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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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14 Asmaa Nassar. 2020. “ውቲᒯᓗ።ᓆ ᓗᔏ።ቦ ᣚᡧ ᑰᘭᒙᑢቨ ፅᒳᒐ ᣢᎳ ᓀᏟᑢቲዳᑻ 26ᓀᑢቨጴቧ Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15 “ᓀᗫጳᓗᒳᑿዱᑢቨᓬᓗኤ፭ᑻᣢᎳᓀᑢቨጴᕔቨቺᕙᑿዠᑰᎉቨᓗᓭፅᑢቨᒻጳቨጴᓆ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
16 “ᓀᗫጳᓗᒳᑿዱᑢቨᓬᓗኤ፭ᑻᣢᎳᓀᑢቨጴᕔቨቺᕙᑿዠᑰᎉቨᓗᓭፅᑢቨᒻጳቨጴᓆ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
9



المقدمة
تعتبررم مزاة ررة الة زمررة يقررر ميةقررة اسررمةة لصاةيسرريع اة تلررية،ة العيمررة لصدملررة
تخلرررةو مرررزااة الدملرررة ميمفررر اللرررمل عقرررل ل اتررري ترررد

ةر

ة تقتلررم ص ر

صررر التزفتررريع اة تلرررية،ة ماةفتمي ةرررة

مالاةيسةة لصة زمة .عمن خال قذا التخلةو ،م ااي اؤ،ة األملز،ريع الة زمةرة ضزحرزل .ل رن التزفر
الاةزلةبمالي الذي تشةد ضر مترمحر المسساريع الميلةرة الدملةرة مماتري ارادم الاقرد الردملي ضي تبريا
مارة سةم،ة تطبق ص كل الردم ةم ا تبريا لصورممل اة تلرية،ة ماةفتمي ةرة مالاةيسرةة الخيارة
ض ررل ضصررد ة ،ررلتي ضيلاترريوب الممرزضررة .م ررمف لررز فصة ر مي عرري مزاة ررة العرري المرريلي ال د،ررد  2022/2023ة ر
تزحر األا رري عشررل ضم رريمب اصارالل اصاررالل اة تلرريةي الررذي صر يسيسر تررر الةلررز

صر

ررم

اادم الاقد الدملي ي .2016
ساةيم عي قذا التقم،م م

متةصةل فزا ب البةي الميلي مةااسة يقر المالم مالتغةماع التي طميع

ص األضزاب المختصرة لصمزاة ة معي طةيتتي ترلةل مبال ألقر سةيسيع الة زمرة الملرم،ة الميلةرة
ماةفتمي ةررة لصعرري المرريلي  2022/2023متليةماتترري المةتمصررة صر

ةررين المررزاطاةن 1.مررت تاررصةل ال

ررز

ص يقدال ضم ي مب اصاالل اة تليةي مةااسة آييا مالز زل ص مدف تةقةق لصطمز يع الماادن
إلة ر  .مقررذا عرري حررز التلررم،ةيع المتداملررة ررز ا تميلةررة التقررد،ر ص ر
الدملي مالذي ،م ااي تز ت شممط ارر د اص ال

ررم

آخررم مررن اررادم الاقررد

اتي ت اآل .

 1من المهم عند قراءة هذا التقرير ،التمييز بين الموازنة المعتمدة للعام المالي  2021/2022والتعديالت المتوقعة لها
الواردة في البيان المالي لعام  ،2022/2023حيث أخذنا التوقعات المعدلة في الحسبان كلما سنحت الفرصة سعياً منا
لتقديم الصورة األقرب للواقع.

5

أولًا :التقسيم الوظيفي للمصروفات
م،عاي تقاةر امل مزاة ة الدملة ص القطي ريع المزفرزةن ضتري متت
العيمرة مالاوري العري

رمن  10طي ريع قريا الخردميع

مالشراز اة تلرية،ة م مي،رة البةارة ماصسر ي

ماللرةة مالشربيب مال قيعررة

مالشسم الد،اةة مالتعصةر مالةمي،ة اةفتمي ةة ماأل شطة الزظةرةة المتاز ة.
طرريخ الخرردميع العيمررة صر الاارربة األكبررم مررن إفمرريلي مزاة ررة الدملررة ضاارربة  %49.33ضررريا

اسررتةز

ن مزاة ة العي الميحي

دا  164,339مصةيا فاة

ة

س ل القطيخ مزم ا اسمةمي ضزا ت  %19.17م مزم ا

قةقةمي ،لل إل .%5.36
ماسررتةز

طرريخ الةمي،ررة البةاةررة صر ي ص ر

ارربة مررز قةقرري ضصغر

 %12.91ي صر مررن كررل القطي رريع

م صر مررز اسررمي ضصر  %27.71صر الاقررةا تميمم رري مررن مزاة ررة العرري الميحرري .إة ي ر مرريةا ي ررل الباررزة
مر مي عةلررل مة ر الااربي إلر  %0.17مررن ضررةن فمةرت القطي رريع مةققر مي  3.58مصةريا فاةر ضد،رريةن قد،صررة
تلل إل  %0.02مقيا ة ضمزاة رة العري المريلي الميحري .مة تعرد قرذ الااربة كيعةرة صر اصطرال
مص

ةر

اةستدامة البةاةة التدل الخيمس عري األفاردن التري ضرديع عري  2016المعممعرة ضسسرر ؤاؤ،رة ملرم

2030ؤ 2ضيصحررريعة إلررر تلرررم،ةيع مة،رررمن التخطرررةل مالتامةرررة اة تلرررية،ة رررز التمكةرررد صررر مبررريةااع
التةاةن البةاي ممشمم يع اة تلية األخ

م. 3

م
ميشي قةقةمي ضص  %4.18م مرزم ا إسرمةمي  %8.38ضعردمي ضصر عري
م ص الع س قق ضيب الاوي العي ا
العي الميحي مز ما قةقة مي ضاابة  %5.26م مز ما اسرمة مي ضااربة  .%9.57كمري قرق ضريب الشربيب مال قيعرة
م
ميشي قةقةمي .%2.77
مالشاز الد،اةة مزم ا اسمةمي  %9.98ما
م
ميشرري قةق مةرري ضاارربة  %5.05عرري
كمرري س ر ل ضرريب األ شررطة المتاز ررة مررزم ا اسررمةمي ضمقررداا  %7.39ما
م
ميشي قةقةمي مال إلر  %8.28مارتممما
ةن قق ضيب الشاز اة تلية،ة مزم ا اسمةمي ضص  %3.75ما
م
م
ميشرري
ميشرري اسررمةمي  %5.24مإ
مررن العرري الميحرري .م لررز ضيصحرريعة إل ر ضرريب اصس ر ي ال رذي س ر ل ا
قةقةمي .%16.22
م لل طيخ اللةة ص

ابة ي صر مرن إفمريلي مزاة رة العري الةريلي مقيا رة ضيلعري الميحري مضصغر

 %6.19ضامز اسمي  %17.79م قةقي  .%4.14إة ي تصرز اربة رةرم كيعةرة لةرل مشريكل القطريخ متةد،ردم ا
يمحرريخ األطبرري الترري ت

ررطمقر لصت ررمن ضارربب حررعت الممتبرريع .إ ،ارريمي الةررد األة ر لماتررب الطبةررب

الشتمي عي الاعزة،ة ص سبةل الم ي مي ،عية  22يلت فاةر ملرمي ضةامري متزسرل ااترب الطبةرب
المقةر عي ملم  3700فاة  .مفد،م ضيلذكم ي قايك  11يلت م  536اسرتقيلة طبةرب مارذ يم  2019تر 20
مرريا

 20224مقررذا رةررم ا تقرريا ممتبرريتتر ضمرري ،خرريلت القرري ز  5.م،

رريل إل ر

لررز ا خررري

ماررتزف

 2رؤية مصر https://bit.ly/3wLqivv> < .2030
 3وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةhttps://bit.ly/38J83Pd> < .
 4جمعة ،أحمد"" .أرقام مفزعة" ..تقرير يُحذر :استقالة  11ألف طبيب خالل  3سنوات فقط" .مصراويhttps://bit.ly/39IVXFI>< .2022 .

