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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 "إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقى إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب"

 صدق اهلل العظيم
 

 / رئيس جملس النواب املستشار اجلليلالسيد 
 املوقرالسيدات والسادة أعضاء اجمللس 

 

أتشرررال وم با تومتبومع حض اتررراوتاا امبوا ومت ول ومحومو محشررراب  

تزوحل بقررإ داررعوع   بومرر   0202/0200ومحبوزنررا وممرروحررا ملررعبمررا ممرروا 

تأاعوث بظابل وسررتانوة ا تتحاف  و تىشررو موةاا ابابنو بتأا الو وم وةف 

س  حاف ت ع ع اب بو م  أصتحبومححتع الو او ا ومعبف بوالقتصوع وإ تشاف 

 بط مصاا ومحبوطن ل تف بما وة بعخبف ومحال  ل حل ومتشا حل وم  ل  بعبو 

 احل ا وب تأاابو سلت و توألاعوث ومموا ا.  

بعابني  و ومتعو ا أل أتبمه محملسرررررراا ومحبقا اة سررررررو  بأاترررررروا  

بملاابحا خالف تلك  تومشررراا بومتا ا محسرررونعتاا بعاحاا ومحسرررتحا محصرررا

ا وممومح ا ومتو نبوم  و، بسررررررنسررررررتط ض ت  ل   حل خالف ل و ومعاا والزح

بومتالاا ومشرررررررمتو ول نتخطو ل   والزحا توقف ومخسررررررروةا حل خالف تبع ا 

ومحسرررررررونعة بومعاا وماو و ملبطواوإ بومىةوإ والااا وات ومو بتشررررررراف  حال 

عاانو و وقتصوعنو بتلعنو الو ومتمو و ومسا ض الستاحوف حس اة ومتنح ا. بمملنو

مح مو والل توننو النو مح مو الو اق بصررربون انعحو بترررمنو خططو  بنى نو 

تانوحج واصالح والقتصوعى ومشوحف بومطحبح خالف ومسنبوإ ومسوتبا بوم ى 

سررررررررولا  و تنرروا عارروةا وقتصرررررررروع قبى قرروعا الو ومتمرروحررف حض ومتاررع رروإ 

م ا بومصرررعحوإ تشررراف  سرررحح تواتسرررون ابا عبف ومموما بومح سرررسررروإ ومعب

بومحسرررررررتاحا ل  و دحاون وته بقعاوته ب ح ع ومبعاة الو سرررررررااا تاب ق 

ومتنح ا ومشررروحلا بومتو سرررت حل ت  ل   ملحبوطل ومحصررراى حسرررتبى ا وة 

 اا حا بحستبتف أ تف مه بألبالع  بمألم وف ومبوعحا.
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احو أبع أل أتبمه حل ل و ومحاول ومحبقا بأحوحاا نبون ومشررررررمن تاف 

لشررررررمن ومحصرررررراى وممظ ا ابنه ومتطف وماب بي محو تا حل ومتا ا بومتبع ا م

وصررالح خالف ومسررنبوإ ومسرروتبا ا ث تاحف أاتوا واصررالاوإ والقتصرروع ا 

ومتررابا ا ابا  حنه  و ق وعته باتو  متلع  بمتطلمه متأح ل حسررتبتف أ تررف مه 

قصرررررواى م علو ومعبما بألبالع ، بوآلل تت ف وماابحا باو ا ح سرررررسررررروإ 

بألساته بمحسونعة وممح ض الو  ملحبوطلحو ا صا ا الةبا متب  ا خعحا با

 تموبز والزحا وماوم ا.

 ب بنو   مح مو  محو   ه ومخ ا ملتالع.

 وزير املالية
 

 د/ حممد معيط
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 2021/2022ملشروع موازنة السنة املالية 
 ــــــــــــ

 
 السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر

بع تزوحل تبق إ  حا حبوزنا وماعوع حشررررررراب  دم مو ناوم لعبما ملسررررررر حوم ا  م وم

 الو اا تتحاف  و تىشو موةاا ابابنو بتأاعوث بظابل وستانوة أحض  0202/0202

اا اب بو م س  بط مص ت ع ع حافقتصوع وإ تشاف  وةف بومححتع الو او ا ومعبف بواوم

و ومبطرروارروإ وحتررع ومتررأا ا ومسرررررررلتي دم تررف حن ابعخبف ومحال  ل  ومحبوطن لبا رروة 

 حن  ومتعو اوماابحا  بقع احلإ .قتصوع ا وألسوس ا بوممبلا ا  ي حمظا عبف ومموماوا

حملس اة حل حا بحسررررت اب بحسررررونعة  موف ب و ترررربا ببتشرررراف واتاوزى بسررررا ض 

طوا حتسق بحتاوحف ملتموحف دبتض   وم وإ بح سسوإ ومعبما ومنبون ومحبقا بمح ض 

  و سررررولحإدقاوا دماواوإ بابو ز بسرررر وسرررروإ حض ومموةاا ححو سررررولا  ي سررررااا 

معاا وماو و حل خالف تبع ا ومحسرررونعة بوومححانا قف ومخسررروةا ل   وألزحا تأ ومتموحف حض

ماىوظ و وقتصرروعنو بتلعنو حل لا  حتشرراف  ااو  بوألااا تأ ات ومو  دااا ملبطواوإ بومىةوإ وأل

د موع ت ةا تسحح تسااا  قتصوعى بسولا  يالو قعا م ع حل ومنشوط بواستباوا وا

ل آلو السررتاحوف حسرر اة ومتنح ا. بمملنو نعاك مح مو  بومببى بومحسررتعوا ومتمو و ومسررا ض 

 ومشرررروحف خالفومبطنو قتصرررروعى تانوحج واصررررالح واق وحنو تتنى    بناحل بنمو ألح ا

و قوعا الببحستبا بحال  قتصوع قبىدسولا  و تنوا عاوةا  بوم  ومسنبوإ ومسوتبا 

واتسون ابا عبف ومموما بومح سسوإ  سولا  وومتموحف حض ومتاع وإ بومصعحوإ تشاف 

تاب ق م ح ع بتحو قتصررررروع ومحصررررراى وا دحاون وإ بقعاوإومعبم ا بومحسرررررتاحا ل  و 

ومتنح ا ومشررررروحلا بومتو سرررررت حل ت  ل   ملحبوطل ومحصررررراى حسرررررتبى ا وة اا حا 

ل ملعبما بترررض حومو بنبعى  وف ومبوعحابحسرررتبتف أ ترررف مه بألبالع  بمألم  بأ ترررو  أح 

 .0202حال ومعبما حل تاب ق ا  ت و ومشوحلا     آحل بحستبا
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 / رئيس جملس النواب املستشار اجلليلالسيد 



ومسرررررروتق ومحومو ملموا اتأإ بزواة ومحوم ا واتبوا الو تبع اوإ ومحبوزنا و بقع

  0202ومحبقا  و ن و ا حواس  اااسرررررلإ محملسرررررأ  اعإ بأ  ( بومتي 0202/0202)

شاول ببتبح وما  ا اا تنصبص ومعستبا ومحصاى عبل تغ  ا ما ل  متزوحو  د ست و

ماوا ومتمع الإ ومحطلبتا الو تنبع ومحبوزنا ومحختلىا بتومتنسرررر ق وماوحف حض ومب وا ت 

وسررتطمنو تىتررف   ومتموحف حض ومحبقل تشرراف حال سررحح ا ث أننو  حملسرراا ومحبقا.

ستباوا أبتو  ومحوم ا ومموحا ب ومحع ب نا وماابح ا ب مك عبل وماوما توماىوظ الو و

ال واتحوع داتحوعوإ دتررررررو  ا ومطلن متمع ف ومحبوزنا أب ملمبعة ومو حملسرررررراا ومحبقا 

وألصبف نىوق الو ومتون ومسوتض ا وزة  وا من ه مز وعة واحل 0.2تو و بواع تب حا د

ي ومتررابا ا بومتواتررو  ا مبمبع وممع ع حل ومطلتوإ  نظاو   ومحال ا بوألمنت ا ومحوم ا

  .  تخص ل و وألنىوق ما تال حعاما تومحبوزنا

  0202/0200وممع ع ومموا  حبوزنال مماض بحنوقشرررررررا ننتبف وآلبلو نال 

تمرررع ب 0202  تاو اباتو ن رررو رررا  0202 أاتبتاومىتاة حل ارررعإ خالف أ بومتي

بغ ا  ومحصومح وا اوع ااو ا  با مكم ا حبوزن ا  956 ناب ومتىوبض بومتشوبا حض

  وممرروا ومحررومو  اررعوع تبررع اوإ حبوزنررادتا  ا ررث ،ومترروتمررا مبزواة ومحرروم ررا اوع ررا وا

قتصررروع وممومحو ومسررروةعة حل قتف ومح سرررسررروإ تبع اوإ وا و تررربا  0202/0200

ومحمعة قتصوع ومحالو بو تاوتوإ واتبع اوإ   تو  أب 0202 نو ا  اتو ن و اومعبم ا 

اتتوا  ي وا خ و  أحل او ا ومم وإ بومبزواوإ بومح سررررسرررروإ ومبطن ا ومحمن ا با مك 

معبما بتانوحج بمب وإ أ ااوةز ومحبوزنا  و ومبقإ نىسرررررررره وماابحا بومتي تمتتا و

 :  ااوةز تضاأو وممع عة بل

  لو ومع ل.توط ومحومو بومس طاة اتناوا تاب ق واوستح (2)

بزاواا  ومبطواوإ وانتوم ا حل صررنواا خوصرراقتصرروعى حسررونعة ومنشرروط وا (0)

 با مك وألنشطا ومتصع ا ا.

   ومحبوطن ل. وممحف الو تاس ل حستبى عخبف بحم شا (0)

 .  اومصاا بومتمل  قطواي متشا ا خوصاومتاا ز الو تطب ا حموالإ ومتنح ا و (4)
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حشررررررراب  حبوزنررا وممرروا ومحررومو  لأمو دشررررررررواة  و لرر و ومصررررررررعع  نبع واب

  اومحابب قتصررروع ا بومتنحب اومح شررراوإ وا  ه  ت اعبقإ  اع  وأ  قع  0202/0200

  ي قتصررروع ا تحصرررا تشررراف  ىبق حو لب حابقصرررالتا بوسرررتباوا وألبترررو  واالو 

 ع ضححو  ب ومنوح ا الو اع سرربواأقتصرروعوإ ومحتبعحا حمظا ومعبف بومتلعول سرربوا وا

لو ا ع اأشروعة ت مك بومتوا ومعبم ابوممع ع حل ومختاوا بومح سرسروإ ومحمن ا ومحال ا 

. بمتبت ح اما حو تابق تىتف تموبل حصاتقتصوع ا صالتا بتاسل وألبتو  وا

سررو ومىتوح ومسرر  ححالا  و  خوحا وماة س اتعومب وعة ومسرر وسرر ا  حلوممح ض بتاوتل 

شمن ومحصاى وممظ ا وماابحا بحملس ومنبون ومحبقا ب ت ا بوم سنبوإ ومحو خالف وم

 ومابوةق ومتوم ا: نبع ومتبت ح بومتوا ع الو 

مو دقتصررررررروع ا نح ا واتمحملنا حل قتف بزواة ومتخط ط بومتشررررررر ا ومنتوةج وألبم ا و .2

ومحررومو مرروا ومخالف ومنصرررررررل وألبف حل  %2.4مو دواتىررو  حمررعف ومنحب م صررررررررف 

 تن و ا ومموا ومحومي %0.2، بحل ومحتبقض أل  سرررررررمف حمعف ومنحب 0202/0202

بتمتتا  ،ومسرررروتق ومحومو  ي ومموا %0.9قعا    موتو أ تررررو  دتمع تاب ق حمعف نحب 

ل تابق حمعالإ نحب أومتي وستطواإ  و ومموما حصا حل ومعبف ومبل لا بومحاعبعة 

نوإ  ،0202ب 0202د موت ا خالف اوحي  مو ونخىوض حمعف داحو تشررررررر ا ومت و

قف حسررتبى  تابق حن  أ)بلب  %2.0 نابمو دصررف  م 0202ومتطوما  و ع سررحتا 

 ،خالف نىس ومىتاة حل وممرروا ومسرررررررروتق %2( حبرروانررا تناب 0222/0222ارروا 

بت اع . 0224 و  بن ب  %20.0ب 0202 و  بن ب  %6.9 حمعف قعا  بحبوتف

ع خلق ومحز   سررتحا  ي ومنحب حضسررتطو  أل وقتصرروع ومحصرراى تلك ومنتوةج تأل وا

 أعى دمو تاومض حمعالإ ومتطوما. ححوملشتون بوماوغت ل  و وممحف وممحف حل  اص 

 حررواس - ملىتاة  بم بملحبوزنررا وممرروحررا ملررعبمررا تشررررررر ا ومح شررررررراوإ ومحرروم ررا  .0

ومالي نخىض ومممز ودمو وسرررررررتحاوا تاسرررررررل وألعوا ومحومي ا ث  0202/0202

خالف  %5.2ب مك حبوتف  %5.4انسررررررتا دمو ومنوتج ومحالي م صررررررف دمو  ملحبوزنا

 -  بم ب و ومىتاة  %6.4امز تلغ  بحبوتفومسرررررروتق  ومحومو نىس ومىتاة حل ومموا

  .0225/0229حواس 

حررواس -بمو )قتررف سرررررررررعوع ومىبوةررع( خالف  بم بأاحررو اببررإ ومحبوزنررا  رروةض  .0

حل ومنوتج ومحالو( ب مك حبوتف  % 2.4حل وا من ه ) 05.0قعا   0202/0202

خالف نىس  (ومحالو ومنرروتجحل  % 2.2)حل رروا من رره  42.5  رروةض أبمي قررعا 

حل  % 2.0حل وا من ه ) 42.9ومىتاة حل ومموا ومسرررررروتق بحبوتف امز أبمو قعا  
 .0225/0229خالف نىس ومىتاة حل ومموا ومحومي ( ومحالو ومنوتج
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 بن ب حل ومنوتج ومحالو  و  %22.5مو د ومحبوزنام زة أنسررررررتا ع ل  إونخىترررررر .4

تف  0202 نوتج ومحالو  و  بن ب  %62.0حبو نوتج  %222ب 0226حل وم حل وم

 .0222ومحالو  و  بن ب 

حومو قع صررررررررواته ز وعة ات اة  و تاسرررررررل وألعوا وم لأ لوابحل ومح ا ومتأا ع  .5

ومىتاة  بحتسررررررروااا خالفات اة  بومتو واتىمإ تحمعالإوماابح ا  سرررررررتاحواوإوا

حل وا من ه،  294مو دمتصرررررف  %45تناب وماومو  ومحومو حواس حل ومموا -  بم ب

حخصررررصرررروإ  واتىمإاحو  ،ححبما حل ومخزونا وسررررتاحواوإحل وا من ه  225حن و 

. وماومو ومحومو حل ومموا حواس – خالف  بم ب %2.4 ـرررررررشاوا ومسلض بومخعحوإ ت

بمو حل ومموا ومحومو وماومو ز وعة ات اة  و بقع شررررررر عإ ومشررررررر با ومتسرررررررض وأل

 ا تتلت لتحواواومتمل ا بومصاا، ححو  ماس أاتا قعا ححال حل  قطوايحخصصوإ 

نىوق الو ومتنح ا ومتشررا ا بومصرر ونا سرروسرر ا ملحبوطن ل بز وعة واوأل ات وموإوا

اترروإ دنىرروق ومحز ررع بومحز ررع حل بومتو ت بتطب ا ومتن ررا ومتات ررا  و ومحاررو ظرروإ

مصرررنوع ق  هحل وا من  202.5 ناب قوحإ بزواة ومحوم ا تتب  ااحو  ،سرررتاحواوإوا

امزا حل ومتسررب ا  وألبمو حل ومموا ومحومو وماوموخالف ومتسررما أشرر ا ومحموشرروإ 

م تلغ دمحومو حو  هحل وا من  222.2 تب حا ومحومو ومموا م  وملصنوع ق ومحخصصا 

حل وا من ه احو  تلغ  022.2شرررررر ا  02ومحموشرررررروإ خالف تا تاب له مصررررررنوع ق 

 . حل وا من ه 002.5ناب  0202تن و ا ش ا  بن ه دمحومو حو س تا تاب له 

 ومحع بن انسرررتا بتاومض  تاسرررل وألعوا ومحومومو دشرررواة  نبع واب و ل و ومصرررعع  .9

 بونخىوض حمعالإ ومتترررررررخا، قتاوض وماابحوملنوتج ومحالو بحل اا حمعالإ وا

حبوتف  0202 ي حواس  %4.5مو دصررررف  مبحسررررتحا  فومسررررنب  تشرررراف حتبوصرررر

 0222 ي اوا  %20ب 0226 ي اوا  %2.2تتررخا سررنب  قعا  حتبسررط حمعف 

 ومسرررلض ومغ وة ا وممع ع حلسرررموا أ وسرررتباإ بتاوممإتف  ،0222 ي اوا  %00ب

بملحاة وألبمو حن  سرررنبوإ  م ابق حمعف ومتترررخا ومسرررنبى ملسرررلض ومغ وة ا تاوممو  

ومسرررر وسررررا ومنبع ا . احو سررررولحإ 0202حواس  - خالف ومىتاة  نو ا %2.0تناب 

خىض نسرررررررتا واات وموإ ومتحب ل ا  حل خالفبتحسرررررررونعة بزواة ومحوم ا ومحتتما 

نخىوض الو واقتاوض وماابحو مإلأسرررررررموا ومىوةعة ع ض  قتاوض  وبحمعالإ وا

بل و   بل بومسررررنعوإ.الو وأل  و ومبقإ وماولل %24 حتبسررررط قعا مو دمتصررررف 

 لقبس خس سواع ب سولا  و خىض انا خعحا ومع ل  ومخىض  و أسموا ومىوةعة

ف وماو  ا متحب ز وعة ومحخصصوإ  توستحاوا ملحبوزنا تسحح تو  ادحسواا حوم ا 

لبطواوإ بومىةوإ ومحتتااة حل موةاا م قتصوعى خوصاوحج حسونعة ومنشوط واتا

 اتحب ف تاوحج ومتنح ا ومتشررررا  وسررررتحاوا وممحف الو تنب ض بز وعةابابنو با مك 

 سوس ا ومحبعحا ملحبوطن ل.متحوا ا بتاس ل ومتن ا ومتات ا بومخعحوإ وألبوا
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حل وا  42.0ات وطي حل ومنبع وألمنتي دمو ب و ومبقإ نىسرره  بع بصررف اصرر ع وا .2

بلب ، 0202  تاو ا  ي عبالا حل وا 42.0 حبوتف 0202حواس ن و ا عبالا  و 

 وتباة ومبواعوإ ومحصررا ا حل شرر ا حل أ 2 أااا حلاصرر ع او و بحطحةل  غطو 

 ومسلض بومخعحوإ.

قتصرررروع  معبم ا تواشرررروعة تتاسررررل وألعوا وااحو قوحإ وممع ع حل ومح سررررسرررروإ و .2

حواس  22ملتصررن ل والةتحوني  با   تش ح سررسررا  ح خاو   ومحصرراى ا ث قوحإ

االل ال واتبوا الو ومتصررررررن ل والةتحونو ممح با ا حصررررررا وممات ا توا 0202

 قتصوع ومحصاىو ومنظاة ومحستبتل ا ومحستباة مإلالواتبوا حض  B+انع حستبى 

(Stable Outlookب مك الو وماغا ،) عوا وت و موةاا ابابنو بت ا اتأ حل

حل وسرررررتحاوا اعا قتصررررروع وممومحو بتأا ع او ا ومحالل ل ومسرررررلت ا وم وةلا الو وا

 ومنشرروط بتاومض ااااتاومض اااا ومتمواة وممومح ا بوممومحو قتصرروع وا وسررتباوا

 بسررطشررةا باو ا عبف حنطبا ومشرراق وأل و او ا ومعبف ومحتبعحا بومنوقتصرروع  وا

. ب ماس ل و ومباوا ابا ومح سسوإ حبوانا توألبتو  قتف ومموةاا ا ب و دبشحوف 

ومحصرراى الو ومتموحف قتصرروع واومعبم ا بح سررسرروإ ومتصررن ل والةتحونو  و قعاة 

قتصوع ا بومنبع ا بومحوم ا ومتو قوحإ ستن واصالاوإ وابتموبز وألزحا وماولنا ت

ت و ومسررلطوإ ومحصررا ا بسررونعلو ومشررمن ومحصرراى وممظ ا بحملسرراا ومحبقا  و 

 هقتصوع ومحصاى تحانأتوح قعا حل ومحسواا بومصالتا مإلومسنبوإ ومحوت ا ححو 

 حل ومتموحف حض ومتاع وإ بومصعحوإ ومخوام ا.

وةج وا موت ا  ت اع وماابحا ومحصررا ا ببزواة ب و ترربا حو سررتق بتلك ومنت

عا حل ق أاتاتواا دتتب  ا بمتزوا تتبم  وإ ومسرررر ع اة س وممح با ا ومحوم ا الو وا

قتصرروعى باحو ا بحسررونعة ومبطواوإ بومىةوإ ومحتتررااة ملنشرروط وا ومحسررونعة بومعاا

 ااا تتررااو  حسررونعة ومبطواوإ واقتصرروع ا وألحل تىشررو موةاا ابانو تشرراف  تررحل 

متحمو  و ظف باحو ا ومموحف ومحصررررراى بترررررحول اعبث وسرررررتباوا حالو وماىوظ ب

ننو أ الووممظ ا. بنبع ومتأا ع لنو بححال ل م  و ومشررررمن  بشررررمتو   تاوتل وممح ض ق وعة  

حل وا من ه ملتموحف حض تعوا وإ تىشرررررو  222.2 أااا حلتومىمف  تانوأبخصرررررصرررررنو 

 ومش با وألخ اة حل ومموا خالف موةاا ابابنو محسونعة ومبطواوإ بومىةوإ ومحتتااة

 .0202/0202 ومىتاة ومحنبت ا حل ومموا ومحوميبا مك خالف  0226/0202 ومحومو
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 مع جائحة كورونا وماليا   قتصاديا  إإطار التعامل 

قا حل ا ث ومتأا ا ومسررلتي اوا ملتموحف حض وألبتررو  غ ا ومحسررتبقوحإ وماابحا تبتررض دطوا  •

ب بمبع تصررربا محعولو ومزحنو ومحتبقض. أبتررربح اعا قتصررروع ومحالو بوممومحو  ي ظف الو وا

 سوس ا:أاتما ااوةز أ الوب ببا واطوا ومموا 

وسررتباوا وألبتررو   الوحاواف، بتشرراف سررا ض بح اا، حض وماىوظ  الوومتموحف حض وألزحا  .2

وع  قتصرروإ ومحاببا حل تانوحج واصررالح واقتصرروع ا بومحوم ا عبل ومتأا ا الو ومحاتسررتوا

ول حل ألا ، بومتي ا0229/0222حل ومموا ومحومي  وحصرررا تعا  متحواي وم   ونت مته بوا

 قتصوع  بز وعة حمعالإ ومتشغ ف.ألعو  و ع ض ومنشوط وا

بو  ب بتمع ل و ومتخواإ حن و  الووسرررررت عول آم وإ بتعوت ا ح قتا تتسرررررا تومحابنا بومبعاة  .0

متحواي خالف ومحاواف ومحختلىا مألزحا قتصررروع  بوالتطباوإ ومتي تطاأ الو ومصرررم ع وام

 ومحع  ومبص ا بومحتبسط. الو

 تومااو ا بومبطواوإوإ وألبمو قعا حل وماحو ا بومحسونعة ملىة أاتانتبوا حل خالف تبز ض وا .0

 قتصوع ا وألااا تتااو .وا

 وماأى ومموا صرروح  ي حبوم ا وألزحا حل خالف ومتبوصررف ومحسررتحا حض تمز ز ومشررىو  ا بوا .4

 ،االل تشرراف بوتررح ال اما تاوحج ومحسررونعة بتطبالو ملح سررسرروإ ومحمن ا ومحختلىابوا

متحوا ا ات وموإ ومصا ا بواتعوت ا وستتوق ا متلت ا وا احو قوحإ وماابحا ومحصا ا توتخو 

ال تزوف لنوك حخوطا    مكبحض . بعاا ومبطواوإ وألااا تترررااو  تشررراف حتوشرررا حل وألزحا

  ومااحل ومبتوا تز ع حل  ومحبموإ ومحتتوم ابأل  خوصرررا قتصررروع اوا الو ومتبقموإشرررع عة 

 .ومحالي بوممومحيواقتصوعى نتموش وا ابعة اعا وم ب ل تشأل بت اة

حاواف  أاتض الوبحل أمف تاب ق ااوةز واطوا ومموا ومح ابا، تا بترررررررض خطا  تا تنى  لو  •

 حتتوم ا:

ومبصرربف دمو حسررواا حوم ا  قتصرروع ومحصررا  ت علا ومتأا ا ومحاتحف مألزحا الو واعاوسرر .2

خالف تتاب ق ومحسرررت ع وإ ومحوم ا عبل وا ،ل  تاحل و الو ومحعى ومبصررر اأقتصررروع  حال مإل

 .0202/0202ب 0226/0202  ل ومحوم  لموحلمملعبما ملحبوزنا ومموحا 

ماواوإ ومتي تسررت عل ومبطواوإ بومىةوإ    حمحباا حل ومتعوت ا بواىال بتعا تنوااالل  .0

 وألبمي تومااو ا.
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 ومبواعة  ي تبا ا آ وقمحاعاا تاع ث واطوا ومالو ملحبوزنا ومموحا ملعبما ب بو ملتبع اوإ و .0

با مك ب بو  بحو تمعلو  0202تا ف أ ي ومنبع ومعبمو صنعبق قتصوع وممومحي ومصوعا ال وا

 بومتنك ومحاازى ومحصاى. بومتنح ا واقتصوع املتبع اوإ ومحاعاا حل قتف بزواة ومتخط ط 

ماواوإ با مك وأللعول ومحوم ا ومحاعاا  صررروح بحشررروااا وامتزوا تحمو  ا ومشرررىو  ا بواوا .4

بح سسوإ ومتصن ل  ومعبم اومحوم ا ستاحوا ا ومحصاى با مك ومتنبك وا حملس ومنبونحض 

 .  ومس وع ا ومعبم ا بومحستاحا ل ومعبم  ل بومحال  ل

 بقع تا تخص ص ازا ومحسونعة الو ومناب ومتومو: •

 

منن ل ت  ومحوم ا تأ ماابحا ومحصررررررا ا ببزواةتسررررررمو وب و ومبقإ نىسرررررره، 

الو حموبعة  هقتصررروع ومحصررراى اعبث أ ا وختالالإ ات اة تاع حل قعاته بسرررااتوا

بخلق  اص احف او  ا بحنتما مشرررررتون ل و ومبطل،  نال ومببى بومحسرررررتعوا ومنحب 

 بتو  وممومح امو نبع أل ن حل ومحسوا متمو و واقتصوع ومحصاى  با تاسل وألمح 

بنا  و سررررر وسررررروتنو ومحوم ا ابابنو. بل و ومتبوزل بومحابوناسررررروا تعوا وإ   ابس 

حستبتف تلعنو ومحومو بواقتصوعى بستب ا قعا حل وستعوحا  ل تأح ل   ستتحل ت 

 .سالام ا بأل أ تفم وف ومبوعحا بتحو  حان ا حل اسا حستبتف وألبتو  ومحوم ا مأل
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قتصوع ا، ومحوم ا ا ا ت قاوا ازحا حل واماواوإ وا،  بع سوااإ وماابحا ومحصقتصوع وممومحو بومحالووم وةف الو وا  ابس ابابنو  ا اتأ ي ظف 

 زحا. ل و بتتتحل ومحبوزنا حخصصوإمتحوا ا وألااا تأااو  ت    وألقتصوع ا بومىةوإ وات ا ملى ابس بحسونعة ومبطواوإ وااوا ومسلمتحوا ا محموت ا وآلبوا

تخطو  ابابنو ملمحف الو موةااتنى   ومخطا ومشوحلا محبوم ا تومتال ل وماةوسي ملاابحا ومحصا ا  ومحست ع ا  و تباماواوإ امتحب ف ازحا واو  ا حوم ا 

 :اوا ومسلت ا مى ابس ابابنومحاواتا وأل تلك وألزحا. ب  حو  لي قوةحا ت    واماواوإ

 :قاواوإ حوم ا تخص ومحبوطل تنماس تشاف حتوشا الي ا وة ومحبوطن ل .2

  22حل وا من ه  تا تبم   و ملتحب ف وممبواى حل خالف ومتنبك تسما اوةع  52حتوعاوإ ومتحب ف وممبواى محتبسطو ومعخف ا ث تا تخص ص حتلغ%. 
 ش اى، حتتحنا ومبابض وممبوا ا حل حمحب  ومعخف وم %05حل  تعال   %52قصو متصتح اعلو وألست الا ا ومشخص ا تمع ف نستا ومبابض وا

 ساول ومشخصو. مإل

 متحوا ا بتخى ل ومتعوا وإ ومسلت ا مى ابس ابابنو متمز ز عاوةا حنظبحا وماحو ا وا ط ول ومزاوا ا محعة اوح  لحع بقل قونبل تا تا وأل

 اواو.ومحستمع الو ومموحل ل تومبطو  ومز

 ال  ا. ومصاي وماما حصوا ل دمو تواتو ا تومخواإ ومحصا  ل ااوعة ستانوة اوا ومااالإ حصوا ل تغط ا 

 أش ا تا حع  محعة االاا وش ا أخاى . 0 محعة ومحتأاا ل ملمحوما ومغ ا حنتظحا من ه 522 تب حا ش ا  نبع  عاا 

 وألسوس ا. ومسلض حل دتو  ا اح وإ  اوبتب ومشاوا متحول واتو ي ومتحب ف بتب  ا ومتحونوإ دصعوا 

 ا،بومبقوة  ومطت ا بومحمعوإ ومحستلزحوإ بشاوا وممع عة، ومتم  نوإ أب ومموحا ومصاا محبظىي وألمبا حخصصوإز وعة  الست مون دتو ي تحب ف 

ومطت ا  طباومصاي بومتي تتتحل تعالإ مأل بطو مموحل ل توموابو ز ز وعة مي دواتو  ا. توالتو ا  ومتشغ ف تاوم ل حل بغ الو ومبمتوإ بشاوا

 ش ا ا.ومإ حاو آومدمي تو ا تواال تعف ومح ل ومطت ا  %25تنستا ز وعة 

      :قاواوإ تخص ومبطو  ومصنواي بحسونعة ومصنواا ومحال ا بومبطواوإ وانتوم ا .0

 أسموا وما اتوا ملصنواا ملم ع ومىوةق بوممومي بومحتبسط خىض ا ث تا أسموا وما اتوا ملبطو  ومصنواي ألبف حاة حن  تمب ا وممن ه،  خىض

من ه ملا لببوإ؛ حض واتبوا الو أسموا وما اتوا ملصنواوإ وألخاى انع حستب وت و وماوم ا بالو  2022م تلغ  (قابش ملا لببوإ 22) %6 تب حا

 .حل وا من ه 5.2تتالىا سنب ا  أابوا 5-0حعوا 

  حل وا من ه 9.2تتالىا سنب ا تصف دمو  عبالا ماف باعة ااوا ا 4.5ملصنواا انع تبا ع سما ومغوز ومطت مو. 

  تو  ا ماو ا د %22مسعوع حستابوإ تانوحج عاا ومصوعاوإ، بتشحف سعوع  0202حل وا من ه من ه ملحصعا ل اتو ن و ا  بن ب  0.5تب  ا ناب

شااا حصعاة حبوتف  222ااا حل تابتبابالإ ومحبقما بومحست ع ا ألبمو حل ومل من ه ماف حصعا بسعوع ومع ما وألحل ب 5 أعنيومحصعا ل بتاع 

  تو  ا  و ومسبق ومحالو بتحو  سولا  و تشم ض ومصنواا ومحال ا.دماوا تبسموإ وستاحوا ا  ت ح اومتزو

 مصغوا ومحستابا ومحع باوإ حل ومحوةا  ي 222 بع ض ملحصعا ل، ومتصع ا صنعبق الو ومحستابا ومحع باوإ مح ض حل ومحوةا  ي 02 ع ض 

 ومحصعا ل.

 ومح للا ملشااوإ حصا  من ه حل بل 2 أقصو بتاع بواعة سنا أقصولو محعة و  دتو   و  دستانوة  و  قات بومحتبسطا ومصغ اة ومشااوإ صنعبق  بعا 

 م و. دتو  ا س بما متأح ل

 باسبا تومغاوحوإ تتملق من ه حل وا 5.0 تب حا 0226 ع سحتا اتو ومتتابف مبزواة ومصنوا ا ومحنشآإ الو ومحستابا ومحتأخاوإ بدن وا دمغوا 

 .ال  و ومحتنوز  ومبقبع ب بوت ا ومسعوع  ي ومتأخ ا

 02 ومتومغ ومسوتق وألقصو وماع حل تعال   ومحال ا ملسبق دنتوم و حل ٪52 دمو  صف حو تت ض أش ا 9 محعة ومااة ومحنوطق مشااوإ ومسحوح٪. 

   ومس واي، دطالق حتوعاة وممحالا ومحتماا ل حل خالف داالف بتمع ع  نوعق واقوحا بومىنوعق ومموةحا بأسوط ف ومنبف ومس واو، بتأم ف تومنستا ملبطو

حل وا من ه ملتنك ومحاازى اقاوض ومبطو  ومس واو تىوةعة  0.2بتبع ا تحونا تحتلغ  وامتزوحوإ ومحوم ه الو ومشااوإ ومموحلا  و ومبطو  ومس واو

 .مسعوع ومحاتتوإ بتاوم ل ومص ونا بومتشغ ف %5تتلغ 

 وستخعوا حل ٪22-25 تاب ق تحماع أب اوح ل محعة سحوح  تاة حض ومبوتتا ملط اول حصا محسونعة شااا حصا  من ه حل وا 0 تب حا قاض تبع ا 

تحونا تباض  تلغ  ومحستابا بتبع ا ومىبوةع حع باوإ الو ملط اول محصا ٪52 خصا ومتتابف مي تبع ا بزواةدتو ا توا .0226 مموا ومااون

 .حل وا من ه 0.2

 عبل  0202قسوط اتو ن و ا  بن ب أالو  0226موةاا ابابنو تسعوع تا تا ومعخف ومحستاباال اوا لبطواوإ وألااا تأااو  تونتشوا م ومسحوح

خ ا حل ومغاحوإ ب بوةع ومتأ(  %52 - %22 - %62)  بدمغواأش ا  0 محعة وألحالك تا تا ع ض  تو تأم فبأ .ب  بوةعأخ ا أ ا غاوحوإ تأسعوع 

 اسن اما ومحع بن ا ومحسععة.

 وماابح ا ستاحواوا تاوحج بتنى   ومموحل ل( ومخوص ومبطو  شااوإ حل حمظح ا) بومحباع ل ومحبوبم ل ابوتن مع ض دتو  ا حخصصوإ تب  ا. 

 .دسبوط ومتا تا وممبوا ا ال ومبطو  محعة سنا بنصل 

  :قاواوإ تخص سبق وألس ا معاا ومتباصا ومحصا ا .0

   داىوا غ ا ومحب ح ل حل تا تا وألاتوح وماأسحوم ا ن وة و. 

  0200تأم ف تطت ق تا تا وألاتوح وماأسحوم ا الو ومحب ح ل اتو تعو ا. 

  2.25تعال  حل  %2.25ومحب ح ل متصتح . بخىض تا تا ومعحغا الو %2.25تعال  حل  %2.205خىض تا تا ومعحغا مغ ا ومحب ح ل متصتح% . 
 .وااىوا وماوحف ملمحل وإ ومىبا ا الو وألس ا حل تا تا ومعحغا 

  22تعال  حل  %5متصتح  %52خىض سما تا تا تبز ض وألاتوح ملشااوإ ومحب عة تومتباصا تنستا% . 
 .تخى ض مح ض ومحصاب وإ  و ومتباصا بحصا ومحبوصا بل ةا وماقوتا ومحوم ا 
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ل سرررر وسررررا بزواة ومحوم ا تمحف الو تبع ا او ا أبمه    باحو أبتررررانو سرررروتبو  

اعوع بتنى   وممع ع حل دنشرررطا ومتصرررع ا ا ا ث تا ألومحسرررونعة ملبطواوإ وانتوم ا بو

 تاس ل تواا س بما دتو  ا م ا تحان ا حلدومحتوعاوإ ح خاو  محسونعة ومحصعا ل ب

وسرتحـرررررررراوا بسرتاحوا ا وماوا تبسرموإ دقتصروع ا بوالاتىوظ توممحوما بأبتروا ا وا

حن  أل تعأإ بزواة ومحوم ا . بحنـو ـسـا ومـحنتـج ومـحـصـا   ـي وألسـبوق وممـومـح ـا

 ل،   اوإومصوع حسونعةحلل  ع ض ي ومحشوااا تمونن بزواة ومتمواة بومصنواا  ي 

بزواة ومحوم ا بترررررررمإ الو اوتب و د موع ومالبف ومحنوسرررررررتا اصرررررررالح حلل عاا 

أاعإ بزواة ومحوم ا خواطا  م و  بع ومصررروعاوإ بسرررعوع ومعاا ومحسرررتاق ملحصرررعا ل.

 سرررررررتااعوع دالو حمعالإ ومنموح  ي ل و ومحلل ال طا ق أمو دومطا ق ملبصررررررربف 

ومحتأخاوإ ومحسرررررتابا ملحصرررررعا ل تأااا حل شررررراف  او امو سرررررعوع دحتوعاوإ ت عل 

 :بتلك ومحتوعاوإ لو تنوسن حض حتطلتوإ مح ض ومشااوإ 

من مسدددات ال  دريددد ران كسددد  د قات  مسدددات ال  ددد ار  %03مبادرتي سددد  د  .2

بتمتتا تلك ومحتوعات ل حل ، (03/6/9302 دريددد ران اسددد  د  درسدددات ال  ا  

 %02عاة ل حتوأاعع حل ومشررررااوإ ا ث أااا ومحتوعاوإ ومتي وسررررتىوع حن و أاتا 

   لومحتوعاة صغوا ومحصعا ل تنطتق الو ومحصعا ل تنطتق الو اف ومشااوإ ب

 تلكحل بل من ه حصرررا   أقف بوسرررتىوعإ حل  5م ا حسرررتابوإ معى ومصرررنعبق 

 0052ابومي  02/6/0202اتو  2/22/0226ومحترروعات ل خالف ومىتاة حل 

 حل وا من ه حصا .  0.66شااا ت محومي تلغ ابومي 

مبادرة  در ا   مع مسات ال ميلت   دضر ئب  دريرا  كميلتا   دضر ئب  .0

بتمتتا تلك  ،(03/6/9302 دع ارا  ك دجرارك  دريرا  اس  د  درسات ال  ا  

شااوإ ومحصعاة  مطلتوإتلت ا ومحتوعاة  شااوإ مع  و أا ث وم ل لنوك اا ا حل وم

ب وممحاا ا ومحسررتابا ال  ا مصررومح أتماا حومي  ي سررعوع ومحع بن وإ ومتررا ت ا 

حصرررررومح بزواة ومحوم ا وا اوع ا حض بمبع حسرررررتابوإ م ا معى صرررررنعبق تنح ا 

 وإ تسررربشرررااا ت محومي  422وسرررتىوعإ حل تلك ومحتوعاة ابومي قع ومصررروعاوإ 

 حل وا من ه حصا .  2.5 تب حا تحإ

  ديناعي   ألر ضيإجر ء م ا   بين مسات ال  دري ران كقير  أقساط مبادرة  .0

 .   درسات   عليهم
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إجر ء مزا  من ساثرار ك درارثل  تي س  د مسات ال  دري ران م ابل مبادرة  إل .4

بتلك ومحتوعاة ، (03/6/9302سددداثرارا  اسددد  د  درسدددات ال  ا   داوسدددعال  إل

وسرررررتىوع حن و اعع حل ومشرررررااوإ ومتي مع  و تبسرررررموإ وسرررررتاحوا ا ا ث لع إ 

اوحف حسررررتابوت و الو خحس ع موإ خالف  الومو اصرررربف ومشررررااوإ دومحتوعاة 

 شااا ت محومي 250سنبوإ بوستىوعإ حل ل   ومحتوعاة اعع  4مو د 0 تاة حل 

 .حل وا من ه حصا  0.94تلغ ابومي 

ن مسات ال  دري ران د ى  ن كق م %55 دن  ى  دفوري دنتو رة  دس  د مباد .5

بتمتتا ل   ومحتوعاة  ،(03/6/9393تنري   ديدددادر ل اسددد  د  درسدددات ال  ا  

لا بأاتا ومحتوعاوإ ومتي أاعت و بنظحت و بزواة ومحوم ا بتا تنى  لو خالف أحل 

شتاك ت    ومحتوعاة اعع  0202ش ا  نب حتا بع سحتا   شااا 2522ا ث و

ع سررحتا  25ب 0202نب حتا  02 ي ومصررال خالف االاا حبوا ع ملصررال  بتا

. حل وا من ه حصرررا  20.2شرررااا ت محومي  2296ع سرررحتا ممعع  02ب 0202

توا خ  2/22/0226م صررررتح دمحومي حو تا سررررعوع  ملحصررررعا ل خالف ومىتاة حل 

اررعوع بتنسررررررر ق بتنظ ا حترروعاوإ عاا ومصرررررررروعاوإ اتو دتررعا بزواة ومحرروم ررا 

 بحتبقض أل  ز ررع ال  حل رروا من رره حصرررررررا  02حررو  بان حل  02/20/0202

 . 0202حل وا من ه تن و ا  بن ه  05

حل  حل حسررررتابوإ ومحصررررعا ل %25 مناب بنظاو  محو القته حتوعاة ومسررررعوع ومىبا 

اعوع ومحاالا وماون ا حل تلك ومحتوعاة دومشررااوإ ومحصررعاة  بع تا حل قتف وسررتاسررول 

شرااا ب تا ومصرال تتلك ومحاالا خالف االث حبوا ع  2922بوشرتاك تتلك ومحاالا 

شرررررااا  40تا ومصرررررال ت و ممعع ا ث  02/0/0202ومشرررررا اا وألبمو  با  بلي:

بومشا اا  02/4/0202اا وماون ا  با ومشا ، بمن ه حصا  حل بل 022ت محومي 

اا  با اوم ب أتي  مك تزوحنو  حض تبم  وإ  خوحا ومسررررررر ع اة س . 22/9/0202 وم

ح با ا تسررررااا صررررال حسررررتابوإ ومشررررااوإ ومحصررررعاة معى صررررنعبق تنح ا ومم

 آعوابوم   سرر نماس توا مون الو  02/9/0202ومصرروعاوإ ال ومحشررابنوإ اتو 

ومبعاة الو وسرررررتحاوا تبومع ع ض بم ا ومشرررررااوإ ومحصرررررعاة بز وعة ومحالاة ومحوم ا 

 ومحنتج ومحصا  توألسبوق وممومح ا بوماىوظ الو تنو س ته. 
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 اررو ررامو سررررررررعوع دبت ررعل بزواة ومحرروم ررا تررونت رروا تلررك ومحاالررا حل لرر   ومحترروعاة 

 02/9/0202ومحتأخاوإ ومحسررتابا ملحصررعا ل معى صررنعبق تنح ا ومصرروعاوإ اتو 

با و داعوع خواطا ومطا ق ومتي تتنوسررررررررن حض ومحاالا ومبوعحا، بمع ا توم اا أل 

ومصررررروعاوإ  محسرررررونعةال تب  ا ومحخصرررررصررررروإ ومحوم ا  و  تعخا م عبزواة ومحوم ا ال 

ومحصررررا ا تومتنسرررر ق حض او ا أم زة ومعبما ومحمن ا تحلل عاا بتنشرررر ط ومصرررروعاوإ 

ومحصررا ا بالو اأسرر ا بزواة ومتمواة بومصررنواا بصررنعبق تنح ا ومصرروعاوإ تاإ 

شاول حل اةوسا وممح با ا بحملس ومبزاوا بلب حو  أتي وتسوقو  حض ا  ا حصا د

قتصوع ومحصا  بز وعة حسولحا ومصوعاوإ   ي ا ض تنو س ا وا ي ومحتحالا  0202

 .قتصوع واحمعف ومنحب 

 األسس واألطر واالهداف الحاكمة إلعداد الموازنة

 وممحف الو تاب ق وآلتو: وماىوظ ب تست عل ومحبوزنا ومموحا ملعبما بتشاف تىص لو

  نتررتوط ومحومو بومحع بن ا وماابح اوسررتعوحا وا والسررتحاوا  ي م بع وماىوظ الو (2

 حسرررررررونعةوالسرررررررتباوا ومحومي ومحتبوزل  ي ظف تعوا وإ موةاا ابابنو بم بع ب

خالف توسررررتعوحا ح شرررراوإ ومحبوزنا قتصرررروع  بتاى ز  عبل واومنشرررروط وابعاا 

خىض ومممز ومالي دمو ب %5.4تاب ق حمعف نحب دقتصوعى م و  نست عل  بومع ل،

حل ومنوتج ومحالو  %2.5بمو قعا  أحل ومنوتج ومحالو بتاب ق  وةض  %9.2ناب 

م زة ومحبوزنا انسررررررتا حل ومنوتج أتمو  ومنزبمو محسرررررروا ع ل متررررررحول ابعة وا

 .0200/0200تعو ا حل ومموا ومحومو ومحالو 

ا وانتوم ا خوصررررا وألنشررررطا ومصررررنوا والسررررتحاوا  ي عاا بحسررررونعة ومبطواوإ  (0

ومىةوإ وألااا تأااو  متحوا ا بعاا بحسررررررونعة بومتصررررررع ا بع ض م بع وماحو ا وا

مبعة ومتن ا ومتات ا بومتأاع تموةاا ابابنو تومتزوحل حض وسررتحاوا م بع تاسرر ل 

حل وستىوعة أبسض شا اا حل ومحمتحض حل تاسل ومخعحوإ بمبعة ومحاو ق. احو 

نسرررررررت ررعل عاا حترروعاوإ حاررععة بوماواوإ تمحررف الو تمز ز حمرروالإ ومتنح ررا 

ومصرررراا بومتمل ا با مك حسررررونعة تمض ومحشرررراباوإ  وومتشررررا ا بتوألخص قطوا

ومخعحوإ بومتن ا ومتات ا تومباى ومحصا ا ض مح تاس ل ا ض اىواة بومببح ا حاف 

لا ومحشرررررررابارروإ ومتنحب ررا بومطحباررا ومتي تببا ت ررو أبومرر ى  متتا بواررع حل 

وماابحا ومحصرررا ا بومتي تبم  و ومب وعة ومسررر وسررر ا ححالا  ي  خوحا وماة س اتع 

قف بقإ بتشاف  تحل أومىتوح ومس سو ألح ا بأبم ا قصبى مسااا دنموزلو  ي 

حل  %52ا اب با حلحبسررا  ي حسررتبى ومحم شررا بمبعة ومخعحوإ مناب د موع نبل
 ساول حصا.  
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سلض بومخعحو (0 سل ا مل سم ا وم سا ومت س و  إ متحول اىواة تخص صوالستحاوا  و 

 ستخعوحوإ.ومحبواع بوا

وممحف الو بومتبسرررررررض  و داعوع بحتوتما ومحبوزنا الو أسررررررروس حبوزنا ومتاوحج  (4

ق وسررررر و مترررررحول ا ض بتألعول بوتررررراا  حال  بوألعوا بحتوتما حتوعاوإ حاععة

 نىوق ومموا. اىواة بمبعة وا

ستا واوممحف الو تبس ض  (5  اوعوإ ومتا ت ا حل م وإ ومبواعة ومتا ت ا )ز وعة ن

حل خالف تنح ا وا اوعوإ سررررررنب و (  ومحالو حل ومنوتج %2.5غ ا سرررررر وع ا تـرررررررررررر

غ ا وماسرررحي الو اواوإ ومح انا ومشررروحلا بتشرررم ض واقتصررروع بواسررراو   ي دم

تمظ ا ومموةع حل أصررربف نترررحوا ملحنظبحا وماسرررح ا ملعبما، با مك وممحف الو وا

 ومعبما حل خالف ز وعة ومىبوةض ومحابما دمي ومخزونا ومموحا. 

تمظ ا ومموةع الو أصبف ومعبما حل خالف تتنو س وسوإ وقتصوع ا سل حا وستحاوا  (9

 غطو تالىا دتواا ومسلض بومخعحوإ بحعخالإ والنتوإ، بومحتي  وم  حاف ومتسم ا 

تببة  ي تاوحج واوعة ل الا وألصرربف ومحوم ا ملعبما تشرراف  تررحل تاب ق تاسررل 

تاى ز بترررو  ومحوم ا ألم زة ومعبما بتاسررر ل ومخعحوإ ومحبعحا، بتعا مي  و وأل

ا إ والستاحوا ومتبسض  و تاوحج ومحشوااا ت ل ومبطو  ومموا بومخوص  و ومحموال

 بوعواة وصبف ومعبما.

ا ض اىواة بداوعة تات ن أبمب وإ والنىوق ومموا مصومح ومىةوإ بومحنوطق ومح حشا  (2

ومتبسرررررض بوألقف عخال  بدتتو  سررررر وسررررروإ تبز م ا أااا اىواة باعوما  ترررررال  ال 

ومحبمه ملىةوإ ومحسرررررتابا بوألحوال ومتعا مي  و وسرررررتخعوا تاوحج ومعاا ومم ني 

 ا، بز وعة ق حا بحمعالإ وانىوق والسررررتاحوا  ومحبمه متاسرررر ل ومتن ا ومحسررررت ع

، بح انا بتوألخص ومصرررراا بومتمل ا وألسرررروسرررر ا با ض حسررررتبى ومخعحوإ ومموحا

باتط قبواع ومت ونوإ ومحتواا تحو  سرررررررحح تتبم ه حبواع ومعبما ومحاعبعة ومو 

 ومىةوإ ومحستابا.
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صوع ااىواة بأعوا وم  ةوإ ومتاا ز الو دصالح وم  واف ومحوم ا ما ض  (2 قطو  ب والقت

ومخعحوإ ومتي تبعح و ومسلض بوألاحوف ومموا تحو  تحل تاب ق اوةعوإ حنوستا ال 

، تواترررررررو ا دمو ومتاا ز الو إ بومشرررررررااوإ  و ومبطواوإ ومحختلىال   وم  ةو

والصالاوإ وم  ال ا ومتي حل شأن و أل تاسل حل ت ةا وممحف بتشم ض ومصوعاوإ 

تبطو  ومصررررررنواوإ ومتاب ل ا بومتي حل شررررررأن و والسرررررر وا  ي تاب ق  بومن بض

حمعالإ نحب وقتصررررررروع  حاتىما بخلق  اص احف اب ب ا لع  و خىض حمعالإ 

 ومتطوما دمو حستب وإ حستعوحا. 

