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رسالة من الوزير

د /محمد معيط  -وزير المالية

للعــام الثامــن علــى التوالــي ،حريصــون علــى نشــر موازنــة
المواطــن ضمــن التقاريــر التــى تصدرهــا وزارة الماليــة
بشــكل دوري حــول دورة إعــداد الموازنــة بهــدف تحقيــق
اإلفصــاح المالــي والشــفافية وإطــاع المواطــن المصــري
علــى أحــدث توجهــات السياســة الماليــة والضريبيــة
باعتبــاره شــريك أصيــل فــى الموازنــة وعمليــة التنميــة
المســتدامة.
ويســتعرض هــذا التقريــر  -والــذي يتــم نشــره بعــد اعتمــاد
الموازنــة العامــة مــن مجلــس النــواب الموقــر فــى يونيــو
 - 2021أهــم مالمــح الموازنــة العامــة للدولــة المعتمــدة
للعــام المالــي  ،2022/2021وأهــم بنــود اإلنفــاق واإليــرادات،
وأهــم برامــج الحمايــة االجتماعيــة التــى يســتفيد منهــا
المواطــن المصــري والبرامــج األخــرى التــى تؤثــر بشــكل
مباشــر علــى تحســين مســتوى معيشــته.

حيــث تمثــل موازنــة العــام المالــى  2022/2021العــام الرابــع مــن برنامــج الحكومــة (-2019/2018
 ،)2022/2021باالتســاق مــع االســتحقاقات الدســتورية ،ورؤيــة مصــر  2030للتنميــة المســتدامة،
بهــدف بنــاء اإلنســان المصــري كهدفــً اســتراتيجيًا مــن خــال تطويــر شــامل للعمليــة التعليميــة
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات الطبيــة واســتكمال تطبيــق منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل،
مــع التوســع فــي الحمايــة االجتماعيــة والتركيــز علــى تحســين الخدمــات األساســية المقدمــة
للمواطــن المصــري.
وبجانــب تلــك الركائــز ،كان مــن أولويــات وزارة الماليــة خــال الظــروف االســتثنائية التــى مــرت
بهــا البــاد خاصــة مــع تفشــي جائحــة كوفيــد ،19-العمــل علــى اتخــاذ كافــة اإلجــراءات لضمــان
تحقيــق التــوازن بيــن الحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن والعــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي
للحفــاظ علــى مســارات االقتصــاد اآلمــن بمــا يســهم فــى تقديــم الدعــم والمســاندة الكافيــة
للقطاعــات المتضــررة والفئــات األكثــر احتياجــً وبشــكل يمكــن اقتصادنــا مــن التعافــي الســريع
واســتكمال مســيرة التنميــة .كمــا ســاعدت مكتســبات برنامج اإلصــاح االقتصادي علــى مواجهة
التحديــات التــي يمــر بهــا االقتصــاد المصــري بأقــل خســائر ممكنــة باإلضافــة إلــى خلــق حيــز
مالــي ومرونــة للموازنــة العامــة للدولــة كمــا ســاهم فــى بنــاء دعائــم اقتصــاد قــوي ومســتمر
قــادر علــى مواجهــة التحديــات واألزمــات.
إتاحــة هــذه المعلومــات يهــدف إلــى تشــجيعك علــي المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار مــن
خــال تســجيل رأيــك علــي الموقــع اإللكترونــي للموازنــة (.)http://www.budget.gov.eg
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 1-1يعني إيه موازنة؟
الموازنــة هــي بيــان يوضــح كل اإليــرادات المتوقــع أن تحصــل عليهــا الدولــة خــال العــام المالــي وخطــة
الحكومــة فــي إعــادة إنفاقهــا لتحســين جــودة حيــاة المواطــن وذلــك فــي مجــاالت الحمايــة االجتماعيــة
وكافــة الخدمــات الحكوميــة ومنهــا الصحــة والتعليــم واإلســكان والتمويــن والدفــاع واألمــن القومــي
وحمايــة البيئــة وغيرهــا.

 2-1مراحل إعداد الموازنة

تصدر وزارة المالية منشور إعداد
الموازنة لتقوم جهات الدولة
بإعداد مشروعات موازناتها

يعرض مجلس الوزراء مشروع
الموازنة بعد تعديله على
فخامة رئيس الجمهورية
للمناقشة والموافقة عليه

تناقش وزارة المالية
مشروعات الموازنات الواردة
إليها والخاصة بكل جهة

يحيل السيد رئيس
الجمهورية مشروع الموازنة
إلى مجلس النواب لمناقشته
وتعديله في ضوء القواعد
الحاكمة في الدستور
والقانون

يقدم وزير المالية مشروع
الموازنة لمجلس الوزراء
للمناقشة والتعديل

بعد اعتماد الموازنة من قبل
مجلس النواب يتم إرسالها مرة
أخرى إلى وزارة المالية للتنفيذ
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 3-1رؤية وزارة المالية المستهدف تحقيقها من خالل الموازنة العامة للدولة 2022/2021

دعم مبــادرات محــددة وإجــراءات تعمل
علــى تعزيــز مجــاالت التنمية البشــرية
وباألخص قطاعــات الصحة والتعليم
وكذلــك مســاندة بعــض المشــروعات
القوميــة مثــل رفــع كفــاءة وتحســين
جميــع خدمــات البنيــة التحتيــة بالقــرى
المصريــة.

تهــدف مبــادرة إحــال الســيارات
المتقادمــة بأخــرى تعمــل بالغــاز
الطبيعــي الــى منــح حافــز مــادي
لمالكي الســيارات المتقادمة إلحاللها
بأخرى جديدة تعمــل بالوقود المزدوج
«البنزيــن والغــاز الطبيعي» مما يســاعد
فــي تخفيــف األعبــاء عــن المواطنيــن،
إضافــة إلــى ترشــيد اســتهالك البنزيــن
والعمــل بالطاقــة النظيفــة وتحســين
البيئــة.

رفــع كفــاءة وإعــادة ترتيــب أولويــات
اإلنفــاق العــام لصالح الفئــات والمناطق
المهمشــة واألقــل دخ ً
ال واتباع سياســات
توزيعيــة أكثــر كفــاءة وعدالــة فضـ ً
ا عن
التوســع التدريجــي فــي برامــج الدعــم
العينــي الموجــه للفئــات المســتحقة
واألماكــن المســتهدفة.

تهيئــة منــاخ االســتثمار وتشــجيع
المســتثمرين وتذليــل العقبــات
بمــا يدعــم التوجــه نحــو التحــول
إلــى األنشــطة اإلنتاجيــة واالهتمــام
بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
والصناعــات التحويليــة.

دعــم ومســاندة القطاعــات
اإلنتاجيــة خاصة األنشــطة الصناعية
والتصديــر واالســتمرار فــي سياســة
التســعير الســليم للســلع والخدمــات
لضمــان كفــاءة تخصيــص المــوارد
واالســتخدامات.

الحفــاظ علــى اســتدامة االنضبــاط
المالــي واالســتمرار فــى جهــود
مســاندة ودعــم النشــاط اإلقتصــادي
وتحفيــزه دون اإلخــال باســتدامة
مؤشــرات الديــن.