6

مت العصرر ي  %55مرن ةخرل األسرمن ،اررق صر الخردميع

الخدمة اللةةة التي ،ةلل صةتي المزاطاز
م
معقي ألخم إاداااع ال تية الممكدي لصتعباة ماص لري  .معري ةااسرة اريةان رن مةاان
مالم ي،ة اللةةة
6

ا لتعصرةر العريلي مالبةر

العصمري ضيلتعريم مرت مةاان اللرةة مالار ي

الةياصةن ص اخو مداملة متاة الطب ت

ظترم ي

تي،ة ي  2018ضدم األطبي

ردة األطبري البشرم،ةن
ص المعيش ضص  212يلت

م  835طبةررررب ضةامرررري العرررريمصز ععصةمرررري عرررري ملرررررم ضيل ترررريع المختصرررررةا الترررري تشررررمل مةاان اللرررررةة
مالماتشرةيع ال يمعةة مالة زمةة مالخياة مفيمعة األةقم مالماتشرةيع الشمطةة ،لرل ردةقر
تقم،بمي  82يلت طبةب عقل ضاابة  %38من القزن األسيسةة الممخو لتي ضمداملة متاة الطب .متوترم
م
طبقي لتذا العدة  ،ز معد األطبي عي ملم 8,6طبةب ل ل  10آةل مزاطن ضةامري
الدااسة ي ،م ي ي
المعد العيلمي  23طبةب ل ل  10آةل مزاطن.7
م
ميشرري قةق مةرري ضاارربة  .%1.33مل ررن تلررمل
كمرري س ر ل طرريخ التعصررةر مررزم ا اسررمةمي ضاارربة  %11.60مإ
 %85من مزاة ة لز القطيخ ص الممتبيع .8مضةاب تلم ،الزة،م عس الاابة المتبقةرة ة ت رري لباري
مداا

معلز فد،دن لةل مشر صة ك يعرة الطرالب عري الرلرز

9

مة التعةةاريع ال د،ردن لصمعصمرةن

10

د المعصمةن عي ملم  320يلت معصر .11مضةاب مة،م التعصةر ،لل الع د لردف الرزةاان إلر
ة ،بص
 250يلررت علررل ضت صرررة ضارري  120مصةرريا فاةررة يم يك ررم .12ممعق ر مي لبةي رريع ال تررية الممكرردف لصتعباررة العيمررة
ماص لي لتقد،ماع الا ي

ي  2021ضصغ

المم صة اص داة،ة  48طيلبمي معي الز
اص داة،ة .%1.7

را

ك يعة الرلز عي التعصةر اةضترداوي  52طيلبمري مضصغر

عري

ضص التامب عري المم صرة اةضتداوةرة  %0.2معري المم صرة

13

ممن ال د،م ضيلذكم ي الدستزا الملمي المعد سراة  2019رو صر تخلرةو  %3مرن الاريتب القرزمي
لصلرررةة م %4لصتعصرررةر م %2لصتعصرررةر ال ررريمعي ميخةرررم ما  %1لصبةررر العصمررري .م ةررر ة ترررزعم الة زمرررة يم
تاشم إفميلي الايتب القزمي ضش ل ةماي إة ي

ايب ابة كل ضاد مرن الاريتب المةصري ،شرةم إلر

رد

تةقةررق ي،مرري ماترري الااررب المالررزا صةترري .مم ررل العرري الميحرري ضرريلاوم إلر الباررد،ن ضصر ضاررد اللررةة
 % 1.41من إفميلي الايتب المةصي م قرق ضارد التعصرةر اربة  %2.12مرن إفمريلي الاريتب المةصري .مضرذلز لرر
،لرل ضاررد اللرةة تر لالررت الااربة المخللررة .م ورم ما لعررد تررزعم ضةي ريع مرلررصة رز ضرريضي البةر

“ 5نقابة األطباء تخاطب وزير المالية بمشكلة انتقاص مستحقات أطباء اإلمتياز" .النقابة العامة ألطباء مصر.2022 .
< >https://bit.ly/3PDItfa
“ 6نقابة األطباء تدق ناقوس الخطر" .النقابة العامة ألطباء مصرhttps://bit.ly/3PFgQSR> < .2022 .
 7المصدر السابق
 8عباس ،معتز" .وزير التعليم 85 :مليار جنيه من الموازنة تُدفع مرتبات للموظفين" .مصراويhttps://bit.ly/3acYvw9> < .2021 .
 9علي ،أسامة" .الكثافة تخطت  100طالب في الفصل ..تعليم القليوبية" :معندناش مدارس كفاية"" .مصراوي.2021 .
< >https://bit.ly/3Glhjpa
 10كامل ،كامل" .وزير التعليم قبل رفع الجلسة العامة :الـ 36ألف معلم مش ماسكين عليا ذلة" .اليوم السابع.2021 .
< >https://bit.ly/3wLVISi
 11فخري ،نورا" .نائب وزير التعليم لـ"النواب" :لدينا عجز يصل لـ 250ألف فصل و 320ألف معلم" .اليوم السابعhttps://bit.ly/3wNujiO> < .2021 .
 12مجدي ،محمد" .وزير التربية والتعليم  :عجز  250ألف فصل ونسعى إلى إقامة الفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع (فيديو)"
المالhttps://bit.ly/3sZb5Wj> < .2021 .
 13عادل ،مدحت" .مصر فيها  40مليون طفل أقل من  18سنة عام  .. 2021جهاز اإلحصاء يكشف :نسب التسرب من التعليم بالمرحلة االبتدائية
 %0.2و %1.7بالمرحلة اإلعدادية ..وتراجعت وفيات األطفال دون الخامسة ،وكان  %26.3منها بأمراض الجهاز الدوري" .اليوم السابع.2021 .
< >https://bit.ly/3LReI7x
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العصمي مالتعصةر ال يمعي عصن اتطةت الز رزل صر مردف معيوتمري ضيلمعري،ةم الدسرتزا،ة .م ،اري ا
كل قذا استمماا تلكةد المزاة ة ص استةري األضزاب ال الية لصااب المشتمطة عي الدستزا.
كمي ضص

م
ميشري قةقةمري
طيخ الةمي،ة اةفتمي ةة عي مزاة ة العي الةيلي مزم ا اسمةمي ضااربة  %3.52ما

ضاابة  %8.48ارر ي

ابة يي ي يكبم لة من طي يع المزاة ة  .%14.17مضةاب الباز الدملي قاريك

 30مصةز مزاطن تة

خل الرقم م  30آخم،ن عي يمحيخ قشة .14ممت ضدا،ة الةرمب الممسرةة األمكما ةرة

تليمع مااةاع ملم من القم

ة

15

تم ل ابة استةماة ملم لصقم مرن امسرةي ميمكما ةري  . %80األمرم

الذي ة ي إل ااتريخ يمن الخبد رةم المد ر ضمقداا .%50

16

م
ضردة
ممن ي ةة يخمف ااترت الةرد األة ر ألفرم اةشرتماك الترلمةا ضدا،رة مرن ،اري،م  2022لة رز  1400فاةر
من  1200فاة
ا خري

عي ةن ي الةد األة

لصمعيش ياب  910فاةة مالةد األ لر  7520فاةر

ةمة ال اة ضاابة  %12.1عي ميا

18

 2022ماص

17

م لرز برل

عي يضم،ل ضيلتزاةي مت شرتم ام

ري

إلر

.19%14.9

الش ل  - 1مشممخ  2022/2023ضيلتقاةر الزظةري

“ 14منظمات تدعو "النقد الدولي" لربط قرضه لمصر بضمانات حقوقية" .دويتشه فيلهhttps://bit.ly/3PEVLrS> < .2022 .
 15عادل ،مدحت" .اإلحصاء %80 :من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا خالل  ."2021اليوم السابعhttps://bit.ly/3yWJSHR> < .2022 .
“ 16تداعيات الحرب في أوكرانيا تطال الخبز غير المدعم بمصر" .انتربرايزhttps://bit.ly/3thm3qD> < .2022 .
 17هشام ،أميرة" .الحد األقصى ألجر االشتراك التأميني يصل  9400جنيه بدءًا من شهر يناير  ."2022بوابة األهرام.2022 .
< >https://bit.ly/3Nx0727
“ 18رمضان  .. 2022موسم جديد بطعم الغالء والحرب" .دويتشه فيلهhttps://bit.ly/3PExemF> < .2022 .
 19حفظي ،شيماء " .المركزي يتوقع ارتفاع التضخم "مؤقتا" عن مستهدفات الربع األخير من  "2022مصراويhttps://bit.ly/3wJqXyo> < .2022 .
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الش ل  – 2المقيا ة ضةن المزاة يع الايضقة ممشممخ المزاة ة – مظةري

يي ة مي :التقاةر اة تليةي لصملممعيع
،ت

من ضيب اةستخداميع يمف اللمل المختصررة مقارمة إلر يمري ي ضارزة مقري- ١ :األفرزا متعز،

ريع

العريمصةن - ٢شرما الارصت مالخردميع - ٣الرزاورد - ٤الرد ر مالمرا مالمدا،ري اةفتمي ةرة - ٥الملررممعيع
األخمف - ٦شما األاز رةم الميلةة ؤاةست ميااعؤ  - ٧ةيةن األاز الميلةة - ٨سداة القمم
ازا ؤالملممعيعؤ .م اد ةي

.