  حعوا بالو 0202/0200 ومموا ومحومو تحشررررراب  حبوزنا وماابحا احو تسرررررت عل

نحب ع ل أم زة ومحبوزنا  محمعالإ ومتعا مو ابوا ومحبتلا وسرررتحاوا م بع ومخىضوأل

تالبف ن و ا  بن ب  %25ومحالو وامحومي م صرررررررف دمو أقف حل  ومنوتج حل انسرررررررتا

 عحا ومع ل ملنوتجبتحو  سحح توستحاوا تاسل بخىض نستا أاتوا  وتباة خ 0204

تاب ق واسرررررررتحاوا  و ب مك  تطلن  محومو حصررررررراب وإ ومحبوزنا،ومحالو با مك ا

 ي ومحعى ومحتبسررط بتو تاوض وناسرروا  %9.5-5.5نحب سررنب ا ال تبف ال حمعالإ 

، با مك تاب ق  وةض أبمو سررنبى حسررتعوا  و اعبع تعوا وإ موةاا ابابنو سررا مو  

 و ومحعى ومحتبسرررررررط. بمتاب ق ل   ومحسرررررررت ع وإ  من حل ومنوتج ومحالو  0.2%

م بع ز وعة حبواع ومعبما تشررررراف الا بتعبل ومتأا ا ومسرررررلتي الو   و سرررررتحاواوال

داوعة وسرررتحاوا م بع ومنشررروط وانتومو بواسرررتاحواى بواقتصررروعى، تواترررو ا دمو 

ل الا وانىوق ومموا حل خالف تات ن وألبمب وإ تشرررررراف  تررررررحل خلق حسررررررواا حوم ا 

الو ومتنح ا ومتشا ا )ب باوإ( الو ومحعى ومحتبسط تسحح توستحاوا ز وعة وانىوق 

بحشررراباوإ ومتنح ا واقتصررروع ا بوامتحوا ا متتبو ق حض واسرررتابوقوإ ومعسرررتبا ا 

قتصررررروع، مموةاا مترررررحول سرررررااا بقبة تمو و وابا مك ومتموحف تمع ا حض تعوا وإ و

با مك تب  ا ومحخصصوإ ومحوم ا وماو  ا متاس ل ومخعحوإ ومحبعحا ملحبوطن ل بخلق 

 ي عخبف  سرررتحاوا ومتاسرررلدبأ ترررو   خوصرررا ملشرررتون بومحاأة حز ع حل  اص وممحف

 .بحستبى حم شا ومحبوطن ل
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 2021/2022 : آفاق االقتصاد العاملي ملشروع موازنة العام املايلأوال  

 م صرررف دمو نابوممومحي  والقتصررروع ومنشررروط  حمعف نحب  تمو وحل ومحتبقض أل  

 نرره حلأ، احررو 0202 ارروا  ي ٪0.0 تناب وناحرروش تمررع 0202ارروا  ي  9.2٪

 0202اوا  ٪2.4 متصررررررف دمو نابحمعالإ نحب ومتمواة وممومح ا تاتىض ومحتبقض أل 

وا موت ا  ي ظف تبقموإ تلك ومبتأتي . 0202 اوا  ي ٪2.5 تناب وناحوش تمع

 أناوا ومموما بومسرر طاة الو حمظا ي  اومىموم وإومتطم حتاوحج  تومتبسررض  وتبقموإ 

 قتصوع  وممومحي. نتموش ومنشوط واو ميد   ع قع  ححو ونتشوا ومبتوا

 وممومح ا وم ب ل اعاحل  اوما بسط قتصوع ااو ومحخوطا .2

  واا حابا تمع وم ب ل اعا حل ات ا تبعا حاوطا وممومح ا قتصوعواآ وق  تزوف ال 

تمض ث تم  قع تزو ع تغط ا وملبواوإنمع أل موةاا   ابس ابابنو.  ت نحو  تعو ا الو

  اومخسرروة بتاواا وممع عة ومحتاباة ومى ابس سررالالإ تومتىو ف، ال زوف ظ با شررمباوم

  وآل وق ومحاتبتا تات لوماا ا حل ومبلق. ب احف  ا ا عبل ومحال  ل بتبوا ومتشرررررررا ا

وم ب ل الو قتصررروع ا ومحطتبا  ي ظف عاما اوم ا حل اعا تحعى قعاة ومسررر وسررروإ وا

 ومحتاتن الو ل   وألزحا غ ا ومحستبقا. وماع تصباة  موما حل ومتاا ومعوةا

 تمو يوإ تبقمت 0202تا ف أ ي خا تبا ا مصررررررنعبق ومنبع ومعبمي آبقع موا  

د   تبقض أل  تلغ  ،0202 ومسوتبا  ي  نو ا تنت وإومقتصوع وممومحي حبوانا  تمإل أقبى

 ي  %4.4نبطا حةب ا( ب 2.5)تز وعة قعالو  0202 ي اوا  %9.2 وممومحي ومنحب

 ي  %0.0-نبطا حةب ا(، تمع وناحوش توا خي تلغ  2.0)تز وعة قعالو  0200اوا 

 لعولومت حل اا ا  ي وإتطم حب أتي  مك ومتاسررل  ي ظف تعا ونتشرروا وم .0202اوا 

  ي بتسررررتحا وماابحوإ وممع عة وممحف طاق حض ومتا ل قتصرررروعوإوا تبوصررررفت نحو 

  ومحومي ومعاا ي صرررال  ،ومحتاعة ومبال وإ  ي بخوصرررا ومات اة، قتصررروعوإوا تمض

 .ومحتبقما وآل وق تاسل سولا  ي قع ححو واتو ي

- 16 -



 ومموةاا ما  تا  .لوةلاتاع وإ   احف ومحسررررتبتف  زوف ال، ومتاسررررل ل و حل توماغاب

  بتتتواعتسررررروا   ي اا ا حل ومتلعول. زومإ ت حوعاالو تمع، بواصررررروتوإ تومى ابس 

 ي  أقف مو يومتسرر ابل الو ناب خط ا، ا ث  اتا ومتلعول بعوخل وومتمو ي  حسررواوإ

ومتي  أب ومس واا الو واتحوعو   قتصوعوإ وألااابواقتصوعوإ وألتطأ  ي نشا وملبوح، وا

  حتبقضوم حل  اوا، تشرراف معاا ومتمو ي ومسررا ض. بترر ق سرر وسرر و  أحوم و  ب تحتلك ا زو  

لك تأل تخلق  ومحتبقضبحل  .ومتلعول تب ا حل أسررا  ومحتبعحا والقتصرروعوإ تتمو و أل

ش ا ت ل ومتلعولومتمو ي  مبوإ أبسض  ي ملحسواوإ ومحتتو نا وم  ث ا حستب وإ ومحم 

أل  تلغ حتبسررط ومخسررواة ومسررنب ا  ي نصرر ن ومىاع حل  ومعبمي ومنبع صررنعبق تبقض 

، حبوانا  تتنت وإ حو قتف ومموةاا، 0204-0202 ي ومىتاة دمحومي ومنوتج ومحالي 

 %0.0تـررررررر حبوانا   ي وألسبوق ومصواعة،  %4.2 ي ومتلعول حنخىتا ومعخف ب 5.2%

تتسرررتن ل   ومخسررروةا  ي تررر و  ومحاوسرررن ومتي قع قتصررروعوإ ومحتبعحا. ب ي وا بط 

 وألزحراتلرك  الو. بملتغلرن وألخاى وانحروة را بوأللرعول تاببرإ  ي ومارع حل ومىبا

  ات اومت بومتن ا بوممالإ ومتطم ا احل وإ الو انىوقو أبمب ا الو ومتاا ز  نتغي

 .ومحتتااة بومشااوإ ألساومالزا م ومعاا تبم ه دمو ا، تواتو ومصا ا ملااو ا
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 العاملي االقتصاد تواجه التي املخاطر أهم  

و وممومحي قتصررررروعوا  بومه .2 و قعا    سرررررالالإ تتأا ا  تملق   حو خوصرررررا وم ب ل، اعا حل ات ا 

  ملمع ع حل ومتلعول. ومحوم ا لظابلم ومحاتحلا بومتابالإ وممع عة ومى ابس

، بومتي قع تسررتحا أاتوالو قتصرروعوإوا  ي" ومعوةحا ومنعبن" حل ومحز ع اعبث خطا بلنوك .0

 .ب بومم ومحعقض، بومىبا بوا الس، ومتملا، بخسواة ومبظوةل، مىبعول نت ما   مسنبوإ اع عة،

بحل اا  أتي عبا وماابحا ومح ا  ي وانىوق الو ومصاا بومتمل ا بخلق  اص وممحف متس  ف 

  احل ا ومتابف ت ل ومبظوةل.

  و يومتم حسواوإ  ي ومحلابظ ومتتواع لب وممومحي قتصوعوا تبومه ومتي وماة س ا ومحخوطا حل .0

  ومبال وإ تب وعة) بومنوشرررةا ومحتبعحا وألسررربوق وقتصررروعوإ حل صرررغ ا اعع   ببع. بوماابوإ

.   يومتمو ل و  ي بوأل با وألترررمل ومتلعول تتخلل ت نحو نتموش،وا طا ق( بومصررر ل ومحتاعة

  ت ل ومحم شرررا حسرررتب وإ  ي أبسرررض  مبوإ خلق حاف ومحخوطا حل تحز ع ومتتواع ل و ب أتي

 .بواقتصوعوإ ومحتبعحا ومنوح ا ومتلعول

  ابباومح وانموزوإ  بعول  ي وألاتا ومخطا  احل نتموش،مإل ومحتتو نا ومحسواوإ تلك ظف ب ي .4

  وإومىة تتأاا أل ومحتبقض  حل. ومتسررررررم ن وإ حن  ومموما ي  ومحعقض ومىبا حل وماعحموف   ي

  دتررو  ا نسررحا حل بل 65ابومي  سررببط 0202 اواشرر ع ا ث  أاتا تشرراف ومعخف حاعبعة

 .ومحعقض ومىبا تاإ خط

  بوقوألسررر حل وممع ع تبومه بع  ومتلعول، حل ملمع ع ومات اة ومتحب ل ا ات وموإوا تررربا ب ي .5

  ي ومز وعة وسررتحاوا اوما  ي خوص تشرراف ومحشررالا ل   تتىوقا قع. تحب ل ا تاع وإ ومنوشررةا

سم ا داوعة دمو ت ع  بومتي قع ومحتاعة، ومبال وإ  ي وألمف طب لا ومىوةعة حمعالإ  اومحخوط ت

 .ومموما  ي ومحوم ا ومظابل بتشع ع

 اااأ تنىق أل ومحنخىض ومعخف  وإ ومتلعول الو  تم ل تأنه ومعبمي ومنبع صرررنعبق أ وع بقع  .9

و سرر تطلن حو بلب ومحبتلا، ومخحس ومسررنبوإ حعى الو عبالا حل وا 452 حل و قعا    حل ات ا 

سا، ومخوامي ومتحب فتبو ا ب ومحال ا، وا اوعوإ تمتةا   ومحسواعة حل حز عوماوما ومو ب ومح 

  تأاتوا وألزحا ل   حل قع تخاإ ومنوشررةا ومعبف حل وماا ا أل خوصررا ومع بل، حض ومتموحف  ي

 تخحا  وإ تالىا ات اة. ع بل

   وسوإومس اوما تشع ع  ي مع عة تاع وإ تنشأ قع ملتمو ي، ومحتتواعة ومحسواوإ تلك ظف ب ي   .2

 نظاو   ومنوشرةا وألسربوق  ي ومتبسرم ا ومنبع ا ومسر وسروإ توسرتحاوا حبوانا وألحا ا ا، ومنبع ا

  ألحا ا ا،و ومنبع ا ملس وسوإ ومحىومئ بومتشع ع ومىوةعة أسموا ا ض اوما  ىي. وألتطأ متمو   و

 .ومنوشةا وألسبوق حل وألحبوف ا بس تع بوإ  ي اوع خابإ ميد  مك   ع  قع
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  :اااا ومتمواة ومعبم اب وممومحي والقتصوعأعوا  .0

 ع قتصرروواومنشرروط  مو واتىو  حمعف نحبدتبقموإ صررنعبق ومنبع ومعبمي  تشرر ا 

 تمع  مك  أتي. ب0200اوا  %4.4ب 0202اوا  %9.2 م صرررررررف دمو نابوممومحي 

  وممزةي تواغالق وممومحي قتصررروعوا متأاانظاو   0202 اوا  ي ٪0.0 تناب وناحوش

  وحح ،ابابنو موةاا متىشي نت ما ومعبف حمظا  ي قتصوع اوا وألنشطا محمظا بومالي

 .اقتصوع وا ومبطواوإ حل وممع ع  ي بومطلن ومماض مببى حزعبما صعحا  ي تستن

ملسرررلض بومخعحوإ  حمعالإ نحب ومتمواة وممومح اأ ترررو   تمو وتومحتبقض أل  لبح 

   ي ٪2.5 تناب وناحوش تمع 0200 اوا %9.5ب 0202اوا  %2.4 دمو ناب متصف

 .0202 اوا

لك ومبتأتي  موإ ت موت ا  ي ظف تبق موإ وا  وحج تا تومتبسرررررررض ومات ا  وتبق

  سرر  ع ححو أناوا ومموما بومسرر طاة الو ونتشرروا ومبتوا حمظا ي  اومىموم وإومتطم ح

  زوف ال  مك، بحض .ومعبم ا ومتمواة بااااقتصرررروع  وممومحي نتموش ومنشرررروط وادمو و

 .ممومحيو قتصوعواآ وق  الووم    س طا  ب ل وم اعا حل وستانوة ا اوما  ش عومموما 

س طت حاون ا وآلحوف  قع تماإاحالإ ومتطم ا بوملبواوإ  دطالق تعا أل  لا  يب اة وم

ومتبقمرروإ   اا سرررررررلتررو  الوااررع ررعة قررع  خرروطاتزوف لنرروك ح ال أنررهال د الو ومبترروا،

قتصررروع . ب أتي الو اأس تلك ومحخوطا ومحعة ومزحن ا ومحتبقما ب واملنح ومحسرررتبتل ا

  مع عة حبموإ  ي ومعخبف واتحوالإ ابف بومحخوبل موةاا ابابنوالسرررتحاوا أزحا 

 حل مع ع. واغالق احل وإ  اض  ي ومعبف تمض تعأإ ومى ابس ا ث حل

 ت اا قتصرروع  تشررافومتمو و وا  ختلل حعىأل  ومعبمي ومنبع ب تبقض صررنعبق 

 دمو ومبصبف الو ومبعاة لح وأل ح وممبوحف حل وممع ع الو ححو س متحع ومتلعول، ت ل

ي  وإ ومعاا بومحسررونعة ومحتتما. بسرر وسرر ب موم ا ومالزحا بوملبواوإ ومطت ا ومتعخالإ

منبع ومعبمي أل ،  تبقض صرررررررنعبق واىموموم وإلبواومظف ومسررررررر نوا ب ومحتىوةف اطالق 

م حوإ ستتلبو ومتط أن و قتصوعوإ ومحتبعحا ا ثأبال   ي واع  قتصو تسوا  ومنشوط وا

 .وألسبوق ومنوشةا ي  تتم و ونتموش م،  ي بقإ حتاا
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 :أسموا ومىوةعة بومصال .0

 ،0202وممومحي وماوع  ي اوا  قتصوعتعوا وإ موةاا ابابنو بتتوط  وا بسط 

 عاا ومشااوإتبسم ا مس وسوإ حوم ا  تتو و دموابف ومموما  وممع ع حل ومعبفوتم إ 

تتمإ وممع ع حل ومتنبك ومحااز ا سرررر وسرررروإ نبع ا تبسررررم ا ال وبوألشررررخوص. احو 

بومسررنعوإ معاا ومسرر بما  متبسررض  ي شرراوا وألصرربفطا ق تخى ض أسررموا ومىوةعة بو

 قتصوع.ي أسبوق ومحوف بمحاوبما تنش ط وا 

نملتاو بتنك دومتنك ومى عاومي وألحا اي اقااإ ومتنبك ومحااز ا وماة س ا بقع   

ع و أب قا تا ممحسرررتب وإ صرررىا ا أسرررموا ومىوةعة تخى ض بومتنك ومحااز  وألبابتي 

وا ااتو  لح و ومسررنعوإ وماابح اأوألصرربف بحل ومصررىا بوماىوظ الو تاوحج شرراوا 

   سبوق.متحول تبو ا س بما دتو  ا توأل 0200أب  0200
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 آفاق االقتصاد العالمي 
 ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ البیان

           االقتصاد العالمي
 ٣.٥ ٤.٤ ٦.٠ ٣.٣- ٢.٨ (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 

 ٣.١ ٣.٢ ٣.٥ ٣.٢ ٣.٥ (%)معدل التضخم 
 ٤.٢ ٦.٥ ٨.٤ ٨.٥- ٠.٩ (%)معدل نمو التجارة في السلع و الخدمات 

           االقتصادات المتقدمة
 ١.٨ ٣.٦ ٥.١ ٤.٧- ١.٦ (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 

 ١.٨ ١.٧ ١.٦ ٠.٧ ١.٤ (%)معدل التضخم 
           االتحاد األوربي

 ٢.٣ ٣.٩ ٤.٤ ٦.١- ١.٧ (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 
 ١.٦ ١.٤ ١.٦ ٠.٧ ١.٤ (%)معدل التضخم 

           األسواق الناشئة و االقتصادات النامیة
 ٤.٧ ٥.٠ ٦.٧ ٢.٢- ٣.٦ (%)النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي معدل 

 ٤.٠ ٤.٤ ٤.٩ ٥.١ ٥.١ (%)معدل التضخم 
           اسیا

 ٥.٨ ٦.٠ ٨.٦ ١.٠- ٥.٣ (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 
 ٢.٦ ٢.٧ ٢.٣ ٣.١ ٣.٣ (%)معدل التضخم 

           الشرق األوسط و آسیا الوسطى
 ٣.٦ ٣.٨ ٣.٧ ٢.٩- ١.٤ (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 

 ٦.٩ ٨.١ ١١.٢ ١٠.٢ ٧.٤ (%)معدل التضخم 
           افریقیا والصحراء الكبرى

 ٤.١ ٤.٠ ٣.٤ ١.٩- ٣.٢ (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 
 ٦.٩ ٧.٨ ٩.٨ ١٠.٨ ٨.٥ (%)معدل التضخم 
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تعأإ وممع ع حل وممحالإ  ي وسررررتموعة قبت و بع تومنسررررتا ألسررررموا ومصررررال  ب 

 . ي مح ض أناوا ومموما وإحض تزو ع وآلحوف  ي دطالق ومتطم ح حبوتف ومعبالا وألحا اي

 0202 خالف اواب أتي  مك تمع أل تماتإ وممع ع حل وممحالإ متغبط أحوا ومعبالا 

تو ، ححو  اض نت ما متأاا مونن ومماض بومطلن بتأاا اااا ومتمواة ومعبم ا سرررررررل

وممع ع حل وآلاوا ومسررلت ا الو حصرروعا ومعخف وألمنتي بومح زول ومتموا  ملعبف نت ما 

وممع ا توم اا أل حل ب متأاا ومصرررروعاوإ ومسررررلم ا بومنىط ا باااا ومسرررر واا سررررلتو .

ا ا عاا ات  ومحتاررعة تتبررعومبال رروإ  تب رروا ومتاومض وألخ ا ملررعبالا  ررأتي حض تبقمرروإ

 حل خالف وانىوق وماابحي بومسرر وسرروإ ومحوم ا ومتبسررم ا ححو قع القتصرروعلوتررو و دب

 .ومموا ت و لع بز وعة نستا بحمعالإ ومتتخا ومحمعالإ تزو ع بواتىو    ع  دمو 

 :ومسلض وألسوس ا .4

 وممومح ا خالف اواأسرررررموا ومنىط  واتىو تشررررر ا أاعث ومتبع اوإ وممومح ا دمو  

عبالا ملتاح ف طتبو   95-92 ت ل تتاوبحانع حسررررررتب وإ أسررررررموا متسررررررتبا  0202

مألسررررموا ومحسررررتبتل ا ممببع شرررراوا ومنىط بتبقموإ وممع ع حل ومح سررررسرررروإ ومحوم ا 

 ومعبم ا.

عبالا  22ومي  0202عبالا  ي وتا ف  26.0بقع واتىض سررررما خوا تانإ حل  

قتصرروع  ومتعا مي تمع وناسرروا ومحبما ب مك نت ما ملتمو ي وا 0202 حواستالبف 

وتىوق وإ عبف وألبتك متبل ف وانتوإ ومنىطي وممومحي. مي دتررررررررو ا توا ملبتواوألبمي 

سررررموا خوا تانإ تعأإ  ي ومتمو ي حن  تعو ا ومموا ومح الع  أ دمو ألشررررواة بتمعا وا

عبالا ملتاح ف تسررررررتن تاسررررررل  22-95مي حسررررررتب وإ تعبا ابف دمتصررررررف  0202

قتصوعى  ي تبا ومحبو با وماسح ا الو وستخعوا وإ ومموم حا تشأل ومتمو و واتبقموم

ا مي وسرررررتحاوا قاواوإ عبف حنظحدترررررو ا وممع عة بتعا احالإ ومتطم ا توا وملبواوإ

 ممومحي حلنتوإ تستن ز وعة حستب وإ ومحخزبل ووألبتك تخصبص وماع حل ز وعة وا

مسرررررررلن الو ااإ توأخا  حل ومبتوا أإ ل بمبع حبموومنىط. بالو وممونن وآلخا   

ختلل الو ح قتصرروع  بتومتومي تمو ي ومطلن وممومحيوانتموش اوما اعا وم ب ل  ي وا

 .  ومسلض وألسوس ا
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 ع أل تشرر   تبقض صررنعبق ومنبع ومعبميومحموعل سرربوق أتأسررموا بب  حو  تملق  

متنخىض حاة أخاى  0202خالف اوا  %20.2تنسررتا  وألسررموا واتىو   يوألسرربوق 

قتصررررروع  ومتمو ي وا 0202مز وعة  ي أسرررررموا بتماس و .0200 ي  %2.5تنسرررررتا 

 . ي ومموا ومسوتق أسموا ومحموعل حل ومبواعة ومحنخىتا وممومحي ومحتبقض حض تمو ي

بوع اتىو  أسررموا ومحدومغ وة ا،   تبقض صررنعبق ومنبع ومعبمي  بتومنسررتا ملسررلض 

بحل ومحتبقض أل تش ع أسموا ومسلض وألبم ا بحن و ومبحح  .0202خالف اوا ومغ وة ا 

اببإ خالف ومشرررر با تحل وألسررررموا ومبصرررربى بومموم ا ومتي  ومتاومض ومتعا مو نزبال  

تبع اوإ ومحبوزنا ومموحا  ي تررررررربا و تاوض  داعوع، بالو  مك  بع تا ومحوتررررررر ا

 .عبالا ملطل 055شاوا طل ومبحح الو أسوس حتبسط مسما 
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  2021/2022املصاحب ملشروع موازنة العام املايل  االقتصاد احمللى : آفاقثانيا  

ممرررروا  %0.2حل ومحتبقض أل  ابق حمررررعف ومنحب والقتصرررررررررروع  تحصرررررررا 

  .%2.4. ل و بقع اونإ نسرررررتا ومنحب ومىملي ملنصرررررل وألبف حل ومموا 0202/0202

  0202/0200ومبوعا  ومحوميخالف ومموا  ومحصررا و تاوترروإ أعوا والقتصرروع  تماسب

اتتوا حو تا أخ    ي ا ل وا )بلب %5.4تسرررمف مقتصررروع  وا حمعالإ ومنحبنتموش د

 قتصررررررروعإلم تعا ميوم ومتمو يد تاوض اعوع ومحبوزنا(. ب أتي  مك  ي تررررررربا دانع 

ومنحب  حمعالإ ا بقتصرروعواأاوقإ وماااا  ومتيومحصررا  حل تعوا وإ موةاا ابابنو 

 .  بحال و   اومح و  

 :ومحصاىقتصوع نحب وا آ وق .2

حمعف نحب   اتىضل أحل ومحسرررررت عل  ي ظف تعوا وإ ونتشررررروا بتوا ابابنو،  

 )ب بو متبع اوإ %5.4مو د 0202/0200ومحومي موا خالف وم وامحوميومنوتج ومحالو 

حبوانا  بومتي وسررررتخعحإ انع داعوع ومحبوزنا(  قتصرررروع اوا بومتنح ا ومتخط ط بزواة

بسرررتمحف وماابحا  .0202/0202خالف ومموا ومحومي  %0.2تحمعف نحب حتبقض قعا  

 خىض حمعالإ ومتترررررخاوماوح ا دمو  ومحصرررررا  ومتنك ومحااز  الو حسرررررونعة م بع

سنب ا حنخىتا تبعا ت سنب ا متصف دمو حمعالإ   أللعول ب بو، (% 0)±  %2 نابوم

 وإومحسررررت ع   ل  بتماس. ومحملنا بومحنشررررباة ومحصررررا  ومحااز  ملتنك ومتتررررخا

قتصوع ا وممومح ا بوالستحاوا  ي تطت ق م بع وماابحا  و ومتصع  مإلتطاوتوإ وا

 اتاز الو وستباوا وألبتو  واقتصوع ا ومشوحف بوم   قتصوع  واصالح تانوحج وا

وحلا ش نحب تاب ق حمعالإال ا ومتابا ا مبومحوم ا بتومتبوزى تنى   واصالاوإ وم  

بتسررواع الو خلق ومحز ع حل  اص وممحف  بحسررتعوحا  منو مح ض ومحبوطن ل احوالو

 .  خوصا ملشتون بومحاأة، بتحو  تحل وستحاوا خىض حمعالإ ومتطوما
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بقع صررروان ومتزو ع ومحسرررتحا  و حمعالإ ومنحب وماب بو مإلقتصررروع ومحصررراى 

خالف ومسرررنبوإ ومحوتررر ا  ي بمبع تنوقص حسرررتحا  و حمعالإ ومتطوما ححو  منو أل 

ومحابق سرررررررولا  و خلق  اص احف اب ب ا بتأاعوع م عة ملاوغت ل  و وممحف ومنحب 

تتا خلق  اص احف الةبا بلب وم عل وأللا متانوحج واصررررالح واقتصرررروعى، ا ث  م

بسرروةف تاسرر ل عخبف ومحبوطن ل بأ تررف تاوحج وماحو ا بوممعوما وامتحوا ا حل  ألا

حبوزنررا وممرروا ومحررومي  تا داررعوعا ررث وماىررواة بومتررأا ا بوالسرررررررتررعوحررا. لرر و بقررع 

  تاوتوإ بحل ألح و:وممع ع حل وا  ي تبا 0202/0200

2018/20172019/20182020/20192021/20202022/2021

موازنة مبدئيةمتوقعفعليفعليفعلىفعلى

1/
4,25,35,63,62,85,4معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى )%( 

18,018,518,014,814,013,2متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية )%(

 )دوالر / برميل(
2/
50,064,070,052,061,060,0متوسط سعر برميل برنت

 )دوالر(
3/
189,6185,6175,6178,3193,9255,0متوسط سعر القمح األمريكي

المصدر: وزارة المالية

أهم االفتراضات االقتصادية على المدى المتوسط

البيان
2017/2016

1/ في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات األسعار العالمية.

تم توقع سعر برميل البرنت مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألسعار البترول فى تقرير اّفاق اإلقتصاد العالمى. كما يتم أيضاً اإلسترشاد بتوقعات   /2

عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

3/ تم توقع سعر القمح األمريكى مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية المتداولة فى البورصة العالمية AHDB. كما يتم أيضاً اإلسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

- 24 -



 عة حل شرررررأن و تاى ز لو تطت ق سررررر وسررررروإ معبتسرررررت عل وماابحا وممحف ا

نتوم ا ومعواحا ملنحب بخوصررررررا  ي قطواوإ ومصررررررنواا وابقتصرررررروع ا وألنشررررررطا وا

بتابل قوعاة الو وست مون وممحوما ومحتتااة حل تبقل أنشطت ا نت ما بومتصع ا، 

احو سرررتسرررتحا وماابحا  ي صررر وغا خطط . واماواوإ ومصرررا ا بوااتاوز ا ومحتتما

ومحوم ا ت ل قطواوإ ومعبما ومحختلىا بممف حل ألح و بتابتبابالإ مىض ومتشرررروتاوإ 

اتوا ومصوعاوإ بوم   قوحإ ته أم بع سعوع او ا حتأخاوإ حخصصوإ حسونعة باع 

تررو و متاى ز دحل وا من ه ملحصررعا ل تشرراف  05وماابحا ححو سررحح تتررخ أااا حل 

ال ا تتالل واصررررررالاوإ وم  ومبطو  ومخوص الو ومتبسررررررض وأل بي بز وعة وانتوإ. ب

 حسوا ملنحب حاتىضوست عول بواعوا ا ومموا ا بومحستبتل ا الو تبمه وماابحا ناب 

س ابل حسوا نحب ،  ل  بحال بحستعوا ت  أااا اىوظو  الو ومت ةا، بشوحال  با مك 

 .خوص بأنشطته ومحتنبااومبطو  ومسوس تبحع باو  توألقوةحو  ممح ض  ةوإ ومحمتحض 

أم زة سرررررررتاحواوإ دبحل مونت و تسرررررررت عل وماابحا وسرررررررتحاوا ز وعة ق حا 

سررررت عل احو ت. حل وا من ه 052متصررررف مناب  0202/0200لموا ومحومي م ومحبوزنا

حبررروانرررا تتبرررع اوإ أبم رررا  ومحالو حل ومنررروتج %26.5 ابفع ل أم زة ومحبوزنرررا 

 ومحالو  حل ومنوتج %26.2مو نسررتا حع بن ا تب حا دومحبوزنا تشرر ا  محع بن ا أم زة

ف الومحع بن ا خ حمعالإو لبتحو  سرررولا  ي وسرررتحاوا ومسررر طاة ا، 0202  ي  بن ب

قتف أل تموبع وانخىوض حاة أخاى تحماع  ومىتاة ومااما ومحاتتطا تموةاا ابابنو

بابعة حمعالإ نحب واقتصرررررروع ومببحو دمو حسررررررتب وإ حو قتف دنت وا موةاا ابابنو 

موتو  وا تب  اوستحاوا ومو لا ظاىولسوسو باة سو مأ تطلنححا لوا بأبلب ابابنو 

تو ا اوةتحوني ممح با ا حصا وممات ا تح سسوإ ومعبم ا بح سسوإ ومتصن ل والمل

عة ومحتزو ومتنحب ا ات وموإ تررو  ا متحب ف وادحسررواا حوم ا ومحسررولحا  ي د موع دمو 

اوا حض ن و ا  بن ب  4.0مو دطوما احا ومع ل م صررررررف دو لاوماابحا محف . بتالعبمم

 بناب  0202اررروا احرررو لب حتبقض  ي ن رررو رررا  بن ب  0.9ترررعف حل ناب  0200

 .0220اوا  ي  بن ب  2.0
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 تعزيز اإلصالحات اهليكلية لدعم النمو الذي يقوده القطاع اخلاص

عبا تملب وا دسرررتاحوف تنى   ومحشررراباوإ ومتنحب ا وماتاى حض تشرررم ض ومبطو  ومخوص  -

 ومحشاباوإ تواتتوا  ومحااك وماة سو ملنحب. حاف تلكاة سو  و تنى   بتحب ف 

تطت ق وسرررررررتاوت م ا اوحلا ملتنح ا ومصرررررررنوا ا بومزاوا ا بتنح ا ومصررررررروعاوإ غ ا  -

 ومتتابم ا.

ومصوعاوإ تح شاوإ أعوا بوتاا تسحح تبواعة صوعاوإ  محسونعةدطالق ازحا مع عة  -

 أااا تنو س ا بتحنتموإ  وإ ق حا حتو ا أالو.

بأااا ع نوح ا ا متخصررررررر ص  اا اع اخالف تتني نظ حلعاا ومتنو سررررررر ا بومشرررررررىو  ا  -

  .وألاوتي ومصنوا ا

  .بحتنول ا ومصغا متاوةن ومشااوإ ومصغ اة بومحتبسطا بحتسطنظوا اع ث  تطت ق -

ف الو بوممحبا ض اىوات و بح انا او ا واماواوإ ومتا ت ا تاس ل واعواة ومتا ت ا  -

 تبس ض ومبواعة ومتا ت ا.

 تعا ا وستبالم ا بقعاوإ م وز احو ا ومحنو سا.  -

 ومموحا.تانوحج ومطاباوإ بتمز ز وستاحوف  -

نىروق ح انرا ارو را ومحتاصرررررررالإ بواومتاا ز الو ح انرا ومخرعحروإ وماابح را بار مرك  -

   .ووماابح

  :ومتتخا بومتطوماحمعالإ  .0

خىض أسرررموا ومىوةعة تحبعوا تومتنك ومحااز  ومحصرررا  قوا  ،خاآبالو صرررم ع 

ظف ب. ومنبع ا متخى ل ومسررررررر بما 0202نبطا أسررررررروس تاواح ا حن  حواس  422

 0202 تن و ا %5.4 م صف دمو 0226/0202اوا  تعو اومتتخا  ي ونخىوض حن  

وسرررتباوا وألبترررو  (. بحض وماالاا أابوا ومسررروتبا خالف %26.9 قعا  )حل حتبسرررط

نخىوض ومموا  ي أسرررررموا ومسرررررلض بواومحالو تسرررررتن ومموةاا ومطلن  عوخل و  بتاومض

 .0202 حواس ي  %4.5م صرررف دمو  ومسرررنبىونخىض حمعف ومتترررخا   بع وممومح ا،

ظف تبمال س ،قتصوع حض ومتمو ي وا اومح و   حستب  وألسموا تاتىضبحل ومحتبقض أل 

 . ألعول ومتنك ومحااز  ومحصا  تحل حستب وإومحال ا ومتتخا حمعالإ 
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ا ومتطومنسرررررتا واتىمإ   بع قتصررررروع ،وا ي أابون موةاا ابابنو بومتتوط  ب 

، (0222/0226 اوا 2.6)حل  0226/0202 حض ن و ا اوا %6.9دمو متصرف 

ومم بع  تسرررررتن 0202 ي ع سرررررحتا  %2.0حاة أخاى دمو نخىوض أل تموبع واقتف 

   .ملموةااالاتبوا ومتعوا وإ ومسلت ا  وماابح ا ومحت بما

تعزيز التنمية البشرية إجراءات ومبادرات ترسيخ مبدأ املواطنة و
  االجتماعيةواحلماية 

 الو  سررواع  وم   تومشرراف ومشررتون بتأل ف ومتشرراى ومحوف اأس  ي سررتاحواوا ز وعة -

 .بدنتوم ته اىواته با ض وممحف سبق  ي ومسا ما ومتطباوإ حبواتا

قطواي ومصررررررراا بومتمل ا، تمز ز ومتنح ا ومتشرررررررا ا ال طا ق دنىوق أااا اىواة الو  -

صالاوإ ومتي تمومج اعا تطوتق ح واوإ ومببى ومموحلا حض وات وموإ سبق بتطت ق وا

 ي سررررربق  نتوم ا بومحشرررررواااومتي تسرررررت عل تمز ز وا ومتاوحجوممحف تواترررررو ا دمو 

 وممحف.

تب  ا بتاسررررررر ل وممع ع حل ومخعحوإ ومترررررررابا ا ومحبعحا ملحبوطن ل حض ومتأا ع الو  -

حل ومنوا ا وممغاو  ا أب حل ا ث  مهوستىوعة وممح ض حل ل و ومتاسل بومتبز ض ومموعف 

 والست عول. 

تطب ا وممشبوة وإ تواتو ا دمو وستاحوف حشاباوإ ومتنح ا وماتاى بحشاب  شتاا  -

 ق بومحنوطق وملبمست ا.ومطا

 مز وعة  اص د موع حصرروعا ومشررتون خوصررا ومحبوطن ل، بتحا ل متعا ن  اصرراتواا د -

متاس ل ومعخبف، الو ست ف ومحاوف حل خالف حسونعة ومحشاباوإ ومصغ اة بومحتبسطا 

 بحتنول ا ومصغا بحنا و ومابو ز ومححانا  ي ست ف تاب ق  مك.

تحا ل ومشرررررررتون بومحاأة  ي او ا ومحموالإ بترررررررحول اعوما وماصررررررربف الو  اص  -

 .بومتبظل ستاحواوا

تحو  تررررحل تاب ق وسررررتباوا  ي حسررررتبى  بومنبع  ومحوميسررررتباوا واب وألحولتاب ق  -

   ملسلض بومخعحوإ. ومسل ا ومتسم ا بوستحاواأسموا ومسلض بومخعحوإ 
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 واعوا  ملعبماواصالح ومح سسي بتطب ا ومم وز  .0

و ت عل دم ومتي: حل خالف تنى   وممع ع حل ومحشاباوإ ومح سسيانوحج ومتطب ا ت -

تطب ا ، بمتحوا ابوا قتصوع اوامتتبوان حض ومحتغ اوإ  ومح سس اتاع ث ومتن ا 

حنظبحا دعواة ومحبواع ومتشا ا ت عل تنح ا ح واوإ وممنصا ومتشاى بداعوع ق وعوإ 

 ق داعوع تاوحج تعا ت ا حتح زة تستخعا أاعث وألسوم ن ال طا وماونيومحستبى 

  ي حموف دعواة ومحبواع ومتشا ا.

تبع ا خعحوإ  وست عول مك ال طا ق  ب أتي: تانوحج تطب ا ومخعحوإ وماابح ا  -

 ا ومتبوتوإ واماتابن وستخعوا  ي بومتبسضحتح زة تطا با س لا ماو ا ومحبوطن ل 

بنظا ومتبوصف وماع اا متبع ا ومخعحوإ ملحبوطن ل ب ق حمو  ا وممبعة حض اتط او ا 

 تبعا ملحبوطن ل دماتابن و . ومتيومت ونوإ بومخعحوإ 

: ب مك ال طا ق بتض نظوا ملعبما واعوا ومم وز   يتمز ز ومشىو  ا بوماباحا   -

حبوطل ب ختض ملحسواما ومحمتحم ا حض  تسا تومشىو  ا  ستم ن ب تىواف حض وم

 ومىسوع. حل بوماعبتض قبواع بوتاا ملبقو ا 

 اعوع بحتوتما ومحبوزنا متتطد  ي/ ومبطواي ا الو ومتصن ل ومبظ ىياومتاا ز أا  -

 تنى   ومحبوزنا. بحتوتما

تا وانت وا حل داعوع حشاب  قونبل مع ع بحباع ملحوم ا ومموحا اتع ف مببون ل  -

ومموحا بومحاوستا وماابح ا متاع ث أسس بحىول ا ومحاوستا بومحسواما ومحبوزنا 

 بمتحول ومتخط ط ومم ع .

حبوزنا ب ومحتوعاوإ أسررررررروسوممحف الو داعوع بحتوتما ومحبوزنا الو  تاسررررررر خ -

 وانىوق ومموا بتاس خ حىول ا ومشىو  ا. بمبعة اىواة ما ض «ومتاوحج بوألعوا»
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  وممات ا: حصامح با ا م ومتصن ل ومس وعى ومخوامو .4

تصررررن ل حصررررا  تواتبوا الو وماالاا ومتصررررن ل والةتحوني ح سررررسرررروإ قوحإ

سوإ  ،حض نظاة حستبتل ا حستباة والةتحوني س و ا ث أمببو ومتبا الو حعى  موم ا 

وماابحررا ومحتتمررا حل أمررف وماررع حل ونتشرررررررروا 

مع  بومنشرررررررط حض  حف وم مو نو بومت اا اباب موة

ومسرررررلت ا  اواملاع حل وآلقتصررررروع ا واتعوا وت و 

قتصررررررروع ومببحي، الو ومحبوطل ومحصرررررررا  بوا

تصررعاإ حصررا قبوةا ومتصررن ل ا ث أل حصررا ب

 ا ب و بومشراق وألبسرط دلي ومعبما ومبا عة  ي 

ومتي اصرررلإ الو تأا ع ومتصرررن ل والةتحوني حض 

حاومموإ حبوانا ت نظاة حسرررررررتبتل ا حسرررررررتباة

حل  %22ب ا ب ا حل ومعبف وا %04سلت ا مـرررررررر

ب ي تررررربا  مك، دم اا  بسرررررطعبف ومشررررراق وأل

تمض حو موا  ي تبوا ا ح سررررسرررروإ ومتصررررن ل 

 والةتحوني: 

 تبوا الو عاما ومتصن ل وا+B  حض نظاة حستبتل ا حستباة انع ح سسا   تش

(Fitch:) « دل تصن ل حصا بوستباوا ومنظاة ومحستبتل ا القتصوعلو حعابحول

ومحوتررر ا تومسرررمف ومببى مإلصرررالاوإ ومحوم ا بومنبع ا ومتي تحإ خالف ومسرررنبوإ 

قتصرررررروع  بنا وألخ اة  ي ظف تانوحج واصررررررالح وابحوزومإ حسررررررتحاة خالف وآل

حسرر اة واصررالح اابحا ومحصررا ا توسررتاحوف ماس ومتزوا وم  ححوومشرروحف ومحتتض، 

 قتصوع .وا

 2تبوا الو عاما ومتصن ل واB انع ح سسا حبع ز  حض نظاة حستبتل ا حستباة

)s’Moody(: «وعا بنبوط ومببة ومتي  ماس نظاة ومح سررررسررررا وا موت ا محصرررر

 ي  لح و اعبث تاسرررل حلابظأقتصررروع ومحصرررا  حل واصرررالاوإ بوسرررتحعلو وا

ومىتاة ومسرررروتبا  ي ظف  ومحتتما خالفقتصرررروع ا وماباحا ب موم ا ومسرررر وسرررروإ وا

قتصرررررروع ا وا قتصرررررروع  ومشرررررروحف ححو أعى دمو تمز ز ومببةصررررررالح واتانوحج وا

 .قتصوع اواومحصا ا بممل و قوعاة الو حبوم ا تبوتض موةاا ابابنو 
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 تبوا الو عاما ومتصن ل واB ستونعاع  ح سسا حض نظاة حستبتل ا حستباة انع

حم بعوإ وماابحا ومحصررا ا وماوم ا متاسرر ل ت ةا وألاحوف » :(S&P)أنع تباز 

حل خالف دصرررررررعوا بوممحف تبونبل ومحشرررررررتا وإ ومموحا بوممحف تآم ا تخصررررررر ص 

وألاوترررررري ومصررررررنوا ا بتاب ج بحسررررررونعة ومصرررررروعاوإ ومحصررررررا ا بغ الو حل 

قتصوع ومحصا  بلب حو مو تمز ز عبا ومبطو  ومخوص  ي وادومحم بعوإ س  ع  

 «.قوعا الو تخطي وألزحا وماوم اس ممله 

مع ا وماابحا  مك تأا ع حل ومح سررسرروإ ومعبم ا بومحسررتاحا ل الو  ماس ب 

ل بالو وماغا ح. ومحصا  قتصوع وسوإ ومتانوحج ومبطني مإلصالح واتنى   س   ي

ظلإ حصرررا أاتا ،  بع اومح و   %42سرررتاحواوإ وألمنت ا ومحتوشررراة تابومي وناحوش وا

 .0202باوا  0226اوا  ومحتوشاة  ي د ا ب ووألمنت ا ستاحواوإ مإل وحتلب  

 ي ومنصرررررررل وألبف حل  ٪6تاسرررررررل ومممز ومتموا  محصرررررررا تنسرررررررتا بقع  

 سرررررررمف أل  ىتاضحل ومح  ،حض واتىو  حمعالإ ومتمواة وممومح اب .0202/0202

 ومحبتلا. تالبف ومسنا ومحوم ا  تاسنو  امز وماسون ومموا  

حنطبا ومشررررررراق وألبسرررررررط ، اونإ حصرررررررا ومعبما ومبا عة  ي 0202 ي اوا  

ل تابق  وةض أبوسرررررررتطواإ  %0الو حل أحمعف نحب د موتي  اببإ ا ب و ومتي دب

ل تسرررتحا أبمي باو ظإ الو ومحسررروا ومنزبمي محمعف ومع ل وماابحي بحل ومحتبقض أ

. ب ي 0202/0200 ي  %5.4مو دحصرررررا  ي تاب ق ز وعة  و حمعف ومنحب م صرررررف 

مو ممح با ا قتصرررروعى بومحو اا نماض   حو  لو حبوانا ت ل وألعوا واترررربا  مك، وم

 قتصوعوإ ومصواعة بومنوح ا:حصا وممات ا بتمض وا
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 املالية وأهم النتائج احملققة حىت اآلن: السياسة ثالثا  
بوإ وماة سرررر ا متانوحج واصررررالح تمتتا ومسرررر وسررررا ومحوم ا داعى ومااوةز بوألع

شوحف وم   تتتنو  وماابحا نظاو  أللحوا ستباوا ح شاوإ قتصوع  وم  ت و  ي تاب ق و

ومحبوزنا  بوسرررتعوحا ح شررراوإ امز ومحوميتاب ق ومترررتط قتصررروع ومالي حل خالف وا

 تاى ز مو عبالو بحسرررررولحت و  يدومحتبسرررررط تواترررررو ا الو ومحعى  بومع لومموحا 

ز اىواة بقعاة حنظبحا وماحو ا قتصررررررروع  بحمعالإ ومتشرررررررغ ف بتمز واومنشررررررروط 

سرررروسرررر ا مبطو  اا ض حل دتواا ومخعحوإ وألمتحوا ا بتاسرررر ل مبعة باىواة بوا

 ومحبوطن ل.

ملنوتج ومحالو م زة ومحبوزنا ومموحا أب و ل و واطوا  متتا خىض حمعالإ ع ل 

وم عل وماة سي ملس وسا ومحوم ا الو ومحعى ومحتبسط، ا ث تست عل بزواة ومحوم ا 

مو حمعالإ أااا وسررررتعوحا دخىض نسررررتا ع ل أم زة ومحبوزنا ومموحا بومبصرررربف ت و 

محالو حض ن رررو رررا وممررروا ومحرررومي حل ومنررروتج و %25تتاوبح انرررع ابومي أقرررف حل 

 و ن و ا ومحالو حل ومنوتج  %222، حبوانا تنسرررررررتا حع بن ا تلغإ 0200/0204

. بمتررحول تاب ق  مك تسررت عل ومسرر وسررا ومحوم ا حموبعة تاب ق 0229/0222اوا 

بمو أحبوانا تىوةض  0200/0200تعو ا حل اوا  %0.2 وةض أبمو سررررررنب  قعا  

 و  %0.2بمو قررعا  أب رروةض  0226/0202حل ومنرروتج ومحالو خالف  %2.2تلغ 

 . 0222/0226اوا 

قواعة بتنح ا بتسررررررت عل ومسرررررر وسررررررا ومحوم ا تاب ق  مك حل خالف تبسرررررر ض 

نىوق ومموا متررحول دصررالح ل اف وا اوعوإ ومتررا ت ا بغ ا ومتررا ت ا، بوسررتحاوا وا

وانىوق ز وعة وسررررتحاوا حل   وال ته بتحو  سررررحح تبمبع حسررررواا حوم ا تحال ومعبما

 انىوق غ ا ومح اا الو ومنشرروطتعال  حل و ومتنح ا ومتشررا اومحبمه ملتشررغ ف بوانتوإ ب

قتصوع  أب مبعة وما وة ملحبوطل حاف  وتباة خعحا ومع ل. م و  تست عل ومس وسا وا

 اوعوإ حا حسرررررررتعوحا تبف ال حمعالإ نحب واومحوم ا حمعالإ نحب ملحصررررررراب وإ وممو

 موحا. وم
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 2020/0202ملموا ومحومو  ومحاعاا ومحتبقماومتبع اوإ ومحوم ا 

  صررررررالحوا بت اة الو وماىوظ الو بااصرررررر و ومتزوح و وماابحا اعإأ مبع

ب ق متا ومحسررت ع ا متحوا ابوا ومحوم ا ماواوإوا تنى    و قتصرروع  بوالسررتحاواوا

قعا حل واحسررررررر قف  ومات اة تعوا وإ وم الو وماغا حلنااول ت ع وإ ومحبوزنا بتأ

بمال  ي تبا  .قتصوعى بو اوعوإ ومحبوزناالو ومنشوط وا موةاا ابابنوبومح ااة م

  ا  تلغحستعو بموأ  وةض  نست عل تاب قومتموحف ومحال بومحتبوزل ملس وسا ومحوم ا 

حل ومنوتج  %2.2مو دوامحومي بخىض امز ومحبوزنا  ومحالو ومنوتج حل %2.6 ناب

حل  %26.2 م زة ومحبوزنا ومموحا انعأع ل  حمعف وماىوظ الو وستعوحابوممحف الو 

 .0202 بن ب  و ومحالي ومنوتج
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 حل %20 ناب دمو متصرررف ومترررا ت ا  اوعوإوا ز وعة وماابحا احو تسرررت عل
 تطب ا وسرررررررتحاوا خالف حل 0202/0202 اررروا خالف وامحرررومي ومحالو ومنررروتج

ومنتوةج ومحاببا اتو ن و ا  بتماس  اوعوإ.وا حصررروعا بتنب ض ومترررا ت ا ومحنظبحا

ومتسرررض وألبمو  اتىو  بنحب محلا وا اوعوإ ومترررا ت ا خالف ومشررر باد 0202حواس 

موا ومحومو  حل وا من ه حبوتف ناب  506متابق  %20.5تناب  0202/0202حل وم

حل وا من ه خالف نىس ومىتاة حل ومموا ومسرررررروتق بومتي سررررررتبإ  تاة ومموةاا.   425

  وسراومسر دصرالح تانوحج تنى   نموح م بع بزواة ومحوم ا  وبت اع تلك ومنتوةج الو 

ومح انا بترررررتط  حموالإومتبسرررررض  ي حل خالف  عبماوم د اوعوإ بتمظ ا ومترررررا ت ا

  بونبلم ومىملي ومتطت ق حنظبحا تاس لباصا ومحمتحض ومتا تو با مك وممحف الو 

 .بحصلاا وممحواك ومتاوةن حصلاا أعوا بتطب ا وممبوا ا، ومتا تا

حمعالإ  خىض  و تعا م و   سررتحاواوا ومحومي صررالحوا تانوحج  سررت عل احو

  م بع انت ما السررررررتحاوا 0202/0202 ي  %20.5 ناب م تلغ ومموا نىوقوا نحب

  ابقاحو نتبقض أل  اتوا  وتباة خعحا ومع ل.أنىوق بوماع حل ز وعة وا ل اف صررالحد

  وتجملن متصف نستت و ىوتباة وألمبام ومنحب ومم عوستحاوا  0202/0202 ومحومي ومموا

 .حل ومنوتج ومحالو %5.2 دمو ومحالو

 واخالف اومتحب ن ا  ومسلض عاا حخصصوإ ل تاتىض ق حاأحل ومحتبقض أنه احو 

 ومعاا با مك حخصررصرروإ من ه حل وا 20.2 دمو متصررف %0.2 تناب 0202/0202

  ز وعة تررربا  و (بااوحا تاو ف+  ومترررحول حموشعاا تطوقوإ ومتحب ل + ) ومنبع 

 تحو اول سرروةعو  حبوانا  %202 تناب ومتحب ن ا ومتطوقوإ ألصرراون ومنبع  ومعاا ق حا

  وماابح ا سرررررررتاحواوإوا حل ومحتبقض أل تشررررررر عأنه احو . 0222/0222 و تعو ا 

متصرررررف دمو ناب  0202/0202 ومحومي وماومي ومموا خالف ومحاتىض ومنحب وسرررررتحاوا

قتاوض د) تممز سرررررتاحواوإ ححبماد من ه حل وا 222 ناب حن و من ه، حل وا 000

 حخصرصروإ واتىو  حل ومحتبقضأنه احو . %00.4 سرنب  سر تلغ نحب اابحي( تحمعف

  ماس ححو ،0202/0202 ومحومي ومموا خالف %02 تناب بومخعحوإ ومسرررلض شررراوا

  وقنىوا بز وعة ملحبوطن ل سرروسرر اوأل ات وموإوا تتلت ا لتحواوا حل ححال قعا أاتا

عة ز و با مكومحاو ظوإ  مح ض  و ومتات ا ومتن ا بتطب ا سرررروسرررر اوأل ومخعحوإ الو

ا  خوصرررشررراوا وألعب ا بومحسرررتلزحوإ ومطت ا متلت ا وات وموإ ومحبوطن ل  نىوق الووا

 بابنو.ا موةاا ملتموحف حض تعوا وإ
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1,117,130      975,429         941,910         821,134         659,184         إجمالي االيرادات العامة

14.5%3.6%14.7%24.6%34.1%معدل النمو ٪

    830,784    739,632    736,121    629,302   462,007االيرادات الضريبية

نمو ٪ 12.3%0.5%17.0%36.2%31.1%معدل ال

17,6833,1942,6095,2632,209المنح 

نمو ٪ -58.0%101.8%-18.3%-81.9%399.1%معدل ال

179,494188,639203,181230,534284,137االيرادات األخرى

نمو ٪ 23.3%13.5%7.7%5.1%32.3%معدل ال

1,614,312      1,434,723      1,369,870      1,244,408      1,031,941      إجمالي المصروفات العامة

12.5%4.7%10.1%20.6%26.2%معدل النمو )%(

266,091.1 225,512.6240,053.9أجور وتعويضات العاملين  288,773.2  324,000.0  

نمو ٪ 12.2%8.5%10.8%6.4%5.5%معدل ال

42,450.153,088.462,365.469,870.984,256.0شراء السلع والخدمات

نمو ٪ 20.6%12.0%17.5%25.1%19.0%معدل ال

316,602437,448533,045568,421566,000مدفوعات الفوائد 

نمو ٪ -0.4%6.6%21.9%38.2%29.9%معدل ال

276,719329,379287,462229,214305,345الدعم والمنح والمزايا االجتماعية 

نمو ٪ 33.2%-20.3%-12.7%19.0%37.7%معدل ال

61,51774,75877,56586,803102,922المصروفات األخرى 

نمو ٪ 18.6%11.9%3.8%21.5%12.8%معدل ال

109,141109,680143,342191,642231,789اإلستثمارات 

نمو ٪ 20.9%33.7%30.7%0.5%57.6%معدل ال

(مليون جنيه)

تطور حصيلة   االيرادات العامة

تطور    المصروفات العامة

2021/20

تقديري
2017/162018/172019/182020/19

(مليون جنيه)

2021/20

تقديري
2017/162018/172019/182020/19
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 2021/2022: التقديرات املالية املستهدفة مبشروع موازنة العام املايل رابعا  

الو ومتموحف حض  ةأااا قعا أصررررررتح قتصرررررروع ومحصررررررا وا الو وماغا حل أل

أل تغ ا ال دقتصررررررروع ا وممومح ا، بوحتصررررررروص ومصرررررررعحوإ ومخوام ا، ومحتغ اوإ وا

سرررتحاوا اوما اعا وم ب ل ومسررروةعة وقتصررروع ا بومحوم ا بح شررراوإ وا تاوتررروإ بوموا

شررراب  ومحبوزنا ومموحا ملعبما  ب نو محتصررربا  بترررض تبمع ان و صرررمبتا ات اة  و 

 . ع ث ومتبع اوإ ومسوةعة تشاف عق ق بتا 0202/0200ملموا ومحومي 

 تست عل بزواة ومحوم ا  و تبا ومح شاوإ ومىمل ا بومتبع اوإ ومحاعاا م مك

م زة أنسرررررررتا حمعف ع ل تاب ق  سرررررررتحاوا  واألعوا واقتصررررررروع ومببحو وبومحتواا 

، بلب حو 0200حل ومنوتج ومحالو وامحومي  و  بن ب  %26.5 نابومحبزونا ومموحا 

نوتج ومحالو، بتو تاوض تاب ق حمعف  %2.5بمو قعا  أ تطلن تاب ق  وةض  حل وم

مو داررعوع بتبررع ا ومحبوزنررا دبقررإ تا تبررع ا  بلب حررو  %5.4نحب وقتصرررررررروع  قررعا  

 %9.2ا دمو حملساا ومحبقا. بستسحح تلك ومتبع اوإ  و خىض ومممز ومالو ملحبوزن

 0202/0202 ومموا ومحومو حتبقض تن و ا %2.2حل ومنوتج ومحالو وامحومي تعال  حل 

. بت اررع تلررك 0225/0229حل ومنرروتج  و وممرروا ومحررومي  %20.5بامز الو تلغ 

أننو نستط ض تحسونعة او ا ومشااوا بالو اأس ا حملس ومنبون ومحبقا ومحست ع وإ 

 به تا تابمحو تاحوال  شاوإ أعوا ومحوم ا ومموحا دستاب ق تاسل  و ح  ي ستحاوا وال

 ستعوحا خالف ومسنبوإ وألاتض ومحوت ا. تشاف وتسا توا

بحض دناسرروا بتوا ابابنو بأاوا  ومسررلت ا ابوا ومبوعحا احو نسررت عل خالف وأل

 ال  قتصوع   تحتبوزل بومعواا ملنحب بومنشوط وام بع ومتتط ومحومي ومواستحاوا  ي 

م زة ومحبوزنا ومموحا حل أال ومحسرررررررولحا  و ومخىض ومتعا مي ألاتوا خعحا ع ل 

 .  مو دمحومي حصاب وإ ب اوعوإ ومحبوزنادتا ومىبوةع ومحسععة خالف خىض نس

ب بتررررح ومشررررراف ومترررررومو تطررررربا ومممررررز ومالرررررو بومح رررررزول وألبمرررررو بع رررررل 

 أم زة ومحبوزنا:
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امض دمو ز وعة حمعالإ بومتو تتاسل ح شاوإ ومحوم ا ومموحا  بتح ومشاف ومتومي ب

لب حو سولا  و خىض ومىمبة ومنحب ومسنب ا مإل اوعوإ ال حمعف نحب ومحصاب وإ ب

بمو تومحبوزنا ب و خىض حمعالإ أ اوعوإ بومحصاب وإ ب و تاب ق  وةض ت ل وا

بومنشوط والقتصوع  ومممز ومالو. احو سولحإ والماواوإ بوالصالاوإ ومعواحا ملنحب 

  و تاسل وبتو  ومحوم ا ومموحا.