زيــادة اإليــرادات مــن خــال اإلســراع
فــى إجــراءات الميكنــة الشــاملة
وتشــجيع االقتصــاد غيــر الرســمي
على االنضمــام للمنظومة الرســمية
للدولــة وتعظيــم العائد علــى أصول
الدولــة.

التنســيق مــع مؤسســات التقييــم
الدوليــة وإظهــار الجهــود المبذولــة
لتعديــل درجــة التصنيــف والجــدارة
االئتمانيــة.
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اتساق الموازنة مع األجندة الوطنية للتنمية المستدامة:
رؤية مصر 2030
تــم وضــع موازنــة  2022/2021فــى ضــوء اســتراتيجية الدولة لرؤيــة مصــر  ، 2030والتى تواكــب تحقيق أهــداف األمم
المتحدة للتنمية المســتدامة ( ،)SDGsبعد إتمام التركيز على اإلصالحات الهيكلية والتى من شــأنها ضمان اســتمرارية
اســتقرار مؤشــرات االقتصــاد الكلــي وبمــا يمكــن المؤسســات الحكوميــة مــن االســتغالل األمثــل للمــوارد.
كمــا بــدأت الحكومــة المصريــة فــي التركيز علــى مجــاالت التنمية البشــرية وهو مــا ســيصبح محور السياســات في
السنوات القادمة بهدف زيادة إنتاجية المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته مما يساعد على استفادته
مــن ثمــار النمو االقتصــادي وتحقيق النمــو االحتوائي؛ مع التأكيــد على مبادئ االســتدامة واإلتاحة والعدالــة واإلدماج.
ولقــد انبثــق عــن رؤيــة مصــر  2030ثمانيــة أهــداف محوريــة تتكامــل مــع بعضهــا البعــض ،وترتكــز موازنــة
العــام المالــي  2022/2021علــى ضمــان تحقيقهــا بمــا يكفــل توفيــر حيــاه كريمــة الئقــة للمواطنيــن.

ثانيًا:

ما هو الجديد في موازنة 2022/2021؟
تركــز موازنــة  2022 / 2021علــى االســتمرار فــي جهــود الحفــاظ علــى
االســتقرار المالــي المتــوازن فــي ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا
وجهــود مســاندة النشــاط االقتصــادي وتحفيــزه دون اإلخــال
باســتدامة مؤشــرات الموازنــة والديــن وبمــا يدعــم اقتصــاد قــوي
متنــوع يقــود فيــه القطــاع الخــاص قاطــرة النمــو،
باإلضافــة إلــى ترســيخ مبــدأ المواطنــة وتعزيــز التنميــة
البشــرية والحماية االجتماعية ،وتحســين الخدمات األساسية

للمواطنيــن.
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ترسيخ مبدأ المواطنة وتعزيز التنمية البشرية والحماية االجتماعية.

•زيــادة االســتثمار فــي رأس المــال البشــرى وتأهيــل الشــباب بالشــكل الذي يســاعده
علــى مواكبــة التطــورات الســريعة فــي ســوق العمــل ورفــع كفاءتــه وإنتاجيته.

•تعزيز التنمية البشــرية من خــال إنفاق أكثر كفاءة على قطاعــي الصحة والتعليم،
وتطبيــق اإلصالحــات التــي تعالــج عــدم تطابــق مهــارات القــوى العاملــة مــع احتياجــات
ســوق العمــل باإلضافــة إلــى البرامــج التــي تســتهدف تعزيــز اإلنتاجيــة والمشــاركة فــي
ســوق العمل.

•توفير وتحســين العديد من الخدمات الضرورية المقدمــة للمواطنين مع التأكيد
علــى اســتفادة الجميــع مــن هــذا التحســن والتوزيــع العــادل لــه مــن الناحيــة الجغرافية
أو من حيث االســتهداف.

•تطويــر العشــوائيات باإلضافــة إلى اســتكمال مشــروعات التنمية الكبرى ومشــروع
شــبكة الطرق والمناطق اللوجســتية.

•إتاحــة فــرص لتدريب وتمكيــن المواطنين ،خاصة الشــباب لزيادة فــرص إيجاد مصادر
لتحســين الدخــول ،علــى ســبيل المثــال مــن خــال مســاندة المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر ومنحهــا كل الحوافــز الممكنــة فــي ســبيل تحقيــق
ذلك.

•تمكيــن الشــباب والمــرأة فــي كافــة المجــاالت وضمــان عدالــة الحصــول علــى فــرص
االســتثمار والتوظيــف.

•تحقيــق األمــان واالســتقرار المالي والنقــدي بما يضمن تحقيق اســتقرار في مســتوى
أســعار الســلع والخدمات واستمرار التســعير السليم.

كمــا تعمــل وزارة الماليــة علــى إشــراك المواطــن فــى عمليــة إعــداد الموازنــة واتخــاذ القــرار مــن خــال
مبــادرة الموازنــة التشــاركية والتــى تهــدف إلــى تحســين كفــاءة اإلنفــاق العــام من خــال التعــاون وخلــق حلقة
وصــل بيــن المواطنيــن والجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة (لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر ص .)37-36

8

المالمح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021
 1-2أهم التوجهات في موازنة 2022/2021

تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات التــي تهــدف إلــى تحديــث البنيــة المؤسســية لتتواكــب مــع
المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتطويــر منظومــة إدارة المــوارد البشــرية بهــدف تنميــة
مهــارات العنصــر البشــري وإعــداد قيــادات المســتوى الثانــي.
اســتهداف تقديــم خدمــات متميــزة بطريقــة ســهلة لكافــة المواطنيــن والتوســع فــي
اســتخدام البوابــات اإللكترونيــة ونظــم التواصــل الحديثــة لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن
وفــق معاييــر الجــودة مــع ربــط كافــة البيانــات والخدمــات التــي تقــدم للمواطنيــن إلكترونيــً.
تعزيــز الشــفافية والحوكمــة فــي الجهــاز اإلداري للدولــة عــن طريــق وضــع نظــام يتســم
بالشــفافية يســتجيب ويتفاعــل مــع المواطــن ويخضــع للمســاءلة المجتمعيــة ،مــع وضــع
قواعــد واضحــة للوقايــة والحــد مــن الفســاد.
االســتغالل األمثــل للمــوارد وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى التطويــر الدائــم والمســتمر
لمنظومــة إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامــة للدولــة ومواكبــة التحــول الرقمــي والممارســات
الدوليــة فــي إعــداد وتنفيــذ والرقابــة علــى الموازنــة.
التوســع فــي وترســيخ العمــل علــى إعــداد ومتابعــة الموازنــة علــى أســاس «موازنــة البرامــج
واألداء» ومتابعــة مبــادرات محــددة وبأهــداف واضحــة يمكــن قياســها لضمــان رفــع كفــاءة وجودة
اإلنفــاق العــام وترســيخ مفاهيــم الشــفافية.