م،تايم قذا القار البازة الاتة األمل تة
م
مةققرري مررزم ا اسررمةمي ضمقررداا  %15.38ماررل إلرر  2.07تم،صةررز فاةرر ملررمي مقيا ررة
اة تلرريةي ررد
ضمزاة رررة العررري الميحررري  2021/2022التررري رررداع ضمبصررر  1.79تم،صةرررز فاةررر
ضةايب ييم الت

خر د قق

م ص

عررري رررةن ي الملرررممعيع

مزم ا قةقةمي ،لل إل .%2

مإ ا وم ري إلر ضاررد شررما الاررصت مالخرردميع
ماص

التغةرم اع عري التقارةر

مخلليت إل  125,6مصةيا فاة
مازا الااةن الايضقة را

م
مةققرري يكبررم ارربة مررز اسررمي ضمقررداا 32.28 %
ررد

تر

مضذلز قق مزم ا ععصةمي ضاابة .%16.94
د ضاد الرزاود ميةا يكبم ضازة الملممعيع

م مي عزة

الااربي

إل إفميلي الملممعيع ،لل إل  .%33.3ضمي ،عاي قيب ال رد األكبرم مرن الملرممعيع لارداة الرزاورد
سزا م ا مةصةة يم خيافةة .مضيلاوم إل ضاد الرزاود عري مزاة ريع العري الميحري م صر مرداا الر ال
م
ميشي قةقةمي مقذا مسشم فةرد ،عردة ال قرة عري ردان الة زمرة صر الرتة ر
الميحةة د كي ،ةقق ا

سرازاع

إل  110.57مصةيا فاة

عي يةمة الد،ز  .مل ن في مشممخ العي ال د،د ضد،يةن لر ،ابق لتي م ةل ماص
م
مةققري مرزم ا اسرمةمي ضااربة  %19.08م مرزم ا
العي الميحي.ممال ضاد الرزاود  690,150مصةيا فاةر
عي

9

ععصةمي ضااربة  .%5.27مضرذلز ،راع س ات ري اة مريش المارتمم الرذي شرتد قرذا البريب عري الارازاع
الميحةة.

الش ل  – 3الملممعيع ضمشممخ مزاة ة  2022/2023ضيلتقاةر اة تليةي

ش ل  – 4المقيا ة ضةن مشممخ المزةا ة  2022/2023مالمزةا يع الايضقة -
ا تليةي

10

الش ل  – 5اب الامز اةسمي مالةقةقي المتز عة لمزاة ة 2022/2023

مضيلاوم إل ضاد األفزا مالتعز،

يع عقد قق مزم ا يسرمةمي ضمقرداا  %12.03ضد،ريةن تقرياب  43مصةريا فاةر

م،م ن تراةمقي ضيلقماااع األخةمن ضمعت الة زمة الةد األة
مرريا

لألفزا من  1200فاة ملمي إل  2400عري

 2021مالتعرررد،ل األخةرررم عرري ،اررري،م  2022لةلرررل إلرر  2700مقرررز مررري ،اطبررق صررر فمةرررت العررريمصةن
20

ررخر

قررق الباررد

ض متزا،ررة ملررم العمضةررة م،قرردا رردةقر  30مصةررز شررخو  .مل ررن ضةارريب ييررم الت
م
ميشري قةقةمري ضااربة  %0.96اررر قرذ الد،ريةن .م،رد ز قرذا لصتاريؤ رز مري إ ا كي ر الد،ريةن رريةان
ا
ص مزافتة المزفة الت خمةة التي تزافتتي ملم يلة مي مالتي مرن المتز رت اسرتممااقي ضاربب الزحرت
اة تليةي العيلمي مييم الةمب الممسةة  -األمكما ةة.
يمرري ضاررد الررد ر مالمررا مالمدا،رري اةفتمي ةررة مضاررد الملررممعيع األخررمف عقررد شررتدا مررز ما اسررمة مي ضااررب
رررداقي  %14.30م %13.11صررر الترررزالي م مرررز ما قةقةررر مي ،لرررل الررر  %1.05م %0تبي ررر مي .ممرررن البارررزة الم ةرررمن
م
ميشرري قةق مةرري ألم مررمن ماررذ مزاة ررة العرري
لالسررتغماب ضاررد ةرريةن األاررز رةررم الميلةررة الررذي قررق ا
المرريلي  .2016/2017إ كرري صر مررداا الاررازاع الميحررةة مررن يكبررم األضررزاب تةقةقر مي لامررز اسررمي م قةقرري.
مة قررذا ص ر تمكةررد ماقتمرري الة زمررة ضتررذا الباررد ص ر األخررو سررعة مي ل ررذب اةسررت ميا .ع رري ،تلرردا
اب الامز مقيا ة ضبازة الملممعيع األخمف .ل ن عي مزاة ة العي الميلي ال د،د 2022/2023
ابة ا ميش قةقي ضةن فمةت ضازة الملممعيع تلل إل  %3.07ضةاريب ييرم الت

قق يكبم

رخر اررر تةقةقر

مزم ا اسمةمي ،لل إل . %9.63

 20عفيفي يوسف " ،الحد األدنى لألجور..موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالقطاعين العام والخاص"،مصراويhttps://bit.ly/3z29VND> < ،2022 ،
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الش ل  – 6ععصي  , 2020/2021متز ت  , 2021/2022مشممخ 2022/2023

ةيةن األاز رةم الميلةة (اةست ميااع)
ممن محاي الايضق لصتغةةماع التري طرميع صر ضارد ةريةن األارز رةرم الميلةرة (اةسرت ميااع) رمف ي اري
عرري مشرريا،ت المزاة رريع الميحررةة .م اررد معي،اررة ضاررزة اةسررت ميااع

ررد ي كررل

يمرري سرريضقة لررر تةررد
م
ميشي قةقةمي مي دا ضاد اآلةع ممعداع ممسيول الاقل الذي قرق مرزم ا اسرمةمي ضااربة
البازة قق ا
 %22.52م مزم ا قةقةمري ضااربة  .%8.32مكرذلز قرق ضارد المبري ي مالماشروع مرزم ا اسرمةمي ضااربة .%2.88
م
ميشي قةقةمي ،لل إل  .%9.05متعد تغةةرماع قرذ،ن البارد،ن مسشرمما فةردم ا
مل ن س المعتية قق ا
عرري تزفة ر اةسررت ميااع الة زمةررة .يمرري ضرري ي ضاررزة اةسررت ميااع عةقق ر

فمةعترري ا ميشرريع قةقةررة

ي ص ر ارربتي عرري ضاررد األاررز الطبةعةررة م،شررمل :شررما يااحرري متمتةررد ماستلررالل يااحرري مياررز
م
م
ميشرري قةق مةرري ،لررل إل ر
ميشرري اسررمةمي متزلمرري ،قرردا ضاارربة  69.78 %ما
قررق ا
طبةعةررة يخررمف ة ر
.%73.28
ممن ال د،م ضيلذكم ي

ارر م تزةاع الة زمة لالقتمي ضد،يةن اةست ميا ل اتي لر تةقق التردل الرذي

محررعت عرري مشرريا،ت المزاة ررة .ةر

خلررو مشررممخ العرري الميحرري  358.1 2021/2022مصةرريا فاةر لباررد

اةست ميا ضةامي كي المتز ت لارس العي  343.35مصةيا فاة عقرل عري البةري المريلي لصعري ال د،رد .يي
ي قارريك عررم

مقررداا  15مصةرريا فاة ر ضررةن مشررممخ المزاة ررة مالمتز ررت لصعرري المرريلي را ر .2021/2022

مل ن تةان الرم

ن العي الايضق

مالمتز ت لصعي الميلي را .

21

ة

كي ،لل إل  50مصةيا فاةر عري مشرممخ مزاة رة 2020/2021

21

توضيح الفارق بين مشروع الموازنة والمتوقع والفعلي في نهاية التقرير.

12

الش ل  - 7تقاةر اةست ميااع صي اعمخ الة زمة المختصرة

الش ل  – 8ابة اةست ميااع تبعي لصتقاةر الزظةري

13

ييل مي :اللزان العيمة لالستخدميع
ضعد استعما

يقر التغةماع التي طميع ص ضازة اةست ميا ت ردا اصشريان إلر ي الملرممعيع م ردقي

ةتغطررري اص رررري الة رررزمي كصررر

ةررر

ة ،ا

الملممعيع .مل اتمي ضادا مارلال تة

رررر ضاررردي ةررريةن األارررز الميلةرررة مسرررداة القرررمم

إلررر

ضيب اةسرتخداميع الرذي ،م رل كرل يمفر اللرمل الة رزمي

عي مشممخ المزاة ة.
يكبررم ضاررزة اةسررتخداميع م ر مي ة ر ،لررل إل ر  965,48مصةرريا فاة ر ضد،رريةن
ة ،رردا ضاررد سررداة القررمم
متزلة داقي  372.78مصةيا فاةر م لرز مقيا رة ضريلمتز ت لمشرممخ مزاة رة العري الميحري مةققر مي ضرذلز
مزم ا يسمةمي ضاابة  %62.89م مزم ا قةقةمي ،لل إل .%44.01
مضيلم ل ةاة ضاد ةيةن األاز الميلةة لةلل إلر  29,95مصةريا فاةر

مةققر مي مرزم ا اسرمةمي ضمقرداا %64.08

م مررزم ا قةق مةرري ضاارربة  .% 45.06ل ررن مررن المتررر اصشرريان إل ر ي مشررممخ مزاة ررة العرري المرريلي الميحرري
خلو  30.29مصةيا فاة لتذا الباد .مل ن ضيلاوم إل المتز ت لصعي
المريلي ال د،ررد

ات ( )2022 -2021عي مزاة ة العري

قررق ضيلرعررل  18.26مصةرريا فاةر عقررل يي ي قررذا الباررد لررر ،ةقررق الترردل الممفررز مار عرري

اةسررت ميااع الميلةررة .مضررذلز ت ررز الة زمررة عشررص عرري تةقةررق الترردعةن الخياررةن ضةةرريةن األاررز
م
مرلال لصمريقةر الممتبطة ضيلمزاة رة مت رماة
شم مي
الميلةة مرةم الميلةة .معي تي،ة التقم،م ساعم
ةيةن األاز الميلةة.