2016/2015

فعليات

2017/2016

فعليات

2018/2017

فعليات

2019/2018

فعليات

2020/2019

فعليات

2021/2020

تقديري

2022/2021

موازنة

491.5659.2821.1941.9975.41,117.11,365.2إجمالي االيرادات

22.2%14.5%3.6%14.7%24.6%34.1%5.6%معدل النمو )%(

352.3462.0629.3736.1739.6830.8983.0الضرائب

139.2197.2191.8205.8235.8286.3382.2ايرادات غير ضريبية

817.81,031.91,244.41,369.91,434.71,614.31,837.7إجمالي المصروفات

13.8%12.5%4.7%10.1%21%26%12%معدل النمو )%(

339.5379.6432.6430.0462.8506.4475.5العجز الكلي المستهدف

6.7%7.7%8.0%8.1%9.7%10.9%12.5%نسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(

104.1-59.6-105.6-103.1-4.9-95.963.0العجز أو الفائض األولي المستهدف

-1.5%-0.9%-1.8%-1.9%-0.1%1.8%3.5%نسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(

جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة

مليار جنيه

المصدر: وزارة المالية
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 :اجلديد املايلتضمنها مشروع موازنة العام ي التيأهم اإلجراءات 
ماواوإ دسرررتاحوف و مود 0202/0200 ومحوميحشررراب  ومحبوزنا ملموا    عل

ملسررر طاة الو حمعالإ امز ومحبوزنا ومموحا بحمعالإ ومع ل ومموا حل  ومحوميومترررتط 

تتتم ررو وماابحررا ت ررعل خىض امز  ومتي ومحرروميترر ماواوإ ومترررررررتط  امتزوواخالف 

لو ز وعة ومحمابض حل ومسررررلض بومخعحوإ حل خالف ادمو وممحف  تواتررررو اومحبوزنا، 

 ي  سررررتاحوابوابتطب ا ومتن ا ومتات ا بز وعة ومحنو سررررا  سررررتاحواواتاسرررر ل حنو  

تمل ا دمو مونن وممحف الو وممنصررا ومتشرراى حل خالف ز وعة وانىوق الو ومصرراا بوم

 تتخحي.ز وعة وانتوم ا ت عل تاب ق حمعالإ نحب أالو عبل أاا 

 : ألسس ك ألطر  دتاقر  إلع  د مو زن   دعام  درادي  دج ا 

سررررررتباوا ومحومي ومحتبوزل  ي ظف تعوا وإ والسررررررتحاوا  ي م بع وماىوظ الو وا .1

خالف توستعوحا بتاى ز  عبل واقتصوع  نعة ومنشوط واموةاا ابابنو بم بع حسو

حل  %9.2م و  نسررت عل خىض ومممز ومالي دمو ناب  بومع ل،ح شرراوإ ومحبوزنا 

حل ومنرروتج ومحالو مترررررررحررول  %2.5بمو قررعا  أومنرروتج ومحالو بتاب ق  رروةض 

انسرررتا حل ومنوتج ومحالو حض  %26.5 انع م زة ومحبوزناأوسرررتباوا حسررروا ع ل 

 . 0202/0200ن و ا اوا 

نتوم ا بحسرررونعة ومبطواوإ واقتصررروع  بحسرررونعة ومنشررروط واوالسرررتحاوا  ي عاا  .2

بومىةوإ وألااا تأااو  تموةاا ابابنو تومتزوحل حض وسررررتحاوا م بع تاسرررر ل مبعة 

ومتن ا ومتات ا بومتأاع حل وستىوعة أبسض شا اا حل ومحمتحض حل تاسل ومخعحوإ 

 بمبعة ومحاو ق. 

ماواوإ تمحررف الو تمز ز حمرروالإ ومتنح ررا دنسرررررررت ررعل عاا حترروعاوإ حاررععة ب .3

ومصررراا بومتمل ا با مك حسرررونعة تمض ومحشررراباوإ  قطوايومتشرررا ا بتوألخص 

ومببح ا حاف تاسررر ل ومخعحوإ بومتن ا ومتات ا تومباى ومحصرررا ا بتاسررر ل مبعة 

 ناوا وممح با ا. أشتاوإ ومصال بومتا  تاو ا 
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حسررررتبى حم شررررا ومحبوطن ل حاف حتوعاة داالف  تاسرررر لتتنو حتوعاوإ تمحف الو  .4

ومسرررررر واوإ ومحتبوعحا تأخاى تمحف تومغوز ومطت مي بومتي تحنح او ز حوع  محوماي 

تومبقبع ومحزعبإ  بوعحا ااالم و تأخاى مع عة تمحف  ومتنز ل »ومسررررررر واوإ ومحت

تخى ل وألاتوا ال ومحبوطن ل، دترررررررو ا دمو  ححو  سرررررررواع  و« بومغوز ومطت مي

 .وست الك ومتنز ل بوممحف تومطوقا ومنظ ىاتاش ع 

حل وا من ه  20.2ناب  0202/0200 تترررررحل حشررررراب  ومحبوزنا ملموا ومحومو  .5

اسرررررررتاحوف تنى   ومحاالا وألبمو حل ومحشررررررراب  ومببحو متأل ف بتتط ل ومتا ، 

باتو ن و ا  0202/0202حن  ومموا ومحومو  تخصررررر صرررررهم صرررررتح دمحومو حو تا 

تأل ف  22.5ناب  0200 بن ه  ب سررررررررواع ل و  0اا 2222حل وا من ه ب مك م

ومحشرررررراب  ومببحو الو تب  ا  اص احف، أاوتررررررو زاوا ا حاتسررررررته بتاب ق 

 سنب و . 0حل وا ا 5.2وممعوما  و تبز ض ومح وة بتب  ا ناب 

سلض بومخعحو  يوالستحاوا  .6 سل ا مل سم ا وم سا ومت إ متحول اىواة تخص ص س و

 ستخعوحوإ.ومحبواع بوا

داعوع بحتوتما ومحبوزنا الو أسرروس حبوزنا ومتاوحج بوألعوا بحتوتما   ي ومتبسررض .7

نىوق اىواة بمبعة وا حتوعاوإ حاععة بتألعول بوتاا  حال ق وس و متحول ا ض

 ومموا. 

تاب ق والسررتباوا ومحومي بومنبع  تحو  تررحل تاب ق وسررتباوا  ي حسررتبى أسررموا  .8

قتصوع ومحصا  بوممحف الو بتنب  واومتحب ف بز وعة تنو س ا ومسلض بومخعحوإ ب

قتصررروع ومحصرررا  بل ومحالو بز وعة عاما ونعحوإ واز وعة وانتوم ا بتمح ق ومحا

   و .عبم 

ستاحوا بتشم ض ومحستاحا ل بت م ف وممبتوإ تحو  عاا ومتبمه ناب حنو  وا ت  ةا .9

نتوم ا بواللتحوا تومحشرررراباوإ ومصررررغ اة بومحتبسررررطا مي وألنشررررطا وادومتابف 

 بومصنواوإ ومتاب ل ا.

ملاىوظ الو ظ وا ومم بع ومحت بما دومتنسررر ق حض ح سرررسررروإ ومتب  ا ومعبم ا ب .11

 ي  قتصوع ومحصا ة والةتحون ا بتنو س ا واعاما ومتصن ل بوممعوا تف بتاس ل

 .ومتبوا ا ومعبم ا
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  2021/2022فرتاضات التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة املالية أهم االصالحات واإل 
   بتمب توإ  وألمبا وألبف " تونومز وعة حخصصوإ  0202/0200تتحل حشاب  حبوزنا ومسنا ومحوم ا

حل وا من ه حبوانا تومتبع اوإ ومحتبقما ملموا وماومو مترررررحول بمبع ز وعة اب ب ا  ي  02تناب  ومموحل ل "
موحل ل تأم زة ومحبوزنا بحض وست عول تبم ه وممزا وألاتا حل تلك ومز وعة متاس ل أمبا حبظىي عخبف وم

ومعاموإ ومبسررررطو با مك عخبف ومموحل ل تبطواي ومصرررراا بومتمل ا. احو تتتررررحل ومحبزونا ومحخصررررصرررروإ 
. احو حل وا من ه 2.5ومحوم ا وماو  ا محنح ابو ز ملموحل ل ومحنببم ل ملموصرررررررحا واعوا ا تتالىا تبعا تناب 

حل بل حل  22مترررررحول بمبع ز وعة اب ب ا  ي عخبف أااا حل  %20ز وعة ومحموشررررروإ تناب  نسرررررت عل
اعوع تبع اوإ ومحبوزنا متتترررحل حخصرررصررروإ او  ا مسرررعوع ومبسرررط ومسرررنب  دأصررراون ومحموشررروإ. احو تا 

 .0202/0200حل وا من ه خالف اوا  222تب حا  وم  ةا ومببح ا ملتأح ل وامتحواوومحستاق مصومح 

  حمحباا حل ومحزو و ومحوم ا واستحاوا  ي تحب ف  0202/0200تتحل حشاب  حبوزنا ومسنا ومحوم ا  احو
ومموحل ل تبطو  ومتمل ا )ومتمل ا حو قتف ومموحمو، ومتمل ا وممومو  ا  ومبطواوإ ومبظ ى ا وما ب ا خوصملموحل ل ت

 .مملحو(، با مك ومموحل ل تبطو  ومصاابومموحمو بومتاث و

 حل وا من ا حبوتف ناب  22.0حوم ا معاا ومسلض ومتحب ن ا تناب  حخصصوإ حشاب  ومحبوزنا أ تو   تتحل ب
احو تماس تبع اوإ ومحبوزنا . وماومي حل وا من ه  وتباة عاا ومسلض ومتحب ن ا ومحبعاة ملموا ومحومو 20.2

عاا نبعى ش ا    سحح تتبع احل وا من ه متحب ف تانوحج تاو ف بااوحا بتحو  26بمبع حخصصوإ تب حا 
 .حل بل وساة حل وأل سا وألقف عخال   0.9مناب 

  تحل حل ومخزونا تحب ف  من ه حل وا 022حل وا من ه حن و  052 ميدز وعة محلا والستاحواوإ وماابح ا
وإ وقتصوع ا حل وا من ه حسولحوإ م  ة 22تواتو ا ومو ناب   وتي، حل وا تحب ف 242ومتون ومسوعس بناب 
ومتن ا  لستاحوا ا ب مك ت عل واساو   ي تنى   ومحشاباوإ ومببح ا ومحست ع ا بتاس متحب ف حبوزنوت و وا

 قتصوع .ومتات ا بع ض ومنشوط وا

 ا ملباى ل ومتن ا ومتات ستاحوا ا ملصاا بومتمل ا تشاف ات ا حض ومتاا ز الو تاس ز وعة ومحخصصوإ وا
 وما ى ا ومحست ع ا تحل ومحاالا وألبمو محتوعاة وما ل ومحصا .

  نست عل تعا تحب ف تانوحج تطب ا ومحشاب  ومببحي متنح ا ومبا  بوما ل ومحصا  حل خالف داوعة تبم ه
متحب ف ل و  ستاحوا ا( من ه)حل خالف واتحوعوإ ومحبوانا وا حل وا سنب و   25حخصصوإ تومحبوزنا تناب 

 .ومحشاب 

 مغ مح ض ومحتو حخصصوإ دتو  ا متحب ف ومتانوحج وممع ع ملحصعا ل بتحو  سحح تسعوع تتتحل ومحبوزنا
 .ومحستابا ملحصعا ل معى صنعبق تنح ا ومصوعاوإ حل عاا ومعبما ملحصعا ل 

  بمو حل ومحتوعاةا وألومسن ملحسولحا  ي تحب ف تالىا تحب ف مع عحل وا من ه  2.5احو تتتحل ومحبوزنا ناب 
 .وممع عة ومحبتااا محسونعة تصع ا ومس واوإ حل خالف ومحصونض ومموحلا تمح با ا حصا وممات ا

 ومحوم ا ومحتاتتا ال خىض أسموا وما اتوا بومغوز ومطت مي ملصنواا ب مك  اتوامألومحبوزنا  وستحاوا تاحف
اب سنب ا تتلغ  ي ومحتبسط نوماابة ومحمعن ا تتالىا حل بزواتي وما اتوا بومطوقا ومحتمععة بومتتابف ب تعال  
 ست الك ومىملي(.حل وا من ه )اسن وا 22

  حل وا من ا متحب ف ومسنا وألبمو حل ومحشاب  ومببحي  0.2تتتحل تبع اوإ ومحبوزنا حخصصوإ تب حا
 ل ومسبالا بومتنز لتومغوز ومطت مي تعال  ح بحالاو( متمحف ح اابتوصماة أمل س واة أ 22ااالف ومحااتوإ )

 حل تالىا ومس واة خالف  تاة احا سعوع ومحااتا تومحتوعاة. %52بتحو  ابق ب ا ملحستى ع  بعا تناب 

 بأسبول  ستاحوف حنظبحا ومتوح ل ومصاو ومشوحف متغطو حاو ظوإ وألقصا بوالسحوال ا بمنبن س نواد
 و ومحختلىا تبطداوتا وألطبا ومطت ا بحموبن  ا بومتحا ض ومموحل ل تومحتوعاوإ ومي  ا، تواتو بومسب س
تتالىا  صاا(حل بل  222ومموحل ل تحبوم ا   ابس ابابنو بومحتوعاوإ وألخاى تاإ حظلا )ا  ومصاا خوص
 حل وا من ه. 2تبعا تناب 
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 :وا اوعوإ ومموحا

   ومتاوةن ومموحا:

سرررررررتحاوا د 0202/0200 ومموا ومحومي وماابحا  و حشررررررراب  حبوزنا تسرررررررت عل

وسررت عول تمز ز واتتوط و اوعوإ ومعبما ومموحا تومنشرروط والقتصرروع  بتحو  تنوسررن حض 

ومببى وماوحنا غ ا ومحسررتغلا تمع  ي والقتصرروع ومحصررا ، حض حاواوة أسررس بحتوع  

وممعوما والمتحوا ا بترررررحول ومتبز ض ومموعف مألاتوا ومترررررا ت ا الو ومحبوطن ل عبل 

محسرررروس تومطتبوإ وألااا  باو   ي ومحمتحض بوممحف الو تاسرررر ل والعواة ومتررررا ت ا و

 بممل و أااا اىواة بشحبال .

ز وعة  0202/0200 ومحوميومحتبقض أل تشررررر ع وماصررررر لا ومترررررا ت ا  و ومموا  لح

بع اوإ ومحتبقما  حبوانا   %22.0قعالو  حومي متومت موا وم ب ماس . 0202/0202ل

تبسر ض ومبواعة ومترا ت ا تواترو ا ومو تنح ا وا اوعوإ ب مك  و والسروس حم بعوإ 

 ملحنظبحا ومتا ت ا  و حصا. ومح سسياصالح  ي دطوا وتطت ق وماواوإ ل ال ا 

تمتتا ومتررراوةن الو ومعخف بترررا تا ومب حا ومحترررو ا حل ألا حصررروعا ومتررراوةن ب

بحل ومحسرررت عل أل تنحب اصررر لا ترررا تا ومعخف حل ومم وإ غ ا ومسررر وع ا  ،ومموحا

ةع وأل بل  ومحااز )تعبل ومتنك  نوة ومسرررررررب س بومتررررررراوةن الو ابو بومتتابف بق

متصررف وماصرر لا حل تلك ومم وإ دمو  %26.2تنسررتا  0202/0200بومسررنعوإ(  ي 

والقتصرروع  ومنشرروط ح شرراوإ تاسررل وسررتحاوا من ه ب مك  و ترربا  حل وا 062.2

بتوألخص تاسررررر ل  بومم بع ومحت بما حل قتف حصرررررلاا ومتررررراوةن  ي تطب ا وألعوا

ماو ا واماواوإ ومتررررا ت ا واعواة ومتررررا ت ا بتبسرررر ض وممحف تومح انا با ض اىواة 

حض وسرررررتحاوا م بع بزواة ومحوم ا بحصرررررلاا ومتررررراوةن ب. بومتاصررررر ف والماتابني

الو تاب ق و اوعوإ وترررررو  ا تشررررراف سرررررل ا متطب ا والعوا بز وعة ومبعاة  ومحصرررررا ا

،  حل بومتاسررررررل ومتعا مي  ي أعوا والقتصرررررروع ومحصررررررا   ي أابون موةاا ابابنو

ومموا   يومحتبقض أل تنحب اص لا تا تا ومب حا ومحتو ا الو او ا ومسلض بومخعحوإ 

ومتبع اوإ ومحتبقما ملموا ومحومو ومسررروتق ال  %22.0تنسرررتا  0202/0200 ومحومي

 .حل وا من ه 446.9، متصف وماص لا دمو 0202/0202
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 :ومتاوةن وممبوا ا

  0202/0200 ومحوميومموا حل وا من ه  و  5.9ناب اصرررر لا  تابقحل ومحتبقض أل 

وماصررررررر لررا بتررأتو لرر   . وامحررومي حل ومنرروتج ومحالو %2.22ناب  بلب حررو  حاررف

نت ما وممحف الو تطب ا حنظبحا ومترررررراوةن وممبوا ا حل خالف تاع ث  ومحسررررررت ع ا

ومخاوةط وممغاو  ا ملحنوطق ومسان ا بومتي س تا وستخعوح و  ي وماصا ملحتوني متنوا 

وممحف تنظوا ومتاصررررررر ف ومتبسرررررررض  و قواعة ت ونوإ وماابة وممبوا ا، تواترررررررو ا ومو 

 .0222 و وتا ف تا تىم له  بوم  واماتابني ملتا تا وممبوا ا 

 :ومتاوةن وممحاا ا

لموا متومنتوةج ومحتبقما حبوانا  %20.0حل ومحتبقض ول تاتىض محلا وماصررررررر لا تناب 

. 0202/0200حبوزنا اوا تمن ه  حل وا 40.4متصرررررررف ومو  0202/0202ومحومو 

وممحواك ومحصررررررا ا خالف ل و ومموا  و ومتطب ا  حصررررررلاابحل ومحتبقض ول تسررررررتحا 

بحل ألا والصررالاوإ  ،0222/0222ومحومي موا ومحل  أتع بوم  ومشرروحف  ومح سررسرري

 :حنظبحا وممحواك و وم  ال ا 

 حمومما دمو   عل وم ى 0202 مسررررنا 022 اقا وممع ع وممحواك قونبل تىم ف 

  سرر طبتت بواع، قونبل  ي وممحاا ا ومحىول ا بتبا ع ومسرروتق، ومتشررا ض سررلت وإ

  وممحف أسرررروم ن بتطب ا مع عة، محاا ا نظا بوسررررتاعوث وممحاا ا، واماواوإ

  ومححواسررررروإ حض بومتبو ق وماع اا، ومتانبمبم و توسرررررتخعوا وممحواك تحصرررررلاا

  ومعبم ا، ومتمواة حسررررتاعاوإ بواتحوع ومعبم ا حصررررا ومتزوحوإ بتاب ق وممومح ا

 اىومحصرر مالقتصرروع ومتنو سرر ا ومبعاة بز وعة حصررا  ي والسررتاحوا حنو  بتاسرر ل

 .ومعبم ا ومح شاوإ  ي حصا تات ن با ض

 اإومخو حل ومبواعة ومسررلض تمض الو ومحىابتررا وممحاا ا ومتما ىا  ةوإ تمع ف 

  بتررحول ومتبو ق حض ومت ةا، الو بوماىوظ ومحال ا بومصررنواا والسررتاحوا تشررم ضم

 .حصا تحنظحا ومتمواة وممومح ا ومتزوحوإ
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   اظو وم ى وممحاا ا واعواة حنظبحا بح انا متاع ث ومببحو ومحشرررراب  تنى  

 زحل بتبل ص واماواوإ، تتس ط  و   س ا تحو ومس وس ا، ومب وعة حل ات ا تعاا

 ولا بومتو ومحال ا، توألسرربوق بومخعحوإ ومسررلض تالىا بخىض وممحااو، وا اوإ

 :ألح و حل

  يومشتا بوماتط وممحاا ا ومحنو    ي وماوب وإ الو توألشما وماشل حشاب 

 وماقوتا بدااوا وممحااي، ومت ا ن اوالإ حل ملاع توألشرررما ومحسرررح ألم زة

 شرربطو   ومحوم ا بزواة قطمإ بقع. ومحصررا ا تومحبونئ وممحاا ا وممحل وإ الو

  حتنب   اص م وز 22 تبا ع تا ا ث ومحشرراب  ل و تنى   حاواف  ي ات او  

 بومحخعاوإ ومحتىماوإ ال اشررررررل بأم زة بومتترررررروةض، بوألحتما مأل اوع

 وممح با ررا حسرررررررتبى الو وممحاا ررا ومحنررو رر  الو تبز م ررو تا بمح م ررو

  م وزو   66 تـرررر ومتوم ا ملحاواف ومحستبتل ا والات وموإ تبع ا تا احو. بتشغ ل و

 .ومحبتلا ومىتاة خالف تبا علو الو ومتموقع تا

  ومحاواز بتم  ز دنشرروا  شررحف وم ى ملتمواة ومببح ا ومبواعة ومنو  ة حشرراب  

  انت وبح  وممحاا ا واماواوإ ت س ا تغاض وممحاا ا ومحنو    و وملبمست ا

 ع ابتب ومحنو  ، ت ل واماتابني وماتط بداعوث وممحااي ومت ا ن اغاوإ مسررع

  حض ومحتموحل ل الو ومت سررر ا  و مح م و تصرررن ومحح زة ومخعحوإ حل ازحا

 تا ث ،(ومت تررروا ومبوةحا) والقتصررروعى ومىواف تحزو و  تحتمبل ححل وممحواك

 أى  و شرررانوت ا ال مإل اوإ ومالزحا واماواوإ دن وا سرررااا  سرررتط مبل

  بومحبو بوإ ومحسررررتنعوإ وسررررت ىوا خالف حل دم ه مالنتبوف وماوما عبل ح نوا

 دمو ومبواعة ومنو  ة تحنظبحا ومبصرررربف تا بقع. ومحااز ت  و ان و ومحطلبتا

 .حصا دمو تاع ومتي ومتتوةض دمحومي حل تبا ت و ٪65 تغط ا نستا

  قوةحا دصررررعوا  تتررررحل بوم ى ومحمتحع، والقتصرررروعى ومىواف نظوا حشرررراب 

  ةومتموا  ي ومحخومىوإ حل ومخوم ا بومصررا ىا ومط تا ومسررحما  وإ تومشررااوإ

 الي ومحستق وا اوإ نظوا متىم ف وألحن ا ومم وإ حبو با وست ىوا تمع ومعبم ا

 متيو تومشااوإ ومحمتحعة ومبوةحا تصن ل تا ا ث ومحستباعة، وماسوةف حمظا

 حموف ب و ومتصع ا، حموف ب ي والست اوع، حموف  ي شااا 226 اععلو تلغ

 .وممحااي ومتخل ص
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  ملحبونئ ومحصا ا ومبصبف قتف ملحشابنوإ ومحستق ومتسم ف نظوا حشاب،  

 دمو وألنظحا ل   بت علبنظوا وا اوإ ومحسرررررررتق،  ومحخوطا، دعواة بنظوا

  حنظبحا اتط تآم وإ توالسررررتىوعة تحوحو   ومباق ا ومحسررررتنعوإ ال والسررررتغنوا

 تمحف ومتي ومعبم ا واحعوع سرررررالسرررررف شرررررتاوإ حض دماتابن و   ومبواعة ومنو  ة

   وبحسررتنعوت ومشررانوإ ت ونوإ الو ملاصرربف بومح حنا وماع اا تومتانبمبم و

 حل بومشررررال ومتاح ف قتف حتوشرررراة ومحالاو بومخط ومحصررررعا حل دماتابن و  

  ومحمن ا وممحاا ا مإلعواوإ ومحتاا وان وا آم وإ تب ا احو ومتصرررررع ا، ح نوا

  مم وإ ومشرررررانا ت ونوإ بدتواا تومحبونئ بومابواع ومح حف الو بومبتررررروا

 .  ومىاص
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 ملحنظبحا ومتا ت ا: بوالعواى بوم  الي ألا وماواوإ والصالح ومح سسي  -

 واماواوإ لنعسررا داوعة تا  بع ومحتررو ا، بومب حا ومعخف ترراوةن حنظبحا  ي وم  ال ا تواصررالاوإ  تملق   حو  

  ت اومتررا  واماواوإ ح انا خالف حل ومحتخصررصررا ومختاة ت بإ حض توالشررتاوك ومعبم ا ملحمو  ا طتبو   ومتررا ت ا

 .توماوحف

 وم   0202 مسنا 029 اقا تومبونبل ومصوعا ومحباعة ومتا ت ا واماواوإ قونبل ومتشا موإ ل   ألا حل باول 

 ومابا ابعا ومحتو ا، ومب حا بتا تا ومعخف تا تا مححبمي تومنستا ومتا ت ا واماواوإ بعحج تتس ط  ست عل

 الو ومحصررا ا ومترراوةن بحصررلاا ومححبف حل اال   تسررواع ومتي ومبونبن ا وآلم ا بتب  ا بومحصررلاا، ومححبف ت ل

 .بومحصلاا ومححبف ت ل ومتموحف  ي وماع اا ومتبن وإ وستخعوا بتت ح ت  سا، ومتا تا ع ل وست عوا

 ظبحامحن ومشوحلا بومح انا ومتطب ا حشاباوإ حل وممع ع ومتا ت ا ومحنظبحا  ي وم  ال ا واصالاوإ تتحنإ احو  

 : لي   حو ومتا ت ا ومحنظبحا  ي ومتانبمبم و حشاباوإ ألا بتتحاف. ومتا ت ا واماواوإ

o  0222 اوا حن  ته وممحف تا بوم   ملتاوةن واماتابني ومتاص ف حشاب. 

o  واماتابن ا ومتا ت ا واقاواوإ حشاب . 

o  اوا  ي ته ومتما تي وممحف تعأ بوم   ومحخوطا اوالإ بدعواة واقاواوإ حخوطا تال ف حنظبحا حشررررراب  

   0202  نو ا  ي تومحشاب  ومىملي وممحف تا اا ،0226

o  0202  بن ب ن و ا  ي ومشااوإ حل اعع الو تما تي تشاف تطت به تا وم   واماتابن ا ومىوتباة حشاب،  

   0202 نب حتا  ي ته وامزوا بتا

o  0202 ع سحتا  ي دطالقه تا وم   وماة س ا ومتا ت ا وممحف دماواوإ ح انا حشاب 

o  واماتابن ا وا صوالإ خالف حل ومتا تا تاص ف حاوقتا حشاب.   

o  ومطمبل حلىوإ  ي ومتإ سررااا  سررت عل بوم   ومتررا تي ومطمل تلمول وممحف عباة بتطب ا ح انا حشرراب  

 .ومتا ت ا

 ا تاومتررر قونبل أااوا تمض تمع ف تا  بع وممبوا ا، ومتررراوةن حنظبحا  ي وم  ال ا تواصرررالاوإ  تملق   حو أحو  

 ومب حا تتبع اوإ وممحف تحع 0226 مسرررنا 4 اقا تومبونبل ب مك 0222 مسرررنا 269 اقا ومحتن ا وممبواوإ الو

 ز وعة تمعا ومححبم ل اولف ال ملتخى ل 0202 ع سررحتا ن و ا اتو ومتررا تا ماسررون أسرروسررو   ومحتخ ة وا موا ا

 داىوا خالف حل ومصنوا ا بومتنح ا والستاحوا تشم ض  ست عل وم ى 0202 مسنا 00 اقا بتومبونبل ومتا تا،

 الو ومترررررا تا حل ومبزاوا حملس  اععلو ومتي بومخعح ا وانتوم ا وألنشرررررطا  ي  مل و   ومحسرررررتخعحا وممبواوإ

 حاف حو تا تومنستا مبطو  ومس واا حل دسبوط ومتا تا وممبوا ا ال ومبطو  محعة اوا بنصل. ومحت نا وممبواوإ

 اوإحشرراب حل اعع تنى   تا ا ث وممبوا ا ومترراوةن حنظبحا تطب ا احل ا  و نصرر ن ومتانبمبمو ملمونن باول  

 : لي حو ومحشاباوإ ل   ألا بحل وممبوا ا، ومتاوةن تحصلاا ومتانبمبم و

o  ملحبوا ومتانبمبم ا وألسرررروسرررر ا ومتن ا اىواة با ض وممبوا ا ملترررراوةن ومحسررررتنع ا ومعباة ح انا حشرررراب  

  تاس ل حل ت تحو بومت ونوإ مإلقاواوإ واماتابن ا بومحمومما تاىواة ملمحف ومحالةحا ومت ةا مت  ةا ومتا ت ا،

 .ملححبم ل ومحبعحا ومخعحوإ حستب 

o  ااو  ت ونوإ بدعخوف وممبوا ا وماابة ت ونوإ قواعة دنشرروا خالف حل وممبوا ا ملاابة ومحح ال وماصررا حشرراب  

  ومترررا ت ا بواخطواوإ ومحح ال وماسرررحي وماشرررل بتصرررح ا وممح با ا، حسرررتبى الو وممبوا ا ومباعوإ

 .بومخصبا وألصبف ت ونوإ بتسم ف اعخوف بتانوحج ومحح انا،

o  بوألاشرررررىا ومحاوقتا باوح اوإ ومحعن ا وماحو ا أاحوف ترررررحل تومحاو ظوإ وماىظ غال تطب ا حشررررراب 

 .ومخعحا بطومتي ومحبوطن ل الو ت س او   ومحح ال بومتبا ق
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بتوماغا حل أل او ا  تلك والصرررررالاوإ ومحسرررررت ع ا الو مونن ومسررررر وسرررررا بوالعواة 

ومترررا ت ا بتاصررر ف حسرررتابوإ ومخزونا ومترررا ت ا تمحف بتسرررت عل تبسررر ض ومبواعة 

ومموحا، دال أل وماابحا أخ إ  ي والاتتوا تومتوا ع ومظابل والسرررتانوة ا ومتي تحا ت و 

مع ع حل  توتخو  وم قوحإ  تعوا وإ ومموةاا ا ث  تن  مومح ا تسررررررر ومتالع بومظابل وم

والماواوإ ومحاععة بومح قتا بومتو تسرررررررت عل تبع ا ومحسرررررررونعة ملىةوإ بومبطواوإ 

والااا تتررررااو  ت عل تخى ل وممنا ومتررررا تي ال  ا حاف تمع ف حنظبحا ومترررراوةن 

الو والمبا بومحاتتوإ حض ز وعة اع والاىوا  حل ومتررا تا بوسررتاعوث  ةا تررا ت ا 

ومل من ه، تواتو ا دمو  02الصاون ومعخف ومسنبى والقف حل  %0.5حخىتا تب حا 

وا وإ والقتصرروع ا مموةاا ابابنو وسررت عول وماواوإ أخاى حل شررأن و ومتصررع  ملتع

، بأ تو  تأم ف بتبس ط بوسبوط بتو  والقتصوع ا ملحبوطل ومحصا بوماىوظ الو وال

أنبو  حل ومترراوةن بومغاوحوإ ب بوةع ومتوخ ا بومتررا تا واتررو  ا الو قطواوإ حل 

 اوالقتصوع ومببحو محسونعة بعاا ومبطواوإ والقتصوع ا ومحختلىا  ي ظف وألاوا ومسلت 

 مموةاا ابابنو الو تلك ومبطواوإ.
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 وا اوعوإ وألخاى: 

 تمحف وماابحا الو تنح ا بتنب ض حصوعا د اوعوإ ومعبما تأا عو  الو أل ومس وسا

قوةحا  و والسوس الو   واتوا مع عة أب وتو  ا بمانأومحوم ا غ ا قوةحا الو  اض 

وتخو  دماواوإ متمز ز وممعوما ومتا ت ا بتنب ض حصوعا وا اوعوإ غ ا ومتا ت ا، 

بوستةعوا اببق ومخزونا ومموحا حل وممبوةع الو وألصبف ومححلباا ملعبما حل خالف 

 .لع  و تاس ل وألبتو  ومحوم ا بوالقتصوع ا مشااوإ ومعبماتنى   دصالاوإ 

متمظ ا ومموةع الو أصبف ومعبما حل خالف تتنو س وسوإ وقتصوع ا  احو ت عل وماابحا

 غطو تالىا دتواا ومسلض بومخعحوإ بحعخالإ وانتوإ،  وم  سل حا حاف ومتسم ا 

ومتموحف حض وستحاوا بومحتي تببة  ي تاوحج داوعة ل الا وألصبف ومحوم ا ملعبما ب

و  تاسل تعا مي  ي وألبت ومتشوتاوإ ومحوم ا ت ل م وإ ومعبما تشاف  تحل تاب ق

ومحوم ا ألم زة ومعبما بتاس ل ومخعحوإ ومحبعحا، بومتبسض  و تاوحج ومحشوااا ت ل 

 ومبطو  ومموا بومخوص  و ومحموالإ والستاحوا ا بدعواة أصبف ومعبما. 

تاصرررر ف و اوعوإ غ ا تررررا ت ا حل حصرررروعا حختلىا تتلغ ناب  ومحبوزنابتسررررت عل 

  :بحل ألا تلك وال اوعوإ 0202/0200حل وا من ه  ي اوا  022.9

  شرررااوإ قطو   أاتوح تاإ تنع صرررو يحل وا من ه  5.0ناب  تاصررر فوسرررت عول

)تحو    و واتوح ومشااا ومحصا ا مالتصوالإ بغ الو حل ومشااوإ  وألاحوف ومموا

 .0202/0200ومحومي مخزونا ومموحا  و ومموا ومحلباا ملعبما( مصومح و

  حل وا من ه  بوةض حل وم  ةوإ والقتصوع ا ملخزونا  02.5وست عول تاب ف ناب

 .ومحابف ملخزونا قنوة ومسب س ل ةا ومموحا تعبل  وةض

  ست عول تاص ف ناب حل وا من ه تاإ تنع صو ي أاتوح شااوإ ومبطو   22.4و

ومموا )بومتي تتتحل ومتنبك ومموحا حاف تنك حصا بومتنك وألللي( مصومح ومخزونا 

 .0202/0200ومموحا  ي ومموا ومحومي 
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 تحشاب  حبوزنا )حل وا من ه( ألا تنبع وا اوعوإ غ ا ومتا ت ا 

ب و ل و ومس وق،  بع اببإ شااوإ قطو  وألاحوف ومموا نتوةج حوم ا م عة ح خاو   ي 

 بلب حو   اع الوتررررربا تنى   دماواوإ دصرررررالا ا لوحا  ي دعواة تلك ومشرررررااوإ، 

 مصومح ومخزونا ومموحا حل قتف تلك ومشااوإ ومحابمادحاون ا ز وعة اص لا وا اوعوإ 

 .خالف ومىتاة ومبوعحا

 احابا وسرروسررو تررحلبنظاو  أللح ت و ومحتتما ومتنك ومحااز   وإسررب ي ترربا سرر و

مسررررر طاة الو حمعالإ و ومحصررررراى بومتو ت عل ومو تانوحج والصرررررالح والقتصررررروع 

ومتأا ا د موت و  الو  بتومتوميومتتررررخا، بلب حو سرررر سررررولا  و خىض أسررررموا ومىوةعة 

تررررررررو ي حررومي د بو مرروع ا ز ومحبزونررا بخىض تالىررا والقتاوض م بع خىض امز

اعا  تو تاوض وسرررررررتحاوا 0202/0200ملحبوزنا،  بع تا واعوع حشررررررراب  حبوزنا 

  .و اوعوإ حل ومتنك ومحااز  تاص ف ومخزونا أل ا
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 :ومحوم ا واصالاوإ وم  ال األا  
  ومحعى ومحتبسط الووستاوت م ا وا اوعوإ 

  ز وعة وا اوعوإبومتو تست عل  0202ن و ا ع سحتا ت ومحعى ومحتبسط الووستاوت م ا وا اوعوإ  الو حملس ومبزاوا بو ق 

تمتحع والستاوت م ا الو واصالاوإ ومح سس ا ومحخطط م و حل قتف ب و . لومموحا بتاس ل أعوا واعواة ومتا ت ا بوممحاا ا

 ا وممحل ال الوماابحا ومحصا ا ما ض عاما وامتزوا ومتا تي بتاس ل أعوا واعواة ومتا ت ا بوممحاا ا ت عل داوعة 

و تو تمز ز نظوا دعواة ومحخوطا متمز ز اىواة تاص ف ومتاوةن. بوممع ا  بتتتحلومتا ت ا متحول ا ض اىواة ومتاص ف. ل و 

توم اا بتوماغا حل ومتاع وإ ومنوتما ال وزحا ونتشوا   ابس ابابنو، وال ول وماابحا ومحصا ا قوحإ تتطت ق بتنى   اعع 

 .خالف ومموا وماومو ال ا ومتو تتحنت و ومنسخا وماوم ا حل والستاوت م ا حل واصالاوإ ومحوم ا بوم 

 دعواة ومع ل ومموا 

 متزوا وماابحا توستموعة ومحسوا ومنزبمو ملع ل ومموا بحبوصلا ومم بع الاتبوا بخىض والات وموإ ومتحب ل ا الو ومحعى و

 ومحتبسط. 

  تومحوةا حل دمحومو واصعواوإ  22دمتزا وماابحا ومحصا ا تأل ال تبف نستا صو ي واصعواوإ  وإ وستابوقوإ طب لا وألمف ال

 الومحبوصلا ومم بع ومحت بما اطوما احا ومع ل ت عل تبل ف والات وموإ ومتحب لا  0202/0200 و خالف ومسنا ومحوم ا 

 ومحعى ومحتبسط.

 خالف ومش با ومتسض وألبمو حل  %222تلغإ إ تطب ف احا ومع ل بدصعوا سنعوإ طب لا ومحعى تنستا تا والمتزوا تحست ع و

تحو  تومتموبل حض ومتنك ومعبمي 0202ع سحتا   يومحتبسط وستاوت م ا ومع ل الي ومحعى بتا تاع ث  0202/0202اوا 

 .خحس سنبوإ خالف ابق خىض ات ا  ي صو ي والات وموإ ومتحب لا 

  والنت وا حل واعوع ومحنظبحا ومالزحا بتاب ق مح ض والمتزوحوإ ومحطلبتا حل بزواة ومحوم ا مممف ومع ل توممحلا ومحال ا مواى

 .0202حل اوا  والخ اتالبف وماتض  Euroclearح لف ملتسب ا حل خالف 

 ( ا ض اىواة دعواة ومحوم ا ومموحاPFM) 

 تمز زاحل ا ت عل  0202ن و ا ع سحتا ت بقعا ومو حملس ومنبونعواة ومحوم ا ومموحا مع ع اقونبل  تا وانت وا حل واعوع
بتض تنع ومحس بم ا ومحوم ا متبم ه  اأس و الوومبونبل اعع حل والصالاوإ وم وحا  وتو  ا ث  شحفداعوع ومحبوزنا ومموحا ، 
وممنوصا وماة س ا معباة  ،ومحعى ومحتبسط الودطوا مح شاوإ والقتصوع ومالو الاعوع ومحبوزنا داعوع  ،س وسا ومحوم ا ومال ا
أااوا تشأل داوعة تخص ص والات وط وإ بوالاتحوعوإ  ،وماع وألعنو حل حاتب وإ باوةق ومحبوزنا ومموحا ،واعوع ومحبوزنا ومموحا

 .وإ والقتصوع اقبواع حاوستا ممح ض وما ونوإ ومحبوزن ا بوم  ة، واتو  ا
  0202/0200تاع ث تبا ا ومحخوطا ومحوم ا ملموا ومحومو 

  تالبف  بمواى والنت وا حنهمص وغا ومتبا ا  0202واتبتاومنبع ومعبمو  و ش ا  ختاوا صنعبقتا وستبتوف تماا  ن ا حل
 .داعوع ومحبوزنا ومموحا بتمز زاحل اتاس ل دعواة ومحوم ا ومموحا  مك منشاة بب الاتحوعة 0202حو ب 

 تمز ز شتاا وماحو ا والمتحوا ا 

  ومتنك ومعبمي  والمتحوا ا تحسواعةوالنت وا حل دماوا ومعاوسا ومخوصا تحاومما وانىوق ومموا تومحبوزنا الو تنبع وماحو ا
ما ض اىواة والنىوق  ب مك 0202 وتا فبومحوم ا تالبف  ت ل بزواتو ومتتوحلبوالتىوق الو خطا بآم ا وممحف بومحخاموإ 

. ل و بسبل تلتزا وماابحا توستاحوف ومعاوسا ومخوصا تحاومما والنىوق ومموا محموف بتاوحج وماحو ا والمتحوا ا ومحخصص
 .خالف ومسنبوإ ومبوعحاماف حل تنبع ومصاا بومتمل ا 

 :ومموحا واصالاوإ وم  ال ا
 تمز ز ومشىو  ا مبطو  ومشااوإ ومححلباا ملعبما 

  ومحملبحوإ ومحوم ا ومتىص ل ا ملسنا ومحوم ا  تا ث  تتحلملعبما نشا ومتبا ا ومحاعث ملشااوإ ومححلباا وستحاوا
و م 0226/0202  دطوابمال حنىصال  ال وم  ةوإ والقتصوع ا ب مك  و  ،حشوت  ومح ض ومشااوإ ومححلباا ملعبما بتبا ا 

 .(SOEsحبوصلا وماابحا تمز ز ومشىو  ا  ي وعواة احل وإ ومشااوإ ومححلباا ملعبما )

 تاس ل حنو  وألاحوف ال طا ق تتس ط  بوم ى  ست عل وممع عحشاب  قونبل وممحواك  حبو با حملس ومنبون ومحبقا الو
محاا ا   حو  تملق تىاص ومشانوإ واماواوإ وممحاا ا بتس  ف اااا ومتمواة توالتو ا ومي وماع حل ومابومز غ ا وم
 .بحتطلتوإ ومتبا ق بتب  ا ومتتوةض بومتسم ف وامزوحي محصنمي ومتتوةض ومحستباعة

 تمز ز ومحنو سا 

تتملق تسلطا م وز احو ا ومحنو سا ملتعق ق  ي احل وإ والنعحوإ  ومحصاىبع ا تمع الإ دتو  ا محشاب  قونبل ومحنو سا ت
 :ومتوم ا ومتمع الإ واتو  اا ث  شحف  0202ع سحتا  ي بوالستابو  دمو ومتامحول 

 وألااوا ومتي تحال م وز احو ا ومحنو سا حل تنظ ا احل وإ والنعحوإ بوالستابو  ب بو  محمو  ا حاععة؛تمز ز  .2
 ااوا متحول احو ا ومشااوإ ومصغ اة بومحتبسطا تع أشاوف حم نا حل والستابو ،تمز ز أ .0
 تحول حاومما شىو ا بحاو عة تاتاا اببق مح ض وألطاول،تعوت ا ت عل دمو دتو ا  .0
حو ا ومحست لك ت صعوا آاوا حتخصصا ابف ومتأا ا ومتنو سي متمض وملبوةح اأااوا تحال ومشااوإ حل حطومتا م وز دتو ا  .4

 .بومببون ل ومموحا
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 اإلنفاق العام: 

ا تتخحمعالإ  و تبا ومحست ع وإ بوال تاوتوإ والقتصوع ا حل حمعالإ نحب ب

حتبقما الو دصرررررررعواوإ وماابحا حل وأل بل بومسرررررررنعوإ ومحال ا بوسرررررررموا  وةعة 

بم ا با مك ومسرررررررلض وأللا وممومح ا ألسرررررررموا ا مك أخ و   و والاتتوا وألببومعبم ا، 

ومحسرررررت ع وإ ومخوصرررررا تمحلا وال اوعوإ ومموحا سررررربوا وال اوعوإ ومترررررا ت ا بغ ا 

وسرررت عول خىض نسرررتا ع ل أم زة  و تررربا  ومترررا ت ا ومحتبقض تاصررر ل و، با مك

 و  %26.5ب 0202  و  بن ب %26.2 ومحالو وامحومي متابل ومحبوزنا ملنوتج

حل ومنرروتج ومحالو وامحررومي  و  بن ب  %222تررومحبرروانررا تنسرررررررتررا  0200  بن ب

ال  تمعى اما ومحصررررراب وإ ومموحا اعو حع باوإ ومىبوةع تحشررررراب  أ،   من 0222

حل وا من ه. بسرر سررحح ل و وماع  2052.2ناب  0202/0200 ميومموا ومحو حبوزنا

حل ومنوتج  %2.5تاب ق حسرررت عل ومىوةض وألبمو بوم    تلغ  و قصرررو مإلنىوق وأل

 .  أم زة ومحبوزنا ملنوتج ومحاليومحالو بحل اا خىض نستا ع ل 

بتحب ف ومز وعة ومات اة معو   ي سرررررررنبى بل و الو وماغا حل تاب ق امز الو 

وانىوق الو والسرررتاحواوإ ومموحا متاسررر ل ومتن ه ومتات ا بشرررتاوإ ومطاق بوماتواى 

بوألنىوق بشررتاا ومحبوصررالإ بحشرروا ض وما اتوا بومح و  بومصررال ومصرراو بلب حو 

، وال أل بزواة ومحوم ا قع نماإ ومحطلبا ماما ومع ل بتالىا خعحته  اا الو ومب حا 

ومع ل انسرررتا حل ومنوتج ومحالو وألمحومو بانسرررتا خعحا تاب ق نسرررتا حع باوإ   ي

 :إ احو  ت ل ومشاف ومت ونو ومتومو اوعومحومو وادحل دمحومي ومحصاب وإ بانستا حل 
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 ومحصاب وإ ومموحا:

والقتصرروع   مإلصررالح متتا وصررالح ل اف ومحصرراب وإ ومموحا اا زة وسرروسرر ا 

ومبصرربف بولح و  ومحسررت ع وإ ومحوم ا الو ومحعى ومحتبسررطبومحومي متررحول تاب ق 

خالف ومسرررررررنبوإ حل ومنرروتج ومحالو  %25تررع ل أم زة ومحبوزنررا محمررعف ال  تمررعى 

 و  حل ومنوتج ومحالو %0.2 وةض وبمو  تلغ ناب  بلب حو  تطلن تاب ق، ومبوعحا

 .  ومحعى ومحتبسط

الو أسررررررروس  0202/0200ب ي ل و واطوا  بع تا واعوع تبع اوإ حبوزنا 

لب بإل اوعوإ ومموحا، م حمعف ومنحب ومسنبى وست عول حمعف نحب ملحصاب وإ  بف ال

ومحسرررررت عل بمخىض حمعالإ ومع ل ومموا  و  ومحوميمتاب ق ومترررررتط  ترررررابا وحا 

والمتحوا ا  ومتاوحجومحعى ومحتبسررط بمخلق حسررواا حوم ا تسررحح تز وعة والنىوق الو 

تومااو ا، تواتو ا دمو ز وعة وانىوق والستاحوا  ومبوعا ومىةوإ وألبمو  ومتي تست عل

 الو ومحسولحا  و تاب ق ومنحب بخلق  اص احف اب ب ا. 

وماتح ا  والمتزوحوإاعوع تبع اوإ ومحصررررررراب وإ ومموحا  ي تررررررربا داحو تا 

 تب  اوألمبا بومحموشررروإ بحخصرررصررروإ ومعاا ملسرررلض ومتحب ن ا بومحتحالا  ي سرررعوع 

ع  بوةاو ا تانوحج تاو ف بااوحا بو ترررو  سرررعوع ومتبسرررض  و بومحعابا اغ ل ومم ش 

ست ىواخعحا ومع ل  ومعستبا ا ومحتحالا  و ز وعة حخصصوإ ومتمل ا  والستابوقوإ بو

حض وممحف الو ا ض اىواة ل و والنىوق بومتأاع حل وستخعوحه  بومصاا بومتاث ومملحو

ا بومتمل ا بتحو  خعا حمومو ومصرررامتطب ا بتاسررر ل ومخعحوإ ومحبعحا ملحبوطن ل  و 

وألاا ومحومو ومحتاتن  والاتتوا ي  تا وألخ با مك ، وممح ض خوصرررا ومطتبا ومحتبسرررطا

 .ح ل ومصاو ومشوحفأومت حنظبحا دستاحوف تطب ا بومتبسض  و تطت قالو 
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وسرررتحاوا تنى   وسرررتاوت م ا داوعة  0202/0200احو  ماس حشررراب  حبوزنا 

تشاف  تحل والستخعوا وألحاف م و. بحل لنو  تماس تبع اوإ  تات ن أبمب وإ وانىوق

حل ررروا من ررره ترررعبل  2052.2بومتي تتلغ  0202/0200 ومحرررومي مررروالومحبوزنرررا م

   : ليحع باوإ ومىبوةع، اعع حل ومس وسوإ واصالا ا ومتي  حال تلخص  و   حو 

 والستحاوا  ي عاا بحسونعةحبوزنا  0202/0200تابل حبوزنا نست عل أل  .2

ومبطواوإ والنتوم ا بومىةوإ وألااا تأااو  تموةاا ابابنو تومتزوحل حض وسرررررتحاوا 

م بع تاسررررر ل مبعة ومتن ا ومتات ا بومتأاع حل وسرررررتىوعة أبسرررررض شرررررا اا حل 

احو نسرررررررت عل عاا حتوعاوإ  ،ومحمتحض حل تاسرررررررل ومخعحوإ بمبعة ومحاو ق

حاععة بوماواوإ تمحف الو تمز ز حموالإ ومتنح ا ومتشرررررا ا بتوألخص قطواو 

ومصاا بومتمل ا با مك حسونعة تمض ومحشاباوإ ومببح ا حاف تاس ل ومخعحوإ 

بومتن ا ومتات ا تومباى ومحصررا ا بتاسرر ل مبعة شررتاوإ ومصررال بومتا  تاو ا 

 وناوا وممح با ا. 