 2-2ركائز موازنة العام المالي 2022/2021
مساندة ودعم النشاط االقتصادي
خاصة قطاعات الصناعة والتصدير

دفع جهود الحماية االجتماعية
وتحسين مستوى معيشة
المواطن

الحفاظ على استدامة
االنضباط المالي

التركيز على دفع أنشطة التنمية
البشرية (الصحة والتعليم)
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 3-2التقسيم االقتصادي
القيمة
بالمليار جنيه
2019/2018
فعليات

2020/2019
فعليات

2021/2020
ختامي
مبدئي

2022/2021
موازنة

إجمالي االيرادات

941.9

975.4

1،094.0

1،365.2

 %التغير

%14.7

%3.6

%12.2

%5.9

الضرائب

736.1

739.6

834.6

983.0

2.6

5.3

0.7

1.5

203.2

230.5

258.8

380.6

1،369.9

1،434.7

1،563.8

1،837.7

 %التغير

%10.1

%4.7

%9.0

%7.3

األجور و تعويضات العاملين

266.1

288.8

318.7

361.1

شراء السلع والخدمات

62.4

69.9

78.0

103.9

الفوائد

533.0

568.4

565.4

579.6

الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

287.5

229.2

265.6

321.3

المصروفات األخرى

77.6

86.8

95.0

113.8

شراء االصول غير المالية (اإلستثمارات)

143.3

191.6

241.1

358.1

العجز/الفائض النقدي

428.0-

459.3-

469.7-

472.6-

( %من الناتج المحلي اإلجمالي)

%8.0-

%7.9-

%7.3-

%6.7-

صافى حيازة األصول المالية

2.0

3.5

2.6

2.9

العجز/الفائض الكلي

430.0-

462.8-

472.3-

475.5-

( %من الناتج المحلي اإلجمالي)

%8.1-

%8.0-

%7.4-

%6.8-

نسبة العجز/الفائض األولي
للناتج المحلي()%

%1.9

%1.8

%1.45

%1.5

المنح
اإليرادات األخرى
إجمالي المصروفات
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 4-2المستهدفات المالية بموزانة 2022/2021

صافي
االحتياطيات
الدولية

االستقرار
المالي

معدل
النمو

تحقيــق فائــض أولــي بالموازنــة
العامــة للدولــة قــدره  %1.5مــن
الناتــج المحلــي خــال عــام
 ،2022/2021وهومــا يصاحبــه
خفض فــي عجــز الموازنــة إلى
 %6.8وفــي نســبة ديــن أجهــزة
الموازنــة إلــى نحــو  %89.9مــن
الناتــج المحلــي.

تحقيــق معــدل نمــو
 %5.4خــال العــام المالي
.2022/2021

احتواء
التضخم
تحقيــق معــدل تضخــم
قــدره نحــو )%2 ± ( %7
خــال الربــع الرابــع مــن
عــام  2022/2021كمــا هــو
مســتهدف مــن قبــل البنك
المركــزي المصــري.

بلــغ صافــي االحتياطيــات
الدوليــة  40.6مليــار دوالر
أمريكــي فــي نهايــة يوليــو
.2021

 5-2مستهدفات العجز الكلي ودين أجهزة الموازنة العامة (نسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي)%
%

العجز الكلي

18

دين أجهزة الموازنة العامة

16

110

108.0

14
12
10
8
6

115

7.4
6.8

8

10.9
9.7

12.0

12.5

12.9

11.4

10.0
9.8

8.1
89.9

8.1

102.8

97.3
90.8

105

90.2

100
95

93.1

87.5

89.3

88.1

6.9

90

82.0

78.0

4

80.7
79.0

85
80
75

18/17
19/18
20/19
21/20
ختامي
مبدئي
22/21
موازنة

17/16

12/11

10/09
11/10

09/08

20/19
21/20
ختامي
مبدئي
22/21
موازنة

18/17
19/18

17/16

11/10

12/11

09/08
10/09

13/12
14/13
15/14
16/15

0

65

13/12
14/13
15/14
16/15

2

70
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 6-2أهم االفتراضات االقتصادية لموازنة العام المالي 2022/2021

2017/2016
فعلي

2018/2017
فعلي

2019/2018
فعلي

2020/2019
فعلي

2021/2020
تقديرات

2022/2021
موازنة

3.470

4.441

5.322

5.820

--

7.150

4.2

5.3

5.6

3.6

3.3

5.4

23.30

21.60

12.20

5.75

6.97

6.3

متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية ()%

18

18.5

18

14.8

14.0

13.2

متوسط سعر برميل برنت( 2/دوالر  /برميل)

50.0

64.0

70.0

52.0

61.0

60.0

189.6

185.6

178.3

178.29

193.86

255.0

البيان
الناتج المحلي اإلجمالي -مليار جنيه

1/

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي ()%
المكمش (معدل التضخم) ()%

1/

1/

متوسط سعر القمح األمريكي( 3/دوالر)

 -غير متاح /1فــي ضــوء تقديــرات وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة ومســتهدفات البنــك المركــزي المصــري وتقديــرات األســعار العالميــة .وجــارى مراجعــة تقديــرات النمــو للعــام
القــادم مــع وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة.
 /2تــم توقــع ســعر برميــل البرنــت مســتقبليًا باســتخدام متوســط ســعر عقــود الشــراء المســتقبلية للبرنــت وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــى ألســعار البتــرول فــى تقريــر ّافــاق
اإلقتصــاد العالمــى .كمــا يتــم أيضــً االسترشــاد بتوقعــات عــدد كبيــر مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة.
 /3تــم توقــع ســعر القمــح األمريكــى مســتقبليًا باســتخدام متوســط ســعر عقــود الشــراء المســتقبلية المتداولــة فــى البورصــة العالميــة .كمــا يتــم أيضــً االسترشــاد
ببتوقعــات عــدد كبيــر مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة.
المصدر :وزارة المالية

 7-2استثمارات الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية لعام .2022/2021
(وفقًا لخطة التنمية المستدامة عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية)

مستهدفات الخطة االقتصادية لعام :2022/2021
•زيادة معدل اإلدخار إلى  %11.2خالل عام  ،2022/2021مقابل  %5.5العام السابق.
•زيادة معدل االستثمار إلى  %17.6خالل عام  ،2022/2021مقابل  %13العام السابق.
•خفض معدل النمو السكانى إلى  ،%2.0مقابل  %2.56عام .2017
•التوسع في إقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة الستيعاب  10مليون نسمة.
•أن يبلــغ مســاهمة القطــاع الخــاص  %68.9مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــى ،وســتتركز فــى األنشــطة
الواعــدة ســريعة النمــو والقــادرة علــى التكيــف وهــي :العقــارات ،والصناعــة التحويليــة ،واســتخراجات
الغــاز الطبيعــي ،واالتصــاالت ،والزراعــة.