الش ل  – 9استخداميع اة ري العي 2020 – 2021
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الش ل  - 10استخداميع اة ري العي  - 2021 / 2022متز ت

الش ل  – 11استخداميع اة ري العي  – 2022 / 2023مشممخ

م،ت رررز

ضررريب خدمرررة الرررد،ز مرررن ضارررد الرزاورررد مضارررد سرررداة القرررمم

م،م رررل ك رررل  %53.95مرررن إفمررريلي

اةستخداميع عي مشممخ المزاة ة ال د،د مقز ا رر لرر ،اربق لر م ةرل ممسشرم رةرم مبشرم صر عقردا
التة ر عي يةمة الع د الداومة التي تزافتتي المزاة ة.

15

مقاي  ،رب الاورم إلر تطرزا خدمرة الرد،ز خرال الارازاع الاريضقة مضريألخو ضعرد رم
الدملي .مضعرم
م

سرم،ت مختلرم لبم ريمب اصارالل اة تلريةي الرذي صر يسيسر

ارادم الاقرد

لرص

الة زمرة صر

من اادم الاقد الدملي ضقةمرة  12مصةريا ةمةا، .ارتتدل البم ريمب ياليرة يقردال اوةارةة عري يرال

قرري( (مشرريكل) يسيسررةة ،طم ر البم رريمب ضةصترري إل ر إ رريةن قة صررة اة تلررية مإاررالل العةررزب .مق ررذا
،تدل إل معيل ة

د مةدا المدعز يع (تقصةو

سزا المةصي يم الخيافي متخرةت ي بيو

د المزاة ة) متقصةل تلي د معدةع الرد،ن العري

م ل مش صة إ خري

الامز مااتريخ البطيلة.

22

ميكرردع الص اررة البملمي ةررة الم صرررة ضدااسررة اةتري ةررة ضل ترري تعرريلب الخصررل الررذي ،عرري ي مارر اة تلررية
الملمي مض ي ب ال ال

قي( الماتتدعة ستةان يسزا الاقد األفابي متخصرق عرما مرل لصمرمين

مالشبيب متد ر ضم ريمب الةمي،رة اةفتمي ةرة 23.مكري مرن حرمن اةلتدامريع التري ي مقري البم ريمب إارالل
ماوزمررر ة اللررراي ة ماةسرررت ميا عررري ملرررم ضشررر ل ررري مالعمرررل صررر

رررل المشررر الع التررري تعز تررري
24

ماةستمماا عي ضم يمب طمل األاز العيمة لالكتتيب العي م لز ص مداا الخماة ي زا المقبصة .إ ا
ة قاي ضيألا ي المعصن اتي عي المزاة يع الايضقة

د ي عي قةقة األمم لرر ،ارتب رن ضم ريمب اصارالل

اة تليةي ال ميا التي كي ،طم إلةتي ساتايم اآل ال ال

يقدال لصبم يمب ضيلترلةل م م

الاتيوب.

 )1تخرةا ي بي الد،ز
ضرريلاوم إل ر ضارردي سررداة القررمم

مالرزاوررد المزح ر عرري الش ر ل ية رري

ظص ر

خدمررة الررد،ز

ص ر مررداا

الاررازاع الميحررةة تةتررل ال ررد األكبررم مررن يمفر ارمل المزاة ررة ضيسررت اي سرراة  2017/2018الترري ققر
سرراة  2021/2022إل ر  .%47.65مارررر لررز ظص ر

 %43.44مررن إفمرريلي اةسررتخداميع مماررص
صة مصرري مقيا ررة ضبرري ي األ ررزا الميحررةة الترري كي ر
اللررمل مإ ا خر ر
مماررص

يكبررم ضاررزة

تةقررق عةترري ة،رريةن ماررتممن.

إل ر يكبررم ة،رريةن لترري عرري مشررممخ مزاة ررة العرري المرريلي ال د،ررد لتلررل إل ر  %53.95مررن إفمرريلي

اةسررتخداميع .مممرري  ،ةررم القصررق تخلررةو يك ررم مررن لررت إفمرريلي اةسررتخداميع لخدمررة الررد،ز عقررل.
م
مخةري ضيلرعل ي ،ذقب يك م من لت مزاة ة الة زمة لخدمة الد،ز عقل .
م،عد قذا يممما

 22العدس محمد ،حمدي نشأت ،هيبه منى " ،ننفرد بشروط قرض "النقد الدولي" ..رفع الدعم التدريجي عن الوقود ..طرح األصول العامة
لالكتتاب ..تخصيص  25مليار جنيه لبرامج الحماية االجتماعية ..تطبيق ضريبة األرباح الرأسمالية ..اعتماد قانون اإلفالس" ،البوابة نيوز،2017 ،
< https://bit.ly/38KHskZ> .
 23المصدر السابق.
24المصدر السابق.
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الش ل  – 12خدمة الد،ز كاابة من اةستخدميع

ماآل

تص ل ملم إلر اةسرتدا ة تر تاردة الرد،ز مالرزاورد المارتةقة الشري الرذي ،ةرد

مارذ عترمن.

ل رن كري الماررت د عري ااترريخ ارربة خدمرة الرد،ز إلر يك رم مرن إفمرريلي يمفر اللرمل عرري مزاة رة العرري
الميلي ال د،د ضيلتزاةي مت ا تماب الع د الرعصي من ابة  .%50متطصق ارة الرد،ز ال ةردن صر تصرز
الترري ،م اترري تزلةررد اض ر عرري الماررتقبل يم الماررتخدمة عرري مشرريا،ت ةز،ررة ترردا زاوررد مإ،ررماةاع تغطرري
ت يلةت اة تما
الذي ،

 .ل ن مي ،ةد

عي الةقةقة ي تي تقتم

ت الة زمة عي يلة مفرة م ،

رةم مرةد ضل ،د،د من يقل الد،ز

رعاي عري صقرة مرمررة ،لرعب الخرمم ماتري .عة رز اة ترما

ص المزاة ة ماأليمي التي  ،ب ص األفةي القيةمة ي تدععتي.

مفد،م ضيلذكم ي الد،ن العي عي الةز ي
ممت لز لر تتخل خدمة الد،ز

اآل من يفل تاد،د الد،ز الماتةقة األمرم

ي  2015اعد إل  %180من الايتب المةصي اصفمريلي الةز ري ي

ابة ا .%45

25

26

 )2تقصةو الع د
مكي التدل ال ي ي من البم يمب .م،م ل الع د الرم
لترري .متعمررل الدملررة ص ر تمز،ررل قررذا الع ررد ضطررم

ضةن مي تارق الدملة مضةن المرزااة الميلةرة المترزعمن
رردن م ررل اة تررما

مررن ملرريةا خيافةررة يم ةاخصةررة

مإاداا األماا الميلةة ضخالل األستر .مقايك ي زاخ مختصرة من الع د ،عبم كرل ماتري رن ردان الدملرة
ص ر تمز،ررل إ ري ترري .ل اارري سررامكد قارري ص ر
الرعصي .مالع د ال صي قز الرم
م،عتبم مسشمما ص

ررز ةن عقررل مررن ي ررزاخ الع ررد مقمرري الع ررد ال صرري مالع ررد

ضةن أم سبعة أضزاب عي اةستخداميع مأم أاضعة أضرزاب عري المرزااة.

دان مزااة الدملرة صر تغطةرة شريطيتتي المختصررة .يمري الع رد الرعصري عترز الع رد

“Greece’s Debt 1974 - 2018”, Council on Foreign Relations. < https://on.cfr.org/3NjTBw2 >25
Varoufakis. Yanis (2017), “Adults in the Room”. pp. 167.26
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ال صي ضيصحيعة لصبيب ال يمن من اةستخداميع مقز سداة القرمم

 .م،ارتخد الع رد الرعصري كمسشرم

صفميلي ا تةيفيع الدملة الةقةقةة.
تشررتد مزاة ررة العرري المرريلي ال د،ررد ااتري م رري كبةررمما عرري الع ررد ضعررد ي شررتد تمافع ر مي عرري مزاة ررة العرري
الميحرري .مماررل الع ررد ال صرري إل ر  558,15مصةرريا فاة ر ضد،رريةن تعررية  70.40مصةرريا فاة ر مقيا ررة ضمتز ررت
مزاة رررة العررري الميحررري .إة ي اررربت لصاررريتب المةصررري ا خر ررر ضمقرررداا حررراةل فرررد ما لتلرررل إلررر .%6.14
رررس مررل

صفمرري اةسررتخداميع مررن  %20.27إل ر  .%18.20م ص ر
ما خر ر كررذلز الاارربة ضيلقةرري
الارازاع الارريضقة ،شررتد الع رد الرعصرري تغةررماع مختصررة تميمر مي صر فمةرت األاررعدن .إ شررتد الع ررد
الرعصي ة،يةن كبةمن تلل إل  443.18مصةيا فاة

مضيلتبعةة ااترت الع د ال صي ضيلااربة إلر إفمريلي الاريتب

المةصررري مرررن  %13.63إلررر  .%16.76مضيلم رررل ااترعررر

اررربت إلررر إفمررريلي اةسرررتخداميع مرررن  44.91إلررر

.%49.69
متزح األا ي الايضقة ي يةمرة الع رد ميةالر
ال ال

سازاع الايضقة كي الع رد الرعصري صر

يقرر المشريكل التري تزافر المزاة رة العيمرة .م صر مرداا
رس المارتتدل عري ة،ريةن مارتممن سرزا كااربة

من الايتب المةصي يم من إفمريلي اةسرتخداميع .مقرز مري ،عاري ي التردل ال ري ي لصبم ريمب لرر ،تةقرق ضرل
ص ر الاقررةا ماررل إل ر ي ص ر معدةت ر كاارربة مررن إفمرريلي اةسررتخداميع ماررذ المشررممخ المرريلي لعرري
 2016/2017يي ضعرررد رررم

ارررادم الاقرررد الررردملي .معررري قةقرررة األمرررم تتررردة يةمرررة الع رررد المارررتممن

اةستقماا اة تليةي ال صي

ة

،لب يك رم قشيشرة ت ري اللردميع مرةرم ريةا صر فرذب اةسرت ميا

األفابي كمي تاع الة زمة.