حل خالف بوالصرررالح وم  الو ومتشرررا ا والقتصررروع  بومتنح ا ب وطحسرررونعة ومنشررر .0

ومتاا ز الو تحب ف تاوحج دصررررررالح حنظبحا ومتمل ا بتاوحج تاسرررررر ل ومخعحوإ 

، بز وعة ومصررررا ا بز وعة حخصررررصرررروإ ومتعا ن بتأل ف ومشررررتون مسرررربق وممحف

حسررونعة ومنشرروط والقتصرروع  تحصررا حل خالف عاا بدتواا  اص ومتنح ا ملمح ض 

عة ومحشررراباوإ وانتوم ا، بخوصرررا ومحتبسرررطا حن و بومصرررغ اة مز وعة بحسرررون

 عخبف وأل اوع بومشتون بومحاأة بز وعة  اص وممحف وماب ب ا.

 ي ظف تعوا وإ وماىوظ الو والسررررتباوا ومحومي ومحتبوزل والسررررتحاوا  ي م بع  .0

موةاا ابابنو بم بع حسرررررررونعة ومنشررررررروط والقتصررررررروع  بتاى ز  عبل والخالف 

نست عل خىض ومممز ومالي دمو ناب  م و  بومع ل،ح شاوإ ومحبوزنا  توستعوحا

 . حل ومنوتج ومحالو %2.5حل ومنوتج ومحالو بتاب ق  وةض وبمو قعا   9.2%
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ترررو  ا متحب ف ومخطا والسرررتاحوا ا متطب ا ومتن ا د و تبم ه حبواع  والسرررتحاوا .4

بتاسرررر ل ومخعحوإ بومحاو ق ومموحا  والقتصرررروعومتات ا ومالزحا مز وعة تنو سرررر ا 

ل ح ومحبوطن ل تاحوا ومنحب والقتصوعى وستىوعةتاو ا حنوطق وممح با ا متحول 

م و  ،ومطاق بشررتاوإ وما اتوا بومح و  بومصررال ومصرراو خالف تاسرر ل شررتاوإ

)ومححبما  أم زة ومحبوزنا ومموحا وسررررتاحواوإ دمحوميتسررررت عل وماابحا ز وعة 

حا مو نا وم لك ومم وإ مناب  (تممز ومخزو م وتي مت حل وا  022تخالل ومتحب ف و

تف  بو تا نحب  0202/0202حل وا من ه  ي  222من ه ح اف نسررررررر حو  ح بلب 

حل وا من ه  052.2م صررررف دمحومو واسررررتاحواوإ دمو  ،%00سررررنب  حبعوالو 

)ماررو ررا حصررررررررروعا ومتحب ررف( حبرروتررف تبررع اوإ حتبقمررا تحبوزنررا وممرروا ومحررومو 

احررو تا  %54تنسرررررررتررا نحب  حل رروا من رره 000.2تتلغ ناب  0202/0202

حل وا من ه تحشررررررراب  ومحبزونا متحب ف حتوعاوإ والسررررررراول   2.2تخصررررررر ص 

ا من ه ق حا ومعاا ومنبعى ملباعوإ ومسررررررران ا حل و 4.2حن و حتلغ  والمتحواو

 0.5تب  ا ب، حل وا من ه ق حا عاا تبصررر ف ومحاو ق متلك ومباعوإ 0.2بحتلغ 

معع  حل وا من ه متغط ا غوز ومطت مو ملحنوزف م ىا تبصررررررر ف خعحوإ وم  2.0تال

   .حل بل باعة سان ا

نو تومتنو سررر ا محنشرررأى بمز وعة ومبعاة احو نسرررت عل محسرررونعة ومنشررروط والقتصررروع .5

( تاحف ومخزونا 2)تحب ف ومحتوعاوإ ومتوم ا:  وسرررتحاوا ومصرررنوا ا بومتصرررع ا ا

عبالا ماف باعة  4.5واتوا خىض بتبا ع سررررما ومغوز ومطت مو ملصررررنواا انع 

سموا  س ا تواتو ا ومو خىض و ااوا ا محسونعة ومحصونض بز وعة قعات و ومتنو 

مم ع ومىوةق بوممومو بومحتبسررررررط )عوخف وما اتوا مألنشررررررطا ومصررررررنوا ا الو و

م ابة( تب حا  قابش الو اف ا لب بوإ تتالىا سرررررررنب ا  22بخواإ وبقوإ و

وماابحا تاع وألاتوا ومتصرررررررع ا ا  ومتزوا( 0) حل وا من ه 22تبع ا ا تب حا 

ا تبز وعة عاا تنح  ومحتأخاة معى صرررررررنعبق تنح ا ومصررررررروعاوإ ملحصرررررررعا ل

  ومصوعاوإ.

 اإلقتصادى خاصة قطاىع الصناعة والتصديرمساندة النشاط 
امج(   )أهم المبادرات والبر

ي شكل أقساط ستسدد  6.0ستتحمل وزارة المالية 
 
مليار جنيه خالل العام الماىل القادم ف

للبنوك مقابل مبادرة السددداد النقدى لمترخرات المصدددرومن ومم المتوق  أل حصددل   م 

مليار جنيه مم خالل هذه المبادرة خالل العام  25-21السدددددددداد النقدى للمصددددددددروم نحو 

 .2021-2020الماىل الحاىلي 

مليار جنيه لتموول ال زء ال اص  2.0تتضددددددددددددددمم تقديرات الموازنة م صددددددددددددددصددددددددددددددات بقيمة 

و بالسدددددددنة ا وىل مم  دددددد  ألف سددددددديارة أجرة ومي رو اص  00القوىم إل الل المركبات ) المشد

 مم ا
ً
وم و ما ححق  ومر للمسدددددت يد حومالىك( لتعمل بالغاز الطبيىع بدال قدر لسدددددوالر والبب  

ة عمر سداد المركبة بالمبادرة.  %50بنحو   مم تكل ة السيارة خالل مبر
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  قونبل ومخعحا ومحعن ا تشررراف  موف حض اتط وألمبا حسرررت ع وإ تطت ق دسرررتحاوا .9

حل وا من ه  004حل وا من ه حبوتف  092بز وعة حخصصوإ والمبا ومو  توألعوا

ال ومتبع اوإ حل وا من ه  02ومموا ومسررررررروتق بتز وعة  حاعاا مختوحوتبع اوإ 

او ا ومموحل ل متحب ف حتوعاوإ تاسررررررر ل عخبف ومحاعاا ملموا ومسررررررروتق ب مك 

 ومم وز واعوا  ملعبما حل خالف والتو:  بحبظىو

 2 تنسرررتا عبا ا االبة ومحعن ا ومخعحا تبونبل ومحخوطت ل ومحبظى ل حنح٪ 

 بعبل ش ا  و من   و 25 أعنو تاع 0202  بن ا 02 و  ومبظ ىو وألما حل

 بتز وعة نستا وممالبة احو تباا  و ومسنبوإ ومسوتبا . أقصو اع

 االبة خوصرررا تنسرررتا  ومحعن ا ومخعحا تبونبل ومحخوطت ل غ ا ومموحل ل حنح 

و 25 أعنو تاع 0202  بن ا 02  و وألسرررروسررررو ومحاتن حل 20٪   من   

 اوا.  اف حمتوع لب احو ٪22 بم س أقصو، اع بعبل ش ا  و

  حل خالف وقاوا تاسرررررر ل عخبف ومحبظى ل بومموحل ل تومم وز والعواى ملعبما

 422من ه ومو  225ىةوإ حوم ا حبطباا تتاوبح ت ل او ز شرر ا وتررو و ت

 .من ه ش ا و  ب ق ومحستب وإ ومبظ ى ا

 02/9/0202  و ومتاق ا وشتاوطوإ ملحستب  ل ومتاق ا اااا تحب ف. 

  تحنح ومحملح ل ازحا  0202مسررررنا  020حاواوة تالىا تطت ق ومبونبل اقا

حل ومحزو ررو ومحرروم ررا ححالررا  و ز رروعة تررعف ومحملا باررو ز وألعوا بحاررو ررأة 

واحتاونوإ تواترررو ا السرررتىوعة واعوا  ل حل حاو آة واحتاونوإ تتالىا حوم ا 

وامتحوا ا  و اومااحل وا من ه سنب و   تال  ال دنشوا صنعبق  5.9قعالو 

 ملحملح ل تومح ل ومتمل ح ا بحموبن  ا.

 والطىوف ا وض تحاالا بومحبم  ل ومحملح ل عخبف وسرررررررتاحوف تاسررررررر ل 

 تفق ومتمل ا تطب ا او ز) والتتعوةو بوماوتض بوماومث بوماونو والبف بومصررررل

حل وا من ه دتررررررو  ا احو  2.2تحتلغ  0202/0200 و حبوزنا  ومموحمو(

م  و حل وا من ه متصررتح دمحومو ومحتومغ ومحخصررصررا  2.5لب حعاإ بومتومغ 

 .حل وا من ه 0.5ومغاض 
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تب  ا ومحخصرررصررروإ ومحوم ا مسرررعوع ومتزوحوإ ومخزونا توماوحف مصرررومح صرررنوع ق  .2

بومتو سررررررتسررررررحح  0202/0200حل وا من ه  و اوا  222ومحموشرررررروإ تب حا 

واتتواو  حل أبف  بم ب ومبوعا بتشاف س ستى ع  %20تتحب ف ز وعة ومحموشوإ تـرر 

بتمعا واشرررواة حل بل صررروان حموش با مك ومحسرررتاب ل ان ا.  22حنه ناب 

 حموشىابق ومنوتما ال داوعة تسررررب ا ومو ول ومخزونا تاحلإ ومتالىا ومحوم ا مل

البوإ ومخوصرررررررا غ ا ومحنظحا حل ومم %22والما ومحتغ ا بدترررررررو ا نسرررررررتا 

)وممالبوإ ومخحس( مألما وألسررررروسررررري ألصررررراون ومحموشررررروإ ومحنت  ا خعحت ا 

ملموا ومحومو  بومتي تلغإ تالىت و 02/9/0229باتو  2/2/0229داتتواو  حل 

حل وا  2اعبع بسرربل تسررتحا تالىت و ومسررنب ا  و  حل وا من ه 05ناب وماومو 

   .من ه تتزو ع سنب و  

وسررررت ىوا نسررررن والسررررتابوق ومعسررررتباى ملصرررراا بومتمل ا  تا هومتأا ع تونبنبع  .2

 025.9ومموحمو بقتف ومموحمو بومتاث ومملحو، ا ث تتلغ حخصرصروإ ومصراا 

احررو تحررإ ز رروعة  ال وممرروا وماررومي. حل رروا من رره 22.2حل رروا من رره تز رروعة 

حل وا  059متصررف ومو  حل وا من ه 24.9تـرررررررر قتف ومموحمو حخصررصرروإ ومتمل ا 

حل وا  200متصرررررررف ومو  حل وا من ه 22من ه، بومتمل ا وممومو بومموحمو تناب 

  .حل وا من ه 94متصف ومو  حل وا من ه 4ناب بومتاث ومملحي ت، من ه

ومتأح ل ومصررراي بوألعب ا باالإ غ ا ومبوعا ل الو بقع تا ز وعة حخصرررصررروإ 

معبما تعا مي ض وسرررررررتحاوا ومتنى  حل وا من ه ح 22.2متصررررررررف ومو  نىبا و  وم

، ومحاو ظوإ حل أاتا اعع م شحف   ه بومتبسض ومشوحف ومصاو ومتأح ل محنظبحا

 ومصررراو ومتأح ل معاا حخصرررصررروإ من ه حل بل 022ا ث تتترررحل ومحبزونا 

 5022 بحتلغ والمتحواي ومترررحول حموش أصررراون حل ومبوعا ل مغ ا ومشررروحف

   ومصا ا. ملااو ا ومموحا مل  ةا من ه حل بل

ل و تواتو ا دمو والستحاوا  و عاا بحسونعة ومحتوعاوإ  و حموف ومصاا حاف 

حل بل صرررراا ملبترررروا الو   اس سرررري، بحتوعاة ومبترررروا الو  222حتوعاة 

قبوةا والنتظوا با ض اىواة ومحسررررررتشررررررى وإ بتب  ا وألعب ا بوألحصرررررروف بأمتول 

ومحتوعاة وماةوسرر ا معاا وألطىوف بومحسررتلزحوإ بوألم زة ومطت ا، بأ تررو دطالق 

 بز وعة اعع وساة وممنو ا ومحاازة بأ تو ز وعة اتونوإ وألطىوف.
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ترحل والغ  ا ومحعاسر ا( ومو تنسرت عل ز وعة حخصرصروإ والغ  ا تومحبوزنا )ت .6

ال ومنتوةج ومحتبقما ملموا  %05.5حل وا من ه تز وعة سرررررررنب ا قعالو  9.0

حل وا من ه تز وعة  20.2، بحخصرررررررصررررررروإ والعب ا ومو 0202/0202ومحومو 

حل وا من ه تز وعة سنب ا  0.0، بحخصصوإ ومح وة ومو %22.2سنب ا قعالو 

حل وا من ه ب مك اله  4.2، بحخصرررررررصررررررروإ ومنبف بوالنتبوالإ ومو %0 وقعال

محبوم ا ومز وعوإ ومتو تتا  و أسرررموا تلك ومسرررلض بمترررحول قعاة ومم وإ الو 

وماابح ا ومتو تب ا تلك ومخعحوإ سرررعوع تلك ومحسرررتابوإ تشررراف حنتظا ملم وإ 

متررحول والسررتعوحا ومحوم ا متلك ومم وإ، با مك متاحف ومخزونا واتوا تمض ل   

 ومخعحوإ ال ومىةوإ غ ا ومبوعاة.

ب و حموف وماحو ا والمتحوا ا  س تا وماىوظ الو تب  ا حخصصوإ حوم ا او  ا  .22

مم ش بومسررررلض بحنوسررررتا معاا ومسررررلض ومتحب ن ا متررررحول تبو ا اف حل اغ ل و

حل وا من ه  22.0حل بل حبوطل تتالىا حبعوالو  22ومتحب ن ا وألسرروسرر ا مناب 

حل وا من ه متحب ف حتوعاة تطب ا  25احو سررر تا ترررخ  .0202/0200 و اوا 

با ا بشررررروحلا  ي حسرررررتبى ومخعحوإ بمبعى نومباى وما ى ا بتحو  ابق نبلا 

ومعاا ومحتملق توممونن ز وعة احو نست عل  وما وة ماو ا ساول وما ل ومحصاى.

ا ث  ومتررررررحول والمتحواي بتاو ف بااوحا(والمتحواي، بومعاا ومنبع  )حموش 

 .0202/0200حل وا من ه تحبوزنا  26 تا تخص ص

ت ل وألعبوإ امز ومحبوزنا بزواة ومحوم ا تنب ض حصرررررررروعا تحب ف تسرررررررت عل  .22

أصرررتح حال و  أسرررموا ومىوةعة  ونخىوضحض تعا ب بومخوام ا،ومحال ا وألسررربوق ب

لنوك دحاون ا أاتا  و ومتبسررررررض  و وسررررررتتعوف والقتاوض قصرررررر ا وألمف تأعبوإ 

بومخوامو ت عل ز وعة احا ومع ل  مسررررررربق ومحالوو تحب ل ا طب لا وآلمف حل

 بوماع حل حخوطا داوعة تحب ف ومحع بن ا ومبوةحا.

 ومتبسض  ي ك ال طا قأسلبن داعوع بتنى   ومحبوزنا ومموحا ملعبما ب م تطب ا .20

حاوقتا  وال ا وألعوا بت عل تمظ ا ومموةع الو م تطت ق حبوزنا ومتاوحج بوألعوا

ومحصررررراب وإ بتاب ق أاتا وسرررررتغالف ححال محبواع ومعبما بتحو  ابق أاتا نىض 

حبزونت و الو  تتطت ق حبوزنا ومتاوحج بوالعوابزواوإ او ا ومق وا  ، حضملحمتحض

حض وسرررررررتحاوا ل و ومتبمه بتمز زة  إ ومتوتما ماف حن وحع ا وإ ومخعحوباو ا 

 .خالف والابوا ومبوعحا
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 والصحة التعليم

وع موازنة السنة المالية  مجموعة من المزايا المالية لبعض  2021/2022تضمن مشر

القطاااااعاااااي الوحيويااااة الحعامااااة قااااالاااااااااااااااااة العااااامل     قطاااااع التعليم  التعليم مااااا  باااا  

 . ،(، وذلل  العامل     قطاع الصاااااااحةوالجامىع والبحث العلىمالجامىع، التعليم العاىل 

 امل    بهلين القطاع    فيما يىل: وتتمث  مجموعة المزايا المالية المقررة للع

 : التعليم ما  ب  الجامىع: 
ً
 أوال

مراعااااة زماااازة طاااافز تطامر المعلم     قطااااع التعليم  بااا  الجاااامىع  اااالتعليم العاااا   -1

مليار جنيه له للمراط  السنية  رماض األطوال،  1.5بلغ واألزهر والسابق إعتماز م

،( بتيلوة إهاااااااااافية  لرها 
 
 والثالث اببتلاث

 
مليار جنيه  1.0الصاااااااااوول األول والثاث

 لتصااااااا  التيلوة ال لية مبلغ 
 
مليار جنيه. ومن  2.5بهاااااااافة الصاااااااا الرابل اببتلاث

 جنيه شااااااااااه   670المقلر أن تصاااااااااا  متو اااااااااان إ ااااااااااتوازة المعلم إىل نحو 
 
  لااااااااااا 

ً
ما

،(.  550إ توازة بنحو 
ً
 جنيه شه ما

عىل المخاااطب     قااانون التعليم وذااللاا   2020لساااااااااااااانااة  212تطبعق القااانون ر م  -2

التعليم األزهرى والهعئااااي اليش لهااااااااااااااملهاااا وابزارم     قطااااع التعليم  بااا  الجاااامىع 

 ااااااااااااااواا  التعليم العا  والتعليم األزهرى ودل  من قلل زمازة  لل المعلم، طافز 

األزاا، ميااافاامة إمتحاااناااي النقاا  مل تق مر طااافز ليزارة الماالر اااااااااااااايااة ودلاا  بتيلوااة 

يية والتعليم والتعليم  5.6مالية كلية  لرها   ومهااااام  معلىم العش
ً
مليار جنيه  اااااناما

ما.   العا  واألزهر الشر

جلير  اللذر أن إ توازة العامل     قطاىع التعليم والصحة من المزايا المقررة لهم  -3

  ابهافة لما هو مقرر لجماع العامل     الجهاز ابزارى لللولة. 

 
ً
 عاىل والجامىع والبحث العلىم: : التعليم ال ثانيا

زمازة طافز الجوزة للسااااااااااااااازة أعضاااااااااااااااا هعئة التلراك ومعاونعهم  الجامعاي والمرا ز 

 .1972لسنة  49والمعاهل والهعئاي البحثية المخاطب     القانون ر م 

 
ً
 : طاع الصحة :  ثالثا

 المبازراي المختلوة  
 
تيلوة إثا ة األطقم الطبية والتم مضااااااااااااية والمساااااااااااااعلة العاملة  

و  ذوروناااااااا والمباااااااازراي األقرى تحااااااا  م لاااااااة                قطااااااااع الصااااااااااااااحاااااااة لمواجهاااااااة فع 

 .مليار جنيه 1ملعون لحة ،( بتيلوة تقلر بنحو  100  

 .مليار جنيه 5.0تياليا األطباا الميلو     قطاع الصحة بتيلوة  لرها نحو  

 االعتبار بإ توازة كافة العامل    المهار العهم  عاليه مما تقرر لجماع 
 
هلا مل األقل  

  العامل    
 
 . اللولة من علواي وطافز إها 
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 وستحاوا م بع تاس ل ل اف وانىوق وماابحي: .20
 

 

 وألمبا بتمب توإ ومموحل ل: 

ست عل وماابحا تخى ل أاا  الو  ومتابا اواصالاوإ ومحوم ا بوالقتصوع ا تنى   ت

ض تموسررررت عول تنى   تا  بع ب ي ترررربا تبم  وإ ومب وعة ومسرررر وسرررر ا  ومحبوطن ل،

ز وعة  وتباة وألمبا  نسررت علا ث بومحموشرروإ  وألمبا متاسرر ل حنظبحا والماواوإ

   حل وا من ه حبوانا تتبع اوإ ومحاعاا مختوحو ومموا ومسوتق. 02تناب 

   وعةز  ابق تشاف ومموحل ل بتمب توإ والمبا تون ز وعة ومبوعا ومموا حبوزنا تست عل

  سرررررنبى نحب حمعف وسرررررت عول خالف حل ومحبوزنا توم زة ومموحل ل عخبف  و اب با

  المحومو والو سررنبى نحب حمعف تاب ق الو ومتاا ز حض ومتتررخا حمعف  ىبق مالمبا

  بومتمل ا. ومصاا تبطو  بملموحل ل ومبسطو تومعاموإ ملموحل ل ومحستاق والما
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 :شاوا ومسلض بومخعحوإ

  مصومح ومموحا ومحبوزنا أم زة حستابوإ او ا سعوع ومبوعا ومحومي ومموا حبوزنا تشحف

  حخصرررصررروإ مسرررعوع تاىي بحخصرررصررروإ( بوالنواة وما اتوا  وتباة) وما اتوا قطو 

  ملصررر ونا حخصرررصررروإ تخصررر ص ومو تواترررو ا ومحعاسررر ا بومتغ  ا بوالعب ا ومح و 

 ناومحبوز أم زة الو ومحستابا ومحخصصوإ بتب  ا وماأسحومي والنىوق ز وعة تنوسن

 .وممع عة ومحعل بتوقي واعوا ا ومموصحا مشااا

 :ومىبوةع حع باوإ

  بتحو ومىبوةع حع باوإ  وتباة الو ومسررر طاة وسرررتحاوا ومبوعا ومحومي ومموا سررر شررر ع

 محوميبا ومحالو ملنوتج ومىبوةع حع باوإ نستا بونخىوض تاسل وستحاوا  ي  سولا

 .ومحبوزنا حصاب وإ
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 :والمتحوا اومعاا بومحنح بومحزو و 

وم    ومنبع بشرررررررته  ومنبع ومتعا مي دمو ومعاا  وسرررررررتحاوا ومتابفوماابحا  تمتزا

  ست عل ومىةوإ وألبمو تومااو ا بومحنوطق وألااا وات ومو .

حنظبحا ومعاا بوتخو  دماواوإ متاشررر ع والسرررت الك احو تسرررت عل وماابحا دصرررالح 

  تا تاع ث ت ونوإ ، ي  وإ ومسرر وقب. حبواع ومعبمابتاسرر ل اىواة دنتوإ بوسررتخعوا 

ومعاا وماب ب  ل ا ث تشرر ا ومتبع اوإ  حسررتابي دمو ملبصرربفومحسررتى ع ل حل ومعاا 

حل بل  22محنظبحا عاا ومسرررررررلض ومتحب ن ا ومو ول حنظبحا عاا ومختز تغطو ناب 

 حل بل حستى ع. 90.9حستى ع ت نحو حنظبحا عاا ومتطوقوإ ومتحب ن ا تغطو ناب 

 مصررومح ومخزونا ومتزوحوإ مسررعوع او  ا حوم ا حخصررصرروإ تب  ا الو ومحبوزنا بتمحف

 الإومم حخصصوإ بز وعة وممع ع تومبونبل ومبواعة مالمتزوحوإ ب بو ومحموشوإ صنوع ق

 .بااوحا تاو ف تانوحمي بحستابوإ والمتحواي بواساول ومعبما نىبا الو
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 والستاحواوإ: 

حل واماواوإ واصررالا ا مز وعة حخصررصرروإ  تب  ا تمتزا وماابحا وسررتغالف حو  تا 

  وحاومم والسررتاحوا ومححبما حل قتف ومخزونا تشرراف ات ا  ىبق حمظا تنبع ومحصرراب وإ

حل  ا ث ،ملحبوطن ل ومحبعحا ومخعحوإ مبعة بتاس ل ومتات ا ومتن ا تاس ل متحول

 حتترررررررحنراومحبوزنرا حشررررررراب  ومحتبقض ول تاتىض محلرا والسرررررررتاحرواوإ ومحرعامرا ت

 0202/0200والسرررتاحواوإ ومححبما  وت و  حل قتف م وإ ومحبوزنا ومموحا ملعبما  و 

متصرررررف محلا  (0202/0202وماومي ) ومحوميومموا تبع اوإ حبوانا ت %54.5تناب 

حبوتف تبع اوإ حاعاا المحومو حصرراب وإ شرراوا حل وا من ه  052ومحخصررصرروإ ومو 

بومتي تبعا تناب  0202/0202وألصررررربف غ ا ومحوم ا )والسرررررتاحواوإ( ملموا ومحومو 

   .حل وا من ه 000
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 : تنويع مصادر التمويل وادارة أكثر كفاءة للدين العامخامسا  

 ق والسرربوسرر وسررا تنب ض حصرروعا ومتحب ف ت ل وألعبوإ ب توتتو بزواة ومحوم ا  تببا

لنوك وحاون ا ملتبسرررررض أسرررررموا ومىوةعة أصرررررتح  ونخىوضحض بومحال ا بومخوام ا، 

 مسرربقو بوسررتتعوف والقتاوض قصرر ا وألمف تأعبوإ تحب ل ا طب لا وألمف سرربوا حل

 .0202/0200بلب حو نسرررررررت ع ه خالف حشررررررراب  حبوزنا  ومحالو ومخوامي أب

وممعبف ومتومي و تاوترررروإ تحب ف وات وموإ ومحبوزنا سرررربوا حل ومسرررربق ب ماس 

 ومحالو وب والقتاوض ومخوامي:

 ف خال واتىمإ بتحاومما تطبا أسررموا ومىوةعة  ي ومسرربق ومحالو  نمع أل وألسررموا

سما صال وممن ه  ي نب حتا  0222/0222 اوا ستن تاا ا  بلب حو  0229ت

وح ومترررررغبط ومتترررررخح ا ومحاتتطا تح محتب  ع ا ماتطلن وتتو  سررررر وسرررررا نبع ا 

ا ومصال ملحاو ظا الو ا بس أحبوف ومتنبك، بتومتومي تأاا حتبسط سماتىو  تو

بحض نموح تانوحج واصررررالح والقتصرررروعى  سررررما ومىوةعة الو ومع ل ومحالي سررررلتو .

بونخىوض حمعالإ ومحع بن ا بوالقتاوض وماابحو بونخىوض حمعالإ ومتترررررررخا 

ومتاومض تعا م و ححو سرررررحح  و ومسررررربق ومحالو  و ومىوةعة أسرررررموا ومحالو تعأإ 

تعال  حل حتبسررررطا بطب لا وألمف ومسررررنعوإ  تومتبسررررض  و وصررررعوا بزواة ومحوم ام

مع ل بوماع حل حخوطا واوعة تحب ف قصررررررر اة والمف  وأل بل ت عل ز وعة احا و

 .ومحع بن ا ومبوةحا

2020/20192021/20202022/2021البيان

موازنة مبدئيةمتوقعختامي

9183089977331068508االحتياجات التمويلية للعام المالى 

462775506352475508العجز الكلى

426952455485477673سداد القروض المحلية

2858135896115327سداد القروض األجنبية

9183089977331068508مصادر التمويل  

18917816544078375التمويل الخارجى

04224012375قروض من مؤسسات دولية 

76954512000صندوق النقد الدولى

1122247200066000اصدار سندات دولية

000قرض من دولة ألمانيا

000قرض من دولة فرنسا

000قرض من المملكة المتحدة

729130832293990133التمويل المحلى

المصدر: وزارة المالية

االحتياجات التمويلية للعام المالى للمدى المتوسط 

بالمليون جنيه
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 ي  بن ب  %22.2ابومي بونخىض حتبسط أسموا ومىوةعة الو ومع ل ومحالي حل 

. أحو تومنسرررررتا مسرررررما ومىوةعة الو 0202 ي  بن ب  %24.2دمو ابومي  0222

ومع ل ومخوامي   نوك اتوإ نستي خالف  تاة ومحشولعة؛ ا ث اول قع بصف مابومي 

بارررروبع  0222 ي  بن ب  %9اا ونخىض مابومي  0222 ي  بن ب  2.2%

 ي  %2ببوصف واتىواه مناب  0226 ي  بن ب  %9.9والاتىو  حمععو  دمو ناب 

 .0202 بن ب 

  ،بتومنسرررررررتا الاتىو  حمعالإ ومىوةعة الو ومع ل ومخوامي خالف  تاة ومحشرررررررولعة

   مزى  مك دمو ومتبلتوإ ومخوام ا بخوصررررررررا تلك ومحتملبا تأزحوإ وألسررررررربوق 

حل أزحوإ طوانا نت ما  0222ومنوشررةا؛ ا ث اونإ والسرربوق ومنوشررةا حن  اوا 

مع  و، بزوعإ موةاا اباب موا ا  نو حل اعة وألزحوإ مز وعة امز ومحبوز ل وم

تف متاى ز  ا ث بتررمإ تررغبطوإ الو صررونمي ومسرر وسرروإ ا موع بسرروةف بسرر 

 بمال تشاف حتبوزل اتو ال تأتي تنتوةج ااس ا.  ،والقتصوعوإ
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  22ب  الاظ تاومض وسرررررتاحواوإ وألمونن  ي وألباوق ومحوم ا وماابح ا تابومي 

تسررتن  0202حل وا عبالا  ي ومىتاة حل حنتصررل  تاو ا اتو حنتصررل  بن ب 

( تشرررررررأل تتموإ uncertaintyز وعة انصرررررررا ومخطا ومحتملق تمعا وم ب ل )

 موةاا ابابنو.

 دعواة ومع ل بتبل ف ومحخوطا تمحف بزواة ومحوم ا تم ع حتبوصرررف الو تاسررر ل ب

 ومحتملبا ت اوعة ومتحب ف حل خالف اعة قنبوإ اة س ا:

o ،خىض أاتوا ومع ل 

o ،دطوما احا ومع ل 

o .بتطب ا سبق وألباوق ومحوم ا 
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 تومنستا مل عل ومخوص تخىض أاتوا ومع ل، تمحف بزواة ومحوم ا الو شب ل، ب

وستحاوا تاب ق ومتتط ومحومو  وألبف حتملق تخىض حع باوإ ومىبوةع حل خالف

دتتو  س وسا تنب ض حصوعا ومتحب ف ت ل وألعبوإ  بتاب ق  بوةض أبم ا با مك

 .بوألسبوق ومعوخل ا بومخوام ا

   و الومحمحباا والقتصرروع ا حض تمحف بزواة ومحوم ا تومتنسرر ق ب و ل و واطوا

اف  وموإتاسرررر ل اىواة تبم ه ومحبواع بتاث تعوةف تحب ل ا تتنوسررررن حض وات 

 ي دصرررررعوا  0202حاالا.  نماإ بزواة ومحوم ا ح خاو  خالف شررررر ا أاتبتا 

ف تبم ه ومتحب  بتاختاوا  ي توا خ حصا بومحنطبا ااف، س وع ا أبف سنعوإ 

وم   تا تب  ا  حل ل   ومسررررررنعوإ مالسررررررتاحوا  ي حشرررررراباوإ  وإ ت مع ت ةي 

احو  ما  وممحف  عحا.بتاواي والسرررررتعوحا ومت ة ا ححو  اىظ اببق وألم وف ومبو

 اوم و  الو وستصعوا قونبل ومصابك.
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 حو ومشرررررررق وآلخا   ب حتملق تخىض والات وموإ ومتحب ل ا بومتي تتابل حل  أ

أقسررروط ومع بل ومسررروتبا بومتي  تا خىتررر و ال طا ق حع آموف  بسرررعوعومممز 

مع ل ملنوتج ومحالو بوممحف الو خىض نسررررررررن ومممز ومالو ملحبزونا  أعبوإ و

 .بتاب ق  بوةض حوم ا أبم ا تسولا  ي وماع حل حمعالإ والقتاوض وماابحو

بتمع ا واشررواة دمو أنه  ي بقإ واتىو  أسررموا ومىوةعة  ي أابون تاا ا سررما 

حل قتف بزواة صررررال وممن ه، تا وخت وا أعبوإ ومع ل قصرررر اة وألمف ال احع 

ف ومب حا ومموم ا محع باوإ ومىبوةع ومحوم ا   مىتاوإ طب لا. بمال حضمتىوعى تاح 

ونخىوض أسموا ومىوةعة أصتح لنوك وحاون ا ملتبسض بوستتعوف والقتاوض قص ا 

وألمف تأعبوإ تحب ل ا حتبسررطا بطب لا وألمف سرربوا حل ومسرربق ومخوامي أب 

ومحالو، بلب حو  صرررررن حتوشررررراة  ي وم ع  ل وماوني بوماومث ومحتملب ل ت طوما 

 وماابح ا.مألباوق ومحوم ا ومحالو  احا ومع ل بتطب ا ومسبق

  بنماإ بزواة ومحوم ا  ي تاب ق حسرررررررت ع وإ وسرررررررتاوت م ا دعواة ومع ل  ي

خىض  ، باونإ ألا ألعو  و0226نسررخت و وألبمو بومتي تا نشررالو خالف اوا 

ستا حع بن ا أم زة ومحبزونا ومموحلا بوطوما احا ومع ل با مك وممحف الو   أالن

ومبوتف ملتعوبف بوألعبوإ ومبوتلا بتتخطو نسرررررررتا ومع ل ومحالي قصررررررر ا وألمف 

 حل دمحومي ومع ل ومحالي ومبوتف ملتعوبف. %52ومـ متبلتوإ أسموا ومىوةعة اومز 
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  بقع تطبا اص ع ومسنعوإ تحمعالإ أالو حل حمعالإ تطبا اص ع وأل بل ا ث

مو وماصرر ع ومبوةا حل دمحو %42دمو  0202بصررف اصرر ع ومسررنعوإ  و  بن ب 

 و  بن ب  %00، ب0226 و  بن ب  %02مألباوق ومحروم را حبروانرا  تـرررررررررررررر 

. ب امض  مك دمو تطبا حمعالإ صو ي دصعواوإ وأل بل بومسنعوإ ا ث 0222

حل دمحومو صرررو ي واصرررعواوإ  %22.6بصرررف صرررو ي دصرررعواوإ وأل بل دمو 

 %0ل بمأل ب %62، حبوانا  تـرررررررر 0202ملسنعوإ  و  بن ب  %22.2حبوتف 

سنعوإ  و  بن ب  سنعوإ وماابح ا ناب  .0222مل احو تلغإ صو ي وصعواإ وم

 . 0202/0202حواس  - حل ومحومو والصعواإ خالف ومىتاة  بم ب 222%
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 2021املصرية " فرباير سندات نظرة حتليلية عن اإلصدار الدوىل لل

  دطلبال  دشر ء من قبل  درساثرران  ألجانب شه   دطرح  د كد  منذ ب  ااه تز اً   مسارًر  كقواًا

من جريع  درناطق ك د كل  يث ك ل  جم طلبال  القاااب من قبل  درساثرران  ألجانب إد  

 د ير   دطرح  أل ل (. %033مليار دكالر ابرع ل ت طي  تع ى  0665أقثر من 

 ة ا  دوالاال  دراتطلبال  دشر ء جاءل من قبل مساثرران من جريع  درناطق  دج ر تي  برا تيه 

، %02، %09ك د كل  ألكركبي  كدكل  دشرق  الكسط كأترا يا ك د كل  آلسيوا  بنسب 

 عل   داو د .  065%، 565%

  دطلب  د وى ك درانوع من جانب  درساثرران عل   القاااب ت   دسن  ل  د كدي   دريرا   دى 

مساثرًر  ج اً   اكاابون  03 مساثرر منهم 033 د  كجود طلبال شر ء من قبل ما ا رب من 

   دلررة  ألكد  ت   دسن  ل  د كدي   دريرا .

  جرادي  جم  دطلبال دلشر ء بادسن  ل  دريرا   درطرك   جاء بادكامل من خارج  دبالد، بينرا 

تال ظ  ن إ   ر ل بعض  د كل  ألخرى مثل  دررلك   دعربي   دسعودا  كترقيا تاضرن طلبال 

 كبادااد  تإنثرران كمؤسسسال متلي   ك تعرل د خل  سو قهم  درتلي ، شر ء قبيرة من مسا

كجود طلب قبير كمانوع كقوى عل   دسن  ل  دريرا   د كدي  كمن خارج  دبالد اؤق  عل  ث   

 درجارع  د كدي تي أد ء كسياسال  دتكوم  ك دسلطال  دريرا ، كقذدك تتسن مؤشر ل 

  القاياد  دريري.

 من خالل  دطرح  د كدي  ألخير تي  دتيول عل  أقبر ق ر كقير  من  اتي نجتت كز رة  درادي  

 . دناشئ طلبال  دشر ء من  درساثرران  ألجانب دكات   دطرك ال من قبل  ألسو ق 

  ك ر ت كز رة  درادي  عل   سا طاب شر ئح ج ا ة من  درساثرران ب رض توسيع قاع ة

 د كدي ، تكان  إلتجاه بانواع أدك ل  د ان  د كدي   درساثرران تي أدك ل  د ان  دريرا  

قادسن  ل  دخضر ء "تكان درير دكرها  دراادى ألكل إ   ر  كومي دكد  بادشرق  ألكسط 

كشرال  ترا يا"، قرا تعرل كز رة  درادي   ادياً تي  إلجر ء ل  دانفيذا  إل   ر قانون  ديكوك 

انواع أدك ل  د ان كتوسيع قاع ة  درساثرران  دسيادا  قخطوة إضاتي  نتو  سار تيجياها د

خالل  دفارة  د ادم  كذدك  ا  ااسن  دلرساثرران  د خول باع  د كبنسب أقبر من متاتظهم 

  درادي .
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  ساطاعت كز رة  درادي   خايار  داوقيت  درناسب دلعودة  د   ألسو ق  د كدي  ك دذي ااأق  من 

   ر تها  د كدي   دساب  ، كاعابر نجاح قبير خا   تت يق مع ل عائ  منخفض م ارن  بكات  إ

 ن  ألكدوا   الكدي دلسياس   درادي  تارثل تي  خايار أتضل  دب  ئل  دراا   داروال  درو زن  

 دعام  دل كد  مع خفض تكلف  خ م   د ان ك دذي  نعكس عل  تسعير  دسن  ل  د كدي   دريرا . 

 ":9390ريري من  دسن  ل  د كدي  "تبر ار كتيرا الي عرض الهم ناائج  إل   ر  د

مليون دكالر،  553(، كب ير  9396شرات  ذ ل  جل زمني خرس أعو م ا سات اق تبر ار  -

"أقل  سعار عائ  دذ ل  ألجل  دزمن  دلسن  ل  د كدي   دريرا   %06555كبلغ سعر  دعائ  

 عل   الطالق".

مليون دكالر،  0533(، كب ير  9300عشر أعو م ا سات اق تبر ار  زمنيشرات  ذ ل  جل  -

 . %56555كبلغ سعر  دعائ  

مليون دكالر،  0533(، كب ير  9360 ربعون عام ا سات اق تبر ار  زمنيشرات  ذ ل  جل  -

"أقل  سعار عائ  دذ ل  ألجل  دزمن  دلسن  ل  د كدي   دريرا   %5653كبلغ سعر  دعائ  

 عل   الطالق".

  شكل ب كهو ما اامتساه ف كز رة  درادي  تت يق  داو  ل  درسارر مع  درساثرراين  د كديين

دكرى كباناظام ش ا  به ف ت طي  قات   درناطق  دج ر تي  ك سا طاب شر ئح ج ا ة من 

 درساثرران باألسو ق  دعادري  مثل أمراكا  دجنوبي  ك د كل  السكن تاني  كدكل شرق  سيا كذدك 

ار  ناشار  دوباء  دعادري كتاح خطوط  دطير ن  د كدي، كذدك الطالعهم عل  مساج  ل بع   نتس

 القاياد  دريرى كتتسن مؤشر ل  داينييف  الئاران  دل كد  دجذبهم  د  سوق  ألكر ق 

  درادي   دريرا   دتكومي .
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 2021/2022 املايل عامال: املخاطر املالية مبشروع موازنة سادسا  
 ااعواة بحتوتم اباصرررا  حتاوحلاالو داعوع حنظبحا  ومحصرررا ا ومحوم اتمحف بزواة 

تاب ق   يتشرررراف  موف بحال بالا بتحو  سررررولا  ومحوم الا ومحخوطا أبومتموحف حض 

 ب مك حل ومحبوزنابز وعة ومبعاة الو تاب ق حسررررررت ع وإ  ومموحا ومحوم ا اوسررررررتعوح

 :خالف

  اة ومح ا ومحوم الا ومحخوطا  تتحل تاع ع بتبص ل أل سنب واعوع تبا ا نصل

    وقتاوح بتنىبتومتبوز   يتاب ق ومحسرررررررت ع وإ ومحوم ا ملموا ومحمن االو دحاون 

 .ومحوم املتموحف حض ولا ومتاع وإ  ومحطلبتا ومتصب ت اوب  والاتاوز اواماواوإ 

  حل حخوطا تغ ا بونااول وألسرررررررموا  ومحبوزنا اوسرررررررتخعوا آم وإ ومتابط ماحو

تررو  تا أ  بومتي وألصرر لا ومحبوزناو تاوترروإ حبوانا ت وألسرروسرر املسررلض  وممومح ا

 . ومحبوزنابقإ واعوع  ومحتوااومتبع اوإ  أاعثتبا   ي واعوعلو بتبع الو

 تشاف حتوشا مبز ا  توتما 0222اوا  ومعوخل ا  يملحاومما  اونشوا باعة حستبل

حوم ا لك ومباعة تحسررررررررواعة بز ا  وم حوم اا ث تببا ت بواعواة وممل و تبزواة  وم

 ا أبتاع ع  ومحوم ا مبزواةومتوتما  حصرررومحومبطواوإ بومعوا أ االو حاومم ومحوم ا

  ي حنظبحا وممحف باىواته. ب تاس لأحخوطا وب نبوط تتطلن تصب ن 

  بتشرراف  ع تاعمتررحول  بشرر ا تشرراف عق ق  ملحبوزنا اواعوع حسررت ع وإ شرر ا

 بحسرررت ع وإ ومحوم اتاب ق ومحسرررت ع وإ ومبعاة الو حخوطا حاتتطا ت ا أسرررا ض 

  ومع ل.

 تشررررراف  سرررررحح تبمبع حابنا  ي  تطت ق آم ا ومتسرررررم ا ومتلبوةي ملحبوع ومتتابم ا

تسم ا ومحنتموإ ومتتابم ا باحو ا ومحبوزنا بوم  ةا ومموحا ومحصا ا ملتتابف حل 

 ال بأسموا تانإ وممومح ا.تبلتوإ تغ ا أسموا سما ومص

 وسرررتاوت م ا ومتموحف بوماع حل ومترررحونوإ وماابح ا تحو  ترررحل  وممحف الو واعوع

تأل والقتاوض وم    تا تتررحونوإ اابح ا سرر تا تبم  ه متحب ف حشرراباوإ  وإ 

 .معبى بقعاة ومحبتاض الو خعحا ل و ومع ل تشاف سل ا
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  :تغ ا وال تاوتوإ والقتصوع ا (أ)

تسررتن تعوا وإ موةاا  وممومحي والقتصرروع بومصررعحوإ ومتي بوم  وأعإ ومتبلتوإ 

 ابابنو ومو نتوةج ات اة بح ااة الو ومنشرررروط والقتصرررروع  وممومحو بحمعالإ ومتبظل

ومحوف بومتباصرررروإ  سرررربقأ بتاومض ومنحب بحمعالإ وانتوم ا ونخىوض ححو أعى ومو

 حاف وماة سررررررر ا ومنحب ابوحف ونخىوض دمو  مك أعى بقع. ومتطوماز وعة حمعالإ ب

 سررلتو  الو أعوا واقتصرروع وإ تشرراف داا بومصرروعاوإ وماأسررحومي بوانىوق والسررت الك

 دمو والزحوإ ومحاتتطا تموةاا ابابنو أعإ بقع ومحتبعحا بومنوشرررةا الو اع سررربوا.

بلب حو سرررر  عى دمو تزو ع  تررررخحا حوم ا تاى ز ازا تأاعوع بتنى   وماابحوإ ق وا

تاومض  ححو قع   عى ومو والقتصرررررروعوإبحسررررررتبى ومحع بن ا تاو ا  ومحبوزنوإ امز

ملعبف بلب حو قع  ابل مه تتموإ وقتصوع ا غ ا حبوت ا  ي  حوم اوم حسواوإبتعلبا وم

مه  ل اب قع وم   وألحا ،ىوةعةوم أسمواواتىو  ب تتخاومحستبتف حاف واتىو  حموعالإ 

  والقتصوع وممومحي.  الوتتموإ سلت ا 

 و ومبوةحا ال  شررراف داتحوف تغ ا وا تاوتررروإ واقتصررروع ا ومعوخل ا بومخوام ا ب

 والقتصرروع ا وال تاوترروإم و  بع تا داعوع ، أاع ألا حصرروعا ومحخوطا ومحوم اومحبوزنا 

تشرررررراف ا ا بتحو  تررررررحل ومتابط  0202/0200 محبوزنا ومموا ومحومي وماة سرررررر ا

 تظررف ع اوإ ومحسرررررررت رررع رررا، بمالبومبرررعاة الو حبوم رررا أ رررا دنااو ررروإ ال ومتبررر

 ومحست ع وإ ومحوم ا قع تتواا تبمبع تغ اوإ ات اة  و وا تاوتوإ ومتوم ا: 

 حمعالإ ومنحب: .2

 مع حمعف ومنحب أاع ألا وا تاوتوإ وماة س ا ومتو تتنو ال  و وممع ع حل تنبع 

. والخاىبوال اوعوإ ومحبوزنا ومموحا حاف تبع اوإ وا اوعوإ ومترررررررا ت ا بوممحاا ا 

ومحمعالإ ومحبعاة  ي ومحبوزنا  الواقتصررررررروعى بتومتومو  خطا تتوط  حمعالإ ومنحب 

ومموحا سبوا اول نوتمو  ال أستون حال ا أب متتوط  حمعالإ نحب واقتصوع وممومحو قع 

مه حل أاا حتوشا الو تغ  ا ومحست ع وإ  ححوواقتصوعى   اا سلتو  الو أعوا ومنشوط 

زة أم وألبمو بتومتومو حسررررت ع وإ ع ل ومىوةض عل ومممز ومالو بومحوم ا حاف حسررررت 

   ومحبوزنا.
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بحل ومحتبقض أل  تعأ والقتصرروع وممومحي  ي ومتمو ي حض تعا احالإ ومتطم ا  ي 

ف  اتىض حمعأل حختلل ومتلعول ملسررررر طاة الو تىشررررري ومموةاا ا ث أنه حل ومحتبقض 

صوع نحب شوط والقت   ت ناحوش قعا  حبوانا %9 دمو ناب 0202وممومحي  ي اوا  ىومن

الو أعوا ومحبوزنررا وممرروحررا  قررع  نماس د مرروت ررو   بلب حررو، 0202 و ارروا  0.0%

والقتصررررروع  خوصرررررو  ي اوما تاسرررررل بواتىو  حمعالإ ومنحب بحمعالإ نحب ومنشررررروط 

 .وممومح ا بومحال ا تشاف  ىبق تبع اوإ ومحبوزنا والصل ا

 ومتمواة وممومح ا:  .0

ل ححمعالإ نحب ومتمواة وممومح ا  أل تتاسررلحل ومحتبقض  ب و نىس ومسرر وق، 

بحبوانا  تنحب ، 0202 ي  %2.4ومو نحب تب حا  0202 ي  %2.5وناحوش تب حا 

ب مك وستنوعو  تأاعث ومتبقموإ ومصوعاة ال صنعبق  0226اوا  %2.6حاعبع تلغ 

 الو اصررررررر لا تبقض أل   اا  بلب حو. 0202ومنبع ومعبمي ومحصرررررررعاة  ي وتا ف 

وا اوعوإ ومموحا خوصا ومحتاصالإ حل اف حل قنوة ومسب س، بومتاوةن وممحاا ا، 

ماف ونخىوض )واتىو ( تحبعوا  ومسرررلتيبومتررراوةن الو ومبواعوإ. ب بعا وألاا ومحومو 

ومحومو حو   بف ملخزونا ومموحا  ومتمواة وممومح ا الوومسرررنب  ماااا نحب  ي وم 2%

ححو   عى ومو ونخىوض )واتىو ( اصررررر لا حو  %0 حل و اوعوإ قنوة ومسرررررب س تناب

 .حل وا من ه 0   ف ملخزونا حل قنوة ومسب س تناب 

 

 سما ومصال: .0

أانوا  )صررررمبعو وب لتبطو( أل   عى أى تااك  و سررررما ومصررررال ومحبعاحل 

داعوع ومحبوزنا دمو ومسرررررروةعة بقإ حبوانا تتبع اوإ سررررررما ومصررررررال ومحبوزنا تنى   

حخوطا الو اعة تنبع أسررررررروسررررررر ا  و ومحبوزنا ومموحا ملعبما الو مونن وال اوعوإ 

ومحبوع ومتتابم ا تنع عاا ببومتمواة ومعبم ا وممحواك اصررررررر لا بومحصررررررراب وإ حاف 

   .ا مك اص لا ومتاوةن الو ومب ا ومحتو ا الو ومسلض ومحستباةومغ وة ا بومسلض ب

 52 تحتبسط قعا وممن ه وحوا ومعبالا )ونخىوض( ق حا تاومض  و تاوضاوف   حاال  ي

 عل ومحستوالبمو  ومىوةضالو قاش خالف ومموا ومحومو  ول  مك س  اا سلتو )د موتو( 

  حل ومنوتج ومحالو. %2.24حل وا من ه وى تناب  0تب حا  ملعبماومموحا محبوزنا تو
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 أسموا ومىوةعة: .4

و  حمعالإ ومتترررررررخا بدنماوس  مك  ي اعبث حض تزو ع ومتبقموإ وممومح ا تواتى

تبقموإ تواتىو  ابوةع وأل بل بومسنعوإ  ي وألسبوق وممومح ا  حل ومح ا ومتأا ع الو 

( %2) نبطا حةب ا 222ومىوةعة ومحال ا تناب أل واتىو  )ونخىوض(  ي أسرررررررموا 

و ال)د موت و( سررر ابل مه تأا او  سرررلت و  حبوانا تحو لب حسرررت عل تحشررراب  ومحبوزنا 

 رروتباة خررعحررا ع ل أم زة ومحبوزنررا  )ونخىرروض( ز رروعة امز ومحبوزنررا ب مررك نت مررا

   حل وا من ه سنب و . 20-22ومموحا تناب 

 وألسموا وممومح ا ملنىط: .5

 وممومح ا خالف اواأسرررررررموا ومنىط  واتىو تشررررررر ا أاعث ومتبع اوإ وممومح ا دمو 

عبالا ملتاح ف طتبو   95-92 ت ل تتاوبحانع حسررررررتب وإ أسررررررموا متسررررررتبا  0202

مألسررررموا ومحسررررتبتل ا ممببع شرررراوا ومنىط بتبقموإ وممع ع حل ومح سررررسرررروإ ومحوم ا 

  أل ومحوم ا مبزواة واقتصررروع ا مإل تاوتررروإ ب بو   أنه ومو واشرررواة تمعاب ومعبم ا.

