ارررعمواعلشرررعما احارررعمشررر م -

  مو رلاعمشل  رت   مك  رعمت رلو  م لشعرعمزر حم4224م–م97;3وات ب قمز أمشل م ر  موالتر  م
 .4226هنا م

مح وو موات   م مت لوع مشتلهععموصةو.موصاتللةب ميزاوةمش ت لع -
م.4234/4235وانلالمزحمشك ح مواننو اعمواعلشعما احاعما  هعموانلا عمح وو موانلا ع مواب لنم -
 ح وو موانلا ع موات  ع موانلالمواكص ب ميزاوةمش ت لع. -
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