الش ل  – 13ععصي  , 2020/2021متز ت  , 2021/2022مشممغ 2022/2023
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مضيلاارربة لزحرررت ملررم عررري التلررراةت اةوتمرري ي يضقررر
تلرراةت () Bماررار

مسساررة سرررتي داة آ رررد ضررزاة ( )S&Pصررر ةافرررة
27

 ) (Fitchم مررزة،د( )Moody'sملررم ضدافررة  (B+, B2) .مرةررمع

مسساررة عةةررت

مررزة،د الماوررزا الماررتقبصي لملررم مررن ماررتقم إل ر سررصبي .28مت رردا اصشرريان إل ر ؤي ملررم ررد ا
مررسخم ما  -إ تبرريا ما مررن تي،رررة ،ارري،م  - 2022إلرر مسشرررم (فرري .ضرري .مزافررري ) لصارراداع الة زمةررة ضيألسرررزا
ررم

الايشرراة .م ص ر ييررم لررز ست

ررم الة زمررة مصةرريا ةمةا اسررت ميااع إحرريعةة فد،رردن ةاخررل سررز األماا

الميلةرررررة الة زمةرررررة مرررررن ي م مسررررراداع م لرررررز ك رررررد مرررررن دمرررررة اصفرررررما اع المتخرررررذن ل ارررررال يع
اة تلية،ة.ؤ

29

م"،عارري التلرراةت اةوتمرري ي تقررد،مما ت م،ر مكرريةع متخللررة ل ررداان مسسارريع يم ةم
ررمم

ضارري م ص ر معرري،ةم ميلةررة ما تلررية،ة مسةيسررةة تتعصررق ضررر«اةسررتقماا الاةيسرري» عرري األسرري

ع صمرري تةارررن التلررراةت تةاررا
مسشمما إل
إ

لصةلررز

صر

شرررمم( اة ترررما

مالع رررس اررةة .ؤ  30معررري الاتي،رررة ة ،م رررل إة

دان الداواةن ص الاداة .م،لتي التخزل من قبرز( المسشرماع

ي المات مم،ن

ص

.

ةري رد ،رسةي إلر اسرتمماا

م
خلزاري
س اربة الة زمة عي إطريا سرعةتي لتشر ةت اةسرت ميا الخريا

اةست ميا األفابي.

 ) 3معيل ة البطيلة مة ر ضمامب الةمي،ة اةفتمي ةة
ضارري

ص ر تزاررةيع اررادم الاقررد الرردملي شررم

الة زمررة الملررم،ة عرري عررم

دمررة مررن اصفررما اع

التقشرررةة مةيملررة ماترري لتخرةررت ي برري المزاة ررة مخرررا الع ررد الماررتمم الررذي تعرري ي مارر  .مضررديع
ضيلتةم،م التدا ،ي ألسعيا الطي ة عمعع

الد ر ضيل يمل ن الز زة مال تمضي

ضيصحيعة يشر ي يخرمف

من اعت الد ر مإفما اع تقشررةة م رل ة،ريةن سرعم ترذاكم المترمم رةمقري مرن الاةيسريع الممييصرة .مكري
التغةم عي ماوزمة الد ر ،لتي تة

ا،عة ي الد ر ،رذقب لغةرم مارتةقة  .مضرديع مصرة ؤتقرد،ر الرد ر

لماتةقة ؤ مالتةز من الد ر العةاي إل الد ر الاقدي المشرمم( المبيشرم لمةتيفةر  .م،عتبرم ضم ريمب
ت يعل مكمامة من يشتم األم صة.
مل ن ضيلاوم إل معدةع الرقم م ي داة الرقما عي ملم
اررادم الاقررد الرردملي ،لررل %27.8
 2017/2018إل %32.5

32

31

د معد الرقرم عري ري  2015يي برل رم

يي  24.73مصةررز مررزاطن ملررمي .مااترررت معررد الرقررم عرري رري

ضمي ،عية  31.57مصةز مزاطن ملمي تة

خل الرقم .مارر ا خرري
33

المعرد

عي ضة الدخل ماص ري الذي ،عد ال تية الممكدي لصتعباة ماص لي لةلرل إلر %29.7
التي ،اخرا عةتي من شمم يم مي إة ي ضةايب ي داة الار ي تةر خرل الرقرم رد ي قاريك 29.88

 27البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  ،2023/2022ص.8
. “Moody’s changes its outlook of Egypt to negative from stable”. Egypt Today, 2022. < https://bit.ly/3t9X7kv> 28
 29المصدر السابق.
30كساب ،بيسان" .الحماية االجتماعية في <موازنة كورونا الثانية>" ،مدى مصر ،أبريل https://bit.ly/3A9fKH0 .2021
 31أهم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق  ،2020/2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ص.49
 32المصدر السابق .تنويه أن البحث المستخدم يغطي  9أشهر فقط ولم يغطي آثار فيروس كورونا.
 33المصدر السابق.
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المرمن األملر

خررل الرقررم .يي ي ر ماررذ رري  2015تر اآل

مصةررز مررزاطن تةر
مزاطن تقم،ب مي ت ضعد اة خري

ةاة رردة الرقررما عرري ملررم  5.15مصةررز

األخةم .مقز ةةلة يخمف ص عشل سةيسيع اادم الاقد الدملي

.

م
ااضعي :التقاةر اة تليةي ل ،ماةاع
اةةاةع اص،ماةاع عي مزاة ة العي المريلي ال د،رد لتبصر  1,517,8مصةريا فاةر (  1.518تم،صةرز فاةر ملرمي)
مقيا رة ضريلمبص المتز رت لصعري الميحري الرذي مارل إلر  1,304,18مصةريا

ضد،يةن داقي  213,67مصةيا فاةر
فاةررررررررررر مةققررررررررررر مي ضرررررررررررذلز مرررررررررررزم ا اسرررررررررررمةمي ضااررررررررررربة  %16.38م مرررررررررررزم ا ععص مةررررررررررري ضمقرررررررررررداا .%2.89
لةلررل إلر  912مصةررز فاةر مررن  3,799مصةرريا فاةر عرري متز ررت مزاة ررة
ماسررتمم ضاررد المررا عرري اة خررري
م
م
العي الميحي ضريا ،بص  2.89مصةيا فاة  .عةةقق ا ميشي اسمةمي ،لل إل  %75.99ما ميشي قةقةمي
ضاابة .%78.78

الش ل  – 14التزة،ت اة تليةي ل ،ماةاع ضةن مزاة ة  , 2020/2021مالمتز ت
 2021/2022مالمشممخ 2022/2023

م
م
ميشرري قةق مةرري ماررل إل ر %13.06
ميشرري اسررمةمي ضمقررداا  %1.66ما
يمرري ضاررد اص،ررماةاع األخررمف عةقررق ا
لةبص  348,15مصةيا فاة .
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الش ل  – 15المقيا ة ضةن الامز اةسمي مالامز الةقةقي لال،ماةاع 2022/2023

اص،ماةاع ال
كيلعريةن م صر

م،بةة
رم،بةة الةلرة األكبررم عري إفمريلي اص،ررماةاع ضمبصر

اص،ررماةاع ال

 1,168,795مصةريا فاةر  .إ ا

تش ل  %77من إفميلي اص،ماةاع عي مشممخ مزاة ة العي الميلي ال د،د مةققة مرزم ا اسرمةمي ،لرل إلر
 %23.50م مزم ا قةقةمي ضمقداا  .%9.19ممي تدا ملم معتمدن ضش ل يسيسي ص ال

ماوب .مارر لرز

ص مداا العشم سازاع الايضقة لر تةقق المطصزب عي يي من مشيا،ت مزاة ريع الارازاع الاريضقة.
مل ررن ا خررري
تلرزا

اررب ال

ررماوب المتز عررة كاارربة مررن الارريتب المةصرري ررن ، %13

ررر إ،رماةاع الارراة المقبصرة ممرردف يضصةرة تةقةررق المبصر الم تررزب عري المزاة ررة