  92 تـررناب  بعا 0202/0200تحبوزنا تاح ف( /  عبالا/ )تانإ تاح ف سما حتبسط

نه دال ملتاح ف. عبالا ما  و أ ىو  او مومحو ومنىط سرررررررما )ونخىوض( وات   م ىبق وم

  صررو ي )تاسررل( تعلبا دمو  مك سرر  عى تاح ف/عبالا 2 تناب ومحتبقما وال تاوترروإ

   .ومحست عل ومالو ومممزز وعة )ونخىوض(  بتومتومي ومخزونا حض وممالقا
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 ومحوم ا(: بوالمتزوحوإومحاتحلا )ومتحونوإ  والمتزوحوإ (ن)

   يتتحاررف  بليومحاتحلررا حل حصرررررررروعا ومحخرروطا ومحرروم ررا  والمتزوحرروإتمتتا 

حوم ا غ ا ح اعة وماعبث بغ ا حاععة ومب حا بومتبق إ تنشررأ نت ما أاعوث  ومتزوحوإ

حوتررررررر ا بقع  تاتن ال  و تع بوإ نبع ا خواما حل ومخزونا ومموحا ملعبما  و اوف 

 واة ومحوم ا.بقب  أب اعا بقب  اعث  و ومحستبتف م س تاإ س طاة بز

 ومبابض بومتس  الإ ومحتحبنا حل ومخزونا ومموحا: .2

  تببا بزواة ومحوم ا ت صعوا ومتحونوإ ومتو تحال ومم وإ ومححلباا ملعبما حل

وماصرررربف الو قابض حل ومح سررررسرررروإ ومحوم ا ومحال ا أب ومخوام ا با مك 

 .تس  الإ حل ومحباع ل متحب ف ومحشاباوإ ومببح ا بومحاو ق ومموحا

  ف عاما ومحخوطاة  ي ا ث قع ال  اغن ومحباض أب ومشرررا ك ومتموا   ي تاحد

اوف اعا بمبع ترررررررحونا حل بزواة ومحوم ا، احو تنخىض تالىا ومتحب ف الو 

 ملباض.ومم ا ومححلباا ملعبما نت ما تحول ومخزونا ومموحا 

  وحامومخزونا وم ومبوةحا الو مع بل ومحتحبناومتبع اوإ ومحتعة ا مصو ي وتحاف  

ا ررث تحاررف  حل ومنرروتج ومحالو، %02.0ناب  0202 ي ن ررو ررا ع سرررررررحتا

حل ومنوتج ومحالو وامحومي بتحاف ومتررحونوإ  %6.2ومتررحونوإ ومحال ا ناب 

 حل ومنوتج ومحالو وامحومي. %22.9ومخوام ا 
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  ملتتابف ومموحا ومطوقا )وم  ةا مبطواوإبحل ومحالاظ تااز دصررعوا ومتررحونوإ  

مألنىوق  ومببح ا بوم  ةا ومسرررررب س قنوة ل ةاببومنبف  (وما اتوا بشرررررااوإ

  ومترررررررحونوإ تلغإ ا ث ،وممحاون ا ومحمتحموإ ل ةاححالا  ي  بواسررررررراول

 ومبوةحا  ي ومتررحونوإ دمحومي تبا تو  حل % 24 ناب ومم وإ متلك ومصرروعاة

  ومترررررررحونوإ( ومحال اق حا ومتومي .  بترررررررح ومشررررررراف 0202 ع سرررررررحتا 02

 ب بو ملم وإ: 0202ن و ا ع سحتا   ي )بومخوام ا

 ومتمب توإ ومحاتحف سعوعلو متسب ا قتو و ومتاا ا ومعبمو: .0

  قع تترررطا ومخزونا ومموحا مسرررعوع تمب تررروإ نت ما ومىصرررف  و قترررو و ومتاا ا

ومحا باا الو وماابحا ومحصرررررررا ا أب تسرررررررب ت و بع و . ب عاإ انع داعوع 

 تاستو  ملحطومتا تومسعوع أانوا ومموا.ومحبوزنا ومموحا ملعبما حخصص ملطبوا  

  بتوماغا حل بمبع تمض قترررو و ومتاا ا ومعبمي حبوحا ترررع مح با ا حصرررا

وممات ا حتعوبما اوم و  طال اعع حل ومم وإ ومحختلىا، دال أنه خالف ومخحس 

وب حل  حمظح و مصررومح ومعبما ومحصررا ا  يومنزو   ونت وسررنبوإ ومحوترر ا قع 

  واتحوالإ. بلب حو  شررر ا دمو أل خالف ومتىوبض الو ومتسرررب وإ ت ل وممونت ل

 مك بدمو اع ات ا  حاعبعةتمتتا  ات اة قع وماابحا مسعوع تمب توإ وتطاوا

 و تررربا اعع ومبترررو و ومتو صرررعا م و أااوا  و صرررومح ومعبما ومحصرررا ا  و 

 .  ومسنبوإ ومسوتبا
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 فافية:: املشاركة اجملتمعية والشسابعا  

 و دطوا ااص بزواة ومحوم ا ومعوةا الو تطب ا أطا ومشىو  ا بوا صوح ومحومو 

بومتبوصررررررف ومحمتحمو  بع قوحإ ومبزواة خالف ومموا ومسرررررروتق توممع ع حل ومم بع  و 

تأاعث تبم وإ بزواة  حوم ا متما ل وط ول ومحمتحض  بو ا وم توما حموف ا ض ومباي 

دشرراوك او ا ومم وإ ومحمن ا وماابح ا ومحوم ا خوصررا  و ظف تىشرري موةاا ابابنو ب

بغ ا وماابح ا ب ةوإ وممح با ومحختلىا بخوصررا ومشررتون  و اب ا والصررالح ب مك 

مبزواة  budget.gov.egتوسرررررتخعوا اعة أعبوإ حن و ومحبقض والماتابنو ومتىوالو 

 .ومحوم ا بأم وإ ومحبوزنا ومتشواا ا  و اعع حل ومحاو ظوإ

ومتي صرواتإ وألزحا اول حل ومتراباى تاا ل م بع  ىي ظف اوما اعا وم ب ل 

بزواة ومحوم ا مإل صررروح ال واماواوإ ومتو دتخ ت و ومبزواة ملتصرررعى ملموةاا بلب 

حو قوحإ ته تومىمف باعة ومشررىو  ا بومحشرروااا ومحمتحم ا حل خالف نشررا بدتواا الو 

واعوع ومحبوزنا ومحبقض وماسررررررحو ملبزواة اعع حل ومتبوا ا ومحوم ا وم وحا ابف عباة 

توالتررو ا ومو نسررخ حتسررطا ملمح با بومتو قع تنوبمإ ااض ملحخصررصرروإ ومحبااة 

ملبطواوإ واقتصرررروع ا بقطو  ومصرررراا بومتمل ا باو ا ومبطواوإ وألخاى ومحتتررررااة 

 بمحسونعة ومحبوطن ل.  

بتمعا واشررررواة دمو أل بزواة ومحوم ا تاوقن ال اان ومبتررررض وماومو  و اوما 

أخاى حل ومموةاا ا ث  تا حتوتما ومحبقل اف شررررررر ا ل ملبقبل الو بمبع حبما 

ألا ومحسررتمعوإ باصررا واات وموإ، ب تا تشرراف عباى نشررا ألا واماواوإ ومحوم ا 

ومتو تتخ لو ومبزواة ملتصرررعى ملموةاا حل خالف قسرررا خوص ترررحل ومحبقض ومتىوالو 

budget.gov.eg موقعوإ ومحتاحا  بترررررررح ومتعوت ا ومحوم ا محبوم ا وألزحا بومت

 متبا ع والم زة ومطت ا.
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حاوبا اة سررر ا بلو ز وعة وا صررروح بومشرررىو  ا،  0بتاتاز ح وا ومباعة الو 

بتمز ز بتطب ا ومحشوااا ومحمتحم ا، بوستاعوث آم وإ ملتبوصف بوماقوتا ومحمتحم ا. 

احو ت عل ومباعة ومو خلق بتطب ا أعبوإ ومحبوزنا ومتشرررررواا ا، بتمز ز حصرررررعوق ا 

اوا، وم اف  حو  خص ومحبوزنا، ب و ا  ا واصرررررررالح والقتصرررررررروع  تشررررررر اابحا   

بومسررر وسررروإ ومحوم ا بومترررا ت ا وماواحا ااعوع ومحبوزنا تشررراف خوص، بومحاوشرررىا 

بومحصوااا تأبتو  والقتصوع ومحصا  وم ى  حا تحاالا دصالح ل الي شوحف، تحو 

اوة ا  ي عباة داعوع   سرررررر ا  و تى ا ومحبوطن ل مإلصررررررالاوإ وم  ال ا بتتررررررح ل آ

 ومحبوزنا ومموحا ملعبما:

 ومحابا والبف: تمز ز ومشىو  ا .2

نشا اعع حل ومتبوا ا ومحوم ا ومعبا ا وم وحا تحل عباة داعوع ومحبوزنا بمحتوتما 

تنى   والعوا ومحومو ب بو  ملحست ع وإ، حاف تبا ا حتوتما وألعوا ومحومو نصل 

ومت ول ومحومو حو قتف ومتح  عى، بحبوزنا ومسنبى، ومتبا ا ومحومو ومش اى، 

ومحبوطل. تواتو ا ومو دصعوا نسخا ومحبوطل ومحتسطا ممعع حل ومتبوا ا ومحوم ا، 

ت عل دشاوك ومحبوطل  و ا  ا بألعول بزواة ومحوم ا تحصطلاوإ وقتصوع ا 

تس طا  حال ملحبوطل ومموع    ح و تس بما، احو تاتبى الو تبت ح محستب وإ 

بحصوعا ومتحب ف ومحختلىا بحع باوإ ومىبوةع بلو حملبحوإ تىص ل ا  تا ومع ل، 

وااالل ان و ألبف حاة ملحبوطل، تواتو ا ومو تبت ح ومحخوطا ومحوم ا ومحال ا 

بوممومح ا ملحبوزنا ومحبتلا. بتا دصعوا ومتبوا ا توملغت ل وممات ا بوانمل ز ا ب مك 

 متبت ح وما  ا تحنت و ومشىو  ا.

 

في  11-تقرير مخصصات اإلنفاق على مواجهة كوفيد .1

 0202/0201الموازنة للعام المالي 
 S8NF8c3http://bit.ly/ 

 تقرير مخصصات األطفال فى الموازنة .0
l5VH2f3http://bit.ly/  

 0202/0201وازنة المواطن للعام المالي م .3
S8NF8c3http://bit.ly/ 

 0202/0201التقرير نصف السنوي لألداء االقتصادي  .4
 Zx3QvD2http://bit.ly/ 

 0202/0201صف السنوي نسخة المواطن من التقرير ن .5
l5VH2f3http://bit.ly/ 

 دليل الموازنة .6
OTzBaw2http://bit.ly/ 

 0202/0201البيان التمهيدي ما قبل الموازنة  .7

Eflcji2https://bit.ly/http://bit.ly/ 

 نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة .8

hHtSxv3https://bit.ly/ 
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أعإ ل   ومم بع متعا ا أطا ومشرررىو  ا خالف ومسرررنبوإ ومخحس ومحوتررر ا دمو تاسرررل 

تخطو اوتتا  و ح شررررررا ومشررررررىو  ا وم   تصررررررعا  شرررررراواا ومحبوزنا تات ن حصررررررا 

عاما  02تابومو  0202ومصوعا  ي وتا ف  0226اف اوح ل مموا   «IBP»ومعبم ا

 40متابق « 0226، 0222»تشررراف تاواحو، خالف ومعبات ل ومسررروتبت ل  و اوحو 

نبطا حةب ا خالف اوا 

 29حبوانا تـرررر  0226

نرررربررررطررررا خررررالف ارررروا 

 بتان ؛ بلب حو 0225

حل ومحتبسررررررط وممومحو 

نبطا حةب ا،  45ومتومغ 

بلب حو  تمعى حتبسررط 

حنطبا ومشرراق وألبسررط 

 .نبطا حةب ا 00ومتومغ 

نبطا حةب ا حل أصف  92بواتىض ح شا ومشىو  ا ومخوص ت    ومتبوا ا م صف دمو 

تبوا ا ومعبا ا،  2نبطا، بسبل تستحا ومبزواة  و وممحف الو  وصعوا توقو ومـ 222

 و تبوا ا ش ا ا، باتض سنب ا، بسنب ا؛ متحول ز وعة شحبم ا ومت ونوإ ومتو بحن

نسمو أل تتتحل  و ومحستبتف وستاعوث حبوزنوإ ومتاوحج بوألعوا، بومحبوزنا 

ومحستم تا ملنب ، بتطب ا أعبوإ وا صوح ومحومو، ب مك تومتموبل ومحاحا حض حختلل 

وماسوتوإ بومحع ا وإ ومحوم ا، بقطو  قطواوإ ومبزواة حاف: قطو  ومحبوزنا، بقطو  

ومحبوزنوإ ومحال ا، بباعة حبوزنا ومتاوحج بوألعوا بوملمنا ومت س ا ا ملحبوزنا 

ومحستم تا ملنب ، ب ستى ع حل ل   ومتبوا ا وممع ع حل ومح سسوإ ومعبم ا بومتواا ل 

 بشااوإ ومتب  ا ومس وع . 
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 ومحابا وماوني: تطب ا ومحشوااا ومحمتحم ا .0

شحف أعبوإ حشوااا ومحبوطن ل، بحل ألا ومحتوعاوإ وماوم ا لو حتوعاة ومحبوزنا  

ومتشرررررواا ا بومتو تسرررررمو متمز ز حتوع  ومشرررررىو  ا بوا صررررروح ومحومي بدشررررراوك 

ومحبوطن ل بومتمرروبل حض ومم رروإ وماابح ررا بحنظحرروإ ومحمتحض ومحررعني متطب ا 

وف ومموا، بملمحف الو ا ض بتاسرر ل وألعوا وماابحي بتاب ق والسررتغالف وألحاف ملح

ح شررراوإ ومشرررىو  ا وممومح ا بحشررروااا وممح با. بتتحاف ومم بع  و ل و ومشرررأل 

 احو  لي:

تنظ ا باش احف مإلاالل ال تبم وإ ومسررررررر وسرررررررا ومحوم ا حض ومتاا ز الو  -

دشرراوك ومشررتون تشرراف  موف حل خالف ومتموبل حض أاتا خحس موحموإ حصررا ا 

خوصررررررا  ي ال وإ وااالا بومتمواة بومملبا ماتط حشرررررراباوإ تخاإ ومطالن 

ومسرر وسرر ا بوالقتصرروع تحبتررباوإ خوصررا تومحبوزنا ومتشررواا ا بومحشرراباوإ 

ومببح ا وممحالقا بز وات و تا ث  صتح ومشتون سىاوا متبا ا وممح با ت    

 ومحشاباوإ.

وستغالف حاواز ومشتون بتنى   حشاباوإ وما وتا حل أمف ومتنح ا ملتموحف حض  -

 ةا احا ا الو ِاعة تومطاق ومحنوسرررررررتا م و ب مك تومتموبل حض ومحمتحض اف 

 ومحعني بومبطو  ومخوص.

ومحنصررررررررروإ وماقح رررا. حارررف ومحبقض وماسرررررررحي ملبزواة، بومحبقض ومتىررروالي  -

www.budget.gov.eg بترررررربوتررررررا داصرررررررررررررواوإ بزواة ومررررررحررررررومرررررر ررررررا ،

www.mofdigitalgate.gov.eg 

وسرررررررتخعوا بسررررررروةف ومتبوصرررررررف والمتحواي حاف   سرررررررتبك ب بت بن بتب تا  -

بونسررررررتوماوا بغ الو حل بسرررررروةف ومتبوصررررررف وامتحواو، بااض   ع بلوإ 

 تباب ا، بتبز ض ات توإ داشوع ا بنشاوإ حتسطا.
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ا ا  و حاو ظوإ والسرررررررانعا ا تنظ ا  موم وإ بنعبوإ ال ومحبوزنا ومتشررررررروا -

بومى با محما ا أبمب وإ ومحبوطن ل ملتنح ا ومحال ا، ا ث تحإ ومحشررررروااا  و 

ابع ملسوإ وستحو  محول ا   و حاو ظا ومى با محنوقشا وألبمب وإ ومتنحب ا 

حض ومبوعة ومحمتحم  ل  و حاواز ومحاو ظا، بموا  وااعوع م و  و والسانعا ا. 

  ق متعا  موم وإ ومحبوزنا ومتشواا ا  و حاو ظا ومعق ل ا.تواتو ا ومو ومتنس

Hec7P6vRYkCbq-01Jmv87ywjH7fm8ERE1https://drive.google.com/drive/folders/ 

08EnJ-el-4https://www.youtube.com/watch?v=e 

.aspx2020-12-4-a-http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release 

ومتموبل حض ومح سررررسرررروإ ومعبم ا  وإ ومصررررلا  و تنى   اعع حل ومتاوحج ومتي  -

ت عل اشاوك ومشتون  و احل ا داعوع ومحبوزنا حاف: ممتا حاواوة ا ى ا واعوع 

ومحبوزنا ملشررررتون  و سررررل حو قتف ومموحمي بموا  وااعوع حاواوة الو غاوا 

ا ومبعاوإ ابف ألعول ومتنح ا وألحا ومحتاعة ملشرررررررتون ومموحمي، بتعا ن تنو

 ، بتعا توإ ا ض ومباي ومحومي.SDGsومحستعوحا 

https://drive.google.com/file/d/1BRcKwCQnGg9OVDIl9KOUj_RhzQNdyZ4x/view 

 و حاو ظا  0202ابع باشرررررررا احف ابف ومحبوزنا ومتشرررررررواا ا  و  تاو ا  -

ومحمتحم  ل بأاتررررروا ل ةا والسرررررانعا ا ملاابح  ل بغ ا وماابح  ل بومبوعة 

ومتعا س  و موحما والسرررانعا ا، بأابت و تبع ا ملسرررا تما ى ا ابف ومحبوزنا 

 .0202ومتشواا ا وستتو ت و موحما والسانعا ا  و ستتحتا 

3346426072051088sts/https://www.facebook.com/MOF.Egypt/po 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-b-3-9-2020.aspx 

ب ي س وق ل   ومحم بعوإ، واتىض ح شا حشوااا وممح با بومتبوصف ومحمتحمي 

؛ متتمعى حصرررا ت مك ومحتبسرررط 0222نبطا اوا  22حبوانا تـررررررررر  نبطا 25دمو 

 نبطا. 24وممومحي ومحبعا تـ 
- 83 -

https://drive.google.com/drive/folders/1ERE8fm7ywjH87Jmv01-vRYkCbq6P7Hec
https://www.youtube.com/watch?v=e4-el-EnJ08
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release-a-4-12-2020.aspx
https://www.facebook.com/MOF.Egypt/posts/3346426072051088
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-b-3-9-2020.aspx


 ومحابا وماومث: ومحسواما بوماقوتا الو ومحبوزنا .0

ا ث تسررررررتحا م بع بزواة ومحوم ا  و ومتبوصررررررف ومحمتحمي حل خالف وممع ع حل 

ومحتوعاوإ بحنصررروإ ومتىواف واماتابني بوماقحي، تواترررو ا ومو م بع ومتامحول 

محاوقتا ومحبوزنا بدشررررررراوك ومحبوطن ل،  ترررررررال  ال ومتموبل ومحاحا ت ل باعة 

ا ث س تا دعحوإ انصا ومشىو  ا بومحشوااا ومحمتحم ا بأاتوا حملس ومنبون، 

"ومحبوزنا ومموحا اأعوة ملتبوصرررررررف ت ل ومتامحول بومحبوطن ل" ترررررررحل انوصرررررررا 

ومتانرروحج ومتررعا تي محترروعاة ومحبوزنررا ومتشررررررررواا ررا مررعاا بتبط ررع وممالقررا ت ل 

 ومحبوطن ل بحملس ومنبون. 

م ابق  0226بقع واتىض ومح شا ومىااي ملاقوتا الو ومحبوزنا تشاف حلابظ  و 

 .0222نبطا  و  06ا حبوانا تـ نبط 52

 معلالي التنويل تارمااااخ االللار التق مر

منشووووور دعداد الموازنة 

 العامة للدولة
 يصدر كل عام )خالل شهر نوفمبر(

التقرير النصووف سوونو  

عن األداء االقتصووووووواد  

 والمالى

 )منتصف شهر فبراير(

في موعد ال يتجاوز شههههههرين ونصههههه  من بعد 

األداء المههههال   شههههههههر ديسهههههههمبر  فتر  قيهههها 

شهر األول  من العام  ستة أ واالقتصادى خالل ال

 .المال (

ه في مار  تم إصددددددد   

للعام الرابع على  2020

 التوالي

مالى التمهيد   يان ال الب

 ما قبل الموازنة

 )خالل شهر مارس(

عل  أن يكون هناك مدى زمني ال يقل عن شهر 

يحول مهها بين تههاريد رصهههههههههدار البيههان المههال  

 التمهيدى  ماقبل الموازنة( والبيان المال 

ه في ابريل يتم إصددددددد   

لوولووموور  مههن كههههل عههههام 

 السادسة علي التوالي

 البيان المالى

 )خالل شهر ابريل(

بعد شهههر من نشههر البيان المال  التمهيدى ما قبل 

الموازنههة وقبههل عرلهههههههههن عل  مجل  النواب 

 واعتماد الموازنة العامة للدولة

 ، وتميصههههههههدر كهل عهام

اصوووووووووودار  بووووالوووولووووغووووة 

االنجليزيوة للمر  األولى 

 2002/2020عام 
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 معلالي التنويل تارمااااخ االللار التق مر

نسوووخة موازنة المواطن 

 عن كل تقرير

 )نهاية شهر سبتمبر(

نسهههههههخة موازنة المواطن عن الموازنة المعتمد  

في موعد أقصههههاه  ال ة أشهههههر من تاريد رعتماد 

 الموازنة العامة للدولة

ألول مر  اعداد نسههههههخة موازنة المواطن كما تم 

عن التقرير النصههههههه  سهههههههنوى ل داء المهههال  

للموازنهههةن ونسهههههههخهههة موازنهههة المواطن للبيهههان 

 التمهيدى ما قبل الموازنة

 

 موازنة المواطن

 )نهاية شهر سبتمبر(

في موعد أقصههههاه  ال ة أشهههههر من تاريد رعتماد 

 الموازنة العامة للدولة

ها في سههبتمبر تم إصدد   

للعووام السوووووووووابع  2020

علي التوالي، كمووووا تم 

اصووودار نسوووخة المواطن 

لمحافظة االسوووووووكندرية 

لووولووومووور  االولوووى عووووام 

2002 

التقرير المالى الشووهر  

)بووووالوولووغووتوويوون الووعووربوويووووة 

واالنجليزيووووة( للتن يوووو  

ال علي ألداء الموازنووووة 

 عن كل شهر

  يصدر بصور  دورية كل شهر
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  الفصل الثانى

  البيانات التحليلية

  ملشروع املوازنة العامة للدولة

  ٢٠٢١/٢٠٢٢للسنة املالية 

  ــــــــــــــ

ة    ة العام ـوانب وتفاصيل مشروع الموازن م ج أتشرف أن ألقى الضوء على أه

  .٢٠٢١/٢٠٢٢للدولة للسنة المالية 

  

  مليون جنيه  

  ُ١،٨٣٧،٧٢٣  در إجمالى المصروفات بمبلغق  

  ُ١،٣٦٥،١٥٩  ر إجمالى اإليـرادات بمبلغدوق  

  ُ٤٧٢،٥٦٤  در بمبلغومن ثم فإن العجز النقدى للموازنة ق  

  ٢،٩٤٤  قدر بمبلغحيازة المُ ال صافيوبإضافة  

  ٤٧٥،٥٠٨   قدر بالموازنة المُ يكون العجز الكلى وبالتالي  

بة  ه نس ار إلي ى المش ز الكل كل العج اتج المحل ٦٬٧ويش ن الن الى  ىم اإلجم

  توقع فى السنة المالية المقبلة.الم

 ملشــروع 
ً
ويوضــح اجلــدول التــاىل تقــديرات املصــروفات واإليــرادات والعجــز وفقــا

، ٢٠٢٠/٢٠٢١لســنة املاليــة ل املعدلــةمقارنة باملوازنــة  ٢٠٢١/٢٠٢٢موازنة السنة املالية 

  :٢٠١٩/٢٠٢٠وحىت  ٢٠١٧/٢٠١٨وبالنتائج الفعلية للسنوات املالية من 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة ١/مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)

١،٨٣٧،٧٢٣١،٧١٣،١٧٨١،٦١٤،٣١٢١٢٤،٥٤٥٢٢٣،٤١١١،٤٣٤،٧٢٣١،٣٦٩،٨٧٠١،٢٤٤،٤٠٨المصروفات

١٣٦١،٠٥٠٣٣٥،٠٠٠٣٢٤،٠٠٠٢٦،٠٥٠٣٧،٠٥٠١٩,٦٢٨٨،٧٧٣٢٦٦،٠٩١٢٤٠،٠٥٤- األجور وتعويضات العاملين

٢١٠٣،٨٨٩١٠٠،٢٠٠٨٤،٢٥٦٣،٦٨٩١٩،٦٣٣٥,٧٦٩،٨٧١٦٢،٣٦٥٥٣،٠٨٨- شراء السلع والخدمات

٣٥٧٩،٥٨٢٥٦٦،٠٠٠٥٦٦،٠٠٠١٣،٥٨٢١٣،٥٨٢٣١,٥٥٦٨،٤٢١٥٣٣،٠٤٥٤٣٧،٤٤٨- الفوائد

١٥،٩٥٦١٧,٥٢٢٩،٢١٤٢٨٧،٤٦١٣٢٩،٣٧٩-٤٣٢١،٣٠١٣٢٦،٢٨٠٣٠٥،٣٤٥٤،٩٧٩- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥١١٣،٧٨٧١٠٥،٠٠٠١٠٢،٩٢٢٨،٧٨٧١٠،٨٦٥٦,٢٨٦،٨٠٢٧٧،٥٦٥٧٤،٧٥٨- المصروفات األخرى

٦٣٥٨،١١٣٢٨٠،٦٩٨٢٣١،٧٨٩٧٧،٤١٥١٢٦،٣٢٤١٩,٥١٩١،٦٤٢١٤٣،٣٤٢١٠٩،٦٨٠- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،٣٦٥،١٥٩١،٢٨٨،٧٥٣١،١١٧،١٣٠٧٦،٤٠٦٢٤٨،٠٣٠٩٧٥،٤٢٩٩٤١،٩١٠٨٢١،١٣٥اإليرادات

١٩٨٣،٠١٠٩٦٤،٧٧٧٨٣٠،٧٨٤١٨،٢٣٣١٥٢،٢٢٧٧٢,٠٧٣٩،٦٣٣٧٣٦،١٢١٦٢٩،٣٠٢- الضرائب

٠,١٥،٢٦٣٢،٦٠٩٣،١٩٤-٦٦٨-٢١،٥٤١٢،٢٠٩٢،٢٠٩٦٦٨- المنـــح

٣٣٨٠،٦٠٨٣٢١،٧٦٦٢٨٤،١٣٧٥٨،٨٤٢٩٦،٤٧١٢٧,٩٢٣٠،٥٣٤٢٠٣،١٨١١٨٨،٦٣٩- اإليرادات األخرى

٤٥٩،٢٩٤٤٢٧،٩٦٠٤٢٣،٢٧٣-٤٧٢،٥٦٤٤٢٤،٤٢٥٤٩٧،١٨٣٤٨،١٣٩٢٤،٦١٩العجز(الفائض) النقدى

٣،٤٨١١،٩٩١٩،٣٠٦-٦،٢٢٤-٢،٩٤٥٩،٦٦٩٩،١٦٩٦،٧٢٤صافى حيازة األصول المالية

٤٦٢،٧٧٥٤٢٩،٩٥١٤٣٢،٥٨٠-٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤٥٠٦،٣٥٢٤١،٤١٥٣٠،٨٤٣العجز(الفائض) الكلى

-٤،٨٦٩-١٠٣،٠٩٤-١٠٥،٦٤٦-٢٧،٨٣٢٤٤،٤٢٥-٥٩،٦٤٨-١٣١،٩٠٦-١٠٤،٠٧٤العجز (الفائض) األولى ٢/

نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى
نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى
نسبة العجز(الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى
نسبة العجز (الفائض)الكلى إلى الناتج المحلى
نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى
نسبة إجمالى الدين للناتج المحلى



 (١-٢)

٢٠٢١/٢٠٢٠

٢/ يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

فعلى
البيان

١/ موازنة معدلة باالعتماد اإلضافى الصادر بالقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٢١

التغير

(١-٣)

جدول رقم (١)
المصروفات واإلیرادات
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 امات ااستخد

الشالليل تبلغ تقدلرات اإلستخداشات في ششروا الشواةنل الةاشيل للدوليل للسينل   

شيييين النيييياتم الشحلييييى  %32,6) جنلييييه شللييييون 0،262،223 نحييييو 0202/0200

 ل هى:لعلى ثالثل شكونات رئلسشوةعل اإلجشالى( 

 

 شيين  %03,1جنلييه بنسييبل  شللييون 2،738،803وتبلييغ  الشصروفـــــات

 جشالى.الناتم الشحلى اإل

 شين النيياتم  %2,2جنلييه بنسيبل  شلليون 32،010وتبليغ  حلاةة األصو  الشاللل

 الشحلى اإلجشالى.

 شن النياتم  %7,3جنله بنسبل  شللون 313،222وتبلغ  سداد أقساط القروض

 الشحلى اإلجشالى.

 
  بعاليه: املشار إليها االستخدامات قفاصيل ويوضح اجلدول التا 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع
موازنة 

(١)

الوزن 
النسبى 



موازنة 
معدلة 
(٢)

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

المصروفات 

١٣٦١،٠٥٠١٤,٧٣٣٥،٠٠٠١٤,٦٢٦،٠٥٠٧,٨٣٢٤،٠٠٠٢٨٨،٧٧٣٢٦٦،٠٩١٢٤٠،٠٥٤- األجور وتعويضات العاملين

٢١٠٣،٨٨٩٤,٢١٠٠،٢٠٠٤,٤٣،٦٨٩٣,٧٨٤،٢٥٦٦٩،٨٧١٦٢،٣٦٥٥٣،٠٨٨- شراء السلع والخدمات

٣٥٧٩،٥٨٢٢٣,٦٥٦٦،٠٠٠٢٤,٦١٣،٥٨٢٢,٤٥٦٦،٠٠٠٥٦٨،٤٢١٥٣٣،٠٤٥٤٣٧،٤٤٨- الفوائد

٣٠٥،٣٤٥٢٢٩،٢١٤٢٨٧،٤٦١٣٢٩،٣٧٩-١,٥-٤٣٢١،٣٠١١٣,١٣٢٦،٢٨٠١٤,٢٤،٩٧٩- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥١١٣،٧٨٧٤,٦١٠٥،٠٠٠٤,٦٨،٧٨٧٨,٤١٠٢،٩٢٢٨٦،٨٠٢٧٧،٥٦٥٧٤،٧٥٨- المصروفات األخرى

٦٣٥٨،١١٣١٤,٦٢٨٠،٦٩٨١٢,٢٧٧،٤١٥٢٧,٦٢٣١،٧٨٩١٩١،٦٤٢١٤٣،٣٤٢١٠٩،٦٨٠- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،٨٣٧،٧٢٣٧٤,٧١،٧١٣،١٧٨٧٤,٥١٢٤،٥٤٥٧,٣١،٦١٤،٣١٢١،٤٣٤،٧٢٣١،٣٦٩،٨٧٠١،٢٤٤،٤٠٨جملة المصروفات 

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢٧،٢٥٠٢١،٠٩٢١٨،٥٦٦١٩،٥٧٢-١,٥-٧٣٠،٢٩٢١,٢٣٠،٧٥٠١,٣٤٥٨- حيازة األصول المالية

٨٥٩٣،٠٠٠٢٤,١٥٥٥،٥٦٩٢٤,٢٣٧،٤٣١٦,٧٤٩١،٣٨١٤٥٥،٥٣٣٢٤٢،٦٣١٢٦٧،٦٣٢- سداد القروض

٢،٤٦١،٠١٥١٠٠,٠٢،٢٩٩،٤٩٧١٠٠,٠١٦١،٥١٨٧,٠٢،١٣٢،٩٤٣١،٩١١،٣٤٨١،٦٣١،٠٦٧١،٥٣١،٦١٢إجمالى األستخدامات

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير 
(١-٢)

جدول رقم (٢)
اإلستخدامات
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 :املصرو ات :الع أو

تبلييغ تقييدلرات الشصييروفات بششييروا الشواةنييل الةاشييل للدولييل للسيينل الشاللييل 

شيييين النيييياتم الشحلييييى  %03,1شللييييون جنلييييه ) 2،738،803نحييييو  0202/0200

لسينل الشالليل الشةدليل لشواةنيل البشللون جنله  2،823،287اإلجشالى( شقارنل بنحو 

 وـنحيييي اـييييـشيييين النيييياتم الشحلييييى اإلجشييييالى( بةلييييادة قدره 03,2%) 0202/0202

 .%8,3شللون جنله بنسبل ةلادة قدرها  202،323

وشييين الجيييدلر باليييزكر أن الةليييادة الششيييار إلل يييا فيييي الشصيييروفات ترجيييع فيييي 

وكزلك التكاللف الشرتبطل بيالقرارات األساس إلى الةلادات الشرتبطل بحتشلات األجور 

اء ضييعأوالشدرسييلن و اشللن بالج يياة اإلدارى للدولييلالرئاسييلل لتحسييلن أوضيياا الةيي

كييزلك و شيين سييلع وخييدشات الحكييوشيدارة دوالب الةشيي  إوشتطلبييات  الش يين الطبلييل

قدشيل لتحسيلن الخيدشات الشوالشوج ل باألساس اإلستثشارات الكبلرة في حجم ةلادة ال

 .للشواطنلن وةلادة فرص الةش 

 :للدولةملصرو ات املوازنة العامة و يما يلي عرض 
 قتصاوي: )أ( املصرو ات و داع للتصنيف اا 

 للتصنلف اإلقتصادى فلشا للى: ا  وتتشث  عناصر الشصروفات وفق

 .األجور وتةولضات الةاشللن 

 .شراء السلع والخدشات 

 .الفوائد 

 جتشاعلل.الدعم والشنح والشةالا اإل 

 .الشصروفات األخرى 

 ستثشارات".شراء األصو  غلر الشاللل "اإل 
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ولوضح الشك  التالي شقارنل لنسب عناصر الشصروفات حسب التصينلف اإلقتصيادى 

 لسييينل الشالليييلالةاشيييل للدوليييل ل شواةنيييلالإليييى إجشيييالى الشصيييروفات فيييى ششيييروا 

وكيزلك  0202/0202لسنل الشالليل ل الشةدلل الشواةنلشقارنل بنسب  0202/0200

 :0228/0227شقارنل بنسب الفةلي للسنل الشاللل 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

لسانة املالياة املوازناة العاماة للدولاة لشروع مبكما يوضح اجلدول التايل املصرو ات 
 وبالنتاائج الفعلياة 0202/0202مدارنة باملوازنة املعدلة للسنة املالياة  0202/0200

:0229/0202 وحاااااااااااىت 0227/0228للسااااااااااانوات املالياااااااااااة مااااااااااان 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع 
موازنة 

(١)

الوزن 
النسبى
 

موازنة 
معدلة 
(٢)

الوزن 
النسبى
 

قيمة
نسبة

 متوقع

٣٦١،٠٥٠١٩,٦٣٣٥،٠٠٠١٩,٦٢٦،٠٥٠٧,٨٣٢٤،٠٠٠٢٨٨،٧٧٣٢٦٦،٠٩١٢٤٠،٠٥٤* األجور وتعويضات العاملين



١٠٣،٨٨٩٥,٧١٠٠،٢٠٠٥,٨٣،٦٨٩٣,٧٨٤،٢٥٦٦٩،٨٧١٦٢،٣٦٥٥٣،٠٨٨* شراء السلع والخدمات



٥٧٩،٥٨٢٣١,٥٥٦٦،٠٠٠٣٣,٠١٣،٥٨٢٢,٤٥٦٦،٠٠٠٥٦٨،٤٢١٥٣٣،٠٤٥٤٣٧،٤٤٨* الفوائد



٣٠٥،٣٤٥٢٢٩،٢١٤٢٨٧،٤٦١٣٢٩،٣٧٩-١,٥-٣٢١،٣٠١١٧,٥٣٢٦،٢٨٠١٩,٠٤،٩٧٩* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية



١١٣،٧٨٧٦,٢١٠٥،٠٠٠٦,١٨،٧٨٧٨,٤١٠٢،٩٢٢٨٦،٨٠٢٧٧،٥٦٥٧٤،٧٥٨* المصروفات األخرى



٣٥٨،١١٣١٩,٥٢٨٠،٦٩٨١٦,٤٧٧،٤١٥٢٧,٦٢٣١،٧٨٩١٩١،٦٤٢١٤٣،٣٤٢١٠٩،٦٨٠* شراء األصول غير المالية (االستثمارات)



١،٨٣٧،٧٢٣١٠٠,٠١،٧١٣،١٧٨١٠٠,٠١٢٤،٥٤٥٧,٣١،٦١٤،٣١٢١،٤٣٤،٧٢٣١،٣٦٩،٨٧٠١،٢٤٤،٤٠٨اإلجمالى



نسبة الى إجمالي الموازنة
(الوزن النسبى ): یمثل نسبة كل باب من أبواب المصروفات إلجمالى المصروفات

فعلى

البيان

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير 
(١-٢)

جدول رقم (٣)
المصروفـــــــات
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 وتعويضات العاملني األجور

 ــــ

"األجدد    تي اتددلع اليددلفيام" وددا فودد    الف ا لددو اليلفددو لير لددو تُقددر   

فدددم اللدددلت   %5,2فياددد م جلاددد    162،252بلحددد  0202/0200ليسدددلو الفللادددو 

الفحيى اإلجفللى( لتف ال أج    فكلودتع  حد او  اليدلفيام بدةجا م الف ا لدو اليلفدو 

  ( فقلبددددددل لحدددددد قتصددددددلراواإلبللاائددددددلع  ال حددددددراع لير لددددددو  بعدددددد   اليددددددلفيام 

الفيرلددو ف ا لددو للفددم اللددلت  الفحيددى اإلجفددللى( ب % 9,4فياددن م جلادد    115،222

فيا م جلا  بلسبو  ادلرم  06،252لح  ب الرم قر هنل  0202/0202يسلو الفللاو ل

 فياد م جلاد  فقل لدو بلللتدلئ  الفت قيدو 18،252 ب الرم قدر هل لحد   %8,7قر هل 

 .%2219لذاع السلو الفللاو بلسبو  الرم قر هل 

فددم  %24,6عتفددلراع األجدد    تي اتددلع اليددلفيام تف ددل لسددبو ا ا حددأ أم 

ليسدددددلو الفللادددددو إجفدددددللا الفصددددد  ولع ودددددا فوددددد    الف ا لدددددو اليلفدددددو لير لدددددو 

 جلا . فيا م 2،718،801البللغو لح  0202/0200

ليسدلو الفللادو ليلفدو لير لدو الف ا لدو ا قر   عى وى تقرا  األجد   بفود    

 الراعيددو وددى الف ا لددو اليلفددو لير لددو  الاائددلعإلتدد اك كلوددو الجاددلع  0202/0200

قتصدددلراو صددد   الحددد او   الفكلودددتع  الجاددد ر عاددد  اليلرادددو  األعفدددلل إلاليلفدددو ا

 -بع   الف اال التةفالاو  -اإلتلواو  البرالع  كلوو الف اال اللقراو  اليالاو  عا هل 

، فئلع فللاو فقط عو  بذاع الق اعر  الود  ط الفقد  مباحصل عياال الف أ   ىالت

تحسدام إسدتف ا  تةكار الحك فو الفص او عيدى إلى ت جع ال الرم وى هذا اليلك أم  إال

فددع إسددتارا  األ تددل  ال أافاددو لجفدد   اليددلفيام بللجاددل  اإلرا ة بصددفو علفددو 

م اليدد  اع  ال اددلراع وددا بيدد  فددم عدد ل إقدد ا  ح فددو فددالفئددلع الفت سددطو فددلاك 

الحدددد او   البددددرالع  إقدددد ا  ح كددددو ت قاددددلع ليفسددددت وام اوددددت اطلع الت قاددددو وددددا 

 كذلك تحسام أج   اليلفيام ببي  القطلعدلع ال أافادو الالفدو ف دل  12/6/0202

  .لبق إاتلح  تفصا ً بللفصل األ لعيى اللح  السالصحو(  – التيياك 

مبشاوو  اووايةا  وتعويضاات العااملني ألجاور التاا  تويياا ا ويوضح اجلدول
اوعدلاا  للااال  اوال اا   وايةاا اوبمقارةاا   0202/0200العاماا  للدولاا  للااال  اوال اا  

 :0229/0202وحىت  0227/0228وباللتائج الفعل   للالوات اوال   من  0202/0202
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع 
موازنة 

(١)

الوزن 
النسبى 



موازنة 
معدلة 
(٢)

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٨٩،٧٤٠٢٤,٩٨٦،٣٢٥٢٥,٨٣،٤١٦٤,٠٨٦،٩٢٣٨٢،٢٠٥٧٧،٩٠٤٦٥،٦٦١* الوظائف الدائمة

٦،٧٦٥١,٩٦،٠٣٦١,٩٧٢٩١٢,١٦،٩٠٩٦،١٦٥٥،٤٣٢٤،٨٧٢* الوظائف المؤقتة

١١٩،٣٩٩٣٣,١١٠٥،١٢٩٣١,٤١٤،٢٦٩١٣,٦١١٩،٤٧٧٩٩،٨٤٢٨٥،٤٣٥٨٠،٢٨٤* المكافـــآت ١/

٣٣،٤٣١٩,٣٣٢،٦٥٨٩,٨٧٧٣٢,٤٣٢،٥٥٣٢٨،٤٨٠٢٩،٧٨٠٢٧،٢٨٣* البدالت النوعية ٢/

١٢،٠٩٨١٢،٠٩٤١٢،١٠٦١١،٤٥٤-١,٧-١٢،٦٧٠٣,٥١٢،٨٨٨٣,٨٢١٨* المزايا النقدية

٨،٧٣٨٢,٤٨،٠٠٨٢,٤٧٣٠٩,١٨،٣٣٦٧،٧٧٥٦،٩٣٦٥،٨٠٥* المزايا العينية

٣٩،٢٠٢١٠,٩٣٦،٧١٦١١,٠٢،٤٨٥٦,٨٣٤،٧٧٥٣٢،٩٨١٣٠،٥٢٠٢٦،٧٤٢* المزايا التأمينية ٣/

٥١،١٠٥١٤,٢٤٧،٢٣٩١٤,١٣،٨٦٥٨,٢٢٢،٩٢٩١٩،٢٣١١٧،٩٧٩١٧،٩٥٢* باقى أنواع األجور واالحتياطى

٣٦١،٠٥٠١٠٠٣٣٥،٠٠٠١٠٠٢٦،٠٥٠٧,٨٣٢٤،٠٠٠٢٨٨،٧٧٣٢٦٦،٠٩١٢٤٠،٠٥٤اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي المصروفات
نسبة الى إجمالي الموازنة

١/ مثل تعويض العاملين عن جهود غير عادية، حوافز العاملين بالكادرات الخاصة، مكافات االمتحانات، تكاليف حافز اثابة إضافى ، الحافز اإلضافي 

والحافز التكميلي للحد األدني .

٢/ مثل بدل خطر، بدل جامعة، بدل معلم (تدريس)، بدل اعتماد (معلمين)، وبدل مخاطر مهن طبية.

٣/ مثل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، التأمين ضد المرض، والتأمين ضد اصابة العمل.

فعلى

البيان

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير 
(١-٢)

جدول رقم (٤)
األجور وتعویضات العاملین
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 شواء الالا واخلدمات

 ـــ   

تطيبلع إرا م ر الب اليفل الحكد فى فو اء السيع  العرفلع توفل إعتفلراع 

األر او  الفستي فلع الطبادو  األعذادو ليفستودفالع،  كدذا تكدللا  و اء بفل وى ذلك 

عيددى لفقددلع  تحتدد  كفددل ، طبددع الكتددلب الفر سددى  تدد وا  التغذاددو ليطيبدد  بللفددرا  

الصاللو  الفقلبل اللقرة لييلفيام بللفللطق الللئادو،  أاتدلً إعتفدلراع الفادلإل  اإللدل م 

  بف اعلم فقتتالع ت وار اإللفلق.

 لح  0202/0200 قر تتفم فو    الف ا لو اليلفو لير لو ليسلو الفللاو 

 فددم اللددلت  الفحيددى اإلجفددللى( فعصصددو لودد اء % 2,5فيادد م جلادد    221،774

فددم اللددلت  الفحيددى  %2,5فيادد م جلادد    222،022السدديع  العددرفلع فقلبددل لحدد  

لحددد  ب ادددلرم قدددر هل   0202/0202يسدددلو الفللادددو الفيرلدددو لف ا لدددو للاإلجفدددللى( ب

 .%1,8فيا م جلا  بلسبو  الرم قر هل  1،674

فدددم  %5,8 تف دددل اإلعتفدددلراع الفعصصدددو لوددد اء السددديع  العدددرفلع لسدددبو 

    ا فوددددد    الف ا لدددددو اليلفدددددو لير لدددددنو البللدددددنغو لحددددد إجفدددددللا الفصددددد  ولع وددددد

 جلا .فيا م  2،718،801

 

مبشوو  اوواية  توييا إعتمادات شواء الالا واخلدمات اجلدول التا   ويوضح
اوعدلاا  للااال  اوال اا   وايةاا اوبمقارةاا   0202/0200العاماا  للدولاا  للااال  اوال اا  

 :0229/0202وحىت  0227/0228وال   من وباللتائج الفعل   للالوات ا 0202/0202
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع 
موازنة 

(١)

الوزن 
النسبى 



موازنة 
معدلة 
(٢)

الوزن 
النسبى
 

قيمة
نسبة

 متوقع

١٣،١٤٧١٢,٧١٠،٩٨٦١١,٠٢،١٦١١٩,٧١١،٠٣٦٩،٠٤٩٨،٢١٣٧،٠٥٩* االدوية

٦،١٥٢٥,٩٥،٣١٧٥,٣٨٣٥١٥,٧٤،٥٤١٣،٣٨٦٣،٣٤٠٢،٢٦٥* االغذية

٢،٥٨٢٢,٥٠٠,٠٢،٥٨٢٠,٠١،٥١٢٠٠٠* المستلزمات الطبية

٨،٠٧٧٩،٦٩٩٨،٣٠٤٦،٥٥١-١٦,٤-٨،٩٦٤٨,٦١٠،٧١٩١٠,٧١،٧٥٥* مواد خام أخرى

٥،٦٨٢٥,٥٤،٧٤٧٤,٧٩٣٥١٩,٧٤،٦٤٩٣،٢٧٩٢،٤٦١٢،٥٩٣* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل

٦٤٩٠,٦٦٠٨٠,٦٤١٦,٧٥٧٠٥٢٠٣٩٧٣١٢* وقود وزيوت لسيارات الركوب

٢،٤٨٧٢،٠٥٩٢،٣٠٩١،٨٤٨-٢,٦-٢،٧٧٩٢,٧٢،٨٥٤٢,٨٧٥* قطع غيار ومهمات

١١،٠٣٣٥،٣٢٨٤،٨١١٤،٠٦٦-٧,٢-١١،٢٢٢١٠,٨١٢،٠٨٨١٢,١٨٦٥* اإلنارة

٢،٣٤٤٢,٣٢،٠٨٨٢,١٢٥٦١٢,٢٢،٠٨٢٢،٢٨٨١،٣٥٣١،١٤٩* المياه

١٠،٢٥١٩،٨٠٧٨،٠٤٥٧،٤٢٦-١١,٨-١٢،٤٦٠١٢,٠١٤،١٣٤١٤,١١،٦٧٤* الصيانة

٣،٧٨٢٣,٦٣،٧٤٦٣,٧٣٦١,٠٣،٧٦٣٣،٥٩٢٣،٠٩٧٢،٩٧٦* نفقات الطبع

٤،٨٢١٤,٦٤،٦٦٠٤,٧١٦١٣,٤٤،٥٣٦٤،١٤٣٣،٧٠١٣،١٨٣* النقل واالنتقاالت

٥٧٣٣٨٦٣٥٦٣٢٣-١٢,٦-٥٦١٠,٥٦٤٣٠,٦٨١* البريد واإلتصاالت

٧٨٣٠,٨٣٢٥٠,٣٤٥٨١٤١,١٦٧٤٣٣٤٢٦٩٨١٩* نفقات تنفيذ أحكام قضائية

٢٣،١٢٣٢٢,٣٢٢،٣٦٢٢٢,٣٧٦٢٣,٤١٨،٤٧٣١٦،٠٠١١٥،٧٠٩١٢،٥٢١* باقى بنود الباب الثانى

٠,٠٠٠٠٠-٤،٨٣٦٤,٧٤،٩٢٤٤,٩٨٩* إحتياطيات عامة

١٠٣،٨٨٩١٠٠,٠١٠٠،٢٠٠١٠٠٣،٦٨٩٣,٧٨٤،٢٥٦٦٩،٨٧١٦٢،٣٦٥٥٣،٠٨٨اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي المصروفات
نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير 
(١-٢)

جدول رقم (٥)
شراء السلع والخدمات
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 الفوائاااااد 

 ـــ

تُقر   الف ائدر الفطيد ب سدرارهل عدم القد    الفحيادو  األجلبادو ودى فود    

فياد م جلاد   584،570بفبيد   0202/0200الف ا لو اليلفو لير لو ليسلو الفللاو 

 %7,1فياد م جلاد    566،222  فم اللدلت  الفحيدى اإلجفدللا( فقلبدنل لحد 7,0% 

  ادلرمب 0202/0202يسدلو الفللادو الفيرلدو لا لو للف فم الللت  الفحيى اإلجفللا( ب

 %0,9قر هل   الرمفيا م جلا  بلسبو  21،570 لقر ه

 ال ئاساو أل اعال عيى  األجلباو الفحياو الف ائر ت  اع التللا الوكل  ا تح

 :0202/0200 الفللاو يسلول اليلفو لير لو الف ا لو فو    وى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فدم إجفدللا الفصد  ولع ودا فود     %12,5 تف ل اعتفلراع الف ائر لسبو 

 تف دل فدرو علع  ،جلاد  فياد م 2،718،801الف ا لو اليلفو لير لدنو البللدنغو لحد  

  .0225/0226الف ائر أكب  بلب عيى جللب الفص  ولع فلذ علك 

دات الفوائد احملل   واألجلب   على أةواعهاا توييا إعتمااجلدول التا   يوضحو
 وايةا اوبمقارةا   0202/0200مبشوو  اوواية  العام  للدول  للاال  اوال ا  الوئ ا   

 0227/0228وباللتائج الفعل   للالوات اوال   مان  0202/0202اوعدل  للال  اوال   
 :0229/0202وحىت 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع 
موازنة 

(١)

الوزن 
النسبى 



موازنة 
معدلة 
(٢)

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

(أ) - الفوائد الخارجية

٥٩،١٤٠١٠,٢٤٨،٤١٩٨,٦١٠،٧٢١٢٢,١٤٨،٥٧٢٤٢،٦٣٢٣٥،١٣٧٢٢،١٠٤* فوائد الدين العام الخارجى

٣٥٠١١٧٧٢٩٥-١٧,٠-٢٩٢٠,١٣٥٢٠,١٦٠* فوائد خارجية تسددها الجهات

٥٩،٤٣٢١٠,٣٤٨،٧٧١٨,٦١٠،٦٦١٢١,٩٤٨،٩٢٢٤٢،٧٤٩٣٥،٢٠٩٢٢،١٩٩جملة (أ)

(ب) - الفوائد المحلية

٧٠،٧٠٣١٠١،٥٣٩١١٨،٤١١١٠٩،٧٧٨-١٢,٥-٦١،٨٨٢١٠,٧٧٠،٧٠٣١٢,٥٨،٨٢٢* فوائد سندات البنك المركزى

٢١٥،٧٨٧٢٣١،٨٨٧٢٠٨،٢٣٣١٦٤،٣١٦-٢٦,٢-١٥٩،٢٠٩٢٧,٥٢١٥،٧٨٧٣٨,١٥٦،٥٧٨* فوائد األذون على الخزانة العامة

٢٧٩،١٢٦٤٨,٢٢٠٦،٧٢٢٣٦,٥٧٢،٤٠٤٣٥,٠٢٠٦،٧٢٢١٤٠،٩٨٤١١٢،٨٨٩١١٠،١٤٠* فوائد سندات الخزانة المصرية

٥،١٧٣٠,٩٥،٠٠٠٠,٩١٧٣٣,٥٥،٠٠٠٨،٨٣٤٧،٤٤٤٣،٥٦٤* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين

٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٣٣،١٧٩٤٠،٨٧٢٢٢،٣٢٤* فوائد صكوك صناديق المعاشات

١٨،٨٦٧٩،٢٤٨٩،٩٨٧٥،١٢٨-٢٢,٤-١٤،٧٦١٢,٥١٩،٠١٧٣,٤٤،٢٥٦فوائد أخرى متنوعة

٥٢٠،١٥١٨٩,٧٥١٧،٢٢٩٩١,٤٢،٩٢٢٠,٦٥١٧،٠٧٨٥٢٥،٦٧٢٤٩٧،٨٣٦٤١٥،٢٤٩جملة (ب)

٥٧٩،٥٨٢١٠٠٥٦٦،٠٠٠١٠٠١٣،٥٨٢٢,٤٥٦٦،٠٠٠٥٦٨،٤٢١٥٣٣،٠٤٥٤٣٧،٤٤٨اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي المصروفات
نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير 
(١-٢)

جدول رقم (٦)
الفوائــــــــد
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 جتماعيةالدعم واملنح واملزايا اإل