توزيع االستثمارات الكلية:
•زيــادة اســتثمارات الخطــة االقتصاديــة (االســتثمارات الكليــة) لتحقــق  1250مليــار جنيــه ،بمعــدل
يفــوق  %50عــن العــام الســابق ،علــى أن يتــم توزيعهــا كاآلتــي 933 :مليــار جنيــه اســتثمارات عامــة ،و317
مليــار جنيــه اســتثمارات القطــاع الخــاص.
•كمــا ســيتم توزيــع االســتثمارات العامــة  933مليــار جنيــه ،علــى النحــو التالــي 358.1 :مليــار جنيــه
اســتثمارات الخزانــة 269.3 ،اســتثمارات الهيئــات االقتصاديــة 225 ،مليــار جنيــه اســتثمارات مركزيــة،
 80.6مليــار جنيــه اســتثمارات الشــركات العامــة.
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استثمارات كلية
 1250مليار جنيه
استثمارات
عامة
933مليار جنيه

استثمارات
ممولة من
الخزانة
 358.1مليار
جنيه

استثمارات
القطاع الخاص
 317مليار جنيه

هيئات
اقتصادية
 269.3مليار
جنيه

استثمارات
مركزية
 225مليار
جنيه

شركات عامة
 80.6مليار
جنيه

أهم قطاعات تستحوذ على النصيب األكبر من االستثمارات الكلية للخطة االقتصادية للعام المالي .2022/2021
الزراعة  74مليار جنيه
الصناعات التحويلية  109مليار جنيه

العقارية  132مليار جنيه

إجمالي
استثمارات كلية
 1250مليار جنيه

النقل والتخزين  245مليار جنيه

خدمات التنمية البشرية  338مليار جنيه
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هيئات اقتصادية
( 269.3مليار جنيه)
خدمات النقل
والصرف الصحي
 66مليار
الخدمات
االجتماعية
 208مليار

اإلتصاالت
 %14نسبة
مساهمة

إجمالي استثمارات
الخزانة
 358.1مليار جنيه

الهيئة
القومية
لألنفاق
الكهرباء
والمياه
 %10مساهمة

%42

هيئة
سكك
حديد مصر

%10

هيئة
المجتمعات
العمرانية

%22

هيئة قناة
السويس

%8

 8-2أهم القطاعات الدافعة للنمو االقتصادي بالخطة االستثمارية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية لعام .2022/2021
قطاع الصناعات التحويلية:

القطاع الزراعي:

•زيــادة الصــادرات الصناعيــة غيــر البتروليــة بنســبة ال
تقــل عــن  %10عــام .2022/2021

•تبلــغ االســتثمارات الكليــة لقطــاع الزراعــة  74مليــار
جنيــه .

•اســتهداف زيــادة اإلنتــاج الصناعــي ليبلــغ  1.75تريليون
جنيه .

•ومــن أهــم المشــروعات برنامــج تحقيــق األمــن
الغذائــي ،برنامــج الصــوب الزراعيــة ،برنامــج
االســتزراع الســمكي ،برنامــج تنميــة الصــادرات
الزراعيــة ،برنامــج تنميــة المــوارد المائيــة ،مشــروع
تأهيــل وتبطيــن التــرع ،ومشــروع منظومــة الــري
الحديــث.

•أن تصــل االســتثمارات الكليــة لقطــاع الصناعــات
التحويليــة  125.7مليــار جنيــه.
•اســتكمال إنشــاء  6مجمعــات صناعيــة بمحافظــات
أســيوط وقنــا وأســوان والبحيــرة والفيــوم.
•طــرح  10مليــون متــر مربــع أراضــى صناعيــة مرفقــة
للمستثمرين.
•تعميــق التصنيــع المحلــي ،وتكثيــف االســتثمارات
فــى الصناعــات صديقــة البيئــة.
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9-2جهود الحكومة المصرية لتطبيق موازنة البرامج واألداء.
تأتــي «موازنــة البرامــج واألداء» فــي إطــار حــرص وزارة الماليــة علــى تطويــر عمليــة إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة ،ومراقبــة
فاعليــة األداء .حيــث يتــم توزيــع اإلنفــاق العــام وفقــً للبرامــج واألنشــطة والمشــروعات وربطهــا بالتوجــه االســتراتيجي
للدولــة فــي ضــوء التحديــد الدقيــق للتكاليــف والعوائــد ومؤشــرات قيــاس األداء ،ممــا يســاهم فــي االســتغالل األمثــل
للمــوارد وتحســين مســتوى الخدمــات العامــة التــى يتلقاهــا المواطنيــن.
تــم البــدء فــى تطبيــق موازنــة
البرامــج واألداء علــى  7وزارات فــي
عــام  ،2017/2016ثــم زادت إلــى  22وزارة
فــي العــام المالــي .2019/2018
صــدر برنامــج عمــل الحكومــة
متضم ًنــا
()2022/2021-2019/2018
اإلطــار الفكــري لرؤيــة مصــر  ،2030وفى
ضــوء برامــج موازنــة البرامــج واألداء.
فــى شــهر أبريــل  ،2019تــم االســتعانة
بالوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة « »USAIDإلعــداد برنامــج
تدريبــي لمجموعــة مــن الــوزارات عــن
موازنــة البرامــج واألداء.

فــى شــهر نوفمبــر  ،2019تــم إعــداد
لموازنــة
الموحــد
«النمــوذج
البرامــج واألداء» بالتعــاون بيــن لجنــة
الخطــة والموازنــة ،ووزارتــي الماليــة
والتخطيــط ليلــزم كافــة الجهــات
الحكوميــة كنمــوذج موحــد إلعــداد
موازنــة البرامــج واألداء.
قامــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة بتدريــب « »18متدربــً مــن
وزارة الماليــة بهــدف تدريــب كافــة
العامليــن المنــوط بهــم إعــداد
الموازنــة.

تــم إطــاق «البرنامــج الوطنــي لبنــاء
قــدرات الموظفيــن» لكافــة الجهــات
الموازنيــة بالدولــة علــى النمــوذج
الموحــد خــال الفتــرة مــن 2019/12/8
حتــى .2019/12/11
فــى  6أكتوبــر  ،2020أطلقــت وزارة
الماليــة «دليــل موازنــة البرامــج
واألداء» ليكــون مرجعــا لكافــة
جهــات الدولــة لــدى إعــداد موازنــة
البرامــج واألداء بهــا.
قــام المتدربيــن بتدريــب نحــو 2000
فــرد مــن ممثلــي كافــة الجهــات
الداخلــة للموازنــة العامــة للدولــة
علــى تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء.

•تطويــر أســلوب إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة مــن خــال التوســع فــي تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء ،بهــدف
تعظيــم العائــد علــى المصروفــات بمــا يحقــق أكبــر نفــع للمجتمــع ويعطــي مجــا ً
ال أفضــل للمتابعــة والتقييــم ،
ويخــدم المســاءلة بشــأن مؤشــرات األداء ومخرجــات اإلنفــاق.
•فــي إطــار التمهيــد العتمــاد قانــون الماليــة الموحــد ،تــم التوافــق بيــن وحــدة موازنــة البرامــج واألداء وقطاع الحســابات
والمديريــات الماليــة لعقــد ورش عمــل لتدريــب ممثلــي وزارة الماليــة بالجهــات الموازنيــة بهــدف إطالعهــم علــى
كيفيــة تنفيــذ وتطبيــق موازنــة البرامــج واألداء علــى منظومــة  GFMISوالبــدء فــي تطويــر المســتندات الالزمــة لحســن
تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء.
•موازنــات البرامــج المســتجيبة للنــوع :يجــرى التنســيق بيــن وزارة الماليــة والمجلــس القومــي للمــرأة وهيئــة األمــم
المتحــدة للمــرأة ( )UN Womenعلــى تطويــر وتنفيــذ مشــروع موازنــات البرامــج المســتجيبة للنــوع فــي إطــار
ً
وانطالقــا مــن مبــدأ تطبيــق اإلصالحــات الماليــة واالقتصاديــة
البرنامــج الوطنــى الشــامل لإلصــاح االقتصــادي،
المدعومــة بإجــراءات للحمايــة االجتماعيــة للمواطنيــن وخاصــة الفئــات األولــى بالرعايــة ،كمــا يتــم فــي الوقــت الحالــي
اإلعــداد لدليــل الموازنــة المســتجيبة للنــوع االجتماعــي.
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بيان بالتكلفة االستثمارية الكلية ألهم المشروعات القومية لعام  2022/2021وأهم
المشروعات المنفذة بكل قطاع وفقًا لموازنة البرامج واألداء