األكبم عي اص،ماةاع ص ال

ماوب .م،عد سقز( اص،ماةاع ال

العشم سازاع األخةمن .إ ،م ل يفد  %13الةد األة
25%المعد األم ل لصدم المتزسطة الماخر
34
م
خريحي عي ال تد ال م،بي.
ا
مضيلاوم لبازة ال
ال

ررعاي عرري تخررزل مررن

ماوب م ص

ال

م،بةة تة

اة تمررية

ةر

يفد  % 13سيضقة لر تةد

عري

عي الشم،ةة التي تاتمري إلةتري ملرم .ضةامري  ،رز

ة م ل ملم ممتز ت الدم الرقةرمن  %15م ،عاري لرز

ماوب المبيشمن  %46.48من إفميلي اص،رماةاع ال

ماوب ص الدخز ماألاضيل الميسميلةة م داع ضمبص  428,79مصةيا فاةر

إل  %15.79م مزم ا قةقةمي ضااربة  .%2.37ضيصحريعة إلر ال

رم،بةة .متت رز مرن

مةققرة مرزم ا اسرمةمي ،لرل

رماوب صر الممتص ريع م ققر

ضمقررداا  %29.66م مررزم ا قةق مةرري ،لررل إل ر  .%14.63مضيلاارربة لص

مرزم ا اسرمةمي

ررماوب رةررم المبيشررمن عم ص ر

متت رز مررن حررماوب صر الاررصت مالخرردميع محرماوب الت رريان الدملةررة محرماوب يخررمف م ققر

.%53.52
م
فمةعرري

Bharali, Ipachita and Gill, Indermit, “Measuring the Gap between ability and effort in domestic revenue mobilization”, Bookings, 34

2019.< https://brook.gs/38Zxz2N >.
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مررزم ا اسررمةمي ،قرردا ب  %8.53مل ررن

مررزم ا اسررمةمي م قةق مةرري مرري رردا حررماوب الت رريان الدملةررة الترري قق ر
م
ميشي قةقةمي ضاابة  35.%4.05م،عد تةلةل الاابة األكبم مرن اص،رماةاع
ضةايب ييم الت خر قق ا
ال

م،بةة من ال

ماوب رةم المبيشمن مسشمما رةم فة مدا ص

وي العدالة ال

م،بةة عري ملرم م صر مردف

استدامة قذ المزااة.

الش ل – 16ابة حماوب من الايتب المةصي اصفميلي – المتز ت

خيما مي :الد،ن العي
مت رردا اصشرريان إل ر ي آخررم ضةي رريع مةديررة ممتي ررة ق ر  2022/2021م لررز لعررد تررزاعم ضةي رريع مةديررة ررن
ما ت الد،ز الداخصةة مالخيافةة عي ضةي يع المزاة ة يم الاشمن الشتم،ة ممييوق الباز الممكدي .مضةاب
تصررز البةي رريع ررد ي الررد،ن الخرريافي ضصر  2.55تم،صةررز فاةر ممر م
ال  %32.18مررن الارريتب المةصرري اصفمرريلي.
ضةامي مال الد،ن المةصي إل  4.74تم،صةز فاة مةقق مي ضذلز  %59.84من الايتب المةصري اصفمريلي .ممري
اررد مقيا تر ضيلارريتب المةصرري المقرردا ضمبصر 7.93
،عاري ي الررد،ن العرري المقرردا ضمبصر  7.29تم،صةررز فاةر
36
تم،صةز فاة ست ز ابة المد،ز ةة لصايتب المةصي اصفميلي .%92.02

 35البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  ،2023/2022ص.23-22
 36النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري .العدد  .2022 ،300ص95.
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الش ل  – 17مقيا ة ضةن ةمة الد،ن الداخصي (ضيل اة الملمي)
م ةمة الد،ن الخيافي (ضيل اة الملمي)

23

الخيتمة
ررمف مررن المتررر اصشرريان إل ر ميةقررة سةيسررة مص ةررة الدملررة .متم ررل ؤخم،طررة تزافررد الدملررة عرري الاشرري(
اة تلرريةي مسةيسررة مص ةررة الدملررة لصشررمكيع العيمررةؤ .37ملةا ر

ميةقررة فد،رردن ضررل تلكة ر مدا ص ر تزف ر

سيضق ،تصخو عي طمل الشمكيع العيمة لمشياكة القطيخ الخيا م،ةد
يالية تزفتيع  :تخيا ضيل يمل خرال يرال

صر

لرز مارذ مردن .متقرز

سرازاع  -اصضقري مرت ت بةر  /تخررةا اةسرت ميااع الة زمةرة

(مت الاميل ضمشياكة القطيخ الخيا) -اصضقي مت ت بةر  /ة،ريةن اةسرت ميااع الة زمةرة (مرت الارميل
ضمشرياكة القطريخ الخرريا) .مضيسرت اي الةيلررة األملر الترري تراو صر اة ارةيب ضشر ل ارم،
الةيلتةن األخةمتةن ضيلمشياكة مت القطيخ الخيا ل ن كةرةة م

تاررم

ر المشرياكة رةرم ماحرةم ي .ممرن حرمن

قي( مات ةة تةد،رد األارز الممصزكرة لصدملرة قطتري  ،رب تارصةل ال

رز

صةتمري مقمريا  -1ؤتخريا

الدملة من اللاي يع /القطي يع المشبت سز تي مة تةتي إل ة ر الدملة -2 .ماتزف اضةةرة األارز
الممصزكررة .مقارري ،تبرريةا لصررذقن التارريؤ
المررذكزا مشرربت ي ة .مضيلقرري

ررز المعرري،ةم مالشررمم( الترري سررةتر تةد،ررد مرري إ ا كرري الاررز

وررمن سررم،عة ص ر القطي رريع

ررد تخيافم رري عرري ضعررا األ شررطة م ررل

طي يع الداا ة مالاقل مالمةي مالاميل ضمشياكة القطيخ الخيا عي ي شطة م ل التعصةر.
متعد شماكة القطيخ العي مت الخيا تزفتم ي د،مم ي ضل ممرن يقردال ضم ريمب اصارالل اة تلريةي .ةر
تشررمل اةلتدا مرريع الترري ي مقرري البم رريمب إاررالل ماوزمررة اللرراي ة ماةسررت ميا عرري ملررم ضشرر ل رري
مالعمل ص

ل المش الع التي تعز تي ماةستمماا عي ضم ريمب طرمل األارز العيمرة لالكتتريب العري

م لررز ص ر مررداا خماررة ي ررزا مقبصررة 38.معرري قررذا تمفمررة لصتزف ر الاةررزلةبمالي الررذي ،ررمف م ررل عرري قررذ
اصفررم ا اع تررسةي إل ر إ عرريش اة تلررية مة،رريةن الامررز مفررذب اةسررت ميا .مضيلاارربة لصاةزلةبمالةررة تعم ررل
ترردخالع الة زمررة التايعاررةة الترري ت

ررمن كررري ن األسررزا  .ملررذلز  ،ررب تررمك األسررزا تررد،م راررتي

ما تليا ةما الة زميع ص تاوةر العمصةة عقل .م،تدل لز إلر التخريا الرذي تارع الة زمرة إلةر
طبق ر مي لصزيةقررة .كمرري تشررةد ض ر المسسارريع الميلةررة الدملةررة اع التزف ر الاةررزلةبمالي م ررل اررادم الاقررد
الردملي مالباررز الرردملي مرةمقري الترري تةر
لصدملة معم

الة زمريع صر اة اررةيب مرن القطي رريع العيمررة مالممصزكررة

سةيسيع تقشت .إ ،سةي مفزة الدملة عي تصز القطي يع  -عري اي،ترر -إلر تةمرل ي بري
ررمن قررذا اة اررةيب تةم،ررم الاررز مررن يي ةررزة

مية،ررة مماررسملةيع ،لررعب صةترري الزعرري ضترري .م،
م،ةلررم ةما الدملررة عرري كز ترري ماوم ر مي عقررل .مضتطبةررق قررذ الاةيسرريع تاررتطةت الرردم الخررمم مررن
األةميع مت اب ي بي الد،ز

مالةد من الخاريوم التري تت بردقي .م،عاري قرذا خلخلرة الشرمكيع العيمرة

الممصزكة لصدملة متمكتي لصقطيخ الخيا صةااتتي ماةست ميا عةتي .مضذلز ت رل التايعارةة التري ت

رمن

ضيلتلكةررد ال ررري ن .مضررذلز ،م ررن تصخررةو اصاررال يع الترري تاررع إلةترري قررذ المسسارريع عرري تمسررةم
مبيةئ الاز الةم مالتةما من يي ةزة د تقت ص اي

المي .

متلتي قذ الزيةقة مسرل مردامةع ضرةن الة زمرة الملرم،ة مارادم الاقرد الردملي لصةلرز

صر

رم

رررس الرراتب الاةررزلةبمالي لصلررادم .