 ـــ

جتماعية فى مشروع الموازنة العامة لمزايا اإلالدعم والمنح وا إعتماداتتُقدًّر  

مةةج  %5,4مليةةوج جنيةة    102،122نحةةو ب 0202/0200للدولةةة للةةةنة الماليةةة 

مةةج النةةاتا  %5,8مليةةوج جنيةة    103،082مقابةةن نحةةو  النةةاتا المحلةةى اإلجمةةالى 

 قةةدر   بخفةة  0202/0202لةةةنة الماليةةة المعدلةةة لموازنةةة الالى  بالمحلةةى اإلجمةة

 .%2,4قدرها  خف مليوج جني  بنةبة  5،979

وتةةوزع إعتمةةادات الةةدعم والمةةنح والمزايةةا اىجتماعيةةة فةةى مشةةروع موازنةةة 

 على النحو التالى: 0202/0200الةنة المالية 

 مليوج جني  

 228،798 الدعم الةلعي* 

 282،724 لخدمات اىجتماعيةالدعم والمنح ل* 

 8،090 الدعم والمنح لمجاىت التنمية* 

 20،205 الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية* 

 22،170 إعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمةاعدات المختلفة* 

 102،122 اإلجمالى

ع مبشيروتلك االعتمادات على أنواعها الرئيسيية ويوضح اجلدول التاىل توزيع 
لعيا  املياىل املعدلية ل وازنةاملبقارنة م 0202/0200املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 

 :0222/0202وحىت  0227/0221وبالنتائج الفعلية للسنوات املالية من  0202/0202
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٢٠٢١/٢٠٢٠
مشروع 
موازنة

الوزن 
النسىب

املوازنة 
املعدلة

الوزن 
النسىب

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧متوقعنسبةقيمة

* الدعــــم السلعى:
٨٧،٢٢٢٨٤،٤٨٧٢،٧٣٥٨٢،٧٥٥٨٠،٤٢٧٨٧،٠٠٠٨٠،٥٠٠- دعم السلع التموينية

٦٦٥٦٦٥٠٤٠٢١٤٠٥٧٥٧٣٣- دعم المزارعين
٢٨،١٩٣١٨،٦٧٧٨٤،٧٣٢١٢٠،٨٠٣-١٨،٤١١٢٨،١٩٣٩،٧٨٢- دعم المواد البترولية

٠٠٠٠٠١٦،٠٠٠٢٨،٥٨٥- دعم الكهرباء
٢،٥٠٠١،٧٥٠٧٥٠٢،٦٤٦١،٥٣٢١،٣٧٥٧٠٠- دعم االدوية والبان األطفال

٠٠٠٧٥٠٩٢٣١،٣٥٠١،٠٠٠- دعم شركات المياه
١١٤،٧٤٦١٠١،٦٩٩١٩١،٠٣٢٢٣٢،٣٢٢-١٠٨،٧٩٨١١٥،٠٩٥٦،٢٩٧إجمالى الدعم السلعى
* الدعــــم والمنح للخدمات اإلجتماعية :

١،٨٠٠١،٨٥٠١،٨٥٠١،٨٠٤-١،٧٩٥١،٨٠٠٥- دعم نقل الركاب
٢٠٠٢٠٠٠١٥٠١٣٤١٠٢١١٠- دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد)
٤٠٠٤٠٠٠٣٥٠٤٠٠٢٥٠٩٨- دعم إشتراكات الطلبة(مترو االنفاق)
٥،٢٠٠٧٠٠٤،٥٠٠٧٠٠٥٢٧٦٦٤٧٩٤- دعم الخطوط غير االقتصادية(سكك حديد)
٣٠٠٣٠٠٠٣٠٠٧٠٠- دعم اإلمتيازات(سكك حديد+ مترو)
٣٧١٣٥٦١٥٤٧٤٣٠٥٣٦٦٨١١- دعم التأمين الصحى على الطالب
١٧٩١٣٣٤٧١٥٧١١٤١٥٦٠- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة
٢٤٣١٨٣٢٢٧٠-٢١٠٢١٤٤- دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي
٨٠٧٠٠-١٦١٨٦٥٧٠٤-دعم التامين الصحي لغير القادرين ( التأمين الصحى الشامل )
٢٠٠١٨٢١٨٠٠٠٠-دعم التامين الصحي لغير القادرين ( من أصحاب معاش الضمان اإلجتماعى )
١٠٠١٠٠٠٠٠٠٠- دعم التأمين الصحى على الفالحين
١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠٠١٩،٠٠٠١٨،٥٠٠١٧،٥١٢١٧،٥٣٥- معاش الضمان االجتماعى وتكافل وكرامة

٧٠٧٠٠٧٠٧٠٥٣٨- معاش الطفل
١٧٨١٧٨٠١٣١٢٩٠٣٢٢٧٥-اعانات الشئون االجتماعية

١٣٤،٩٩٨١٣٠،٠٠٠٤،٩٩٨١٢٣،٠٠٠٥٥،٠٠١٤٨،٥٠٠٥٢،٥٠٠- مساهمات فى صناديق المعاشات
٧،٠٣٥٧،٠٣٥٠٨،٥٣٥٩،٠٠٧٦،٨١٤٥،٧٥٠-عالج مواطنى جمهورية مصر العربية

٢،٩٦٥٢،٥٣٧٤٢٨٢،٤٤٤٢،٣٢٠٢،٨٠١٢،١٢٩- مزايا إجتماعية أخرى
١٦،٠٤٠١٠،٢٦٦٦،٧٣٨٦،٧٢٣-٨،٣٥٢١٧،٠٠٣٨،٦٥١- المنــــح والمساعدات 

١٨١،٧١٥١٨١،٠٧٣٦٤٢١٧٣،٤٧٤٩٩،٠٤٤٨٦،٣٥٤٨٨،٣٣٦إجمالى الدعم والمنح للخدمات االجتماعية
* الدعــــم والمنح لمجاالت التنمية :

٢٥٠٢٥٠٠٢٥٠٢٠٠٠٢٠٠- دعم تنمية الصعيد
٣٦٠٢٨٠١٢٩١٢٤-٢٨٠٣٦٠٨٠- دعم فائدة القروض الميسرة

٧،٧٦٢٥،٧٠٠٢،٠٦٢٢،٢٠٠١،٤٢٣١،٢٨٢٠* دعم اإلسكان اإلجتماعى ( دعم نقدى / دعم مرافق )
٠٠٠٠-٠١٢٥١٢٥-  التدريب 

٨،٢٩٢٦،٤٣٥١،٨٥٧٢،٨١٠١،٩٠٣١،٤١١٣٢٤إجمالى الدعم والمنح لمجاالت التنمية
* الدعــــم والمنح لألنشطة اإلقتصادية :

٥،٠٠٠٥،٦٨٢٣،٦٥٧٢،٣٠٥-٤،٢٠٠٧،٠٠٠٢،٨٠٠- دعم تنشيط الصادرات
٢،٣٢٥١،٨٥٤١،٢٣٦١،٢٧٦-١،٣٦٩٢،٣٢٥٩٥٦- دعم االنتاج الحربى

٣،٥٠٠٣،٥٠٠٠٣،٥٠٠٣،٤٨١٢،٦٩٦١،٢٠٠- برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
٢،٠٠٠٢٤٥١،٧٥٥٢٤٥٠٤٥- دعم برامج صندوق تمويل المركبات

٥٠٠٥٠٠٠٣٠٠٧٧٠٣٨- مبادرة حوض النيل
٥٥٥٣٣١٢٢٤١،٢٨٣١٤،٣٩١٨٢،٥٠١- بنود أخرى 

١٢،٦٥٤٢٥،٤٨٦٧،٦٠١٧،٣٢٥-١٢،١٢٤١٣،٩٠١١،٧٧٧إجمالى الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية
٣٠٣،٦٨٤٢٢٨،١٣٢٢٨٦،٣٩٧٣٢٨،٣٠٧-٣١٠،٩٢٩٣١٦،٥٠٤٥،٥٧٤جملة الدعم

٤٠٠٣٨٠٢٠١،٤١٠١،٠٨٢١،٠٦٥١،٠٧٣* اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
٩،٩٧٢٩،٣٩٦٥٧٦٠٠٠٠* متطلبات إضافية وإحتياطيات

٣٠٥،٠٩٤٢٢٩،٢١٣٢٨٧،٤٦٢٣٢٩،٣٧٩-٣٢١،٣٠١٣٢٦،٢٨٠٤،٩٧٩اإلجمالى
نسبة إلى الناتج المحلى

نسبة الى إجمالي المصروفات

فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠
مليون جنيه

البيان
التغري مشروع - املوازنة املعدلة٢٠٢٢/٢٠٢١

جدول رقم (٧)
الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
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 وميكن إيضاح أهم عناصر الدعم واملنح واملزايا االجتماعية فيما يلي:
 الدعيييم السلعى أوال:
 :دعم السلع التموينية( 2)

دعم الةلع التموينية في مشةروع الموازنةة العامةة للدولةة للةةنة الماليةة قدًّر يُ 

مليةةوج  85،587نحةةو مليةةوج جنيةة ، وملةةل مقابةةن  87،000بنحةةو  0202/0200

 نحةةةةةو  اقةةةةةدره بزيةةةةةاد  0202/0202لةةةةةةنة الماليةةةةةة المعدلةةةةةة لموازنةةةةةة الجنيةةةةة  ب

 .%1.0قدرها  زياد مليوج جني  بنةبة  0،714

 -: التاليةهذا وقد مت تقدير دعم السلع التموينية وفقًا لالفرتاضات 

مليةوج  4.222مليةوج طةج قمةح   8.322كميات القمح المطلوب توفيرها نحو  -2

مليةوج  7.932مليوج طج قمح محلةى  مناةا كميةة  1.422طج قمح مةتورد، 

 ألةةإل طةةج قمةةح 342مليةةار رفيةةإل باإل ةةافة إلةةى  89.2طةةج قمةةح لتةةوفير نحةةو 

 لتوفير دقيق المةتودعات. 

                 عةةةةةدد المةةةةةةتفيديج مةةةةةج دعةةةةةم رفيةةةةةإل الخبةةةةةز ودقيةةةةةق المةةةةةةتودعات يبلةةةةة  -0

           مليةةوج فةةرد مةةةتفيد مةةج دعةةم رفيةةإل الخبةةز  33.7مليةةوج فةةرد   72.2نحةةو 

مليةةةوج فةةةرد مةةةةتفيد مةةةج دعةةةم دقيةةةق  5.1 يوميةةةا ،أرففةةةة للمةةةواطج  4بواقةةةع 

 قيق للمواطج شاريا  . كجم د 22المةتودعات بواقع 

ةةتبدال  ا، ونةةبة مةا يةتم تةوفير  و%71.7نةبة ةحب رفيإل الخبز تبلة  نحةو  -1

 %03.1قةةرول لكةةن نقطةةة  رفيةةإل  يةةتم تةةوفير  تبلةة   22بنظةةام النقةةاط بواقةةع 

مليةةار  202.8 وملةل مةةج إجمةةالى ا رففةةة المةةةتحقة للمةةةتفيديج البال ةةة نحةةو 

 رفيإل فى الةنة .

المحلةةى يعةةادن القمةةح المةةةتورد بخةةفإل المصةةاريإل متوةةةط ةةةعر طةةج القمةةح  -5

 اإل افية لكن مناما. 

 جني  شاريا   42مليوج فرد   31.3أعداد المةتفيديج مج دعم الةلع التموينية  -5

للمواطج لعدد أربعةة أفةراد مقيةديج علةى البطاقةة ومةا  مليوج فرد" 48.4"لعدد 

  .مليوج فرد" 4.2" جني  للفرد شاريا   04زاد عج ملل 
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ىل مبلغ إليصل ورغيف اخلبز  إىل ارتفاع دعم السلع التموينية فرتاضاتاإلوقد أسفرت تلك 
موزعًا على  0202/0200املوازنة العامة للدولة للسنة املالية مبشروع جنيه  مليون 172000

 النحو التاىل:

 مليون جنيه 

 448444 دعم رغيف الخبز

 88554 دعم دقيق المستودعات
مليار رغيف 088511× رغيف  قروش / 01=  دعم نقاط الخبز  08041 

جنيمممه يممم ر ا   51مليمممون ممممواط    31.4دعمممم  ممملا البلاقمممي التمو نيمممي = 

جنيه للفرد  85أفراد مقيد   على البلاقي وما  ز د ع  ذلك  4للمواط  لعدد 

 ي ر(. 08 ×

0،8،11 

 428888 إجمالي الدعم

 دعم املزارعني:( 0)
شممممروم المواانمممي العامممممي للدولممممي للسممممني الماليممممي دعممممم المممممزارعي   مقةةةدًّر يُ 

 .نيهمليون ج 5،، نحو  8180/8188

رفمما المعانمما  عمم   المسمماةمي فممىممم  وذلممك امايمميا  ممما ممما ا ممدو إليممه الدولممي 

 : ليصغار المزارعي 8 حيث اقوم الدولي  ما 

 دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي م  أ مد  و ذور ومبيدات. -0

 قاومي  عض اآلفات الزراعيي.احمل جانبا  م  أعباء م -8

 المساةمي في خفض أ عار التقاوى. -0

اقد م القمرو  الميسمر  لمبعض ااغمرا  الزراعيمي8 واتحممل الخزانمي العاممـي  -4

 فروق فوائد ةذه القرو  المخصصي لإلنتاج الزراعي. في  بيل ذلك 

  مشمروم المواانمي العاممي للدولميو تمثل الدعم المدرج ضم   ند دعمم الممزارعي  

 فيما  لى: 8180/8188للسني الماليي 

      مليون جنيه
 11، المصرى( الزراعي مستحقات البنك  دعم فرق  عر الفائد  لقرو  اإلنتاج النبااي

 51 مساةمي الدولي فى اكاليف مقاومي آفات القل 

 05 دعم صندوق الموااني الزراعيي

 5،، اإلجمالي
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 رتولية:دعم املواد الب( 3)

تبلة  تقةديرات دعةم المةواد البتروليةة بمشةروع الموازنةة العامةة للدولةة للةةةنة 

مليةةوج  08،291مليةةوج جنيةة  مقابةةن نحةةو  28،522نحةةو  0202/0200الماليةةة 

مليةوج  9،780 بخفة  قةدر  0202/0202لةةنة الماليةة المعدلةة لموازنة الجني  ب

 .%15.7 جني  بنةبة خف  قدرها

 بعة  المنتجةات البتروليةةمة ما تتحمل  الدولة نتيجة بيةع ويمثن هما الدعم قي

محلةي أو بأةعار تقن عج تكلفة توافرهةا للةةوا المحلةي ةةوا  عةج طريةق اإلنتةا  ال

 .والمازوت للمخابز مثن أنبوبة البوتاجاز ةتيراد بع اا مج الخار ا

 دعم األدوية وألبان األطفال:( 4)

تحمل  الدولةة مةج فةروا التكلفةة الناتجةة يمثن دعم ا دوية وألباج ا طفان ما ت

عةج ةتيراد ا نةوليج وألباج ا طفان وأيةودات البوتاةةيوم وبيعاةا بأةةعار تقةن اعج 

قتصادية، ويتم صرإل هما الدعم للجاة المنوطة بةملل وهةي وزار  الصةحة تكلفتاا اإل

وع مليةوج جنية  بمشةر 0،422تقديرات دعم ا دوية وألبةاج ا طفةان نحةو  حيث تبل 

 عتممماداالمليممون جنيممه عمم   251 ز مماد  ابلمم   0202/0200موازنةةة الةةةنة الماليةةة 

 مليمون جنيمه 08251البمال   8181/8180لسمني الماليمي المعدلمي لموااني ال المدرج 

 .%4824 نسبي ا اد  ابل  نحو 
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 الدعيييم واملنح للخدمات اإلجتماعية ثانيًا:
 دعم نقل الركاب: (2) 

   - من:ويتمثل فى كل 
الدعم الممنوح لايئتي نقن الركاب بالقاهر  واإلةكندرية لت طية جانب مج العجةز  -أ

ة نقةةن الركةةاب بأقةةن مةةج الجةةارا المحقةةق بكةةن منامةةا، والنةةاتا عةةج تةةوفير خدمةة
مليةوج جنية   2،794تقةديرات دعةم نقةن الركةاب نحةو  وتبل قتصادية، تكلفتاا اإل

 .0202/0200بمشروع موازنة الةنة المالية 

عم الممنوح ىشةتراكات الطلبةة علةى خطةوط الةةكل الحديديةة ومتةرو ا نفةاا، الد -ب
ويمثن هما الدعم ما تتحمل  الدولة لمواجاة الفةرا بةيج قيمةة اإلشةترال التجةار  
والقيمةةة المخف ةةة المحصةةلة مةةج طةةفب المةةدارب والجامعةةات بمةةا فياةةا جامعةةة 

تةرو ا نفةاا وملةل فةى ا زهر والمعاهد ا زهرية على خطوط الةكل الحديدية وم
ةتراتيجية الدولةة لةدعم الخةدمات العامةة لجميةع فئةات الشةعب وعلةى اإطار تنفيم 

الموازنةة العامةة للدولةة وج  الخصوص طةفب العلةم ويبلة  هةما الةدعم بمشةروع 
مليةوج جنية   022مبلة  مليةوج جنية    322مبلة   0202/0200للةنة المالية 

 ايئةةة القوميةةة لةةةكل حديةةد مصةةر ومبلةة  لةةدعم إشةةتراكات الطلبةةة علةةى خطةةوط ال
 مليةةوج جنيةة  لةةدعم إشةةتراكات الطلبةةة علةةى خطةةوط متةةرو أنفةةاا القةةاهر  522

لةةةنة المعدلةةة لموازنةةة الال ةةر  ب وهةةى مات المبةةال  المخصصةةة لاةةما  الكبةةر 
 .0202/0202المالية 

مثةةةن دعةةةم اإلمتيةةةازات الممنوحةةةة للعةةةامليج بالقطةةةاع الحكةةةومى ولةةةبع  الفئةةةات  - 
قيج ومصابى الثور  والعمليات الحربية وأةر الشادا  والمحاربيج القدما  المعا 

خطةةوط متةةرو أنفةةاا وكةةوب قطةةارات الةةةكل الحديديةةة ر....  وملةةل علةةى أةةةعار 
وزار  النقةن فةى بةيج وزار  الماليةة ووفقا  للبروتوكوىت الموقعة  الكبر  القاهر 

الموازنةة العامةة للدولةة وع بمشةر اإلمتيةازاتتقديرات دعةم تلةل  هما الشأج وتبل 
 مليوج جني  لمواجاةة ال ةر  المةمكور 122مبل   0202/0200للةنة المالية 

مليةوج  022مليوج جني  للايئة القومية لةةكل حديةد مصةر، ومبلة   222 مناا 
 .جني  لمترو أنفاا القاهر  الكبر  

إصةفح قتصادية بالمحافظات وملةل فةى إطةار الةكل الحديدية فير اإلدعم خطوط  -د
الخلن في الايكةن التمةويلي لايئةة ةةكل حديةد مصةر نتيجةة تشة ين خطةوط تحقةق 
إيةةرادات تقةةن كثيةةرا  عةةج التكلفةةة الحقيقيةةة، ولةةما تقةةرر أج تةةةام الخزانةةة العامةةة 

في تحمن الفرا بيج التكلفةة المعياريةة المحةدد  بةالبروتوكون الموقةع بةيج للدولة 
وبةيج اإليةةرادات المحققةة وتبلة  تقةةديرات  وزار  الماليةة والنقةن والتنميةةة المحليةة

 0202/0200الموازنة العامة للدولةة للةةنة الماليةة دعم تلل الخطوط بمشروع 
، ليصةةبح بةةملل إجمةةالي مليةةوج جنيةة  لمواجاةةة ال ةةر  المةةمكور 4،022 مبلةة 

مليةار جنية  وفقةا   4.4 مبلة المبال  المخصصة للايئة القومية لةكل حديد مصةر 
 . 21/20/02/2را  رقم  لقرار مجلب الوز
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 - الصحي:خمصصات دعم التأمني ( 0) 

فةةي البةةراما الخاصةةة بالتةةأميج الصةةحي لمختلةةإل الفئةةات دعةةم تبلةة  تقةةديرات  

مليةوج  2،002نحةو  0202/0200الموازنةة العامةة للدولةة للةةنة الماليةة مشروع 

 -يلي: لى ما إمخصصات هم  الوتنقةم جني  
 :دعم التأميج الصحي على الطفب -

الموازنةة العامةة مشةروع فةي تقديرات دعم التأميج الصحي على الطةفب تبل   

مليةوج جنية ، ويمثةن هةما الةدعم مةا  172نحةو  0202/0200للدولة للةةنة الماليةة 

تتحملةة  الدولةةة مةةج اشةةتراكات ةةةنوية عةةج كةةن طالةةب فةةي المةةدارب وريةةا  ا طفةةان 

والمعاهد ا زهرية وملةل انة التي تحصن علي إعالمملوكة للدولة والمدارب الخاصة 

 جني  ةنويا  لكن طالب. 24مليوج طالب بواقع  05.7لعدد يبل  نحو 

 -المعيلة: دعم التأميج الصحي على المرأ   -

الموازنةة مشةروع فةي تقديرات دعم التأميج الصحي على المةرأ  المعيلةة تبل  

مثةةن هةةما مليةةوج جنيةة ، وي 279نحةةو  0202/0200العامةةة للدولةةة للةةةنة الماليةةة 

ألةةإل امةةرأ   893.5يبلةة  نحةةو    الدولةةة لعةةدد مقةةدر مةةج المةةةتفيداتالةةدعم مةةا تتحملةة

 .ةنويا  عج كن امرأ  معيلة جني  022معيلة بواقع مبل  

   -المدرةي: دعم التأميج الصحي على ا طفان دوج الةج  -

فةةي تقةةديرات دعةةم التةةأميج الصةةحي علةةى ا طفةةان دوج الةةةج المدرةةةي تبلةة  

مليةةوج  022نحةةو  0202/0200الموازنةةة العامةةة للدولةةة للةةةنة الماليةةة مشةةروع 

جنية   24مليوج طفةن وبواقةع  25.2، ويمثن هما الدعم ما تتحمل  الدولة لنحو جني 

 كن طفن.ل ةنويا  

   - : التأميج الصحى الشامن التأميج الصحى ل ير القادريج دعم -

الخزانةة   تتحملدريج الم  تبل  تقديرات دعم التأميج الصحى الشامن ل ير القا

 نحةو 0202/0200الموازنة العامة للدولة للةةنة الماليةة مشروع في  العامة للدولة

بمةج   يةر قةادريجالمةممج علةيام مةج فئةات شةترال الاقيمةة مليوج جني  ويمثن  232

ج لمةةد  يفةةيام المتعطلةةوج عةةج العمةةن فيةةر القةةادريج وفيةةر المةةةتحقيج أو المةةةتنفم

، وتتحمةن الخزانةة كن فرد مج أفراد ا ةر  المعاليجالبطالة وكملل ةتحقاا تعوي  ا

مج الحد ا دنى لألجور المعلج عن  بالحكومة على المةةتو   %4نةبة  العامة للدولة

 شاريا . القومي
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   - :مج أصحاب معال ال ماج اإلجتماعىل ير القادريج   الصحي دعم التأميج -

القةادريج  مةج أصةحاب معةال ال ةماج  ل يرتقديرات دعم التأميج الصحي  تبل 

نحةةو  0202/0200الموازنةةة العامةةة للدولةةة للةةةنة الماليةةة مشةةروع فةةي اإلجتمةةاعى  

فى  و  ما ت منت  اإلةتراتيجية القومية للتنميةة المةةتدامة وملل مليوج جني   022

أج علةى والتةى تةنص  0225  مج دةةتور 28جا  بالماد    والمتوافقة مع ما 0212

قةد تةم صةدور و، المتكاملةة وفقةا  لمعةايير الجةود  طج الحق فى الرعاية الصحيةلكن موا

، يقةوم بشأج التأميج الصحى الشامن، وهو نظام إلزامةى 0228   لةنة0القانوج رقم  

، كمةا الُمواطنيج بجماورية مصر العربية، وتُ طى مظلت  جميع على التكافن اإلجتماعى

 .وين عج تقديم الخدمةةاب فصن التميقوم هما النظام على أ

   - حيج:الففدعم التأميج الصحي على  -

الموازنةة العامةة مشةروع فةي  يجتقديرات دعةم التةأميج الصةحي علةى الففحة تبل  

مليوج جني  ويمثن هما الدعم مةا تتحملة   222نحو  0202/0200للدولة للةنة المالية 

 جني  ةنويا . 022بل  مفرد بواقع  ألإل 422الدولة لعدد مج المةتفيديج يبل  نحو 

 االجتماعي: األمان( خمصصات 3)
الموازنةةة العامةةة مشةةروع فةةي تبلةة  اإلعتمةةادات المدرجةةة لألمةةاج اإلجتمةةاعى 

ويمكةج إي ةةاحاا  مليةوج جنيةة  29،058نحةةو  0202/0200للدولةة للةةةنة الماليةة 

 -التالي: على النحو 

 بياج

ا ةر عدد 

  المةتفيد

  با لإل 

 المبل  

 بالمليوج

ي جن  

 وكرامة وبرنامجي تكافنمةاعدات ال ماج اىجتماعي 

 برناما دعم التعليم المجتمعي
322،1  29،222 

 72 44  معال الطفن

لتنمية  ىالقوم جتماعية والبرنامااإلعانات الشئوج إ

 الطفولة المبكر 
01 278 

 29،058 جمل 
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   على النحو التالى: اإلجتماعىمنح مةاعدات ال ماج تُ 

 101  المكونة مج فرد واحد جني  شاريا  لألةر.  

 132 جني  شاريا  لألةر  المكونة مج فرديج.  

 521 شاريا  المكونة مج ثفثة أفراد.جني    

 542 فأكثر. جني  شاريا  لألةر  المكونة مج أربعة أفراد 

وفيما يخص برناما تكافن فإن  يةةتادإل ا ةةر التةي تعةاني مةج الفقةر الشةديد 

يكةوج لةدياا أطفةان فةي الفئةة العمريةة حتةى  أج علةىدعم نقةدا وخةدمي  إلىوتحتا  

ةةةنة، أمةةا برنةةاما كرامةةة فيةةةتادإل الفئةةات التةةي تعةةاني مةةج الفقةةر الشةةديد وى  28

ةةنة  34 مةج ةةج الكةةب ككبةار الةةج علةىأج تعمن أو تنةتا وفيةر قةادر   عتةتطي

هةةما ويحةةدد قيمةةة المبلةة  ، عةةج العمةةن  فةةأكثر أو مةةج لديةة  عجةةز كلةةي أو إعاقةةة تمنعةة

 :يليق بكن برناما وفقا  لما المةتح

    جنيةةة  لألةةةةر  باإل ةةةافة إلةةةى منحةةةة لكةةةن تلميةةةم فةةةى مراحةةةن التعلةةةيم         504  تكافةةةن:

جنية  شةاريا  بحةد أقصةى  222-82-32  مج ثانوا – إعدادا –ابتدائي  

 ى زيةةاد  شةةةارية بحةةةد أقصةةةى تفميةةةم لألةةةةر  الواحةةد  باإل ةةةافة إلةةة ةثفثةة

 .جني  222

 أفرد لألةر  الواحد . 1جني  للفرد بحد أقصى  542    كرامة:

ةةةر أمةةنح لةةبع  الفئةةات مةةج وفيمةةا يخةةص بةةاقي المةةةاعدات الشةةارية فإناةةا ت  

ألإل أةةر ، وفيرهةا مةج الفئةات  1.3ألإل أةر ، وحفيب وشفتيج  28.8مجنديج ال

 ا ولى بالرعاية.

  ت(:املعاشااخلزانة العامة فى صناديق  )مساهمة( املزايا االجتماعية 4)

تتحمةةن  0229  لةةةنة 258لقةةانوج رقةةم    مةةج ا222تنفيةةما   حكةةام المةةاد  رقةةم  

الموازنةةة العامةةة للدولةةة للةةةنة مشةةروع بمليةةار جنيةة   282.2نحةةو الخزانةةة العامةةة 

كافةة مقابةن إةةقاط لصالح الايئة القومية للتأميج اإلجتمةاعى  0202/0200المالية 

لعمةن بأحكةام القةانوج المشةار يئةة قبةن تةاري  اعلى الخزانة العامة لصالح الاالمبال  

مشةةروع فةةي مةةةاهمة الخزانةةة العامةةة فةةى صةةناديق المعاشةةات قةةد تةةم تقةةدير ، وإليةة 

مليةةوج  215،998ـو ـــةةنح 0202/0200الموازنةةة العامةةة للدولةةة للةةةنة الماليةةة 

لةةةةنة الماليةةةةة المعدلةةةةة لموازنةةةة المليةةةوج جنيةةةة  ب 212،222مقابةةةن نحةةةةو جنيةةة  

 .%1.8قدرها مليوج جني  بنةبة زياد   5،998نحو  بزياد  قدرها 0202/0202
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هما ومج الجدير بالمكر أن  قد تم مراعا  إدرا  بةاقى ا عبةا  المةةتحقة للايئةة القوميةة 

 والبال ةة الباب الثامج ةداد القةرو  الي   مجللتأميج اإلجتماعى وفقا  للقانوج المشار 

 .عر الفائد  الةائد في الةوابإصدار ةندات بةمليار جني   54 نحو

  : ( نفقات عالج مواطني مجهورية مصر العربية )العالج على نفقة الدولة(5)

لعربيةة  العةف  علةى نفقةة تبلـ  تقديرات نفقات عف  مةواطني جماوريةة مصةر ا    

نحةةـو  0202/0200الموازنةةة العامةةة للدولةةة للةةةنة الماليةةة مشةةروع فةةي   الدولةةة

 .مليوج جني  7،214

  :  ( املنح واملساعدات6) 

 نحةةةوبةةةراما تمويةةن لألفةةةرا  اإلنةةةانية واإلجتماعيةةةة مخصةةص لاةةةا  وهةةي

الموازنةةةةة العامةةةةةة للدولةةةةة للةةةةةنة الماليةةةةةة مشةةةةروع فةةةةةي مليةةةةوج جنيةةةة   8،140

0202/0200. 
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 الدعيييم واملنح جملاالت التنمية ثالثًا: 
 ( دعم فائدة القروض امليسرة:2)

فائةةد  علةةى القةةرو  الميةةةر  لشةةةكاج الشةةعبي، تتحمةةن الدولةةة فةةروا ةةةعر ال
واإلقرا  الميةر لألةةر الفقيةر ، ف ةف  عةج فةروا ةةعر الفائةد  علةى أرصةد  هةم  

فةي مليةوج جنية   082تقةديرات دعةم فائةد  القةرو  الميةةر  نحةو  تبلة و القرو 
 نحةةو وبخفةة  قةةدر  0202/0200الموازنةةة العامةةة للدولةةة للةةةنة الماليةةة مشةةروع 

الماليةةةةةة لةةةةةةنة المعدلةةةةةة لموازنةةةةةة العتمةةةةةاد المةةةةةدر  باإلجنيةةةةة  عةةةةةج  مليةةةةةوج 82
 .%00.0نحو قدرها بنةبة خف   0202/0202

  مليوج جني    

 البياج
المعدلة موازنةال مشروع موازنة  

0202/0200  0202/0202  
   قرو  بنل اىةتثمار القومي

 251.4 208.5 إةكاج المحافظات
 2.7 2.4 يرشركات اإلةكاج والتعم

 2.2 2.2 را ىت اةتصفح ا مشروعا
 3.2 3.2  المشروعات التصديرية و ماج الصادرات

 2.1 2.1 المناطق الصناعية بالمحافظات
 35.9 31.2 هيئة المجتمعات العمرانية
 10.9 13.2    قرو  بنل اإلةتثمار القومي  تعاونيات البنا  واإلةكاج
 1.5 1.1 صندوا تموين المةاكج

 042.8 017.7 جملة قرو  بنل اىةتثمار القومي
 هيئة تعاونيات البنا  واإلةكاج 

  قرو  بنل التعمير واإلةكاج والبنل العقار  المصر  العربى  
08.1 75.2 

 04.2 20.2 بنل التعمير واإلةكاج
 9.0 0.2 أخر  

 132.2 082.2 اىجمالى العام

 اإلجتماعى:( دعم برنامج اإلسكان 0)
فةةي  اىجتمةةاعيالمدرجةةة لةةدعم برنةةاما اإلةةةكاج  اىعتمةةاداتتقديةةـرات  لةة تب
مليةوج  7،730نحةو  0202/0200الموازنةة العامةة للدولةة للةةنة الماليةة مشروع 
المعدلمي مواانمي ال عتمماد الممدرج مليمون جنيمه عم  اال 881،8 نحمو  ز اد  ابل جني  

تتحملة   وهةو يمثةن مةا نيمهمليمون ج 58211 نحو البال  8181/8180لسني الماليي ل
ويةةتادإل هةما ، هةما البرنةاماالةدخن مةج المةةتفيديج مةج  لمحةدوداالدولة مج دعم 

ة ومج الجدير بالمكر أج هما الةدعم يت ةمج لإل وحد  ةكنيأ 202دعم عدد  البرناما
الةةم  يةةتم منحةة  للفئةةات المةةةتفيد   النقةةدامليةةوج جنيةة  قيمةةة الةةدعم  5،290نحةةو 

 .مليوج جني  قيمة دعم المرافق 1،372 نحوباإل افة الى 
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 قتصادية:املنح لألنشطة اإلالدعيييم و رابعًا:
 ( دعم تنشيط الصادرات:2)

الموازنةة العامةة فةي مشةروع تقةديرات دعةم تنشةيط الصةادرات المصةرية  تبل 

 مليةةةةوج جنيةةةة  مقابةةةةن نحةةةةو  5،022نحةةةةو  0202/0200للدولةةةةة للةةةةةنة الماليةةةةة 

وملةل نتيجةة  ،0202/0202لةةنة الماليةة المعدلةة لموازنةة المليوج جني  ب 7،222

قيةةام وزار  الماليةةة بةةةداد مبةةال  متراكمةةة مةةج دعةةم تنشةةيط الصةةادرات خةةفن العةةاميج 

 جني .مليار  04.2إلى  02.2مج المالييج الةابقيج تقدر بنحو 

وهو يمثن ما تتحمل  الدولة لدعم الصادرات المصةرية، وتجةدر اإلشةار  إلةى أج هةما  

الصةادرات تنشةيط يتم تدبير جانب من  مج خفن ما يةتم تحويلة  لصةندوا دعةم الدعم 

وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقةا   التجار  والصناعةمج وزار   مج كف

 .0220لةنة  24  مج القانوج رقم 1للماد  رقم  

 للمنازل:( دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي 0)
مليةوج  1،422توصين ال از الطبيعي للمنةازن نحةو تقديرات برناما دعم  تبل 

وهةةو مات  0202/0200الموازنةةة العامةةة للدولةةة للةةةنة الماليةةة مشةةروع فةةي جنيةة  

 .0202/0202لةنة المالية المعدلة لموازنة البالمبل  المخصص لاما ال ر  

 0202/0200الموازنةةةة العامةةةة للدولةةةة للةةةةنة الماليةةةة ويةةةةتادإل مشةةةروع 

مليةوج أةةر  بمةا يةمد  إلةى تخفةي   2.0صةين ال ةاز الطبيعةى لعةدد نتاا  مج تواإل

 رولية الموج   نبوبة البوتاجاز.دعم المواد البت

 :صندوق متويل املركبات( دعم برنامج 3)
فةةي مليةةوج جنيةة   0،222نحةةو  دعةةم إحةةفن المركبةةاتتقةةديرات برنةةاما  تبلةة 

الجانةةةب لتمويةةةن  0202/0200الموازنةةةة العامةةةة للدولةةةة للةةةةنة الماليةةةة مشةةةروع 

ةةيار   ألةإل 72الةنة ا ولى مج المشروع القومي إلحفن المركبات  المةتحق عج 

 بال از الطبيعي بدى  مج الةوىر والبنزيج. ومفكى  لتعمن صكروباياجر  وم
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 املصروفات األخرى

 ـــ

تبلغغغغديتاغغغغمصروفيو األغغغغرمشرفيوموغغغغرايباةغغغغرمييامو  غغغغ يو  غغغغ  يو ار صغغغغ ي

ياغنيو  غرتايو احلغإليواجاغر إل ي%ي2,1)الصمنيج صهيي221،787 حميي0202/0200

امو  غ ير بانيو  رتايو احلغإليواجاغر إل يي%ي2,1)يالصمنيج صهي221،222يااربلي حم

الصمنيج صهيب  ب ي صغرمةيي8،787يةيقمرهرب صرمي0202/0202ل   يو ار ص يو اعم  ي 

ي.%8,8يقمرهر

ماغغغني هغغغايهغغغرايو تاغغغمصروفيواصتاغغغرموفيو اوألألغغغ ي لغغغمشرييموماغغغنيو اغغغماإلي

موصتاغغغرموفيو ج غغغرفيروفيو  غغغ ريو موحغغغميااغغغلياجلغغغليو  غغغمو يمو ج غغغر يو ار غغغ اي

 لاحر برفيبراضرش يإ إلياألرمشرفيو ضروئ يمو ر مايمو تعمصضرفيمو غروارفيم غروي

يييو رفيشييو  صئرفيو احلص يمو مم ص .والةتر
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 شراء األصول غري املالية "اإلستثمارات"

 ـــ
وا غتاارروف"يباةغرمييامو  غ يي–تامصروفي"ةروءيومألمليغصريو ار صغ ييتبلد

اغغغنيو  غغغرتايي%1,2)الصغغغمنيج صغغغهيي118،221 حغغغميي0202/0200و  غغغ  يو ار صغغغ  ي

اغغنيو  غغرتايو احلغغإليي%8,2ج صغغهي)يالصغغمني082،198ااربغغلي حغغميو احلغغإليواجاغغر إل ي

ي.0202/0202ل   يو ار ص يو اعم  ي امو   ير واجار إل يب

متجغغمريواةغغررةيإ غغإلي نياوألألغغرفيوا غغتاارروفيو اام غغ يبعجغغ ياغغنيو و و غغ ي

يالصغرريج صغهي02002تبلغدي حغميي0202/0200و عرا يباةرمييامو   يو    يو ار ص ي

ي. تاارروفالصرريج صهيقرمضيوررجص ي تامصليوالي802بوالفي حمي

موا غتاارروفيو اةغرريإ ص غريهغإليوا غتاارروفيو اوألألغ ي اج غ ةيو ح ماصغغ ي

ي و موول يشإليو امو   يو عرا ي لمم  .

متتضانيو  يو ت اص يو بةرص يمواجتارصصغ ي س غتاارروفيو عمصغمياغنيو بغروااي

 ت فصغغغريو اةغغغرمصرفيشغغغإلياجغغغرالفيو  روصغغغ يمو تألغغغالليومروضغغغإل،يماجغغغرالفيو  اغغغل،ي

يفيوا  رنيمو اروشقيمو ت اص يو عارو ص ،يمو ألح يمو تعلصايمغصرهر.ماجرال

موز ةة  لة  يوفيما يلي توزيع خطةة التمميةة الريةرية واإلاتما يةة لمسةتثمارات
 :اجلهات املوازنية

ي)الصمنيج صه ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ميروع موازنة الريان
0202/0200 

 املعدلة  وازنةملا
0202/0202 

 111،191 299،002 و ج ر يوامورا

 11،،21 21،201 وامورةيو احلص 

 119،091 119،921 و  صئرفيو وماص 

 1،999 1،999يتعمصضرف

 0،999 ،0،09 والحتصر صرف

 209،100 190،111 االمجاىل

 سية:هذا ويوضح اجلدول التاىل توزيع االستثمارات  ل  مكوناتها الرئي
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)(١-٣)

* مبانى وإنشاءات :

x٣٢،٩٦٨٢٣،٥٧٨٢٣،١٣٩٩،٣٩٠٢٤،١٣٥١٩،٥٢٠١٤،٦٦٦ مبانى سكنية

x٥٤،٣٧٢٥١،٢٩٢٤٦،١٢٢٣،٠٨١٣٦،٢١٢٢١،٤٧٠١٧،٣٩٨ مبانى غير سكنية

x١٦٧،٦٩٦١٠٠،٤٩٣٧٤،٣١٥٦٧،٢٠٤٦٤،٠٨٤٥٣،٤٧٦٤١،٩٥٨ تشييدات

٢٥٥،٠٣٦١٧٥،٣٦٢١٤٣،٥٧٦٧٩،٦٧٤١٢٤،٤٣١٩٤،٤٦٦٧٤،٠٢٢جملة

* االت ومعدات ووسائل نقل :

٢،٢١٧٢،٢٨٦٦١٧-x٣،٠٠٤٤،١٥١٣،٤٩٨١،١٤٧ وسائل نقل 

x٩٨٣٩٥٥٥٧٢٢٨٥٨٥٤٩٨٥١٢ وسائل انتقال 

٢٢،٤٩٧١٤،٦٥٦١٢،٣١٤-x٤٤،٨٣٤٥٢،٠٣٧٥٣،٥٥٢٧،٢٠٣ اآلت ومعدات

x٢،٥٨٨٠٤٨٨٢،٥٨٨٠٠٠ اآلت ومعدات طبية

x١،٢٩٩١،١٨٦١،٠٦٩١١٣٥٦٢٥٢٥٣٠٠ عدد وادوات

x١٧،٦٥٢١٤،٥٤٥١٢،٩٧٢٣،١٠٧٧،٤٦٩٢،٨٨٥٢،٢٨٤ تجهيزات

٣٣،٣٣١٢٠،٨٥٠١٦،٠٢٧-٧٠،٣٦٠٧٢،٨٧٤٧٢،١٥٠٢،٥١٤جملة

* أصول ثابتة أخرى :

x٢٢٥٢٠٣١٩٩٢٢٦١٥٧٣٢ ثروة حيوانية ومائية ( اصول زراعية )

٢٢٥٢٠٣١٩٩٢٢٦١٥٧٣٢جملة

٣٢٥،٦٢١٢٤٨،٤٣٩٢١٥،٩٢٥٧٧،١٨١١٥٧،٨٢٣١١٥،٣٧٣٩٠،٠٨٢إجمالى األصول الثابتة

* االصول الطبيعية :

٢،٩٠٧١،٢٠٠١،٥٨٦-x١،٦٦٩٢،٢٥٥٥،١٤٢٥٨٦  شراء أراضى

١٨٧١٢٥٢٥٩-x١٣٦٢٩٩٢٨٣١٦٣ تمهيد وأستصالح أراضى

x٨٥٥٣٢٢٢ أصول طبيعية أخرى

٣،٠٩٦١،٣٢٧١،٨٤٧-١،٨١٢٢،٥٥٨٥،٤٢٩٧٤٦جملة

x١٦٧٢١٢١١٤٦٢٧٤٩٢٦  فوائد سابقة على بدء التشغيل

٦٢٩٤٧٤٩٤٩-x١،١١١١،٤٠١١،٣٠٤٢٩٠  البعثات

x١٣،٤٥٣٨،١٤٥٥،٥٦٥٥،٣٠٨٢،٧٠٦١،٨٨٥٣،٠٢٤  ابحاث ودراسات للمشروعات اإلستثمارية

٢٦،٨٨٠٢٣،٧٥٨١٣،٤٣٩-x٢٥٥،١٢٦٣،٢٦٥٥،١٠١  دفعات مقدمة

x٦،٠٠٠٦،٠٠٠٠٠١٧٣٧٢١  التعويضات وتعويضات فروق األسعار للمقاولين

x١١٧٩٢٧٨١٠٩٤٦٤٤٤٠٢٩٣  االجور للمشروعات االستثمارية

x٩،٨٠٧٩،٠٠٠٠٨٠٧٠٠٠ إحتياطيات عامة 

٣٥٨،١١٣٢٨٠،٦٩٨٢٣١،٧٨٩٧٧،٤١٥١٩١،٦٤٢١٤٣،٣٤٢١٠٩،٦٨٠إجمالى االستثمارات

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي المصروفات
نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير

جدول رقم (٨)
االستثمارات ومكوناتھا الرئیسیة
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 ب( املصروفات وفقًا للتصميف الوظيف  

بةغغغانيو امو  غغغ يي2971  غغغ  يي11و اغغغرمةيو روبعغغغ ياغغغنيو اغغغر منيرقغغغاييإلتاضغغغ

،يبغغغانيت عغغغميو امو  غغغ ي0221  غغغ  يي87مو اعغغغمليبر اغغغر منيرقغغغايي–و عراغغغ ي لمم غغغ ي

صي  غغغلياغغغنيو تألغغغ صفيو ممجغغغهي ةغغغر يو مم غغغ يياقتألغغغرماو عراغغغ ي لمم غغغ يمت فغغغريمشاغغغر

صي لج غغغرفيمو محغغغموف،ي اغغغريت ييامورمو تألغغغ صفيوا عغغغرضيو األغغغرمشرفيمتاغغغمايمشاغغغر

يم ة  يو مم  .يإل لتأل صفيو مظصف

رضغغغفيصلغغغإلي غغغصرمت ايشصاغغغري غغغبقيو األغغغرمشرفيباةغغغرمييو امو  غغغ يمقغغغميص يي

ي2،817،701ي حغغغغغميمجالت غغغغغري0202/0200و عراغغغغغ ي لمم غغغغغ ي ل غغغغغ  يو ار صغغغغغ ي

صي لتألغغغغ صفيو و مم غغغغ ،يمتغغغغايممجغغغغهي ةغغغغر يياقتألغغغغرماالصغغغغمنيج صغغغغهيام صغغغغ يمشاغغغغر

،يةغغغروءي غغغل يمتعمصضغغغرفيو عغغغرالصنيإصضغغغرلي بغغغمو يو امو  غغغ يو اوتلفغغغ ياغغغني جغغغمر

ةغغغغروءيماألغغغغرمشرفي وغغغغرا،يي،موغغغغمارف،يشموئغغغغم،يمصغغغغايماغغغغ ةيما وصغغغغريوجتارصصغغغغ 

ي تاارروف .ا ألمليغصريار ص ي)و

صيباح غغغغغغرايو اغغغغغغر من،ي تةغغغغغغرفيبغغغغغغاني صغغغغغغرضيصلغغغغغغإلي غغغغغغصرمت ايإمي  ت واغغغغغغر

ي0202/0200م غغغغغ ي ل غغغغغ  يو ار صغغغغغ ياةغغغغغرمييو امو  غغغغغ يو عراغغغغغ ي لمياألغغغغغرمشرف

صي لتألغغغغ صفيو غغغغمظصفالصغغغغمنيي2،817،701ي حغغغغممجالت غغغغري يإلج صغغغغهيام صغغغغ يمشاغغغغر

 ظغغغراي،يو و غغغمشرييموماغغغنيو اغغغماإلم ةغغغ  يو مم غغغ يو اوتلفغغغ ياغغغنيوغغغمارفيصراغغغ ،ي

و عغغغغغرا،يو ةغغغغغئمنيوالقتألغغغغغرمص ،يحارصغغغغغ يو بصئغغغغغ ،يوا غغغغغ رنيمو اروشغغغغغق،يو ألغغغغغح ،ي

يتعلصا،يمو حارص يوالجتارصص .و ةبر يمو اارش يمو ةئمنيو مص ص ،يو 
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   رض ملكونات التصميف الوظيف  وفيما يل

ي:ق رييو ومارفيو عرا  -2

يو عراغ ،و وغمارفييو ار م صغ ،يومج غ ةيو ت فصرصغ يمو تةغرصعص يمو ةغئمنيصتضان

وغغمارفيصاماصغغ ي،يو بحغغمايمو ت غغمصريشغغإلياجغغرليو وغغمارفيو عراغغ ي،و بحغغمايوم ر غغص 

،يتحغمصالفيروفي بصعغ يصراغ ي،اعراالفيو غمصنيو عغراي،صرا يغصرياأل ف يشإليا رنيآور

ي هايو ج رفيو رئص ص :ماني

و اجغغغر ليي،اجلغغغليو  غغغمو ،يرئر غغغ يو جا مرصغغغ ،يرئر غغغ ياجلغغغليو غغغم روء

و توألألص ،يممومصنيصامايو احرشظرف،يو ج ر يو ار غ اي لاحر غبرف،يم ورةيو ار صغ ي

يماألر ح ر،يم ورةيو وررجص .

ييي:ق رييو مشرييمومانيو اماإل -0

مو غغ يو  غغمورل،يو بحغغماييإلتضغغانيوغغمارفيوماغغنيمو غغمشري،يو غغمشرييو اغغم ص

ي هايو ج رفيو رئص ص :،يمانيريشإلياجرليو مشريصمو ت م

ي.و حربيم ورةيو مشري،يم ورةيوا ترجي

ي:ق رييو  ظرايو عرايمةئمنيو  الا يو عرا  -1

صتضانيومارفيو ةر  يمو  غجمن،يو حارصغ يضغميو حرصغق،يو احغر ا،يو بحغماي

ي: هايو ج رفيو رئص ص ،يمانيصريشإلياجرليو  ظرايو عرايمةئمنيو  الا يو عرا مو ت م

،يو  صئغرفيو اضغرئص ،يو علصغريم ورةيو موولص ،يم ورةيو عمل،يو اح ا يو م غتمرص 

موريواشتغغرءيو األغغرص ،يأل غغ ممريت غغمصري ظغغرايومحغغموليو ام صغغ ،يألغغ ممري ب صغغ يممري

ي.إلو احر ا،يأل ممريو  جليو عص 
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ي

ي:قتألرمص منيواق رييو ةئ -8

قتألرمص يمو تجررص ،يةئمنيو عار  يو ةرال ،يو  روصغ ياصتضانيإمورةيو ةئمنيو

،يوا تغغغرجيو حصغغغمو ييمو ألغغغصم،يو مقغغغمميمو  رقغغغ ،يو تعغغغمصنيمو ألغغغ رص ،يو  اغغغل،يامو غغغر

 هغغاي،يماغغنيقتألغغرمص اوالتألغغرالفيو  غغصرح يو بحغغمايمو ت غغمصريشغغإلياجغغرليو ةغغئمنيو

ي:و ج رفيو رئص ص 

يو األغغمغرفي،ياألغلح يماغدو تعغرمنيو غغمم إلم ورةيي،مو ألغ رص رةيم ورةيو تجغر

مو اغغمو صن،ياغغمصرصرفيو تاغغمصنيبر احرشظغغرف،يو  صئغغ يو عراغغ ي لرقربغغ يصلغغإليو ألغغرمروفي

اغغغمصرصرفيو اغغغمايو عرالغغغ يبر احرشظغغغرف،يم ورةي،يمو غغغمورموف،يم ورةيو اغغغمايو عرالغغغ 

ي صئغغغ و ،ياصغغغ يمو غغغراغغغمصرصرفيو  روصغغغ يبر احرشظغغغرف،يم ورةيو اغغغمورميو ارئ،يو  روصغغغ 

يلومارفيو بص رص .و عرا ي 

ي:ق رييحارص يو بصئ  -1

صتضغغغغغغغانيإمورةيو  فرصغغغغغغغرفيمتألغغغغغغغرصف ريماعر جت غغغغغغغر،يتألغغغغغغغرصفيو ألغغغغغغغرفي

،يماغغغغنيو بحغغغغمايمو ت غغغغمصريشغغغإلياجغغغغرليحارصغغغ يو بصئغغغغ مو ألغغغحإل،ياعر جغغغغ يو تلغغغماي

ي: هايو ج رفيو رئص ص 

 اصرايو ةر ييإلظصاو  ظرش يبر ارهرةيمو جص ة،يم ورةيو بصئ ،يو ج ر يو ت يإلهصئت

يمو ألرفيو ألحإل.

ي:ق رييوا  رنيمو اروشقيو اجتاعص  -1

صتضغغانيت اصغغ يوا غغ رن،يإمورةيةغغئمنيوا غغ رن،يو ت اصغغ يو اجتاعصغغ ،يإاغغموموفي

،يإ غغررةيو ةغغموري،يو بحغغمايمو ت غغمصريشغغإلياجغغرليإلو اصغغرا،يتألغغرصفيو ألغغرفيو ألغغح

ي: هايو ج رفيو رئص ص ،يمانيوا  رنيمو اروشق

اغغغغغغمصرصرفيوا غغغغغغ رنيبر احرشظغغغغغغرف،يو ج غغغغغغر ي،يو اروشغغغغغغقم ورةيوا غغغغغغ رنيم

،يألغغغ ممريت غغغمصريو ا غغغر قيإلو ار غغغ اي لتعاصغغغر،يو  صئغغغ يو عراغغغ ي لتو غغغص يو عارو غغغ

يا،يو ج غغغر يو ت فصغغغرإلو عةغغغموئص ،يو  صئغغغ يو اماصغغغ ي اصغغغرايو ةغغغر يمو ألغغغرفيو ألغغغح

ياصرايو ةر يمو ألرفيو ألحي. 
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ي:ق رييو ألح  -7

رجصغغغ ،يوغغغمارفيو ا تةغغغفصرفيصتضغغغانيوغغغمارفيو ا تةغغغفصرفيمو عصغغغرموفيو ور

و اتوألألغغغ ،يوغغغمارفيو ارو غغغ يو  بصغغغ يمارو غغغ يوماماغغغ ،يوغغغمارفيو ألغغغح يو عراغغغ ،ي

ي: هايو ج رفيو رئص ص ،يمانيو بحمايمو ت مصريشإلياجرليو ةئمنيو ألحص 

امصرصرفيو ةغئمنيو ألغحص يبر احرشظغرف،يو ا تةغفصرفيو عراغ ،ي،يم ورةيو ألح 

،يو  صئغغغ يو عراغغغ ي لا تةغغغفصرفيو ا تةغغغفصرفيو جراعصغغغ ،يو ارو غغغ يو  بصغغغ يو اتوألألغغغ 

،ياع غميبحغماي اغروضيو عصغمن،يو اجلغليو غمموءيو األغرص مو اعرهميو تعلصاصغ ،يهصئغ ي

يو امايي ا رشح يمصالجيوامارن.