مليار جنيه

البرنامج

تكلفة االستثمارات
الكلية للعام
المالي 22/21

التنمية العمرانية

259.1

الصحة

64.4

بعض األمثلة
من تطوير
برنامج الصعيد

92.4

التعليم
الجامعي

28.5

بعض األمثلة
«االستثمارات الكلية للتشييد والبناء  50.1مليار جنيه
 االستثمارات الكلية لمشروعات المياه والصرف الصحي  126.7مليار جنيه االستثمارات الكلية لألنشطة العقارية  82.3مليار جنيه»««تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
 تطوير  132وحدة رعاية في تسع محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة إنشاء  20مركزًا لتجميع البالزما ضمن مبادرة المشروع القومي لالكتفاء الذاتي منمشتقات البالزما
 تنفيذ  7مستشفيات جامعية جديدة»«استكمال محطة صرف كوم امبو بطاقة  32ألف م/3يوم بمركز كوم أمبو.
 إنشاء البنية التحتية لمشروع القصير ،وإنشاء مول تجاري. التوسع الثاني لمحطات صرف صحي قنا وقوص. استكمال الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة بأسوان».«انشاء  6جامعات تكنولوجية جديدة
 االنتهاء من إنشاء  12جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية. استكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية التي تم تشغيلها (القاهرة الجديدة /بنيسويف /قويسنا)»

االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات

60

مترو األنفاق

112.84

«مركز تجميع البيانات بالعاصمة اإلدارية الجديدة
 مبادرة قناة مصر الرقمية استكمال المرحلة األولى والثانية من مدينة المعرفة».«القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/العاصمة اإلدارية الجديدة/مدينة العلمين
الجديدة)
 القطار الكهربائي (عدلي منصور/العاشر من رمضان/العاصمة اإلدارية الجديدة) خطي المونوريل (العاصمة اإلدارية  -مدينة  6أكتوبر) -الخط السادس لمترو األنفاق (الخصوص/المعادي)»

التموين
والتجارة الداخلية

«التوسع في إنشاء المناطق التجارية والمراكز اللوجيستية لرفع كفاءة األسواق التجارية
 إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المناطق التجاريةواللوجيستية لتفعيل مساهمته في جهود التنمية»

رصف
الطرق والكباري

7.66

المدارس

14.68

قطاع البيئة

3.37

وتأتي أعلى نسب توزيع في محافظة القاهرة ( ،)%19.5وتليها محافظة الجيزة (،)%9.7
ثم محافظة أسيوط ( ،)%5.6وصوال الى نسب توزيع تبلغ نحو  %0.8 ،%0.9فى محافظتي
أسوان ومطروح على التوالي.
«التوجه المكثف نحو تطوير مدارس التعليم الفني بكافة المديريات التعليمية.
 التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين (.)STEM تطوير المراكز العلمية االستكشافية لنشر ثقافة العلوم واالبتكار. تأهيل المعلمين وتدريبهم على األساليب الحديثة والمناهج المتطورة. دعم مرحلة الطفولة المبكرة من خالل مشروع إعادة تأهيل مدارس رياض األطفال».تأتي محافظة أسيوط في المركز األول بنسبة  ،%8.3وتليها محافظة البحيرة بنسبة ،%7.8
ثم محافظة األقصر بنسبة  ،%7.5ومحافظة األقصر بنسبة  %7.2ومحافظتي بور سعيد
وشمال سيناء بنسبة  %1.6لكل منهما.
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ثالثًا:

مدى إستفادة المواطن من موازنة
العام المالي 2022/2021
 1-3إجراءات الحماية االجتماعية بموازنة .2022/2021
بــدأت الحكومــة المصريــة منــذ العــام قبــل الماضــي فــي االســتثمار بشــكل أكبــر فــي العنصــر البشــرى مــن خــال
زيــادة المخصصــات المالية الموجهة لإلنفاق على البرامج واألنشــطة التي تســتهدف برامج التنمية البشــرية وتحســين
الخدمــات األساســية للمواطنين.
نســتهدف رفــع كفــاءة برامــج ومظلــة شــبكة الحمايــة االجتماعيــة من خالل سياســات اســتهداف أكثــر فاعلية وتشــمل
االســتمرار فــي تنفيــذ ورفــع كفــاءة برامــج دعــم الســلع الغذائيــة ،والتوســع فــي برامــج الدعــم النقــدي مــن خــال
البرامــج الضمانيــة الموجهة للفئــات األولــى بالرعاية ،وتشــمل برنامجي تكافل وكرامــة وبرنامــج الرعاية الصحية
لغيــر القادريــن وبرامج القضــاء على الفيروســات وإنهاء قوائم االنتظــار للحاالت الحرجــة والعمليات الجراحيــة ،باإلضافة
إلــى البرامــج المســتحدثة مثــل التأميــن الصحــي الشــامل وتطويــر المستشــفيات القائمــة والعمــل علــى رفــع
جــودة الخدمــات المقدمــة وتطويــر وتحديــث عــدد مــن برامــج الدعــم القائمــة وتشــمل برامــج التغذيــة المدرســية،
ودعــم المــرأة المعيلــة ،واشــتراكات الطلبــة علــى خطــوط الســكك الحديديــة والمتــرو وغيرها.

ومن أهم مخصصات الحماية االجتماعية ما يلي:

زيادة المعاشات بنحو  % 13ألكثر من  10مليون من أصحاب المعاشات خالل عام .2022/2021
زيــادة مخصصــات األجــور وإثابــة العامليــن بنحــو  37مليــار جنيــه عــن النتائــج المتوقعــة بموازنــة
 2021/2020مــع اســتهداف تحســين أجــور موظفــي الدرجــات الوســطى ودخــول العامليــن بقطاعــي
الصحــة والتعليــم.
 ٨٧.٢مليار جنية لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين.
 19مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة ألكثر من  3.6مليون أسرة من ُ
األسر األقل دخ ً
ال.
بــدء تمويــل برنامــج تطويــر المشــروع القومــي لتنميــة القــرى والريــف المصــري بمخصصــات بنحــو
 75مليــار ســنويًا.
 7.8مليار جنيه لدعم اإلسكان االجتماعي (دعم نقدي ودعم مرافق).
 2مليــار جنيــة لتمويــل الســنة األولــى مــن المشــروع القومــي إلحــال المركبــات ( 70ألــف ســيارة
اجــرة وميكروبــاص ومالكــى) لتعمــل بالغــاز الطبيعــي.
تبلــغ تقديــرات برنامــج دعــم وتوصيــل الغــاز الطبيعــي للمنــازل نحــو  3.5مليــار جنيــه فــى مشــروع
الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة .2022/2021
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إصالح منظومة دعم السلع التموينية
ً
ملحوظــا خــال الفتــرة
•شــهدت منظومــة دعــم الســلع التموينيــة تطــورًا
األخيــرة منــذ مطلــع العــام المالــي  ،2015 / 2014حيــن تــم اســتحداث منظومــة
نقــاط الخبــز غيــر المســتخدمة (دعــم نقــدى بقيمــة  10قــروش عــن كل
رغيــف لــم يتــم الحصــول عليــه) بتكلفــة إضافيــة قدرهــا  4.4مليــار جنيــه.
•وفــى العــام المالــي  2017 / 2016تــم زيــادة الدعــم النقــدي الشــهرى للفــرد على
ً
ً
جنيهــا فــى يوليــو  ،2016ثــم مــن 18
جنيهــا إلــى 18
بطاقــات التمويــن مــن 15
ً
ً
جنيهــا فــى نوفمبــر  2016بتكلفــة إضافيــة قدرهــا  ٥مليــار جنيــه.
جنيهــا إلــى 21
•وفــى العــام المالــي  2019 / 2018تــم تحديــث بيانــات المســتفيدين مــن الدعــم
عــن طريــق تنقيــة البطاقــات التموينيــة للوصــول إلــى مســتحقي الدعــم
الحقيقييــن ،كمــا تــم زيــادة الدعــم النقــدي الشــهري للفــرد علــى بطاقــات
ً
ً
جنيهــا بنســبة زيــادة مقدارهــا %138
جنيهــا إلــى 50
التمويــن مــن 21
وبقيمــة  87.2مليــار جنيــه مــن الموازنــة العامــة للدولــة.

ومن أهم المبادرات فى ضوء موازنة العام المالى الجديد التى تخص المواطن
المشروع القومي لتطوير القرى المصرية (مبادرة حياة كريمة) وبرنامجي تكافل وكرامة
•قامــت وزارة الماليــة بالمشــاركة فــي تمويــل مبــادرة (حيــاة كريمــة) لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف االجتماعيــة مــن
أهمهــا تنميــة القــرى األكثــر فقـرًا وفقــا لخريطــة الفقــر ،وتوفيــر فــرص عمــل بالمشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة
فــى القــرى والمناطــق األكثــر احتياجــً ،وتقديــم الرعايــة الصحيــة والخدمــات الطبيــة والعمليــات الجراحيــة ألهالــى
الريــف المصــرى ،ورفــع كفــاءة المرافــق ،والخدمــات االجتماعيــة بهــا.
•وتعــد تلــك المبــادرة أحــد أهــم وأبــرز المبــادرات الرئاســية؛ حيــث تقــوم علــى التصــدي للفقــر المتعــدد األبعــاد وتوفيــر
حيــاة كريمــة للمواطنيــن وتوحيــد كافــة جهــود الدولــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بهــدف تحقيــق التنميــة
المســتدامة للفئــة األكثــر احتياجــا فــي محافظــات مصــر ولســد الفجــوات التنمويــة بيــن المراكــز والقــري وتوابعهــم
واالســتثمار فــي تنميــة اإلنســان.
• ويُنفــذ هــذا المشــروع علــى ثــاث مراحــل ،األولــى تشــمل القــرى ذات نســب الفقــر مــن  %70فيمــا أكثــر ،والثانيــة تشــمل
احتياجا
القــرى ذات نســب الفقــر مــن  %50إلــى  ،%70والثالثــة تضــم القــرى ذات نســب الفقــر أقــل مــن  .%50وتحدد القــرى األكثــر
ً
ً
وفقــا لمعاييــر :ضعــف الخدمــات األساســية مــن شــبكات الصــرف الصحــي وشــبكات الميــاه ،وانخفــاض نســبة التعليــم،
وارتفــاع كثافــة فصــول المــدارس ،واالحتيــاج إلــى خدمــات صحيــة مكثفــة لســد احتياجــات الرعايــة الصحيــة ،وســوء أحــوال
شــبكات الطــرق ،وارتفــاع نســبة فقــر األســر القاطنــة فــي تلــك القــرى.
•وتبلــغ التكلفــة التقديريــة المتوقعــة للمبــادرة قرابــة  700مليــار جنيــه لمــدة  3ســنوات لتنفيــذ أفضــل مســتويات
احتياجــا؛ وذلــك فــي إطــار التغييــر الجــذري لقــرى الريــف وتوابعهــا مــن
الجــودة الممكنــة فــي الريــف والمناطــق األكثــر
ً
عــزب وكفــور ونجــوع مــن كافــة جوانــب البنيــة األساســية والخدمــات والنواحــي المعيشــية واالجتماعيــة والصحيــة ،علــى
أن تســتهدف المرحلــة األولــى مــن المشــروع تطويــر  20محافظــة و 52مركــز ،و 1436قريــة ،وذلــك بالتناغــم بيــن كافــة
األجهــزة الحكوميــة المعنيــة .ويتــم اســتكمال باقــي المحافظــات والمراكــز والقــرى بالمرحلــة الثانيــة والثالثــة.
•برنامــج تكافــل :يســتهدف األســر التــى تعانــي مــن الفقــر
الشــديد وتحتــاج إلــى دعــم نقــدي وخدمــي علــى أن
يكــون لديهــا أطفــال فــى الفئــة العمريــة حتــى  18ســنة.
•قيمــة المبلــغ المســتحق 425 :جنيــه لألســرة باإلضافــة إلى
منحــة لــكل تلميــذ فــي مراحــل التعليــم بحــد أقصــى 3
أطفــال.
•برنامــج كرامــة :يســتهدف الفئــات التــى تعانــى مــن
الفقــر الشــديد وال تســتطيع أن تعمــل وغيــر قــادرة
علــى الكســب ككبــار الســن أو مــن لديــه عجــز أو إعاقــة
تمنعــه عــن العمــل.
•قيمــة المبلــغ المســتحق 450 :جنيــه للفــرد بحــد أقصــى 3
أفــراد لألســرة الواحــدة.
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منظومة التأمين الصحي الشامل
•فــى ضــوء مــا تضمنتــه االســتراتيجية القوميــة للتنميــة المســتدامة ،تــم
صــدور القانــون رقــم  2لســنة  2018بشــأن التأميــن الصحــي الشــامل ،وهــو
نظــام إلزامــي لتحســين الرعايــة الصحيــة يقــوم علــى التكافــل
االجتماعــي وتغطــي مظلتــه جميــع المواطنيــن بجمهوريــة مصــر
العربيــة ويقــوم علــى أســاس فصــل التمويــل عــن تقديــم الخدمــة.
•وجديــر بالذكــر أن الخزانــة العامــة للدولــة تتحمــل قيمــة االشــتراك
لغيــر القادريــن المؤمــن عليهــم ،والتــي تتحــدد بمــا يعــادل  %5مــن
الحــد األدنــى لألجــور المعلــن عنــه بالحكومــة علــى المســتوى القومــي
شــهريًا .وتشــمل فئــة غيــر القادريــن المتعطلــون عــن العمــل وغيــر
المســتحقين أو المســتنفذين لمــدة اســتحقاق تعويــض البطالــة
وكذلــك كل فــرد مــن أفــراد األســرة المعاليــن .