آخررم رةررم معصررز الشررمم( ت ر اآل  .مل ررن ،م اارري تز ررت ي ترري ص ر
رن اةلتردا ضتطبةرق خطر الاةيسريع الاةزلةبمالةرة
ملذلز ،م ن ا تبيا قذ الزيةقة ضةي مي اسمةمي ،رلر
 37وثيقة سياسة ملكية الدولة ،ص.4
 38العدس ،حمدي ،هيبة.
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م
سيضقي ارر اآلمي مالطمز يع إة ي ضم يمب اصارالل اة تلريةي
للادم الاقد الدملي .مكمي يمحةاي
فد،رد تةر
لر ،ةقق المماة ما عي قةقة األمم .مقز مي  ،ةم التايؤ ز فدمف الةلرز صر رم
قذ الشمم( مسة ز عي يرصب األمرم ضرارس التزفر مالاةيسريع القد،مرة التري تارتد ي مد،رد ما مرن
التقشت مالخلخلة  30%عي يمحيخ ا تلية،ة قشة ممي  ،عصتري يك رم ترليم ما ضرلي تغةرماع ا تلرية،ة
ت مإ كي

طرةرة

،اررع القطرريخ الخرريا ةاومرري ماض ر مدا إلر الررمض  .ملررذلز اررد مشررياكت مررت الة زمررة عرري شررمكيع القطرريخ
العرري

سررةقت اةختةرريا ص ر

الشررمكيع الممضةررة الترري ت صررب م يسررب يكةرردن متدا،رردن خررال الارراةن .م ررد

،رسةي قرذا األمررم إلر تاررم ،ضعرا العميلرة ضة ررة ي تري ميلررة ةاوردن .ممري ،قررزة ضردما إلر سصارصة مررن
الاتيوب م ل ة،يةن ااتريخ معد البطيلة ممعد الرقرم مرت مفرزة  30مصةرز تةر

خرل الرقرم م 30مصةرز

آخم،ن عي يمحيخ ا تلية،ة قشة.
سررع

الة زمررة خررال الاررازاع الميحررةة إل ر الررمض الاررم،ت م لررز مررن خررال شررماكة القطرريخ الخرريا

سررزا ضااررب يم مررن خررال خلخلررة الشررمكيع .ضةامرري لررز خلررو فررد م ا مررن األاضرريل الارراز،ة لتةررد،
الت ازلزفةي الماتخدمة عي تصرز الشرمكيع مالملري ت ل ار يحرعيل مري ستةلرل صةر الة زمرة مرن
م
ريظري صر شرمكيع القطريخ
مشياكة القطيخ الخيا ص المدف الطز،ل .اةت ري الرذي  ،رب تباةر اآل
العي .
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مريقةر تتعصق ضيلمزاة ة
●

مشممخ المزاة ة
○

قررز المقتررمل المرريلي لصعرري المرريلي ال د،ررد م،ررتر ا تمررية كمشررممخ ضعررد تقد،مر لصبملمرري
ممزاعقتررر

صةررر  .م،تاررريم كرررل البةي ررريع الميلةرررة الخيارررة ضيلة زمرررة م رررل الملرررممعيع

ماص،ماةاع ..إلم.
●

المتز ت
○

التغةم المتز ت ص مشممخ المزاة ة م يةن مي ،قد عري مشرممخ مزاة رة العري المقبرل
ضعد ي ،تر ايب مي فد مييم ص المشممخ المعتمد عي العي الايضق.

○
●

الرعصي
○

قررز مرري تررر تةلررةص ماررمع ضيلرعررل خررال الارراة الميلةررة .م رريةن مرري ،لرردا عرري مشررممخ
المزاة ة ال د،د ضعد يمةن من ا تمية كمشممخ مزاة ة.

●

الايتب المةصي اصفميلي
○

،ةاب الاشي( اة تليةي ال صي ةاخل إ صةر الدملة
سزا كي

عي طيخ ي يم خيا يم ي مي

مكة األمزا كصتري ةاخرل إ صةمتري

ي  .مة ،م ن ايضتي ضد ة تيمة عتز عري

الاتي،ة ا ر مقدا.
○

الاررريتب المةصررري ه اةسرررتتالك الخررريا (اص رررري اةسرررتتالكي) ت إفمررريلي اةسرررت ميااع ت
اص ري الة زمي ( رقيع) ت ايعي الليةااع ( إفميلي الليةااع  -إفميلي الزااةاع).

●

الدخل القزمي اصفميلي
○

إفمررريلي الاشررري( اة تلررريةي لصملرررم،ةن ةاخرررل مخررريا الدملرررة مرررت اسرررتبعية األفي رررب
مالشمكيع األفابةة العيمصة ةاخل إ صةر الدملة.

●

الايتب المةصي لصرمة الزا د
○

قز لرةب كرل عرمة مرن الاريتب المةصري اصفمريلي م،م رل ريتب ارمة الاريتب المةصري صر
تعداة الا ي ةاخل الدملة.

○

ة ،عبرررم رررن لرررةب الررررمة ةررر

ي قاررريك ع رررزن كبةرررمن عررري ملرررم ضرررةن الطبقرررة العصةررري

مالزسط مالمتمشةن.
●

مز إسمي
○

26

قز الد،يةن الاقد،ة من ساة لااة.

●

مز ععصي يم قةقي
○

قز الامز ضةايب مسشم الت

●

الت

●

اة ميش:

خر.

خر:
○

○

قز إ خري

قز ا خري

ةمة العمصة م صة تدةاة األسعيا متقل القدان الشماوةة.

األسعيا مة،يةن القدان الشماوةة مت يبيع معد اص تي

،اتب ن تشبت عري

األسزا .
●

الع د
○

●

قز الرم

الع د ال صي
○

الرم
ص

●

ضةن مي ،تر امع ممي ،تر التةلل صة .

ضةن يم سبعة يضزاب عي اةستخداميع ميم ياضت يضرزاب عري المرزااة .مقرز مسشرم
دان مزااة الدملة ص تغطةة شيطيتتي المختصرة.

الع د الرعصي
○

قز الع د ال صي ضيصحيعة إل البيب ال يمن يي سداة القمم

م،اتخد الع د الرعصي

كمسشم صفميلي ا تةيفيع الدملة الةقةقةة.
●

تمز،ل الع د
○

،م ن تمز،ل الع رد ضطرم

ردن م رل اة ترما

مرن ملريةا خيافةرة يم ةاخصةرة يم إارداا

األماا الميلةة ضخالل األستر.
●

خدمة الد،ز :
○

●

الد،ن المةصي
○

●

ضاد سداة الد،ز م
قد ،مي.

يل إلة ضاد الرزاود يي م مرل ملريا،ت الرد،ز التري ،رتر تارد،دقي

الد،ز الم ْلدَ ا ضيلعمصة المةصةة.

ياز رةم ميلةة
○

قز يي مزاة ميةي (لتي مفزة ميةي) م ي
يفتدن الماد م ل ال الفة.
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ص

لرز العقريااع ميكةاريع التلراةت الرذقب

●

ياز ميلةة
○

●

مزااة رةم مية،ة ( قد،ة) م ل األ م مالااداع ماألستر.

األ م
○

زمةرررة .متعتبرررم مرررن األماا الميلةرررة لرررةمن األفرررل ضمعاررر ي الة زمرررة

قررري يةان ة،رررن

ص سعم شماوتي ص الرزا .م يةن مي تتمامل عترمن تارد،دقي مري ضرةن 3

تبةعتي متةلل

يشررتم إل ر سرراة م ررد تلررل عرري ضعررا األ ةرري ل ر ال

سررازاع ضاارربة عزاوررد ييضتررة ،ررتر

سداةقي اد ا تتي المدن.
●

الااداع
○

مقي يةان ة،ن

زمةة طز،صة األفل .يةن مي تتمامل ضرةن  10سرازاع إلر  30سراة ضااربة

عزاود ييضتة تةلل كل  6يشتم ت تادة ةمتتي كيمصة.
●

م ز يع ال
 .1ت

ماوب :
ر كل يش ي ال

ماوب المبيشمن مقي:

 .aحم،بة ص ةخل األشخيا
 .bحم،بة ص ياضيل األشخيا اة تبيا،ة
 .cحم،بة ص اؤم

األمزا الماقزلة

 .dحم،بة الدمغة
 .eضاد ضي ي ال

ماوب (حم،بة الت

يمن اةفتمي يت ال

ماوب صر األ م مالاراداع

تحماوب األاضيل الميسميلةة تيخمف)
 .fحماوب الممتص يع
 .2ال

ماوب رةم المبيشمن
 .aحم،بة القةمة الم

●

الطي ة ال
○

●

●
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م،بةة
ماوب المتز عة م الايتب المةصي اصفميلي.

م،بي:

قز م مت ال

ال تد ال
○

 .cال

ماوب األخمف

الاابة ضةن ال

العب ال
○

 .bال

م،بة ال ممكةة

يعة

ماوب التي ،دععتي الم تمت.

م،بي:

الاابة ضةن مي ،تر فمع ضيلرعل من حماوب مقيا ة ضيلايتب المةصي اصفميلي.