ييي:و مص ص ق رييو ةبر يمو اارش يمو ةئمني -8

صتضانيو ومارفيو ةبربص يمو ترشص ص يمو رصرضص ،يو ومارفيو اارشصغ ،يو وغمارفي

واروصصغغ يمو  ةغغر،يو وغغمارفيو مص صغغ ،يو بحغغمايمو ت غغمصريشغغإلياجغغرليو ةغغبر يمو اارشغغ ي

ي: هايو ج رفيو رئص ص ،يمانيمو مصن

و اجلغغغليو اغغغمايي لةغغغبر ،يو اجلغغغليو اغغغمايي لرصرضغغغ ،ياغغغمصرصرفيو ةغغغبر ي

بر احرشظغغغرف،يم ورةيو اارشغغغ ،يو بصغغغفيو ف غغغيي لا غغغرل،يو ار غغغ يو اغغغمايييمو رصرضغغغ 

و اجلغغليوالصلغغإلياألغغمريو اارشغغ ،يو عراغغ ي  صئغغ يو  ل غغص ار،يو اجلغغليومصلغغإلي  اغغرر،ي

و  صئغ يهصئ يوال تعالارف،يا تبغ يوا غ  مرص ،يا تبغرفياألغريو عراغ ،يي، ت ظصايوالصالا

ي.و اماص يموريو  ت يمو مارئقو عرا ي 

ي: تعلصاق رييو -9

ب رش ياروحله،يو تعلصايو عر ي،يو تعلصايغصغريو احغممييإلصتضانيو تعلصايقبليو جراع

 هغغاي،يماغغنيبا غغتما،يوغغمارفيا غغرصمةيو تعلغغصا،يو بحغغمايمو ت غغمصريشغغإلياجغغرليو تعلغغصا

ي:و ج رفيو رئص ص 

امصرصرفيو تربصغ يمو تعلغصايبر احرشظغرف،يم ورةيو تعلغصاي،يم ورةيو تربص يمو تعلصا

جراعغغرف،يو ار غغ يو اغغمايي لبحغغمايو تربمصغغ ،يو ار غغ يو اغغمايي الاتحر غغرف،يو عغغر ي،يو 

و  صئغغ يو عراغغ ي احغغميوماصغغ يمتعلغغصايو  بغغرر،يو  صئغغ يو عراغغ ي اب صغغ يو تعلصاصغغ ،يألغغ ممري

يت مصريو تعلصا.
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ي:جتارصص اق رييو حارص يو -22

جتارصصغغغغ يشغغغغإليحغغغغرالفيو عجغغغغ يمو ةغغغغصومو ،يو ضغغغغارنياصتضغغغغانيو ا غغغغر مةيو

و ضغغار ص ييو اعرةغغرفمصغغايعغغرايو  فغغل،يو حارصغغ يوالجتارصصغغ ،يو غغمصا،ي،ياإلجتاغغرصاو

ي: هايو ج رفيو رئص ص ،يمانيوال تا رئص مو تااص ص ي

بر احرشظغغغغرف،ييو ةغغغغئمنيواجتارصصغغغ ،ياغغغمصرصرفيإلجتاغغغغرصام ورةيو تضغغغرانيو

 جتارصص يمو ج رئص .ا لبحمايويإلو اجلليو امايي ل فم  يموماما ،يو ار  يو اما

 

وفقةًا ة ملصةروفات املوازنة  الةوظيفلتصميف ( ا22 ،9)  من اجلدولني رقم ويوضح كل
 - األبواب: ىمستو   ل  واملصروفات بالتصميف الوظيف ألنيطة الدولة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧التغير٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة معدلة مشروع موازنة
(١)(٢)

٨٥٧،٢٦٨٧٧٦،٤٦٢٨٠،٨٠٦٦٦٤،٢٩٧٦١٥،٥١٣٥٠٤،٢١٦* الخدمات العامة

٨٨،١١٨٨٠،٤١٩٧،٦٩٩٧٤،٤٨٦٦٩،٩١١٦٣،٠٥١* النظام العام وشئون السالمة العامة

٨٧،٣٦٢٧٠،٣٩٥٦١،١٧٥-١١٠،٤٧٦١١١،٧٩٥١،٣١٩* الشئون االقتصادية

٣،٩٨٨٣،١٨٩٣،١٩٢-٢،٨٠٤٣،٣٢٣٥١٩* حماية البيئة

٥٩،٥٦٨٤٨،٢٣٢٤٢،٢٢٩-٧٨،٩٢٥٧٩،٥٢٩٦٠٤* اإلسكان والمرافق المجتمعية

١٠٨،٧٦١٩٣،٥٤٤١٥،٢١٨٨٧،٠٦٣٧٣،٠٦٤٦٠،٨٣٣* الصحة

٤٩،٣٤٦٤٨،٣٩٥٩٥١٤٥،٥٠٧٤٠،١٨٣٣٤،٢٧٥* الشباب والثقافة والشئون الدينية

١٧٢،٦٤٦١٥٧،٥٨٠١٥،٠٦٦١٤٥،١٨٥١٢٢،٩٤٥١٠٩،١٨٨* التعليم

١٩٩،٩٦٩٢٦٤،٣٧٥٣١٠،٨٨٧-٢٨٣،٣٧٨٢٨٥،٩٦٩٢،٥٩١* الحماية اإلجتماعية

٨٦،٠٠١٧٦،١٦٤٩،٨٣٨٦٧،٢٩٨٦٢،٠٦٢٥٥،٣٦٢* أنشطة وظيفية متنوعة

١،٨٣٧،٧٢٣١،٧١٣،١٧٨١٢٤،٥٤٥١،٤٣٤،٧٢٣١،٣٦٩،٨٧٠١،٢٤٤،٤٠٨اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
األنشطة الوظيفية

(١-٢)

جدول رقم (٩)
التصنیف الوظیفى لمصروفات الموازنة وفقًا ألنشطة الدولة
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ف ذلك)
٢٠٢٢/٢٠٢١(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خال

٢٠٢١/٢٠٢٠
٢٠٢٠/٢٠١٩

مشروع 
موازنة

موازنة معدلة
فعلى

* الخدمات العامة
٧٤،٧١٨

٤٠،٧٨٨
٥٧٥،٦٩٥

١٣،٨٩٦
١٩،٧٦٠

١٣٢،٤١٢
٨٥٧،٢٦٨

٧٧٦،٤٦٢
٦٦٤،٢٩٧

* النظام العام وشئون السالمة العامة
٦٤،٠٩٨

٩،٧١٩
٠

١،١٥١
١،٠٤٧

١٢،١٠٣
٨٨،١١٨

٨٠،٤١٩
٧٤،٤٨٦

صادية
* الشئون االقت

١٩،٤٢٨
٨،٠٥٧

٨٦٦
٧،١٥٩

٣،٩٧١
٧٠،٩٩٦

١١٠،٤٧٦
١١١،٧٩٥

٨٧،٣٦٢

* حماية البيئة
١،٢٨١

٩٠٣
٥

٤٢
٧٧

٤٩٧
٢،٨٠٤

٣،٣٢٣
٣،٩٨٨

* اإلسكان والمرافق المجتمعية
١،٢٠٩

٦٢٠
٢،٠٥٢

٧،٧٨٨
٦٧

٦٧،١٨٩
٧٨،٩٢٥

٧٩،٥٢٩
٥٩،٥٦٨

صحة
* ال

٤٨،٠٤٢
٢٤،٧٨١

٣٠٨
٧،٦٣٩

١،٥٧٣
٢٦،٤١٨

١٠٨،٧٦١
٩٣،٥٤٤

٨٧،٠٦٣

* الشباب والثقافة والشئون الدينية
٣٤،٥١٩

٤،٥١٨
٢

٣،١٥٤
٥٨٢

٦،٥٧١
٤٩،٣٤٦

٤٨،٣٩٥
٤٥،٥٠٧

* التعليم
١١٥،٣٨١

١٤،٢٣٢
٣٣٣

٥٨٥
٢،٥٠٣

٣٩،٦١٣
١٧٢،٦٤٦

١٥٧،٥٨٠
١٤٥،١٨٥

* الحماية اإلجتماعية
٢،١٧٦

١٨٨
٣٢٢

٢٧٩،٨٨٧
٨

٧٩٨
٢٨٣،٣٧٨

٢٨٥،٩٦٩
١٩٩،٩٦٩

* أنشطة وظيفية متنوعة
١٩٨

٨٣
٠

١
٨٤،٢٠٠

١،٥١٨
٨٦،٠٠١

٧٦،١٦٤
٦٧،٢٩٨

اإلجمالى
٣٦١،٠٥٠

١٠٣،٨٨٩
٥٧٩،٥٨٢

٣٢١،٣٠١
١١٣،٧٨٧

٣٥٨،١١٣
١،٨٣٧،٧٢٣

١،٧١٣،١٧٨
١،٤٣٤،٧٢٣

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى














صروفات 
الم

األخرى

صول 
شراء األ

غير المالية 
(االستثمارات)

األنشطة الوظيفية
األجور 

ضات 
وتعوي

العاملين

شراء السلع 
والخدمات

الفوائد

الدعم 
والمنح 
والمزايا 
اإلجتماعية

جدول رقم (١٠)
المصروفات بالتصنیف الوظیفى على مستوى أبواب المصروفات
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 حيازة األصول املالية
 ـــ

ااغغليحصغغر ةيومألغغمليو ار صغغ يا غغرهارفيو و و غغ يو عراغغ يشغغييبعغغضيو  صئغغرفيت ي
شغغيييإليهصر ل غغريو تامصلصغغ ،يم غغر ميا غغرهارفيو و و غغ واقتألغغرمص يو تغغإليتعغغر إليولغغالصيشغغ

ألغغالليو ارو غغ يو تامصلصغغ ي غغبعضيو ةغغر رف،يشضغغالصيصغغنيو اغغرمضيو اترحغغ ي غغبعضيإ
صيصلغإليو و و غ يو عراغ ي لمم غ ،يمت اغمريواصتاغرموفيو امرجغ ي و ج رفيمو تييتعغميإ ت واغر
 ي حصغغغغغر ةيومألغغغغغمليو ار صغغغغغ يباةغغغغغرمييو امو  غغغغغ يو عراغغغغغ ي لمم غغغغغ ي ل غغغغغ  يو ار صغغغغغ

اغغغنيو  غغغرتايو احلغغغإليي%2,8الصغغغمنيج صغغغهي)ب  غغغب يي12،090ب حغغغميي0202/0200
ل غغغ  يو ار صغغغ يو اعم غغغ ي امو  غغغ ير الصغغغمنيج صغغغهيبي12،712واجاغغغر ي يااربغغغلي حغغغمي

يي حغغغميقغغغمرايبوفغغغضاغغغنيو  غغغرتايو احلغغغإليواجاغغغر ي يي%2,8)ب  غغغب يي0202/0202
ي.يي%2,1قمرهرييوفضالصمنيج صهيب  ب يي818

باةغرمييو امو  غ ييمألغمليو ار صغ يو احلصغ يمومج بصغ متتااليص رألريحصغر ةيو
 يييييييييييييييييشصاريصلإل:ي0202/0200و عرا ي لمم  ي ل   يو ار ص ي

ي)بر الصمنيج صه 
  و بصرن  ج ئإلي لإل

ي:ا رهارفيشإليهصئرفيوقتألرمص  ي21،128
يهصئ يو اح رفيو  ممص ي تم صميو   ربرء ي8،819ي
 ايو  صئ يو م  ص ي سصال  2،811ي
يو اتحفيو األرييو  بصر ي1،122ي
ي اليو ر ر ي)و ارهرةيموا   مرص    891ي
يهصئ يت اص يمو توموايو  رق يو جمصمةيمو اتجممة ي811ي
يم ر  يو فضرءيو األرص   189ي
يوال رمصاص يو م  ص ي تمرص يمتاهصليو ةبر   022ي
يو رصرضييو  صئ يو عرا يال ترميو ارهرةي  281ي
ي ا فرر اماص يو  صئ يو  2،177ي
 برقييو  صئرفيوالقتألرمص   91ي

ي:ا رهارفيشييةر رفيقربض  ي0،128
يو ةر  يو اربض ي لا نيمو غ ليمو   صا  2،170ي
 و ةر  يو اربض ي   ربرءياألري ي080ي

ي"امصم ص يهصئ ي  رب يو رصف"
 و ةر  يو اربض ي   ربرءياألري ي712ي

ي"ورأل يبر و  يو عرجل و اةرمصرفيو ااربليواصفرءوفيو ضرصبص يصني"
 ا رهارفيشييةر رفيق رييصراييي2،222

 يو حربيةر رفيوا ترجي 
ي وال تااررص )ا رهارفي تامصليو و  ي

ييإ ت ارليحأل يم ورةيو ار ص يشيير  ارليأل ممرياألريي0،222
يحأل ياألريشإليرؤملي امولياؤ  رفيمهصئرفيمم ص ي ي1،891
يبرقييو ب مم ي0،112
يراوحتصر ييص ي1،208
يوالجار إليي12،090
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 لقروضسداد ا
 ـــ

االي موميو ارمضيقصا يومق غر يو تغييصحغليامصغمي غمومهري ميإهال  غريوغالليص

 موميو اغرمضيو تغييحغليوصتارموفيتامصروفييتبلد،يحصاي0202/0200و    يو ار ص ي

 حغميي0202/0200امصمي مومي ق ر  ري ميإهال  ريباةرمييو امو   ي لعرايو اغر يي

اغغغغنيو  غغغغرتايو احلغغغغإليواجاغغغغر ي يااربغغغغلي حغغغغميي%ي8,1ج صغغغغهي)يالصغغغغمني191،222

و اعم غغ يامو  غغ ير اغغنيو  غغرتايو احلغغإليواجاغغر ي يبي%ي8,2ج صغغهي)يالصغغمني111،119

ج صغغهيمب  غغب ييالصغغمني17،812ي حغغميب صغغرمةيقغغمرهري0202/0202 صغغ يل غغ  يو ار 

يي.%1,7 صرمةيقمرهري

 يو عراغغ ي لمم غغ ي ل غغ  يو ار صغغ يباةغغرمييو امو  غغمتتااغغلي ق غغر يو اغغرمضيو ااغغمرةييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:ييصليشصاريي0202/0200

يج صه ي)الصمن

يو بص     رن

اةرمييي

يامو   

ي0202/0200

يامو   و 

و اعم  ي

ي0202/0202

يو تغصر

 111 1،228 1،817ي ق ر يقرمضيوررجص ياعرميإقروض ر

ي11-ي022ي218يو اماي ب ميوال تاارري موميقرمضي

 02،298 219،271 289،119ي موميقرمضي األرمري ورا

 10،209- 188،820 080،171ي  موفيصلإليو و و  يو عرا 

ي82،128-ي129،092ي877،171  2جال ي موميو ارمضيو احلص ي)

 79،102 11،219 228،182ي ق ر يو مصنيو عرايو وررجي

 070- 2،029 987ي ق ر يوررجص يت ممهريو ج رف

ي79،289ي11،078ي221،107ي 0جال ي موميو ارمضيو وررجص ي)

ي17،812ي111،119ي191،222ي 1+0+2والجار إلي)

مصالحغغظي ني ق غغر يو اغغرمضيو اةغغرريإ ص غغريتتضغغانيإهغغالمياغغريصحغغلي جلغغهياغغني

و   موفيصلغإليو و و غ يو عراغ ،يمبألغف يصراغ يصتعغصنيواةغررةيإ غإلي ني غموميو اغرمضي

نيا م رفيو عج يو  لإلي لامو   يو عرا ي لمم  ،يمإ اغريمإهالميو   موفياليص حت  يضا

تعغغر ايهغغرايوال ت واغغرفيو ا غغممةيبرا غغتبعرمياغغنياألغغرمريو تامصغغلي مياغغنيوالقتغغروضي

،يمانيو جمصريبر ر ري نيب غمي غموميقغرمضيو مصنيو عرايو جمصم،يمر مي تحمصميوماريصلإل

 ا غ يو ا غتحقيالصرريج صهياوألألغ ي  غموميبغرقإليوي81 األرمري ورايصتضانيابلدي

الصغرريج صغهيشغييو  غ  يي28202ي حميوالجتارصييمو بر ديقصاته ل صئ يو اماص ي لتااصني

ي.0202/0200و ار ص ي
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 املوارد 

 
يبلغغغجماليغغغاردميغغغلة فمةرفلرغغغلموغغغدميلغغغ للمةريلةلمغغغلمةر ايغغغلمرل غغغملمةرياريغغغلم

يغغغغ مةرمغغغغاى مةريحلغغغغ مم%6146لميغغغغ م ميليغغغغل م0،162،220محغغغغلمم0202/0200

ملمه :يةإلليار (ميللعلمعل مثالثميكلماتم ئي 

 لميغغغ مبم غغغبلمميليغغغل م2،660،201ممحغغغلملىبلغغغجممةإلي ةفةتم

مي مةرماى مةريحل مةإلليار .م2140%

 يىحصغغغغالتميغغغغ محيغغغغال مةر

مةألصللمةرياريل

م%241ملميغغ مبم غغبلميليغغل م02،612ممحغغلملىبلغغجم

مي مةرماى مةريحل مةإلليار .

 ةإلقىغغغغغغغغغغ ة ملاصغغغغغغغغغغفة م

مةألل ةقمةرياريل

لميغغغ مبم غغغبلمميليغغغل م2،260،020ممحغغغلملىبلغغغجم

مي مةرماى مةريحل مةإلليار .م2042%

م

 : ويوضح اجلدول التاىل املوارد العامة املشار إليها
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع 
موازنة 

(١)

الوزن 
النسبى 



موازنة 
معدلة 
(٢)

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

اإليرادات العامة 

٩٨٣،٠١٠٣٩,٩٩٦٤،٧٧٧٤٢,٠١٨،٢٣٣١,٩٨٣٠،٧٨٤٧٣٩،٦٣٣٧٣٦،١٢١٦٢٩،٣٠٢* الضرائب

٢،٢٠٩٥،٢٦٣٢،٦٠٩٣،١٩٤-٣٠,٢-١،٥٤١٠,١٢،٢٠٩٠,١٦٦٨* المنــــــح

٣٨٠،٦٠٨١٥,٥٣٢١،٧٦٦١٤,٠٥٨،٨٤٢١٨,٣٢٨٤،١٣٧٢٣٠،٥٣٤٢٠٣،١٨١١٨٨،٦٣٩* اإليرادات األخرى

١،٣٦٥،١٥٩٥٥,٥١،٢٨٨،٧٥٣٥٦,٠٧٦،٤٠٦٥,٩١،١١٧،١٣٠٩٧٥،٤٢٩٩٤١،٩١٠٨٢١،١٣٥جملة اإليرادات العامة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢٧،٣٤٧١,١٢١،٠٨١٠,٩٦،٢٦٦٢٩,٧١٨،٠٨١١٤،٦٩٨١٦،٥٧٥١٠،٢٦٥* المتحصالت من مبيعات األصول المالية

١،٠٦٨،٥٠٨٤٣,٤٩٨٩،٦٦٣٤٣,٠٧٨،٨٤٦٨,٠٩٩٧،٧٣٣٩٢١،٢٢١٦٧٢،٥٨٢٧٠٠،٢١٢* االقتراض وإصدار األوراق المالية

٢،٤٦١،٠١٥١٠٠,٠٢،٢٩٩،٤٩٧١٠٠,٠١٦١،٥١٨٧,٠٢،١٣٢،٩٤٣١،٩١١،٣٤٨١،٦٣١،٠٦٧١،٥٣١،٦١٢إجمالى الموارد العامة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير 
(١-٢)

جدول رقم (١١)
الموارد
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 :اإليرادات :أولا 

ىىيثغغلمليلغغلمةإليغغ ةفةتمةر ايغغلموغغ مةإليغغ ةفةتمةرىغغ ميغغىيمىحصغغيل اميغغ معيليغغاتم

،ملىلغيلمةرغى ميغىيملغاللمةر غايمةريغار ةرىلغيلملأفةءمةرملغا مةريبالغ ملريغ مةريبالغ م

ضغ ةئ معلغ مةرغفلللملةرضغ يبلمةرم اأ ا اًمةإلي ةفةتمةرض يبيلمبأملةع امةريلىلفلميم

،مكيغامىلغىيلمةإليغ ةفةتملةرض ةئ مةر قا يلمض ةئ مةرلي كيلعل مةرقييلمةريضاولملةر

ةر ايغغلمعلغغ مةريغغمصمةريحصغغللميغغ مةرغغفةللملةرلغغا إل،ملكغغىرألمعلغغ مةإليغغ ةفةتمةأللغغ  م

ةريىيثلغغلمأ ا غغاًموغغدمةرفغغلةئ ملةأل بغغاممةريحققغغلميغغ مةر يئغغاتمة قىصغغافيلمللغغ كاتم

ةفةتمةرلغغفياتمةرق غغالمةر غغايمللغغ كاتمق غغالمةألعيغغالمةر غغايملةرلغغا موضغغالًمعغغ مايغغ 

مةرحكلييلمبصفلمعايل.

ف تمةإليغغ ةفةتمةر ايغغلمبيلغغ للمةريلةلمغغلمةر ايغغلمرلفلرغغلمرل غغملمةرياريغغلملقغغفمق غغ

يغغغغ مةرمغغغغاى مةريحلغغغغ مم٪2190يليغغغغل ملميغغغغ م م2،660،201محغغغغلمم0202/0200

ل غملمةرياريغلمةري فرغلمريلةلمغلماريليغل ملميغ مبم2،000،206ةإلليار (ميقا ملمبمحلم

ممىقغغغغغف مبمحغغغغغل مةرمغغغغغاى مةريحلغغغغغ مةإلليغغغغغار (مبليغغغغغاف ميغغغغغم٪2040 م0202/0202

م.٪091يليل ملمي مبم بلملياف مقف هامم26،126

م

م

م

م
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م

ليلضغغغغصمةرلغغغغكلمةرىغغغغاردمى غغغغل معماصغغغغ مةإليغغغغ ةفةتموغغغغ ميلغغغغ للميلةلمغغغغلم

م.0220/0226يقا ملمبم  مةألفةءمةرف ل مو مةر ملةتمي مم0202/0200

 

 
 
 
 

موازنااة الةااملة املاليااة  كمااا يوضااح اجلاادول التاااىل اإلياارادات  اا  مشاارو 
وبالملتااج  الععسيااة  0202/0202 املعدلاة لسةاملة املالياة وازناةاملبمقارناة  0202/0200

 :0229/0202وحىت  0227/0228لسةملوات املالية من 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع 
موازنة
(١)

الوزن 

 النسبى
موازنة 
معدلة 
(٢)

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٩٨٣،٠١٠٧٢,٠٩٦٤،٧٧٧٧٤,٩١٨،٢٣٣١,٩٨٣٠،٧٨٤٧٣٩،٦٣٣٧٣٦،١٢١٦٢٩،٣٠٢* الضرائب 

٤٩٦،٩٦٥٣٦,٤٤٦٠،٨٥٨٣٥,٨٣٦،١٠٧٧,٨٤١٤،٩٤٧٣٨٢،٧٥٨٣٥٠،٩٣٨٣٠٤،٣٦٧- الضرائب العامة

٣٣٧،٢٦٨٢٩٤،٠١٣٣٠٨،٩٦٩٢٦١،٥١٠-٢,٥-٣٩٠،٩٥٠٢٨,٦٤٠١،١٢٠٣١,١١٠،١٧٠- الضريبة على القيمة المضافة

٣٧،٤٨٧٣٢،٥٧٢٤٢،٠٢٠٣٧،٩٠٨-٤,٧-٤٢،٣٩٨٣,١٤٤،٥٠٤٣,٥٢،١٠٦- الضرائب الجمركية

٤١،٠٨٢٣٠،٢٨٩٣٤،١٩٣٢٥،٥١٨-٩,٦-٥٢،٦٩٧٣,٩٥٨،٢٩٥٤,٥٥،٥٩٨- باقى اإليرادات الضريبية



٢،٢٠٩٥،٢٦٣٢،٦٠٩٣،١٩٤-٣٠,٢-١،٥٤١٠,١٢،٢٠٩٠,٢٦٦٨* المنــــــــح



٣٨٠،٦٠٨٢٧,٩٣٢١،٧٦٦٢٥,٠٥٨،٨٤٢١٨,٣٢٨٤،١٣٧٢٣٠،٥٣٤٢٠٣،١٨١١٨٨،٦٣٩* اإليـرادات غيـر الضريبيـة 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها



١،٣٦٥،١٥٩١٠٠,٠١،٢٨٨،٧٥٣١٠٠,٠٧٦،٤٠٦٥,٩١،١١٧،١٣٠٩٧٥،٤٢٩٩٤١،٩١٠٨٢١،١٣٥اإلجمالى


نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠
التغير 
(١-٢)

جدول رقم (١٢)
اإلیرادات
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أهغغيميصغغاف مىيليغغلمةريلةلمغغلميغغ معلغغ مةرغغ ريميغغ مأ مةريغغلة فمةرضغغ يبيلمى غغفم

لي مةريغلة فميغ مةألملغ لمةريمىلغلمرلغفلللمةر ايلمرلفلرلمريامىيثل مي مأفة مواعللمرىغف

ةألعل مرصارصمةرلفياتمةر ايغلملةرفئغاتمةأللرغ مبار عايغلمبلامغ ميغامىيثلغ ميغ ميغل فم

حقيقغغدمي  غغ يموغغ مىيليغغلمةإلمفغغاقمةرحكغغليدمةريىمغغاي ملةرغغى مىضغغ ل مبغغ مةرفلرغغلموغغ م

يلىلغغامةريلغغا تمييغغامي غغاهيموغغ مىلفغغي مةألعبغغاءمةرىيليليغغلمعلغغ مةرللةمغغلمةر ايغغلم

لفلرغغل،ملكلم غغامأهغغيمأفلةتمةر يا غغلمةرياريغغلمةرىغغ مى غغىلفي امةرفلرغغلمرىحقيغغ مأهغغفةامر

ل غغلمةرىمييغغلمةإلقىصغغافيلملةإللىياعيغغلموغغدما غغا مي ةعغغا مةرب غغفمةإللىيغغاع ،ما مأ م

ًممي غغف تمةرضغغ ةئ مرلمغغاى مةريحلغغ مى غغفميملفضغغل ،ملاصغغلماىةميغغامىغغيما غغىب افمم غغبيا

لكغلمرلفلرغلميثغلمق غالمةربىغ للملةربمغألمةرض ةئ مةريحصللمي مل غاتم غيافيلمألمييل

لييغل،ملىقغليمةري كل ملقما مةر ليسملةرض ةئ معل معلةئغفمةألىل ملةر غمفةتمةرحك

ل غغغلم يلحغغغلمرليغغغاف محصغغغيللمةرضغغغ ةئ مل ب  غغغامبارملغغغا ممللة  مةرياريغغغلمبىمفيغغغى

لييكمغلمةإللغ ةءةتمةرضغ يبيلمىل غي مةرقاعغف مةرضغ يبيلملىرألمع م  ي مة قىصاف م

بلام مةر يلمعل مىحقي مل ةكلمحقيقيلمبغي مةريصغارصمةإلفة  مةرض يبيلممل و مكفاء 

ملةرييلري .م ةفيليةإل

ىقغغفي ةتمةإليغغ ةفةتمةرضغغ يبيلمبيلغغ للمةريلةلمغغلمةر ايغغلمرلفلرغغلمرل غغملمملىبلغغج

ةريحلغ (ميغ مةرمغاى مم٪م2690يليل ملميغ م م106،222محلمم0202/0200ةرياريلم

بليغاف ملي مةرماى مةريحل مةإلليار (مم٪م2192يليـل ملمي م م161،222يقابلممحلم

ةري فرغلميلةلمغلماربيقا مغلمم٪291قغف هامليغاف ميليل ملمي مبم غبلمم20،066قف هـام

لةرىدمكا مقفمىيماعفةفهامةر ايمةرياضدمقبلمىفلدملباءمم0202/0202ل ملمةرياريلمر

مةرىقغغغفي ةتويغغغ لسمكل لمغغغاموغغغدمةر غغغاريمليصغغغ ملكغغغا ميغغغ مةري غغغىحيلمى غغغفيلمىلغغغألم

لي ىلق مأ ميكغل مم62/6/0202لىلفيض املىرألمرحىييلمةإلرىلةيمباريي افمةرف ىل يم

ميليل ملمي .مم062،201محلمم0202/0202ةريحصلمةرف لدمبم ايلمةر ملمةرياريلم

ويوضح اجلدول التاىل تطاورات حيايسة اإليارادات الباريخية ااسل الةاملوات املالياة 
لسةااملة املاليااة العامااة لسدولااة وازنااة الةااابقة مقارنااة بتقااديراتها  اا  مشاارو  امل

0202/0200. 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 
القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 

معدل النمو عن 
السنة السابقة



٢٠٠٥/٢٠٠٤٧٩،٨٤٢٧٥،٧٥٩١٢,٨

٢٠٠٦/٢٠٠٥٨١،٦٠٧٩٧،٧٧٩٢٩,١

٢٠٠٧/٢٠٠٦١٠٥،٦٤٥١١٤،٣٢٦١٦,٩

٢٠٠٨/٢٠٠٧١٢٠،٨٢٤١٣٧،١٩٥٢٠,٠

٢٠٠٩/٢٠٠٨١٦٦،٥٧٠١٦٣،٢٢٢١٩,٠

٢٠١٠/٢٠٠٩١٤٥،٥٤٤١٧٠،٤٩٤٤,٥

٢٠١١/٢٠١٠٢٠٠،٤٢٤١٩٢،٠٧٢١٢,٧

٢٠١٢/٢٠١١٢٣٢،٢٣٢٢٠٧،٤١٠٨,٠

٢٠١٣/٢٠١٢٢٦٦،٩٠٥٢٥١،١١٩٢١,١

 ٢٠١٤/٢٠١٣٣٥٨،٧٢٩٢٦٠،٢٨٨٣,٧

 ٣٦٤،٢٩٠ ٢٠١٥/٢٠١٤٣٠٥،٩٥٧١٧,٥

٤٢٢،٤٢٧ ٢٠١٦/٢٠١٥٣٥٢،٣١٥١٥,٢

٢٠١٧/٢٠١٦٦٢٤،١٩٤٤٦٢،٠٠٧٣١,١

  ٢٠١٨/٢٠١٧٦٠٣،٩١٨٦٢٩،٣٠٢٣٦,٢

   ٧٧٠،٢٨٠ ٢٠١٩/٢٠١٨٧٣٦،١٢١١٧,٠

٢٠٢٠/٢٠١٩٨٥٦،٦١٦٧٣٩،٦٣٣٠,٥

٩٦٤،٧٧٧٨٣٠،٧٨٤ ٢٠٢١/٢٠٢٠   موازنة معدلة / متوقع

٩٨٣،٠١٠ ٢٠٢٢/٢٠٢١  مشروع

السنوات المالية

فعلى موازنة

جدول رقم (١٣)
تطور حصیلة الضرائب
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

٤٩٦،٩٦٥٤٦٠،٨٥٨٤١٤،٩٤٧٣٨٢،٧٥٨٣٥٠،٩٣٨٣٠٤،٣٦٧- الضرائب العامة



٣٩٠،٩٥٠٤٠١،١٢٠٣٣٧،٢٦٨٢٩٤،٠١٣٣٠٨،٩٦٩٢٦١،٥١٠- الضريبة على القيمة المضافة



٤٢،٣٩٨٤٤،٥٠٤٣٧،٤٨٧٣٢،٥٧٢٤٢،٠٢٠٣٧،٩٠٨- الضرائب الجمركية



٥٢،٦٩٧٥٨،٢٩٥٤١،٠٨٢٣٠،٢٨٩٣٤،١٩٤٢٥،٥١٨- باقى الضرائب



٩٨٣،٠١٠٩٦٤،٧٧٧٨٣٠،٧٨٤٧٣٩،٦٣٣٧٣٦،١٢١٦٢٩،٣٠٢اإلجمالى





فعلى
البيان

٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (١٤)
مكونات الضرائب
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 و يما يس  أهم مكوناااات البراجب املشاار إليهاا:

 البراجب العامة: -أولا 

ىقغفي ةتمةرضغ ةئ مةر ايغلمبيلغ للمةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلمرل غملمةرياريغغلممىبلغج

ى مةريحلغ مةإلليغار (ميغ مةرمغام٪م292يليل ملميغ م م116،160محلمم0202/0200

ل غغغغغملمةرياريغغغغغلمةري فرغغغغغلمريلةلمغغغغغلماريليغغغغغل ملميغغغغغ مبم162،000يقا مغغغغغلمبمحغغغغغلم

يليغل مم66،222مي مةرماى مةريحل مةإلليغار (مبليغاف مقغف هام٪642 م0202/0202

لركغغغ مةريىلقغغغ مىحصغغغيل مبم ايغغغلمةر غغغملمةرياريغغغلمم٪290قغغغف هاممليغغغاف لميغغغ مبم غغغبلم

يليغغل مم162،000 محيغغثمأ مةرغغـميليغغل ملميغغ موقغغم121،112محغغلمم0202/0202

ىقغغفي ةتمكغغا مقغغفمىغغيمىقغغفي هامقبغغلمامىلغغا ملبغغاءمويغغ لسمكل لمغغاملبغغىرألمىكغغل مملميغغ 

أكبغ مم0202/0200ةرض ةئ مةر ايلمبيل للمةريلةلملمةر ايغلمرلفلرغلمرل غملمةرياريغلم

م.يليل ملمي م00،220محلمم ايلمةر ملمةرياريلمةرحاريلمبي مةريىلق مىحصيل مب

 يخة عس  القيمة املبا ة:البر -ثانياا 

ىقفي ةتمةرضغ ةئ معلغ مةرقييغلمةريضغاولمبيلغ للمةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلممىبلج

يغغغ مةرمغغغاى مم٪040يليغغغل ملميغغغ م م612،102ممحغغغلم0202/0200رل غغغملمةرياريغغغلم

ل غغملمةر ايغغلمريلةلمغغلماريليغغل ملميغغ مبم122،202ةريحلغغ مةإلليغغار (ميقا مغغلمبمحغغلم

محغغغلمقغغغف  ممبلفغغغ ةرمغغغاى مةريحلغغغ مةإلليغغغار (ميغغغ مم٪م041 م0202/0202ةرياريغغغلم

لركغغ مةريىلقغغ مىحصغغيل مبم ايغغلمم٪090مقغغف هاملفغغ ميليغغل ملميغغ مبم غغبلم22،222

ميليغغغغغل ملميغغغغغ موقغغغغغ محيغغغغغثمأ مم662،060محغغغغغلمم0202/0202ةر غغغغغملمةرياريغغغغغلم

كغغا مقغغفمىغغيمىقغغفي هامقبغغلمامىلغغا ملبغغاءمويغغ لسمكل لمغغامميليغغل ملميغغ م122،202ةرغغـم

بيل للمةريلةلملمةر ايغلمرلفلرغلمعل مةرقييلمةريضاولمةئ مىقفي ةتمةرض لبىرألمىكل م

مبم ايغلمةر غملمةرياريغلمةرحاريغلمأكب مي مةريىلق مىحصيل م0202/0200رل ملمةرياريلم

م.يليل ملمي م06،606بمحلم
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: البراجب اجلمركية:  ثالثاا

ىقفي ةتمةرض ةئ مةرلي كيلمبيل للمةريلةلملمةر ايلمرلفلرلمرل غملمةرياريغلممىبلج

(مةإلليغغارديغغ مةرمغغاى مةريحلغغ مم٪م296يليغغل ملميغغ م م10،610محغغلمم0202/0200

م0202/0202ل غملمةرياريغلمةري فرغلمريلةلملماريليل ملمي مبم11،021ميقا ملمبمحل

ملفغ يليل ملمي مبم بلمم0،226قف  ممبلف ي مةرماى مةريحل مةإلليار (مم242٪ 

محغغغلمم0202/0202لملركغغغ مةريىلقغغغ مىحصغغغيل مبم ايغغغلمةر غغغملمةرياريغغغم٪192قغغغف هام

بيلغغ للمةرلي كيغغلمىقغغفي ةتمةرضغغ ةئ ميليغغل ملميغغ موقغغ ملبغغىرألمىكغغل مم62،102

مأكبغغ ميغغ مةريىلقغغ مىحصغغيل م0202/0200ةريلةلمغغلمةر ايغغلمرلفلرغغلمرل غغملمةرياريغغلم

م.يليل ملمي م1،122بم ايلمةر ملمةرياريلمةرحاريلمبمحلم

مبشرو   وتوضح اجلداول التالية تطور احلييسة عس  مكونات البراجب
الععسياة مقارناا باحليايسة  0202/0200املوازنة العامة لسدولة لسةملة املالية 

 .0229/0202حتي  0227/0228من  الةملوات املالية عن
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

أوالً : الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية :

٩٠،٤٤٣٧٧،٤٩٩٧٧،١٩٩٦٤،٠٢٢٥٦،٩٣٨٤٠،٩٧٦- ضريبة المرتبات وما فى حكمها

٤٩،٩٥٨٤٢،٧٠٠٣٧،٧٩٥٢٨،٦٧٢٢٤،٦٥٧١٦،٨١٥- ضريبة النشاط التجارى والصناعى

٤،٨١٢٤،٩٠٠٣،٧٢٠٢،٧٩٨٢،٥٠٦١،٦٥٠- ضريبة النشاط المهنى غير التجارى

١،٧٣٤١،٠٢٩١،٢٠٩١،٠٤٤٨٦٧٣٩٩- ضريبة الثروة العقارية

١٤٦،٩٤٧١٢٦،١٢٨١١٩،٩٢٣٩٦،٥٣٦٨٤،٩٦٨٥٩،٨٤١جملة

ثانياً : الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية :

٤١،٥٥٠٤١،٦٠٢٤١،٦٠٢٢٦،٣٣٧٤٢،٥٣٢٥١،٩٧٦- ضرائب البترول

٣٤،٠٤٠٣٤،٢٠٤٣١،٦٣٨٤٢،٩١٣٣٤،٤٨٠٢٩،٩٠٠- ضرائب قناة السويس

٠٠٠٠٠٠- ضرائب البنك المركزى

١٤٤،٧٢٠١٤٥،٩٤٤١٢٣،١٣٣١١٩،٦٢٥٨٥،٧٦٣٦٠،٧٧٦- ضرائب باقى الشركات

٢٢٠،٣١٠٢٢١،٧٥٠١٩٦،٣٧٣١٨٨،٨٧٥١٦٢،٧٧٥١٤٢،٦٥٢جملة

ثالثاً : الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :

٣٢،٤٤٨٢٤،٩٢٩١٩،١٧٤٣٠،٥٧٩٣٤،٥٢٦٣٨،٤٩٧- من البنك المركزى

٠٠٥٥٠١٢٠- من البنوك التجارية

٣٢،٤٤٨٢٤،٩٢٩١٩،٢٢٩٣٠،٥٧٩٣٤،٥٣٨٣٨،٤٩٧جملة

رابعاً : ضريبة الدمغة :
٢،٦٦٤٢،٧٠٠٢،٢٠٠١،٤٨٦٢،٢٤٣٤،٦٨٣- الدمغة على المرتبات

٢٣،١٧٥٢٥،٣٢١١٨،٧٣٤١٥،٠١٨١٧،٦٣٤١٣،٤٥٩- الدمغة النوعية

٢٥،٨٣٩٢٨،٠٢١٢٠،٩٣٤١٦،٥٠٤١٩،٨٧٨١٨،١٤٢جملة

خامساً : باقى الضرائب :
٩٥٦٨٦٨٤٣٦٦٧٥٦٢٥٨٠٠- ضريبة التضامن اإلجتماعى

٦٩،٠٠٠٥٣،٧٦٠٥٦،٩٦٠٤٨،٩٧٢٤٦،٩٢٨٤٣،٧٢٢- الضرائب على األذون والسندات

٣٧٩٩٩٥٢٠١٠٥٧٥١- ضرائب االرباح الرأسمالية

١،٠٨٦٤،٤٠٧١،٠٧٢٦٠٧١،١٧٠٦٦٢- أخرى

٧١،٤٢١٦٠،٠٣٠٥٨،٤٨٨٥٠،٢٦٤٤٨،٧٨٠٤٥،٢٣٤جملة

٤٩٦،٩٦٥٤٦٠،٨٥٨٤١٤،٩٤٧٣٨٢،٧٥٨٣٥٠،٩٣٨٣٠٤،٣٦٧إجمالى الضرائب العامة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي اإلیرادات
نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (١٥)
الضرائب العامة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

* الضريبة على القيمة المضافة:

٧٨،٨٩٧٧٥،٢٠٨٦٧،٦٨٧٥٣،٠١٧٥٠،٣٥١٤٣،٠٩٩- الضريبة على السلع المحلية

١٢٨،٣١٢١٤٦،٠٥٠١٠٧،١٤٢٩٥،٢٤٩١٠٥،٠٠٠٨٣،٩٣٩- الضريبة على السلع المستوردة

٢٠٧،٢٠٩٢٢١،٢٥٨١٧٤،٨٢٩١٤٨،٢٦٦١٥٥،٣٥١١٢٧،٠٣٨جملة

* الضريبة على سلع الجدول رقم (١):

(محلي ومستورد)

٧٩،٠٦٠٧٤،٨٢٠٧٢،٤٢٠٦١،١٤١٥٦،٣٨٩٥١،٦٥٤- السجائر والتبغ

٢٥،٨١٣١٦،٧٦٧٢٤،٥٦٧٢٧،٥٩٩٤١،٤٨٤٤٠،٤٧٠- المنتجات البترولية

١٧،٧٠٥٢١،٣١٩١٣،٤٥٧١١،٥٤٤١٣،٤١٧١٣،١٠٩- أخـرى

١٢٢،٥٧٨١١٢،٩٠٦١١٠،٤٤٤١٠٠،٢٨٣١١١،٢٩٠١٠٥،٢٣٤جملة

* الضريبة على الخدمات:

١٤،٩١٩١٥،٢٦٠١٣،٢٦١١٠،٣٩٣٨،٩١٥٦،٠٦٥- خدمات االتصاالت الدولية والمحلية

٣٩،٢٩٤٣٩،١٦٩٣٣،٦٦٩٢٨،١٩٠٢٤،٠٤٨١٥،٨١٩- خدمات التشغيل للغير

٥،١٢٤٩،٦٣٦٣،٤٩٥٥،٤٧٨٧،١٢٧٥،٨٩٤- الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

١،٨٢٦٢،٨٩١١،٥٧٠١،٤٠٣٢،٢٣٨١،٤٦٠- خدمات أخرى

٦١،١٦٣٦٦،٩٥٦٥١،٩٩٤٤٥،٤٦٤٤٢،٣٢٨٢٩،٢٣٨جملة

٣٩٠،٩٥٠٤٠١،١٢٠٣٣٧،٢٦٨٢٩٤،٠١٣٣٠٨،٩٦٩٢٦١،٥١٠إجمالى الضريبة على القيمة المضافة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي اإلیرادات
نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (١٦)
الضریبة على القیمة المضافة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

* الضريبة على الواردات :

٤١،٠٩٨٤٢،٢٤٤٣٦،٢٤٤٣١،١٠٦٤٠،٣٤٤٣٦،٢٤٦- الضرائب الجمركية القيمية 

٤١،٠٩٨٤٢،٢٤٤٣٦،٢٤٤٣١،١٠٦٤٠،٣٤٤٣٦،٢٤٦جملة

٧٠٠١،١٦٠٦٦٠٥٣٨٦٥١٦٠٣- ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان

٤١،٧٩٨٤٣،٤٠٤٣٦،٩٠٤٣١،٦٤٤٤٠،٩٩٥٣٦،٨٤٨جملة الضرائب على الواردات

* الضرائب على التجارة الدولية :

٠٣٦٨٠٣٥٤٤٢٧٤٢٩- الضرائب على الصادر

٥٠٥٦٤٤٤٩٥٤٩١٥٢٥٥٥٨- إيرادات الغرامات

٩٥٨٨٨٨٨٢٧٣٧٣- إيرادات المضبوطات

٦٠٠١،١٠٠٥٨٣٩٢٨١،٠٢٥١،٠٥٩جملة الضرائب على التجارة الدولية

٤٢،٣٩٨٤٤،٥٠٤٣٧،٤٨٧٣٢،٥٧٢٤٢،٠٢٠٣٧،٩٠٨إجمالى الضرائب الجمركية

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي اإلیرادات
نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (١٧)
الضرائب والرسوم الجمركیة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

٢٨،٠٥٨٣١،٢٠٢١٩،٥٨٠٩،٥٨٨٩،٣٧٥٥،١٣٩* رسوم تنمية الموارد ١/

٤،٨٤٨٤،٨٠٠٤،٨٠٠٤،٦٠٠٥،١٥٧٥،١٦٣* إتاوة قناة السويس

٤،٥٠٥٦،١٥٥٣،٧٥٥٣،٨١٧٦،٢٢٦٤،٤٢٢* رسوم اإلجراءات القنصلية

٢،٦١١٢،٦٦٣٢،٤٦٣٢،٦٢٠٣،٢٥٥٣،٠٩١* رسوم الموانى والمنائر

١٢٧١١٣١١٣٩٣٧٣١٤٩* ضريبة األراضى

٥،٥٠٠٦،٩٦١٤،٣٦٧٣،٢٩٩٤،٧٨٤٢،٨٢٧* ضريبة المبانى

٢،١٠٢٢،٠٠٢٢،٠٠٢١،٤٤٣١،٤٠٧١،٢٣٥* رسوم نقل الملكية

٠٠٠٠٣٥٢٥٤٢* رسوم العبور (سوميد)

٢،٧٣٨١،٧٨٨٢،١٠٠٢،٨٤٠١،٩٩٤١،٦١١* المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية

٢٥٨٣٨٤٢٣٤٢٤٨٢٣٣٢٢٧* رسوم تصاريح العمل

١،٩٤٩٢،٢٢٧١،٦٦٨١،٧٤٢١،٣٣٩١،١١٣* إيرادات ضريبية أخرى ٢/

٥٢،٦٩٧٥٨،٢٩٥٤١،٠٨٢٣٠،٢٨٩٣٤،١٩٤٢٥،٥١٨اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي اإلیرادات
نسبة الى إجمالي الموازنة

١/ یتضمن رسم تنمیة على (تذاكر السفر للخارج، مغادرة البالد، المحاجر، تسییر السیارات، السیارات الجدیدة).

٢/ یتضمن ضریبة المالھى، ایرادات ورسوم ذات صفة محلیة، ورسوم تراخیص العمل لألجانب، ورسوم جوازات السفر، رسوم حلیج األقطان.

فعلى
البيان

٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (١٨)
الضرائب األخرى
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 املنـــح
 ــــ

لسغغغغعل ل ب   غغغغل تقغغغغت الم ل بغغغغع  ببوغغغغاال ل باللعغغغغل ل   بغغغغل  لتا غغغغل   تبلغغغغ 

بغغغغغغغ) ل عغغغغغغغ ت  ل بحلغغغغغغغ   ٪2,20بل غغغغغغغا)  ع غغغغغغغ    245،2عحغغغغغغغا  0202/0200

ل ب ت غغغغغل باللعغغغغغل ل كغغغغغ  بغغغغغ) بل غغغغغا)  ع غغغغغ  ب 04022لإل بغغغغغ   ر بق اعغغغغغل بعحغغغغغا 

 رلإل بغغغغغغغ     بغغغغغغغ) ل عغغغغغغغ ت  ل بحلغغغغغغغ ٪ 2,23  0202/0202لسغغغغغغغعل ل ب   غغغغغغغل  

ا بعا  غغغغغل ل سغغغغغعل ل ب   غغغغغل ق قغغغغغ  ل بتاقغغغغغ  تحا  قغغغغغتا  بخفغغغغغ  0202/0202ف ل غغغغغ 

 .٪،32.0قتاه   خف بل ا)  ع   بعسبل  666عحا 

ل باللعغغغغغل ل   بغغغغغل  لتا غغغغغل  لسغغغغغعل ل ب   غغغغغل ببوغغغغغاال اتوغغغغغك  هغغغغغ   ل بغغغغغع  

 عحغغغغغغا بغغغغغغ)   بغغغغغغ  ل لإل غغغغغغالتلم ل   بغغغغغغل ل ب   غغغغغغل ٪2,2عسغغغغغغبل  0202/0200

بغغغغغ)  ٪2,26ال ت طغغغغغل سغغغغغا  عسغغغغغبل بل غغغغغا)  ع غغغغغ 4 كبغغغغغ   عاغغغغغ   243654252

 بل ا)  ع  .  246384803 عحا   ب  ل ل بصااف م ل   بل ل ب   ل
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 اإليرادات األخرى
 ــــ

تقت الم لإل التلم لألخا  ببوغاال ل باللعغل ل   بغل  لتا غل  لسغعل ل ب   غل  تبل 

بغ) ل عغ ت  ل بحلغ  لإل بغ   ر  ٪ ،.5بل ا)  ع غ    3624626عحا  0202/0200

بغغغغ) ل عغغغغ ت  ل بحلغغغغ  لإل بغغغغ   ر  ٪ 8,، بل غغغغا)  ع غغغغ   3024866بعحغغغغا  بق اعغغغغل

بل غا)  5646،0 عحغا بل غ ت  قغتاه  0202/0202لسعل ل ب   ل ل ب ت ل  باللعل   ب

ا كغغ) ل بتاقغغ  تحصغغ ل  بعا  غغل ل سغغعل ل ب   غغل 4 ٪26.3 ع غغ  بعسغغبل ل غغ ت  قغغتاه  

 بل غغغغغغغغغا)  ع غغغغغغغغغ  فقغغغغغغغغغط ح غغغغغغغغغ   )  06،4238عحغغغغغغغغغا  بلغغغغغغغغغ   0202/0202

كغغ ) قغغت تغغر تقغغت اه  قبغغ   عتوغغ ا ابغغ   ف غغاا  كاااعغغ   بل غغا)  ع غغ  3024866ل غغ  

ببوغغاال ل باللعغغل ل   بغغل  لتا غغل  لسغغعل لإل غغالتلم لألخغغا  تقغغت الم ابغغ  ت تكغغا) 

بعا  غل ل سغعل ل ب   غل ل ح   غل بعحغا   كبا ب) ل بتاق  تحصغ ل  0202/0200ل ب   ل 

 .بل ا)  ع   264،82

  ببوغغاال ل باللعغغل   ا  غغل ل بصغغا ل ل   بغغل  لبتغغاا ل فغغ    بغغ) لتقغغت الم  تبلغغ

ب)  ٪2,2 بل ا)  ع    84862عحا  0202/0200ل   بل  لتا ل  لسعل ل ب   ل 

ل ب ت غغل باللعغغل   بل غغا)  ع غغ  ب 64583ل عغغ ت  ل بحلغغ  لإل بغغ   ر بق اعغغل بعحغغا 

 بخفغ  قغتا ب) ل ع ت  ل بحل  لإل بغ   ر  ٪ 2,2  0202/0202لسعل ل ب   ل  

4 ا ؤا  ف    ل ا  ل     ل باللعغل ٪2.0قتاه   خف بل ا)  ع   بعسبل  820

ل   بل  لتا ل ع) عت     ابغ   عوغ طا  فغ  ل سغام ل بحلغ  ال خغ ا ل4 ب إل غ فل 

بل ا)  ع    بث   ت ا  ل بتاا 4 اب  لألخ  ف  لإلعتب ا تحب   2،4566 عحا    

  سام ل بحل ل. ل بتاا  ل ف  ل ب   ل بعت  م ل باللعل ل   بل  تعر
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  تقت الم ل ف    ب) ه  غل قعغ   ل سغا   ببوغاال ل باللعغل ل   بغل  لتا غل  لسغعل  تبل

بغغغغ) ل عغغغغ ت  ل بحلغغغغ   ٪2,5 بل غغغغا)  ع غغغغ   334220عحغغغغا  0202/0200ل ب   غغغغل 

لسغغغعل ل ب   غغغل ل ب ت غغغل  باللعغغغل   بل غغغا)  ع غغغ  ب 334526لإل بغغغ   ر بق اعغغغل بعحغغغا 

   قغغغغغتا بعحغغغغغاحلغغغغغ  لإل بغغغغغ   ر بخفغغغغغ  بغغغغغ) ل عغغغغغ ت  ل ب ٪ 2,5  0202/0202

ف   ا  ل تقغت الم ل    ب غل  عبغا ا  ت  ٪2.0بل ا)  ع   بعسبل خف  قتاه   ،32

حاكل ل ت  ا  ل تا  ل4 اقت تغر تقغت ا فغ    ل ا  غل فغ   غا  تقغت الم اسغار ل بغااا 

 ل باتبطل بحاكل ل ت  ا  ل تا  ل ل ب ا  بقع   ل سا   خ   ل سعل ل ب   ل ل بقبلل.