دعم تنشيط الصادرات
•ســتتحمل وزارة الماليــة  6مليــار جنيــه خــال العــام المالــي  2022/2021فــي
شــكل أقســاط ستســدد للبنــوك مقابــل مبــادرة الســداد النقــدي لمتأخــرات
المصدريــن ،ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم الســداد النقــدي للمصدريــن نحــو
 25 - 21مليــار جنيــه مــن خــال هــذه المبــادرة خــال العــام المالــي .2021/2020
•مبادرتــي ســداد  %30مــن مســتحقات المصدريــن وســداد كافــة
مســتحقات صغــار المصدريــن ،واســتفادت مــن تلــك المبادرتيــن حوالــي
 2350شــركة.
• مبــادرة االســتثمار والمتمثلــة فــي ســداد مســتحقات المصدريــن مقابــل
إجــراء مزيــد مــن التوســعات االســتثمارية ،واســتفاد مــن هــذه المبــادرة
عــدد  153شــركة.
•مبــادرة الســداد النقــدي الفــوري لنحــو  % 85مــن مســتحقات المصدريــن
لــدى صنــدوق تنميــة الصــادرات.

مبادرة مساندة تصدير السيارات
•تــم إقــرار المبــادرة مؤخــرًا بقيمــة  500مليــون جنيــه وتســتهدف
تشــجيع شــركات صناعــة الســيارات علــى وضــع رؤى طويلــة المــدى
وضــخ اســتثمارات جديــدة لتوطيــن وتعميــق صناعــة الســيارات
ومكوناتهــا للتوســع فــى اإلنتــاج والتصديــر لألســواق التــي ترتبــط
مــع مصــر باتفاقيــات تفضيليــة وإقليميــة.
•حيــث تتــم المســاهمة فــى تمويــل تكلفــة الســنة األولــى مــن
المبــادرة الجديــدة المقترحــة لمســاندة تصديــر الســيارات مــن
خــال المصانــع العاملــة بجمهوريــة مصــر العربيــة.
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 2-3الدعم يضمن حياة كريمة لك وألسرتك (أهم بنود الدعم).
تواصــل وزارة الماليــة جهودهــا فــى األعــوام األخيــرة إلحــداث إصــاح هيكلــي فــى برامــج الدعــم والحمايــة االجتماعيــة
لتصحيــح مســار الدعــم الحكومــي وفــي الوقــت ذاتــه مراعــاة تخفيــف اآلثــار الســلبية لهــذا اإلصــاح علــى المواطنيــن
وعلــى األخــص الفئــات ذات الدخــول المنخفضــة ،وإعــادة توجيــه جانــب ممــا يتــم توفيــره مــن دعــم الطاقــة إلــى حمايــة
الطبقــات األقــل دخ ـ ً
ا.

ً
طبقا للتقسيم االقتصادي (  %من إجمالي اإلنفاق)
تحسين هيكل إنفاق الموازنة

شراء األصول غير المالية

%19.5

مصروفات أخرى

%6.2

%16.3
%6.0

%17.5

%17.1

%31.5

%35.5

%39.6

%5.7

%4.8

%4.9

%19.6

%20.3

%20.1

22/2021

21/2020

20/2019

الدعم والمنح والمزايا االجتماعية
مدفوعات الفوائد
شراء السلع والخدمات
أجور وتعويضات العاملين

%13.4
%6.1
%16.0

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

ً
إنصافا
أدت السياسات التي تم تبنيها على مدى السنوات الماضية إلى أنماط إنفاق أكثر
حيث أن إنفاق الموازنة على الصحة والتعليم يصل إلى  10أضعاف اإلنفاق على دعم الطاقة.
(األرقام بالمليار جنيه)
تجاوز اإلنفاق على الصحة والتعليم دعم
الطاقة (البترول والكهرباء) في السنة
المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
252

تجاوز اإلنفاق على دعم الطاقة (البترول
والكهرباء) اإلنفاق على الصحة والتعليم في
السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣
139

115

24
دعم
المنتجات
البترولية

اإلنفاق على
التعليم
158

دعم
المنتجات
البترولية

اإلنفاق على
الصحة
94

دعم الكهرباء

اإلنفاق على
التعليم
84.1

اإلنفاق على
التعليم
30.8
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أهم البرامج لقطاعي التعليم والصحة في موازنة .2022/2021

زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ  14.6مليار جنيه لتصل إلى
 256مليار جنيه ،متضمنة:

قطاع التعليم

•مبلــغ  2.5مليــار جنيــه خــاص بزيــادة حافــز تطويــر المعلميــن بالتعليــم العــام
واألزهــر (للمراحــل الســنية مــن ريــاض األطفــال إلــى الصــف الرابــع االبتدائــي) ،بصافــي
اســتفادة للمعلــم تصــل إلــى نحــو  550جنيــه شــهريًا.
•زيــادة بــدل المعلــم وحافــز األداء ومكافــأة امتحانــات النقــل بتكلفــة قدرهــا
 5.6مليــار جنيــه ســنو ًيا.
•وزيــادة مخصصــات التعليــم العالــي والجامعــي بنحــو  10مليــار جنيــه لتصــل
إلــى  132مليــار جنيــه.
•زيــادة مخصصــات البحــث العلمــي بنحــو  4مليــار جنيــه لتصــل إلــى  64مليــار
جنيــه.

زيادة مخصصات الصحة بنحو  17.1مليار جنيه عن العام الحالي لتصل
إلى  275.6مليار جنيه ،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:
•زيــادة مخصصــات التأميــن الصحــي واألدويــة وعــاج غيــر القادريــن علــى
نفقــة الدولــة لتصــل إلــى  10.7مليــار جنيــه.