●

األاضيل الميسميلةة
○

●

اؤم
○

ق األاضيل الايت ة ن ضةت ياز ميلةة يم رةم ميلةة.
األمزا الماقزلة
التدعق الاقدي لصمات مم،ن الذي ،تر تدامل م قصر مرن ةملرة ألخرمف لتةقةرق اضر

لرةم

المدف.
●

التقاةر اة تليةي:
○

تلاةت الملممعيع ص يسي

ارتتي اة تلية،ة التي تقرز ضتري سرزا شرما سرصت

مخدميع إلم.
●

التقاةر الزظةري:
○

تلرراةت الملررممعيع ص ر يسرري

تةد،ررد المررزااة الترري تغطرري كررل مظةرررة ضعةاترري مررن

مظيوت الدملة.
مي ،ت
●

ما كل ضيب من التقاةر الزظةري لصملممعيع:
الخدميع العيمة
○

،ت

من األفتدن التارةذ،ة مالتشم،عةة مالشاز القي ز ةة مالخدميع العيمرة م البةرز

األسيسرةة مالبةرز

مالتطررز،م عري م رري الخردميع العيمررة مخردميع مزمةررة يمرة رةررم

ملارة عي م ي آخم ممعيمالع الد،ن العي
●

متةز،الع اع طبةعة يمة.

طيخ الدعيخ ماألمن القزمي
○

،ت

من خدميع األمن مالدعيخ مالدعيخ المد ي مخطل الطرزاائ مالبةرز

مالتطرز،م عري

م ي الدعيخ.
●

طيخ الاوي العي مشاز الاالمة العيمة
○

،ت

ررررمن خرررردميع الشررررمطة مالارررر ز

مالةمي،ررررة حررررد الةم،ررررق مالمةرررريكر مالبةررررز

مالتطز،م عي م ي الاوي العي مشاز الاالمة العيمة.
●

طيخ الشاز اة تلية،ة
○

،ت

من إةاان الشاز اة تلية،ة مالت يا،ة مشسم العميلة الشريمصة مالداا رة مالرمي

ماص تي الةةزا ي ماللرةد مالز رزة مالطي رة مالتعرد،ن ماللراي ة مالاقرل ماةتلريةع
مالاةي ة م البةز
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مالتطز،م عي م ي الشاز اة تلية،ة.

●
،ت

طيخ مي،ة البةاة

ررمن إةاان الاري،رريع متلررم،رتي ممعيل تترري متلررم،ت اللررمل اللررةي ممعيل ررة التصررز

مالتطز،م عي م ي
●

مالبةررز

مي،ة البةاة.

طيخ اصس ي مالمماعق العيمة
○

،ت

من تامةة اصس ي

مإةاان شاز اصسر ي

مالتامةرة الم تمعةرة مإمرداةاع المةري

متلرررم،ت اللرررمل اللرررةي مإ ررريان الشرررزااخ مالبةرررز

مالتطرررز،م عررري م ررري اصسررر ي

مالمماعق.
○
●

طيخ اللةة
○

،ت

ررررررمن خرررررردميع الماتشرررررررةيع مالعةرررررريةاع الخيافةررررررة مخرررررردميع الماتشرررررررةيع

المتخللة مخدميع المماكد الطبةة ممماكد األمزمة مخدميع اللةة العيمة مالبةرز
مالتطز،م عي م ي الشاز اللةةة.
●

طيخ الشبيب مال قيعة مالشاز الد،اةة
○

،ت

ررررمن الخرررردميع الشرررربيضةة مالتمعةتةررررة مالم،يحررررةة مالخرررردميع ال قيعةررررة مالخرررردميع

اص ا ةرررة مالاشرررم مالخررردميع الد،اةرررة مالبةرررز

مالتطرررز،م عررري م ررري الشررربيب مال قيعرررة

مالد،ن.
●

طيخ التعصةر
○

،ت

ررمن التعصررةر بررل ال رريمعي ض يعررة مما ص ر

ضماتزف مخدميع ماي دن التعصةر مالبةز
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مالتعصررةر العرريلي مالتعصررةر رةررم المةرردة
مالتطز،م عي م ي التعصةر.

البةبصزرماعةي
المليةا العمضةة
… اؤ،ة ملم https://bit.ly/3wLqivv> < .2030
… مةاان التخطةل مالتامةة اة تلية،ةhttps://bit.ly/38J83Pd> < .
… ( .)2022البةي الميلي ن مشممخ المزاة ة العيمة لصدملة لصااة الميلةة  2023/2022ا.8
… ( .)2022الاشمن اص ليوةة الشتم،ة لصباز الممكدي الملمي .العدة  .300ا95.
… ( .)2022يقر مسشماع ضة

الدخل ماص ري  2020/2019ال تية الممكدي لصتعباة العيمة ماص لي

ا.49
…(“ .)2022تدا ةيع الةمب عي يمكم ا ةي تطي الخبد رةم المد ر ضملمؤ .ا تمضما،د.
< >https://bit.ly/3thm3qD
…( “ .)2022قيضة األطبي تخيطب مة،م الميلةة ضمش صة ا تقيا ماتةقيع يطبي اصمتةيةؤ .الاقيضة
العيمة ألطبي ملمhttps://bit.ly/3PDItfa> < .
…( “ .)2022قيضة األطبي تد
…(“ .)2022ام

ي ز

الخطمؤ .الاقيضة العيمة ألطبي ملمhttps://bit.ly/3PFgQSR>< .

ي  .. 2022مزسر فد،د ضطعر الغال مالةمبؤ .ةم،تش عةص .

<>https://bit.ly/3PExemF
…(“ .)2022ماوميع تد ز ؤالاقد الدمليؤ لمضل مح لملم ض

مي يع قز ةةؤ .ةم،تش عةص .

< >https://bit.ly/3PEVLrS
العد

مةمد م مدي شلع مقةب

ما ( .)2017ؤ ارمة ضشمم( م

ؤالاقد الدمليؤ ..اعت الد ر

التدا ،ي ن الز زة ..طمل األاز العيمة لالكتتيب ..تخلةو  25مصةيا فاة لبمامب الةمي،ة
اةفتمي ةة ..تطبةق حم،بة األاضيل الميسميلةة ..ا تمية ي ز اصعال

ؤ البزاضة ةزة.

< https://bit.ly/38KHskZ> .
كايب ضةاي ( .)2021ؤالةمي،ة اةفتمي ةة عي <مزاة ة كزام ي ال ي ةة>ؤ مدف ملم .
https://bit.ly/3A9fKH0
فمعة ي مد ( .)2022ؤؤيا ي مرد ةؤ ..تقم،م ،ةذا :استقيلة  11يلت طبةب خال  3سازاع عقلؤ.
ملماميhttps://bit.ly/39IVXFI> < .
روي شةمي ( .)2022ؤالممكدي ،تز ت ااتريخ الت
ملماميhttps://bit.ly/3wJqXyo> < .
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خر ؤمس تيؤ ن ماتتدعيت لصمضت األخةم من 2022ؤ

( .)2021ؤملم عةتي  40مصةز طرل ي ل من  18ساة ي  ..2021فتية اص لي  ،شت:
ية مد
اب التامب من التعصةر ضيلمم صة اةضتداوةة  %0.2م %1.7ضيلمم صة اص داة،ة ..متمافت معةيع األطري
ال تية الدمايؤ .الةز الايضتhttps://bit.ly/3LReI7x> < .
ةم الخيماة م  %26.3ماتي ضلمما
( .)2022ؤاص لي  %80 :من مااةاع ملم من القم من امسةي ميمكما ةي خال 2021ؤ.
ية مد
الةز الايضتhttps://bit.ly/3yWJSHR> < .
معتد ( .)2021ؤمة،م التعصةر 85 :مصةيا فاة من المزاة ة تدعت ممتبيع لصمزظرةنؤ .ملمامي.
بي
< >https://bit.ly/3acYvw9
صي يسيمة ( .)2021ؤال يعة تخط  100طيلب عي الرلل ..تعصةر القصةزضةة :ؤمعاد يش مداا
كري،ةؤؤ .ملماميhttps://bit.ly/3Glhjpa> < .
رةري ،زست ( .)2022ؤ الةد األة لألفزا..مز د تطبةق الد،يةن ال د،دن ضيلقطي ةن العي
مالخياؤ ملماميhttps://bit.ly/3z29VND> < .
عخمي زاا ( .)2021ؤ يوب مة،م التعصةر لرؤالازابؤ :لد،اي
الةز الايضتhttps://bit.ly/3wNujiO> < .

د ،لل لر 250يلت علل م 320يلت معصرؤ.

كيمل كيمل ( .)2021ؤمة،م التعصةر بل اعت ال صاة العيمة :الر 36يلت معصر م
الةز الايضتhttps://bit.ly/3wLVISi> < .

ميس ةن صةي لةؤ.

م دي مةمد ( .)2021ؤمة،م التمضةة مالتعصةر  :د  250يلت علل م اع إل إ يمة الرلز الذكةة
ضيلتعيم مت التةاة العمضةة لصتلاةت (عةد،ز)ؤ المي https://bit.ly/3sZb5Wj> < .
قشي يمةمن ( .)2022ؤالةد األ ل ألفم اةشتماك التلمةاي ،لل  9400فاة ضد م ا من شتم ،اي،م
2022ؤ .ضزاضة األقما https://bit.ly/3Nx0727> < .
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