 تقت الم ف    ل ا   م لإلقتص ت ل لألخا  ببواال ل باللعغل ل   بغل  لتا غل  بل ت

بغغ) ل عغغ ت   ٪2,3 بل غغا)  ع غغ   024،68عحغغا  0202/0200 لسغغعل ل ب   غغل 

لسغعل ل ب ت غل  باللعغل   بل غا)  ع غ  ب 0242،2ل بحل  لإل ب   ر بق اعغل بعحغا 

 قغغغتا   بخفغغغ ر بغغغ) ل عغغغ ت  ل بحلغغغ  لإل بغغغ    ٪ 2,3  0202/0202ل ب   غغغل 

فغغ    4 ابغغ)  هغغر هغغ   ل فغغال   ٪0.0قغغتاه   خفغغ بل غغا)  ع غغ  بعسغغبل  83،

ه  غل فغ    ابل غا)  ع غ 4  224222ه  ل ل ب تب غ م ل  بالع غل ل  ت غت  بببلغ  

ط بببلغ  ه  غل ب عغ   تب غ فغ    4 ابل غا)  ع غ  04608سكعتا ل بببلغ  ب ع   لإل

بببلغغغ   لع  ل با غغغل ال   فغغغل لبغغغال ا  غغغل ل   بغغغل فغغغ    ا4 بل غغغا)  ع غغغ  04200

  بببلغغغ  ل ا  غغغل ل   بغغغل  بغغغالعل ل بحغغغا لألحبغغغافغغغ    ا بل غغغا)  ع غغغ 4 330.5

 ل ا  غل ل   بغل  لبعطقغل لالقتصغ ت ل بقعغ   ل سغا  فغ    ابل ا)  ع  4  24222

 تعظغغغ ر لالتصغغغ الم بببلغغغ   ل قغغغابلل  اغغغ ل فغغغ    ا4 بل غغغا)  ع غغغ  222 بببلغغغ 

 ل ا  غغغغغل ل   بغغغغغل  لتعب غغغغغل ل سغغغغغ  ح ل بببلغغغغغ   فغغغغغ   ا بل غغغغغا)  ع غغغغغ 4 04538

 .  بل ا)  ع   24065

  تقغغت الم  ابغغ   ل وغغاك م ببوغغاال ل باللعغغل ل   بغغل  لتا غغل  لسغغعل ل ب   غغل  تبلغغ

ر لإل بغ  لب) ل ع ت  ل بحلغ   ٪2,0 بل ا)  ع    264626عحا  0202/0200

لسغغغغغعل ل ب   غغغغغل ل ب ت غغغغغل  باللعغغغغغل   بل غغغغغا)  ع غغغغغ  ب 264222بق اعغغغغغل بعحغغغغغا 

 عحغغغغا قغغغغتا   بخفغغغغ ر لإل بغغغغ  لبغغغغ) ل عغغغغ ت  ل بحلغغغغ   2,0٪  0202/0202

اتت غب)  ابغ   وغاك م ل قطغغ ل  4٪2.8قغتاه   خفغ بل غا)  ع غ  بعسغبل  063

بل غ ا  ع غ   ابغ   بتاق غل  22.2بعاغ  عحغا  ل   ر ال خ ص اقط ل لألعب   ل  غ ر

 ل   ر.ب) بعات ل قط ل 
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  ل   بغل  لتا غل  لسغعل ال ل باللعغل   التلم ل بع  ر ال بحغ  ا ببوغاتقت الم  تبل

بغغ) ل عغغ ت  ل بحلغغ   ٪2,20  بل غغا)  ع غغ  24،66عحغغا  0202/0200ل ب   غغل 

لسغغعل ل ب   غغل ل ب ت غغل  باللعغغل   بل غغا)  ع غغ  ب 24232لإل بغغ   ر بق اعغغل بعحغغا 

  عحغغغغا بل غغغغ ت  قغغغغتاه بغغغغ) ل عغغغغ ت  ل بحلغغغغ  لإل بغغغغ   ر  2,22٪  0202/0202

 .٪3.0،تاه  ق ل  ت بل ا)  ع   بعسبل  2،،

  ل   بغغل ببوغغاال ل باللعغغل بغغالات ل صغغع ت ل ال حسغغ ب م ل خ صغغل تبلغغ  تقغغت الم

بغغ)  ٪2.8 بل غغا)  ع غغ   524260عحغغا  0202/0200 لتا غغل  لسغغعل ل ب   غغل 

ل ب ت غل باللعغل   بل غا)  ع غ  ب 64362،ل ع ت  ل بحل  لإل ب   ر بق اعغل بعحغا 

 بل غ ت  قغتاه  بحل  لإل بغ   ر ب) ل ع ت  ل ٪ 2,8  0202/0202لسعل ل ب   ل  

 .٪5.8قتاه   ل  ت بل ا)  ع   بعسبل  04860عحا 

   ل   بغغل  لتا غغل  لسغغعل ل ب   غغل ببوغغاال ل باللعغغل كبغغ  تت غغب) لإل غغالتلم لألخغغا

بل غغا)  ع غغ   604262عحغغا  تبا غغ  لالسغغتثب الم بغغالات بت حغغل  0202/0200

بل غغغا)  ع غغغ   5،4223بغغغ) ل عغغغ ت  ل بحلغغغ  لإل بغغغ   ر بق اعغغغل بعحغغغا  2.2٪ 

بغغغ) ل عغغغ ت  ل بحلغغغ   ٪2.6  0202/0202لسغغغعل ل ب   غغغل ل ب ت غغغل  باللعغغغل   ب

 .٪2.،2قتاه   ل  ت بل ا)  ع   بعسبل  64288 بل  ت  قتاه لإل ب   ر 

واجلــلوا ااىلــوض يعنــح انورــر اإليــرادات األخــرى وخالــعل اث ــ    خــ ا ااــ    
 .سنعات ااسوبق 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

٧،٧٨١٨،٥٧٣٨،٥٧٣٢،٠٩٣١،٢٧٨٨،١٤٤* فائض البترول

٣٣،١١٢٣٣،٥٠٦٣٠،٩٩٤١٨،٣٥٤٣٠،٣٠٨٢٣،٧١٨* فائض قناة السويس

٢١،٤٦٧٢١،٩٤٠١٩،٧٤٦١٢،٠٤٥١٠،٨١٧٨،٢٩٧* فائض الهيئات االقتصادية األخرى

١٦،٦١٨١٦،٩٠١٩،٩٦٤٨،٦٣١٥،٤٠٨٦،٨٦٧* أرباح الشركات

٠٠٠٠٠٥،٢٣٢* أرباح البنك المركزى

٥١،١٦٢٤٨،٣٨٠٤١،٩٠٤٤٢،٧٨٧٣٦،١٢٨٣٥،٧٣٢* موارد الصناديق والحسابات الخاصة١/

٧،٥٠٠٧،٥٠٠٥،٩٣٣٥،٣٩٤٥،١٧٩٤،٦٧٩* قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسبات الخاصة 

٥،٢٤٥٤،٧٤٨٤،٩٩٣٢،٤٦٥٤،١٠١٣،٧٥٥* رسوم قضائية وغرامات

١٠،٠٨٣٨،٥٨٦٨،٥٩٠٨،١٢٢٨،١٠٧٧،٢٣٠* مقابل الخدمات الحكومية

١٠،٤٨١١١،٧٥٧٩،١٢٦٩،٨٠٨٥،٩٨١٣،٣٤٢* الفوائد المحصلة

١٤،٥٦٦١٣،٢٠٧١٣،٢٠٧١١،١٧٨١٤،١٤٨١١،٦١٠* إتاوة البترول

١،٤٨٨١،٠٣٩٩٦٥١،١٠٤٨٨٤٨٤٥*إيرادات المناجم

٠-٠٠٠١،١٣٦٣٤٣* مقابل تراخيص التليفون المحمول

٠٦٢٠٠٠٦١٩١٢٥* مقابل تراخيص األسمنت والحديد

١،٠٠٤٦٠١١،٥٠٠١٦٤٣١٠١،٤١٢* حصيلة بيع أصول غير انتاجية (أراضى)

٥٠٠٤٠٠٤٧٤٣١٦٣٢٤٣٦٠* إتاوات الذهب

٢،٢١٧١،٩١٢١،٩١٤٢،٠٨١١،٥٢٧١،٠١٢* تعويضات وغرامات

٠٠٩٢٠٠٠٠* رخصة الجيل الرابع للمحمول

٣٥،١٢٠٣٦،٣٢٧٣٥،٩٢٩٤٥،١٠٩٢٨،٢٩٤٢٤،٤١٦* ايرادات أخرى مختلفة

٦٢،١٨٠٥٤،١٠٣٤٣،٧٦٦٤٨،٧٤٠٤١،٧٤٩٣٥،٨٢٠* موارد متاحة لتمويل االستثمارات ٢/

٩٥،٨٢٥٤٨،٣٣٣٣٣،٨٢٤٣٦٢٤٨٥٧٢٠* ايرادات رأسمالية أخرى٣/

٤،٢٥٨٣،٣٣٢١١،٨١٥١٠،٦٤٥٧،٨٧٦٥،٣٢٢* أخرى

٣٨٠،٦٠٨٣٢١،٧٦٦٢٨٤،١٣٧٢٣٠،٥٣٤٢٠٣،١٨١١٨٨،٦٣٩اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
نسبة الى إجمالي اإلیرادات
نسبة الى إجمالي الموازنة

٣/ منھا مبلغ ٨٥ ملیار جنیھ تمثل مصادر رأسمالیة أخري لتمویل الخطة اإلستثماریة .

فعلى

١/ مدرج مقابلھا باالستخدامات ویتمثل جانب منھا فى حساب تمویل البحوث العلمیة، حساب تحسین الخدمة بالمستشفیات وصنادیق أخرى.

البيان
٢٠٢١/٢٠٢٠

٢/ موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات متضمنھ نسبة الـ ١٥% لتمویل االستثمارات من الصنادیق والحسابات الخاصة ، باإلضافة الى الموارد والمصادر األخرى لتمویل اإلستثمارات.

جدول رقم (١٩)
اإلیرادات األخرى
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 ا املوا  املىلح  ت من ح وزة األرع

 ـــ  

قغغتا ل بتحصغغ م بغغ) ح غغ ل  لألصغغا  ل ب   غغل ل بحل غغل الأل عب غغل ببوغغاال ت  

ل غغا)  ع غغ  ب 0843،8بعحغغا  0202/0200ل باللعغغل ل   بغغل  لتا غغل  لسغغعل ل ب   غغل 

بغ)  ٪2,3  ع غ  بل غا)  024262بق ب  عحغا  رلإل ب  ل ب) ل ع ت  ل بحل  ٪،,2 

 بل غغ ت  0202/0202لسغغعل ل ب   غغل ب ت غغل  ل  باللعغغل  ب ل عغغ ت  ل بحلغغ  لإل بغغ  لر

 .٪02.8قتاه   ل  ت  ع   بعسبل  بل ا) 64066  قتاه

 قسغ ط بحصغلل بغ) وغاك م قطغ ل لألعبغ   ل  غ ر بعحغا  ل بتحص م ه   اب)

بل غا)  04206 بعحغا  قس ط بحصلل ب) ل ا  غ م لالقتصغ ت لا بل ا)  ع   84822

  ل قغاا  ل ب غ ت  قال غا ر لتا ل   بلل ل  ا قس ط بحصلل ب)   ال  ل باللع  ع  

 م لألخغغغغا  بببلغغغغ  الألقسغغغغ ط ل بحصغغغغلل بغغغغ) ل  اغغغغ  بل غغغغا)  ع غغغغ  ،5482 بعحغغغغا

   .بل ا)  ع   04363
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 االقرتاض وإرلال األولاق املوا  
 ـــ

  قتال  ا صتلا لألاالم ل ب   ل ل بحل غل الأل عب غل ل بصغتا ل ا  سغإل بث  ل

اكغغ  ت تبا غغ  سغغتلت  قسغغ ط ل قغغاا   ل   بغغل  لتا غغل باللعغغلب   ل كلغغ    غغلل  تبا غغ  

ل خللعغل علغ  ا  غت عغ) طا غل  صغتلا   ا) اسغعتلم  ل سغعل ل ب   غلل بستحقل خ   

  لتا ل. ل   بل

ل ح غ ل ر  صغ فل لإل غالتلم4اعت  ل  لتقت الم ل س بل عا ا   ل بصغااف م4 

 صغ   0202/0200  لسعل ل ب   غل  لتا ل ل   ل ل كل  ببواال ل باللعل ل   بل) إف

أل عب ل بل ا)  ع  4 ب عب   بل  ستلت  قس ط ل قاا  ل بحل ل ال 854526،عحا     

 ل سغغعل ل ب   غغل صغغب  ل ببلغغ  ل بطلغغال تبا لغغ  خغغ    4 بل غغا)  ع غغ  5234222عحغغا 

بل غغا)  ع غغ   ،8426بل غغا)  ع غغ 4 بعغغ  عحغغا  242664526 عحغغا 0202/0200

  غتر ت ط تغ  بغ) خغ    صغتلا ال ب قل ر4   بللإلستثب الم ل   تبا  لقتال  خ ا ل 

 ل تا  ل.فل لألسالم ل بحل ل  ا لألسالم    ا) اسعتلم عل  ل خللعل ل   بل
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 الفصل الثالث
 التوازنات املالية األساسية 

 0202/0200 لسنة املاليةالعامة للدولة لوازنة اململشروع 
 ــــــــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقـر 

ل ا اا  عااه  ن تااي  اان صر كاام ااإل تاا  ااام  اان د عااص  د    ودا ااود    وفقاا 

صصتا  داتاو ا ديصكاة  0202/0200ه ش وع دا ودزإلة داا  ة ا  واة ا عإلة دا  اكاة 

 داصى صهكن اكفكة صرقك  داصودزن دا  اى ا  ودزإلة داا  ة ا  واة:

 مليون جنيه 

 ..: ......................................................دا ت وف  * 

وصص ثم في دألجو ، ش دء دا عص ز     ن ع ع و     ، فودئ  داقا و،،    

ك  دالجص  نكة، دا ت وف   دأل ا ،، وشا دء دألتاوم دا نم ودا إل  ودا زد

 غك  دا  اكة "دالعصث   د ". 

2،718،801 

 ..: .........................................................د ك د د * 

وصص ثم في د ك د د  داتا كهكة، دا اإل  دا ص راة، د كا د د  غكا  داتا كهكة    

     داصي صق  ه  دا واة وغك ه . ن فودئ، وأ ه ح، إك د د  دا  

2،1،،،2،1 

 .: ............................................دااجز داإلق ي ا  ودزإلة* 

وكص صب ن ى ن م ق  ا د ك د د  دا ص رة ن ى صغطكة دا تا وف   داا  اة،    

 وجو  فجوا ص ثم دااجز داإلق ي في دا ودزإلة داا  ة ا  واة.

480،،،4 

 : ......................................ا دألتوم دا  اكةت فى رك ز* 

ل اا  ة  ن  عا ه    أو إقا د،  ط وراوص ثم    ص فاي دا زدإلة د     إلاي  ا    

 صرت ي  ن  ود   صعصر  ن ى هذه دارك زد  ا عص  د  أقع ط داق و،.

0،14، 

 .............................................. :ا  ودزإلةدااجز داا ى * 

ل  إلاي تا في     ل إاكاي أو  ط ورا  وك ثم دااجز داإلقا ، ا  ودزإلاة داا  اة  تا ف 

رك زا دألتوم دا  اكة، وهو دااجز داذي كصط اب دأل ا  داهران نان  تا    

 اص وك ي.

48،،،27 
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وركاان عااه  صر كاام  اوإلاا   دا تاا وف   ود كاا د د ، فلإلااي كإلهغااى صر كاام هاا قى 

 ودزن دا  اى ا  ودزإلة داا  ة ا  واة، وصش م:دااإل ت  دا  صهطة ا وتوم إاى داص

 .دااجز داإلق ، ا  ودزإلة 

 رك زا دألتوم دا  اكة. ت في 

 .دااجز داا ى ا  ودزإلة 

 .إج دءد  ص وكم دااجز داا ى في دا ودزإلة داا  ة ا  واة 

 .از دا كن داا م دا ر ى ودا   جى   

 :العجز النقدي للموازنة: أوالً 

  ه شاا وع دا ودزإلااة داا  ااة ا  واااة ا عااإلة دا  اكااة ك ثاام دااجااز داإلقاا ، دا اا ه

دافجوا هكن رجام  تا وف   هاذه دا ودزإلاة  ان إل ركاة، ودا صا ح اها   0202/0200

  ن إك د د   ن إل ركة أ  ،.

ه شاا وع دا ودزإلااة داا  ااة جإلكااي    كااون 4،،،480ص ثاام هااذه دافجااـوا إلرااـو 

دا ر ااى د ج اا اى   اان داإلاا ص  ٪،،,،إلعااهة ه 0202/0200ا  واااة ا عااإلة دا  اكااة 

دا عصه ف اص ك داعإلة دا  اكة، وهو نجز كااس قتو  د ك د د  داا  اة ا  وااة نان 

 صغطكة إلفق صه  داا  ة.

ومن ثم فإن العجز النقدى فى الموازنة العامة للدولة، وإن كان يرتبط  ععمليرا  

مررن  والالتشررليو والمتميررا  التررى بلتررزد عةررا الدولررة  األررة متللطررا  ا جررو ، الررد م 

والصرمة، واالترتاما ا  العينيرة ف رن   رن فوا رد والمزايا االجتما ية، نفقا  التعلريم 

 ن اإليتادا  التى بكفو بخفيض هذا العجرز عصو ة دا مة الطمث  يتمالدين العاد، فإنه 

دون  ن يرررثت  لررى  لرر  الدولررة فررى  النقرردى  و الىررعى لتتارريد اإلنفرراذ العرراد  ابرره

وبمىرين مىرتوى المعيشرة للمروا نين وترداد  فرت  العمرواإلترتاما  والنمرو و لر  

للتخفير  مرن الماجرة إلرى  و لر ، إلتزاما  الدولة واإلنفاذ  لى ا مرن القرومى للدولرة

 .اإلقتتاض الجديد والمد من الزيادة فى الدين العاد
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 :حيازة األصول املالية صايف ثانيًا:

دا  اكاة بها ون دا عا ه     وفقل  ا قودن  دا  اكة دا واكاة  فالن ركا زا دألتاوم

 ن  ا داهكا ة( دا ص ث ة فاى  عا ه    دا وااة فاى  أوس أ اودم داهكئا   وداشا ا   

ل كتا ف  ل إتا فك  وغك ه ، واذاك    صصكري دا واة  ن إق د، ا غك ، ام ذاك ك ثم نهئا 

 إاى دااجز داإلق ، ا  ودزإلة داا  ة ا  واة.

ا دألتااوم دا  اكااة وغك هاا   اان ن ااى داج إلااب دا ق هاام فاالن  اا  كصوااا  ناان ركاا ز

 دا صرتال  به ون رتك ة دا ت تة( كعصها   ن دااجز داإلق ،.

و ن رك زا دألتوم دا  اكة ودا صرتال  داإل ج ة نن هاذه داركا زا إلتام إااى 

   كُع ى هت فى دارك زا  ن دألتوم دا  اكة  وهو    كق   ه ش وع دا ودزإلاة داا  اة 

 ان داإلا ص   ٪2.24ب جإلكي  كون  ،0،14ه ه غ  0202/0200ا عإلة دا  اكة ا  واة 

 ااان داإلااا ص  دا ر اااى د ج ااا اى(  ٪ 2.24ب 1،،،1 ق هااام إلراااو دا ر اااى د ج ااا اى( 

  كااون  804،،قاا  ه إلرااو  ه فاا، 0202/0202 عااإلة دا  اكااة ا دا ا اااة  ودزإلااة اه

 .٪،.1،ق  ه    ف،جإلكي هإلعهة 

ـ  احليازة مـ  األصـول امل صايفعناصر  التايليوضح اجلدول 
 
راع
ا
اليـة  والـي ي

تعترب  التيمنها ــ فيها إستبعاد العمليات املرتبطة خبصخصة األصول سواء املتحصلة 
ا للمفـايي  الدوليـة ـــ أو مـا تتحملـو الدولـة هعـادة يي لـة 

ً
م  عناصر التمويل وفق

ا لذات املنظور
ً
ا وفق

ً
 .الشركات والذى يعاجل أيض
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)

حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى المساهمات فى 
الهيئات والشركات واإلقراض 

المتاح لبعض الجهات.

٣،٠٤٢٢١،٠٩٢١٨،٥٦٦١٩،٥٧٢-٣٠،٢٩٢٣٠،٧٥٠٢٧،٢٥٠٤٥٧

٣،٠٤٢٢١،٠٩٢١٨،٥٦٦١٩،٥٧٢-٣٠،٢٩٢٣٠،٧٥٠٢٧،٢٥٠٤٥٧

المتحصالت من حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى األقساط 
المحصلة من القروض 

والمتحصالت من بيع بعض 
األصول المالية وحقوق المالية.

٢٧،٣٤٧٢١،٠٨١١٨،٠٨١٦،٢٦٦٩،٢٦٦١٧،٦١١١٦،٥٧٥١٠،٢٦٥

٢٧،٣٤٧٢١،٠٨١١٨،٠٨١٦،٢٦٦٩،٢٦٦١٧،٦١١١٦،٥٧٥١٠،٢٦٥

٣،٤٨١١،٩٩١٩،٣٠٦-٦،٢٢٤-٢،٩٤٥٩،٦٦٩٩،١٦٩٦،٧٢٤صافى الحيازة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

نسبة الى إجمالي اإلیرادات

نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

التغير٢٠٢١/٢٠٢٠

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (٢٠)
صافى حیازة األصول المالیة
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 :العجز ال ل  للموازنة :ثالثاً 

رك زا دألتوم دا  اكة إاى دااجز  ت فيفى توء    صق م، فلإلي هلت فة إلصكجة 

كقا   ه شا وع دا ودزإلاة  دااذيداإلق ، إلتم إاى دااجز داا ى ا  ودزإلة داا  اة ا  وااة، 

 جإلكاااااي    كاااااون 27،،،48هإلراااااو  0202/0200ا عاااااإلة دا  اكاااااة داا  اااااة ا  وااااااة 

 . ن داإل ص  دا ر ى د ج  اى( ٪8,،ب

ا عإلة داا  ة ا  واة و ن داج ك  ه اذا  أن صق ك د  دااجز ه ش وع دا ودزإلة  

قاا  صتاا إل  زكاا  ا فااى د اصزد اا   ن ااى ج إلااب دا تاا وف  ،  0202/0200دا  اكااة 

ا  ة رجم دالعصث   د  داراو كة دا  واة نن ط ك  دا زدإلة دازك  ا وداصى  ن أه ه  

ا ااا     ودا  صهطاااة هزكااا  ا وااااذاك زكااا  ا  صط هااا   داهااا ب داثااا إلى شااا دء داعااا ع ود

شااا دء دأل وكاااة ودا عاااص ز    داطهكاااة وداصغذكاااة وداتاااك إلة وغك هااا   ااان   تتااا   

ى ص س رك ا دا ودطإلكن  صط ه   إ د ا  والب داا م ه اوزد د  وداهكئ   دا   كة وداص

 .هشام  ه ش 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

١،٨٣٧،٧٢٣١،٧١٣،١٧٨١،٦١٤،٣١٢١،٤٣٤،٧٢٣١،٣٦٩،٨٧٠١،٢٤٤،٤٠٨* المصروفات

١،٣٦٥،١٥٩١،٢٨٨،٧٥٣١،١١٧،١٣٠٩٧٥،٤٢٩٩٤١،٩١٠٨٢١،١٣٥* اإليرادات

٤٧٢،٥٦٤٤٢٤،٤٢٥٤٩٧،١٨٣٤٥٩،٢٩٤٤٢٧،٩٦٠٤٢٣،٢٧٣العجز (الفائض) النقدى

٢،٩٤٥٩،٦٦٩٩،١٦٩٣،٤٨١١،٩٩١٩،٣٠٦صافى حيازة األصول المالية

٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤٥٠٦،٣٥٢٤٦٢،٧٧٥٤٢٩،٩٥١٤٣٢،٥٨٠العجز (الفائض) الكلى

-٤،٨٦٩-١٠٣،٠٩٤-١٠٥،٦٤٦-٥٩،٦٤٨-١٣١،٩٠٦-١٠٤،٠٧٤العجز (الفائض) األولى١/

نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

نسبة العجز (الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى

نسبة العجز (الفائض) الكلى إلى الناتج المحلى

نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى
١/ یمثل العجز الكلى مطروحًا منھ الفوائد

البيان
فعلى

٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (٢١)
العجز الكلى
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 :إجراءات متويل العجز ال ل  للموازنة العامة :رابعاً 

ل زإلااة داا  ااة ا  واااة و ود  هاا   تاا فإن دافجااوا هااكن  تاا وف   دا ود إاكهاا    

رك زا دألتوم دا  اكة  صتم هإل  إاى دااجز داا ى فاى دا ودزإلاة داا  اة ا  وااة،  ت في

 وهذد دااجز كعص نى داهرن نن  ت    اص وك ي وصغطكصي.

 تعني ف  يذا الشأن التفرقة بني أمري  يامني:وي

صرص جاااي دا ودزإلاااة داا  اااة ا  وااااة ال كقاااف نإلااا   دااااذيداص وكااام  إج ااا ايأن    :دألوم

ه شاااا وع دا ودزإلااااة داا  ااااة ا  واااااة ا عااااإلة دا  اكااااة راااا و  دااجااااز داا ااااى 

جإلكااااي، وإإل اااا  ك صاااا  دأل اااا  إاااااى    كااااون 27،،،48هإلرااااو  0202/0200

طكاااااااة أقعااااااا ط داقااااااا و، دا ر كاااااااة داهرااااااان نااااااان  تااااااا    ص وكااااااام اصغ

ا عاااااإلة داا  اااااة ا  وااااااة ه شااااا وع دا ودزإلاااااة قااااا   اهااااا  ودا   جكاااااة  ودا ُ 

 جإلكي.   كون 11،222،إلرو  0202/0200دا  اكة 

ى ك ثااام دازكااا  ا دارقكقكاااة فاااى داااا كن دااااا م دا ر ااا دالقصااا د،أن تااا فى   :داثااا إلي

كااا ا    ااان د رصك جااا   داص وك كاااة داج ودا ااا  جي، ركااان كإلهغاااى أن كُعاااصها

ااااااالل  ااااان أقعااااا ط داقااااا و، دا ر كاااااة ودا   جكاااااة دا عااااا  ا هوتااااافه  

ل أل ت ا دا كن داا م نن داعإلود  داع هقة. ل وص فكت   إإلصق ت 

ا لذلك فان   
ً
حتتاجو املوازنة ف  السـنة املاليـة املقبلـة  الذياهقرتاض  صايفوتبع

مبوازنة السنة مليار جنيو  54572مليار جنيو مقابل حنو  5.474يبلغ حنو  0202/0200
ويـو مـا  ٪679قـدريا  زيادةبنسبة مليار جنيو  5275يا قدر بزيادة 0202/0202املالية 

 يوضحو اجلدول التاىل:
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤٥٠٦،٣٥٢٤٦٢،٧٧٥٤٢٩،٩٥١٤٣٢،٥٨٠العجز (الفائض) الكلى

يضاف

٥٩٣،٠٠٠٥٥٥،٥٦٩٤٩١،٣٨١٤٥٥،٥٣٣٢٤٢،٦٣١٢٦٧،٦٣٢سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

١،٠٦٨،٥٠٨٩٨٩،٦٦٣٩٩٧،٧٣٣٩١٨،٣٠٨٦٧٢،٥٨٢٧٠٠،٢١٢إجمالى التمويل

(يستبعد)

٥٩٣،٠٠٠٥٥٥،٥٦٩٤٩١،٣٨١٤٥٥،٥٣٣٢٤٢،٦٣١٢٦٧،٦٣٢الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

٠٠-٠٠٠٢،٩١٣صافى حصيلة الخصخصة

٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤٥٠٦،٣٥٢٤٦٥،٦٨٨٤٢٩،٩٥١٤٣٢،٥٨٠صافى اإلقتراض

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧

متوقعموازنة معدلة مشروع موازنة

١،٠٦٠،٥٤٤٩٧٦،٤٨٣٩٧٣،٥٧١٧٨٥،٣٦٩٦٤٤،٢٩٩٤٤٠،٨٩٨- التمويل بإصدار أذون وسندات

٧،٩٦٤١٣،١٨٠٢٤،١٦٢١٣٩،٧٠١٢٩،٥٢٤٢٦٢،٤٦٥- القروض من المصادر الخارجية

-٣،١٥١-١،٢٤١-٠٠٠٣،٨٤٩- اإلقتراض من مصادر أخرى

٠٠-٠٠٠٢،٩١٣- صافى حصيلة الخصخصة

١،٠٦٨،٥٠٨٩٨٩،٦٦٣٩٩٧،٧٣٣٩١٨،٣٠٨٦٧٢،٥٨٢٧٠٠،٢١٢إجمالى مصادر التمويل

ومن الطبيعى أنه اذا توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها.

فعلى

فعلى
البيان

البيان
٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢١/٢٠٢٠

ــروض هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة لتغطية العجز الكلى و سداد أقساط الق

المستحقة من المصادر التمويلية التالية:

جدول رقم (٢٢)
صافى اإلقتراض ومصادر التمویل
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 رابعالفصل ال
 مشروع موازنة اخلزانة العامة

 0202/0200للسنة املالية 
 ــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقـر 

وتاليالتة،   3795لسةن   35وفقاً ألحكام قانون الموازنة  الاامة  لولولة   قةم  

 تال موازن  الخزان  الاام  لولول  وفقاً لوماايي  اللولي  ويا ض فيها:

 ىجز أو الفائض النقلالا. 

 ىالاجز أو الفائض الكوـ. 

 ىمصال  تمويل الاجز الكو. 

 موازنات الجهات اللاخو  في الموازنة  الاامة  لولولة  وية ول  ىتمويل الاجز ف

 إليها فوائض توك الجهات.

 :( ما يلي05( واجلدول رقم )04قم )اجلدول رويوضح 

 ىوعجةز كوة نقليظه ه من عجز الصو ة اإلجمالي  لموازن  الخزان  الاام  وما ت .3

 سيمول من الخزان  الاام . الذيومصال  التمويل والاجز 

 النتائج الاام  لوموازن  الاام  لولول  حسبما تب زها موازن  الخزان  الاام .  .2
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢١/٢٠٢٠

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

موازنة معدلةإجمالى

# اإليرادات
٩٧٩،٧٠٣١،٠٣٧٢،٢٧١٩٨٣،٠١٠٩٦٤،٧٧٧ - الضرائب

١،٠٩٧٠٤٤٤١،٥٤١٢،٢٠٩ - المنح 
٢٧٢،٩٧٠١٨،٣٣٥٨٩،٣٠٣٣٨٠،٦٠٨٣٢١،٧٦٦ - اإليرادات األخرى

١،٢٥٣،٧٦٩١٩،٣٧٢٩٢،٠١٨١،٣٦٥،١٥٩١،٢٨٨،٧٥٣جملة اإليرادات
# املصروفات

١٧١،٢١٤١٤٢،٣٢١٤٧،٥١٥٣٦١،٠٥٠٣٣٥،٠٠٠ - األجور وتعويضات العاملين
٦٣،٧٤٣١٨،٨٠٠٢١،٣٤٥١٠٣،٨٨٩١٠٠،٢٠٠ - شراء السلع والخدمات

٥٧٧،٣٤٤٣٤٤١،٨٩٥٥٧٩،٥٨٢٥٦٦،٠٠٠ - الفوائد
٣٠٣،٦٧٨٦٥٦١٦،٩٦٧٣٢١،٣٠١٣٢٦،٢٨٠ - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١٠٧،٢٩٦٢،٠٤٨٤،٤٤٣١١٣،٧٨٧١٠٥،٠٠٠ - المصروفات األخرى
٢٢١،٧٩٩٢١،٢٩٤١١٥،٠٢١٣٥٨،١١٣٢٨٠،٦٩٨ - شراء األصول غير المالية (االستثمارات)
١،٤٤٥،٠٧٤١٨٥،٤٦٣٢٠٧،١٨٥١،٨٣٧،٧٢٣١،٧١٣،١٧٨جملة المصروفات

١٩١،٣٠٥١٦٦،٠٩٢١١٥،١٦٧٤٧٢،٥٦٤٤٢٤،٤٢٥العجز ( الفائض)  النقدى
 # صافى حيازة األصول املالية

٢٦،٦٨١٠٦٦٦٢٧،٣٤٧٢١،٠٨١ - المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول (بدون الخصخصة)
٢٨،٥٩٧٠١،٦٩٥٣٠،٢٩٢٣٠،٧٥٠ - حيازة األصول المالية المحلية والخارجية ( بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة )
١،٩١٦٠١،٠٢٩٢،٩٤٥٩،٦٦٩صافى حيازة االصول المالية

١٩٣،٢٢٠١٦٦،٠٩٢١١٦،١٩٦٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤العجز ( الفائض ) الكلى
# مصادر التمويل للعجز الكلي

= االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
٧٧٧،٠٦٨١٦٤،١٨٢١١٩،٢٩٥١،٠٦٠،٥٤٤٩٧٦،٤٨٣* إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات

٠٠٠٠٠. إقتراض من مصادر أخرى
٧٧٧،٠٦٨١٦٤،١٨٢١١٩،٢٩٥١،٠٦٠،٥٤٤٩٧٦،٤٨٣جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
= االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية

٤،١٢٦٢،٤٠٠١،٤٣٨٧،٩٦٤١٣،١٨٠. لتمويل االستثمارات
٠٠٠٠٠. لتمويل االلتزامات الرأسمالية

٤،١٢٦٢،٤٠٠١،٤٣٨٧،٩٦٤١٣،١٨٠جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
٧٨١،١٩٣١٦٦،٥٨٢١٢٠،٧٣٣١،٠٦٨،٥٠٨٩٨٩،٦٦٣إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٥٨٧،٩٧٣٤٩٠٤،٥٣٧٥٩٣،٠٠٠٥٥٥،٥٦٩ -  يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية
١٩٣،٢٢٠١٦٦،٠٩٢١١٦،١٩٧٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم

١٩٣،٢٢٠١٦٦،٠٩٢١١٦،١٩٧٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤صافى مصادر متويل العجز الكلى

البيان
مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

جدول رقم (٢٣)
موازنة الخزانة العامة

الصورة اإلجمالیة للموازنة العامة 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

مشروع 
موازنة

موازنة معدلة
مشروع 
موازنة

موازنة معدلة
مشروع 
موازنة

موازنة معدلة

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠

٤٧٢،٥٦٤٤٢٤،٤٢٥العجز النقدى١،٣٦٥،١٥٩١،٢٨٨،٧٥٣إجمالى اإليرادات١،٨٣٧،٧٢٣١،٧١٣،١٧٨إجمالى المصروفات

حيازة األصول 
المالية 
المحلية 

واالجنبية 
(بدون 

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل الهيكلة)

٣٠،٢٩٢٣٠،٧٥٠

متحصالت 
من االقراض 

ومبيعات 
األصول 
المالية 

وغيرها 
(بدون 
حصيلة 

الخصخصة)

٢٧،٣٤٧٢١،٠٨١
صافى حيازة 

األصول 
المالية

٢،٩٤٥٩،٦٦٩

إجمالى 
المصروفات 

وحيازة 
األصول 
المالية

١،٨٦٨،٠١٥١،٧٤٣،٩٢٨

إجمالى 
اإليرادات 

ومتحصالت 
اإلقراض

٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤العجز الكلى١،٣٩٢،٥٠٦١،٣٠٩،٨٣٤

سداد 
القروض 
المحلية 
واإلجنبية

٥٩٣،٠٠٠٥٥٥،٥٦٩

اإلقتراض 
واصدار 
االوراق 
المالية

١،٠٦٨،٥٠٨٩٨٩،٦٦٣
صافى 

اإلقتراض
٤٧٥،٥٠٨٤٣٤،٠٩٤

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل الهيكلة

٠٠
حصيلة 

الخصخصة
٠٠

صافى 
حصيلة 

الخصخصة
٠٠

٢،٤٦١،٠١٥٢،٢٩٩،٤٩٧٠٠اإلجمالى٢،٤٦١،٠١٥٢،٢٩٩،٤٩٧اإلجمالى

البيانالبيانالبيان

النتائجالموارداالستخدامات

جدول رقم (٢٤)
موازنة الخزانة العامة

النتائج العامة للموازنة العامة للدولة
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 اخلامسالفصل 
 العالقات مع اهليئات االقتصادية

 ـــــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقـر 

بشةة ن وتاليالتةة،  3795لسةةن   (35) تقضةةي المةةالة الةالةةة  مةةن القةةانون  قةةم

سةةةتخلامات إل  الاامةةة  لولولةةة  جميةةة  االموازنةةة  الاامةةة  لولولةةة   بةةة ن تشةةةمل الموازنةةة

ووحةلات الحكةم  ىيقةوم بهةا كةل مةن الجهةاز اإللا  ىوالموا ل ألوج، نشاط اللول  التة

 والهيئات الاام  وصناليق التمويل. ىالمحو

وال تشةةةمل الموازنةةة  الاامةةة  لولولةةة  موازنةةةات الهيئةةةات الاامةةة  االقتصةةةالي  

يصةةل  بتحليةةلها قةة ا  مةةن  ئةةي   ىالتةة ىقتصةةالإلوصةةناليق التمويةةل ذات الطةةاب  ا

مجوةة  الةةوز اع وياةةل بشةة نها موازنةةات مسةةتقو  تقةةلم مةةن وزيةة  الماليةة  إلةةى مجوةة  

الةةةوز اع إلحالتهةةةا إلةةةى السةةةوط  التشةةة ياي  العتمالهةةةا  وتقتصةةة  الاالقةةة  بةةةين هةةةذه 

ية ول لولولة   ومةا  الةذيالموازنات المستقو  والموازن  الاامة  لولولة  عوةى الفةائض 

 الموازنات من ق وض ومساهمات.يتق   لهذه 

وتباةاً لةذلك فقةل تةم إ سةال مشة وعات موازنةات توةك الهيئةات االقتصةالي  إلةى 

 .مجوسكم الموق 
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الاامةة   الموازنةة هةةذا المقةةام اإلشةةا ة إلةةى الاالقةةات بةةين  ىلةةذلك فهنةة، يتاةةين فةة

  لوسةةن  الماليةة لولولةة  مشةة وا الموازنةة  الاامةة بوبةةين الهيئةةات االقتصةةالي  لولولةة  

 تسف  عن: ىوالت 2223/2222

 مويا  جني،

 البيان
 مش وا موازن 

2223/2222 

 المالل موازن  ال

2222/2223 

 39771 39677 ما ي ول لوموازن  الاام  من الهيئات االقتصالي 

 52377 52175 ما تلفا، الموازن  الاام  لوهيئات االقتصالي 

 (32373) (35373) الصافي

لوموازنة  أن ما ي ول من الهيئات االقتصةالي  السابق  من الجلول من المالحظ

 يبوةة  2223/2222بمشةة وا الموازنةة  الاامةة  لولولةة  لوسةةن  الماليةة  الاامةة  لولولةة  

لتوةك الهيئةات لولولة  الاام   الموازن  تلفا،فى حين أن ما   مويا  جني، 39677 نحو

 مويا  جني،. 35373عالق  سالب  تقل  بنحو  بصافي مويا  جني، 52175و ـنحيبو  

الهيئةةةات بةةةين الموازنةةة  الاامةةة  لولولةةة  والاالقةةة   التاليةةة وتوضةةةل الجةةةلاول 

 االقتصالي .
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(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

مشروع
موازنة معدلة 

مشروع
موازنة معدلة 

٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٢٠٢٠

+
-

٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٢٠٢٠

+
-

صادیة
من الھیئات االقت

صادیة
الى الھیئات االقت

ض الحكومة
  ١-  فائ

٦٢،٣٦٠،٢٢٣
٦٤،٠١٨،٧٩٦

١،٦٥٨،٥٧٣
   ١-  الدعم ( اإلعانات )

٢٨٨،٢٥٤،٨٩٧
٢٨٤،٩٣٥،٣٠٠

٣،٣١٩،٥٩٧

ضرائب الدخلیة
  ٢-  ال

٨٠،١٤٣،٩١٤
٨٠،٣٩١،٤٨٤

٢٤٧،٥٧٠
   ٢-  المسـاھمــات

١٣،٣٠٤،٠٥٧
١٦،٩٥٤،٥٧٩

٣،٦٥٠،٥٢٢

  ٣-  اإلتــــــــاوات
س ، ھیئة البترول)

( قناة السوی
١٩،٤١٣،٦٥٠

١٨،٠٠٧،٠٠٠
١،٤٠٦،٦٥٠

    ٣-الھیئة الوطنیة لإلعالم
         (خدمات مؤداه ألجھزة الدولة)

١،١٠٠،٠٠٠
١،١٠٠،٠٠٠

   ٤-  اشتراكات غیر القادرین 
صحى الشامل)

     (الھیئة العامة للتأمین ال
١٦٠،٦٠٠

٨٦٥،٠٠٠
٧٠٤،٤٠٠

  ٤-  الرســــــــوم
١٠،٢٨٤،٦٨١

١٣،٦٥٠،٨٤٨
٣،٣٦٦،١٦٧

     ٥ - ما یؤول من الخزانة العامة
صر

                 للھیئة القومیة لسكك حدید م
٥،٥٠٠،٠٠٠

١،١٠٠،٠٠٠
٤،٤٠٠،٠٠٠

  ٥-  أخــــــرى
٤،٦٨٠،٤٤٠

٣،٧٤٢،٨٤١
٩٣٧،٥٩٩

 جملة ما یؤول للخزانة
١٧٦،٨٨٢،٩٠٨

١٧٩،٨١٠،٩٦٩
٢،٣٤٤،٢٤٩

٥،٢٧٢،٣١٠
 جملة ما تدفعھ الخزانة

٣٠٨،٣١٩،٥٥٤
٣٠٤،٩٥٤،٨٧٩

٧،٧١٩،٥٩٧
٤،٣٥٤،٩٢٢

صافى العالقة 
 ( زیادة ما تدفعھ عن ما یؤول )

١٣١،٤٣٦،٦٤٦
١٢٥،١٤٣،٩١٠

٦،٢٩٢،٧٣٦
صافى العالقة 

 ( زیادة ما یؤول عن ما تدفعھ )
٠

٠
٠

٠

اإلجمـــــالى
٣٠٨،٣١٩،٥٥٤

٣٠٤،٩٥٤،٨٧٩
٨،٦٣٦،٩٨٥

٥،٢٧٢،٣١٠
اإلجمـــــالى

٣٠٨،٣١٩،٥٥٤
٣٠٤،٩٥٤،٨٧٩

٧،٧١٩،٥٩٧
٤،٣٥٤،٩٢٢

٣،٣٦٤،٦٧٥
٣،٣٦٤،٦٧٥

التغير
التغير

ما يؤول من الموازنة العامة 
للدولة

ما يؤول للموازنة العامة 
للدولة

جدول رقم (٢٥)
صادیة للموازنة العامة للدولة وما یؤول إلیھا

بیان إجمالى ما یؤول من الھیئات االقت
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موازنة معدلة مشروع موازنة

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠

ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة
١- فائض الحكومة من:

-٧،٧٨١،٣٧٤٨،٥٧٣،٤٠٠٧٩٢،٠٢٦  الهيئة العامة للبترول
-٣٣،١١٢،٠٠٠٣٣،٥٠٥،٨٧٨٣٩٣،٨٧٨  هيئة قناة السويس

١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٠هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
-١١،٤٦٦،٨٤٩١١،٩٣٩،٥١٨٤٧٢،٦٦٩ باقى الهيئات االقتصادية

-٦٢،٣٦٠،٢٢٣٦٤،٠١٨،٧٩٦١،٦٥٨،٥٧٣إجمالى فائض الحكومة 
٢- ضرائب الدخل من:

٧،١٤٩،٨٢٩٤،٨٧٧،٠٠٠٢،٢٧٢،٨٢٩  الهيئة العامة للبترول
-٣٤،٤٠٠،٠٠٠٣٦،٧٢٥،٠٠٠٢،٣٢٥،٠٠٠ الهيئة العامة للبترول (الشريك األجنبي)

-٣٤،٠٤٠،٠٠٠٣٤،٢٠٣،٩١٩١٦٣،٩١٩ هيئة قناة السويس
-٤،٥٥٤،٠٨٥٤،٥٨٥،٥٦٥٣١،٤٨٠ باقى الهيئات االقتصادية

-٨٠،١٤٣،٩١٤٨٠،٣٩١،٤٨٤٢٤٧،٥٧٠إجمالى الضرائب الدخلية
٣- االتاوات من:

١٤،٥٦٥،٦٥٠١٣،٢٠٧،٠٠٠١،٣٥٨،٦٥٠  الهيئة العامة للبترول
٤،٨٤٨،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠ هيئة قناة السويس

١٩،٤١٣،٦٥٠١٨،٠٠٧،٠٠٠١،٤٠٦،٦٥٠إجمالى اإلتاوات
٤- الرسوم:

-٩،٩٧٦،٣٨١١٣،٣٢٤،٨٤٨٣،٣٤٨،٤٦٧ضرائب ورسوم سلعية
-٣٠٨،٣٠٠٣٢٦،٠٠٠١٧،٧٠٠ رسم دمغة نوعى (هيئة البترول)

-١٠،٢٨٤،٦٨١١٣،٦٥٠،٨٤٨٣،٣٦٦،١٦٧إجمالى الرسوم
٥- أخرى:

١،٣٩٣،٥٠٠١،٢٥٥،٥٠٠١٣٨،٠٠٠المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف
١٥،٢٢٦١٥،٢٠٠٢٦المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة (المراقبات)
٦٦٧،٨٧٠٥٨١،٦٥٧٨٦،٢١٣الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
٢،٠٠٧،٣٥٤١،٤١٦،٣٥٠٥٩١،٠٠٤األقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
١٠١،٥٠٠٨١،٠٠٠٢٠،٥٠٠المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى
-٥٠،٧٥٠٨١،٠٠٠٣٠،٢٥٠المخصص لوزارة التنمية المحلية ( صيانة طرق ) 

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٠إعانات للغير (للمحافظات السياحية)
٤٢٤،٢٤٠٢٩٢،١٣٤١٣٢،١٠٦تكاليف خدمات المصالح
٤،٦٨٠،٤٤٠٣،٧٤٢،٨٤١٩٣٧،٥٩٩إجمالى أخرى

-١٧٦،٨٨٢،٩٠٨١٧٩،٨١٠،٩٦٩٢،٩٢٨،٠٦١إجمالى ما يؤول للموازنة العامة للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٢٦)
ما یؤول من الھیئات االقتصادیة للموازنة العامة للدولة
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(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

الموازنة المعدلة مشروع موازنة

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠

  ١- الدعم (اإلعانات) الى:

-١٨،٤١١،٤٠٠٢٨،١٩٣،٠٠٠٩،٧٨١،٦٠٠الهيئة العامة للبترول

٨٧،٢٢٢،٠٠٠٨٤،٤٨٧،٠٠٠٢،٧٣٥،٠٠٠هيئة السلع التموينية 

١٧٩،٩٩٧،٧٠٠١٦٩،٦٤٨،٥٠٠١٠،٣٤٩،٢٠٠الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

٢،٦٢٣،٧٩٧٢،٦٠٦،٨٠٠١٦،٩٩٧باقى الهيئات االقتصادية

٢٨٨،٢٥٤،٨٩٧٢٨٤،٩٣٥،٣٠٠٣،٣١٩،٥٩٧إجمالى الدعم (اإلعانات)

-٢١٣،٣٠٤،٠٥٧١٦،٩٥٤،٥٧٩٣،٦٥٠،٥٢٢- المساهمات:

٣١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٠- الهيئة الوطنية لالعالم (خدمات مؤداه ألجهزة الدولة)

-٤١٦٠،٦٠٠٨٦٥،٠٠٠٧٠٤،٤٠٠- اشتراكات غير القادرين (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل)

٥٥،٥٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٤،٤٠٠،٠٠٠- ما يؤول من الخزانة العامة للهيئة القومية لسكك حديد مصر

٣٠٨،٣١٩،٥٥٤٣٠٤،٩٥٤،٨٧٩٣،٣٦٤،٦٧٥إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

جدول رقم (٢٧)
ما یؤول من الموازنة العامة للدولة للھیئات اإلقتصادیة
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 اخلامتة 

 

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقـر 
 

ئيسةي  لمشة وا الموازنة  الاامة  لولولة  لقل ح صت خالل ع ض المالمةل ال 

مة  مجوسةكم المةوق  عوةى الوضةوو والشةفافي  الكاموة   2223/2222لوسن  المالي  

ً أف نتم نواب الشاب و  نتم ش كاع في المسئولي  ووحلة الهلف الذي نساى إلي، جمياةا

جتمةاعي وهةو مةا تامةل شةامو  عوةى المسةتوى االقتصةالي واإلوهو تحقيةق التنمية  ال

 اتكم الوصةول إلية، عوى حضة ضاس  المالي  من خالل مش وا الموازن  الما والسي

   -عوى المحاو  اآلتي : وذلك ا تكازاً 

  الواقايةةة  فةةةي تقةةةلي  اإليةةة الات الاامةةة  المسةةةتهلف  وذلةةةك فةةةي ضةةةوع القةةةل ة

لنمةةةو وماةةةلالت ا ىألتكويفيةةة، لومجتمةةة  الضةةة يبي وم شةةة ات األلاع االقتصةةةال

 . المستهلف  في قطاعات اللول

  قةةل الحةةلول أالفاعويةة  وال شةةالة فةةي تقةةلي  المصةة وفات وضةةبط النفقةةات إلةةى

لون التةة ةي  عوةةى  السةةتخلام األمةةةل لومةةوا ل المتاحةة الممكنةة  بشةةكل يضةةمن ا

 .استم ا  أنشط  اللول  والقل ة عوى تحقيق األهلاف اإلست اتيجي 

   لتحسةةين التوسة  فةى اإلنفةاال االسةةتةما ي بهةلف  فة  كفةةاعة البنية  األساسةي

 .خوق ف ص عمل لواليل من المواطنينومستوى الخلمات المقلم  لومواطنين 

 ن إلا ة إ  وسساتها البل أن تحقةق نتةائج مةمة ةن حقوال اللول  وموكيتها لم أ

  غي أن تكون لصالل الخزانة  الاامة هذه الم سسات والموكيات الاام  إنما ينب

ك الم سسةات لون إففةال لمةا أمةوال توة  ن يتحقق الاائل المالئم عوى   وأو

   .من ألاع اللو  االجتماعي لولول  يناط بالباض منها
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/ رئيس جملس النواباملستشار اجلليلالسيد  



 

المالية   نبين السياستي التنسيق اللائم والمستم وفى الختام أول ان أ كل عوى 

  وذلةةك مةةن قةةانون الموازنةة  الاامةة  لولولةة ( 33لحكةةم المةةالة  قةةم ) والنقليةة  إعمةةاالً 

 ً واسةةتق ا  سةةا  الصةة ف والحفةةاظ  ىاالقتصةةال لالنضةةباط المطوةةوب فةةى األلاع تحقيقةةا

والسيط ة عوى التضخم و ف  ماةلالت التصةلي   ىعوى القوة الش ائي  لوجني، المص 

   وزيالة مالالت النمو بصف  عام .تحسين موازن  الماامالت التجا ي و

ن مهمةة  اإلصةةالو والبنةةاع والتنميةة  هةةي مهمةة  تشةةا كي، يتكةةاتف هفةة اً وأخيةة 

ً الجمي  عوى حموها  ً  سايا لمةا نصةبوا إلية، جمياةا مةن عةزة  ل فا  هذا الوطن وتحقيقةا

 وك ام  لوطننا الازيز.

 

 واهلل ويل التوفيق
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 ٢٠٢١القاهرة 
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