قطاع الصحة

•دعــم التأميــن الصحــي الشــامل لغيــر القادريــن مــن أصحــاب معــاش الضمــان
االجتماعــي بمبلــغ  200مليــون جنيــه ،وتخصيــص مبلــغ  5مليــار و 387مليــون
جنيــه للهيئــة العامــة للرعايــة الصحيــة.
•االســتمرار فــي دعــم ومســاندة المبــادرات فــي مجــال الصحــة مثــل مبــادرة
 100مليــون صحــة للقضــاء علــى فيــروس ســي ،ومبــادرة القضــاء علــى قوائــم
االنتظــار ورفــع كفــاءة المستشــفيات وتوفيــر األدويــة واألمصــال وألبــان األطفــال
والمســتلزمات واألجهــزة الطبيــة ،وأيضــا إطــاق المبــادرة الرئاســية لدعــم وزيــادة
عــدد أســرة العنايــة المركــزة وأيضــا زيــادة حضانــات األطفــال.
•إثابــة األطقــم الطبيــة ومعاونيهــم والتمريــض العامليــن بالمبــادرات
المختلفــة بقطــاع الصحــة خاصــة العامليــن بمواجهــة فيــروس كورونــا
والمبــادراتاألخــرىتحــتمظلــة(100مليــونصحــة)بتكلفــةتقــدربنحــو1مليــارجنيــه.
•إثابة األطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو  0.5مليار جنيه.
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أهم المخصصات التى تم زيادتها في موازنة 2022/2021
•زيــادة إجمالــي المصروفــات العامــة لتصــل إلــى  1837.7مليــار جنيــه بمعــدل نمــو
قــدره .٪13.8
•زيادة األجور بنسبة  %11.5عن التقديرات المتوقعة للسنة المالية .2022/2021
•زيادة مخصصات النقل واالنتقاالت لتصل إلى  4.8مليار جنيه.
• ٪2زيادة في مخصصات المياه ،لتصل إلى  2.3مليار جنيه.
•زيادة مخصصات االغذية لتصل الي  ٦.٢مليار بنسبة زيادة .%٣٥.٥
•زيادة مخصصات األدوية بنسبة  %11بمبلغ قدره  13.1مليار جنيه.
•زيــادة جملــة االســتثمارات الحكوميــة إلــى  358مليــار جنيــه منهــا  210مليــار تمويــل
مــن الخزانــة (زيــادة بنســبة )%33مقابــل اســتثمارات إجماليــة متوقعــة بلغــت
 232بموازنــة العــام المالــى الســابق بنســبة نمــو .%54

رابعًا:

تدخالت السياسة المالية لمواجهة COVID-19
كيف تم إعداد موازنة هذا العام خاصة في ضوء تحديات جائحة كورونا؟
تزامــن توقيــت إعــداد موازنــة  2022 / 2021مــع اســتمرار جائحــة كورونــا
وتأثيرهــا الهائــل والممتــد علــى كافــة دول العالــم ،ممــا دفــع الحكومــة
المصريــة منــذ البدايــة بوضــع إطــار متســق ومتكامــل بشــكل احتــرازي
وســريع وفعــال إلدارة األزمــة ،مســتندًا فــي األســاس علــى مكتســبات برنامــج
اإلصــاح االقتصــادي المطبــق خــال الســنوات الســابقة والــذي ســاعد علــى
بنــاء دعائــم اقتصــاد قــوي يتســم بالمرونــة ســاهم فــي التصــدي لألزمــة
بأقــل الخســائر الممكنــة وكســب ثقــة دول العالــم والمؤسســات الدوليــة
والمســتثمرين فــي إمكانيــات وقــدرات االقتصــاد المصــري.

أربع ركائز أساسية إلدارة األزمة:
استهداف آليات وتدابير
مؤقتة تتسم بالمرونة
والقدرة على التخارج
منها.

االنتقاء من خالل توزيع
أكبر قدر من المساندة
للفئات والقطاعات األكثر
تضررًا.

تعزيز الشفافية واإلفصاح
في مواجهة األزمة من
خالل التواصل المستمر مع
الجمهور.

اتخاذ تدابير استباقية
لتلبية االحتياجات
الصحية لمواجهة األزمة.
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دراسة التأثير المحتمل للتحدي على االقتصاد المصري بهدف الوصول إلى مساحة مالية
يمكن لالقتصاد أن يتحملها على المدى القصير ،دون اإلخالل بتحقيق المستهدفات المالية
للموازنة كما يلي:

دراســة وحســاب األثر المالــي sensitivity analysis
بافتــراض  2ســيناريو واحتســاب حيــز المســاحة
الماليــة بقيمــة  100مليــار جنيــه خصصتهــا الدولة
لمســاندة القطاعــات المتضــررة.

اســتحداث الحزمــة الماليــة كجــزء مــن الميزانيــة
الســنوية العاديــة ،حيــث تــم اســتصدار موافقــة
بقــرار رئاســي علــى هــذه الحزمــة.

تنفيــذ الحزمــة الماليــة مــن خــال بنــود وفــورات
واحتياطــات الموازنــة ،ولــم يطــرأ أي احتيــاج
الســتصدار تعديــل علــى بنــود الموازنــة أو
الموافقــة علــى موازنــة تكميليــة.

إتاحــة البيانــات الخاصــة بحزمــة كوفيــد19-
علــى الموقــع الرســمي لــوزارة الماليــة باإلضافــة
إلــى الموقــع اإللكترونــي التفاعلــي الخــاص
بالشــفافية (.)budget.gov.eg

وتراقــب وزارة الماليــة عــن كثــب الوضــع الحالــي مــع الموجــة الجديــدة ويتــم متابعــة الموقــف كل شــهرين
للوقــوف علــى أهــم المســتجدات وحصــر االحتياجــات ،وأنهــا علــى أتــم اســتعداد للتدخــل باتخــاذ أيــة
إجــراءات الزمــة بشــكل ســريع ومــرن ،وبحــث إمكانيــة االحتيــاج ألي حــزم إضافيــة.

كيف ساهمت الجهود التي قامت بها الحكومة في زيادة ثقة المستثمرين اثناء جائحة كورونا؟
تصــدرت مصــر قوائــم التصنيــف االئتمانــي نتيجــة لفاعليــة سياســات الحكومــة التــي تــم اتباعهــا للحــد مــن آثــار انتشــار
جائحــة كورونــا؛ فمصــر هــي الدولــة الوحيــدة فــي إفريقيــا والشــرق األوســط التــي حصلــت علــى تأكيــد التصنيــف االئتمانــي
مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة بمراجعــات ســلبية ل  % 24مــن الــدول اإلفريقيــة و % 10مــن دول الشــرق األوســط.
مؤسســة ســتاندرد أنــد بــورز  :S&Pاإلبقــاء علــى التصنيــف االئتمانــي لالقتصــاد المصــري عنــد درجــة
 ،Bمــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة ،نتيجــة لمجهــودات الحكومــة المصريــة لتحســين بيئــة األعمــال ممــا
ســيؤدي لتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي مصــر.
مؤسســة موديــز ( :)Moody’sاإلبقــاء علــى درجــة التقييــم عنــد  ،B2مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة،
بنــاء علــى التحســن الملحــوظ فــي الحوكمــة وفعاليــة السياســات االقتصاديــة المتبعــة خــال
وذلــك
ً
الفتــرة الســابقة.
مؤسســة فيتــش ( :)Fitchاإلبقــاء علــى درجــة  ،+Bمــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة ،وهــو تصنيــف
مدعــوم بالســجل القــوي لإلصالحــات الماليــة والنقديــة التــي تمــت خــال الســنوات الماضيــة والمســتمرة.
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الحزم التحفيزية لمختلف القطاعات لمواجهة جائحة كورونا.

2020/2019

2021/2020

اإلجمالي
مليون جنيه

اإلجمالي

48.608

٥١.٥١٩

100.127

إنفاق إضافي على قطاع الصحة

8.223

9.211

17.434

دعم القطاعات المتأثرة

30.306

34.226

64.532

3.000

0

3.000

7.685

9.835

17.520

المصدرين

3.000

18.108

21.108

دعم عام

الصناعة

السياحة

200

3.200

3.400

االطيران

2.421

3.083

5.504

دعم شركات المقاوالت

14.000

0

14.000

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر

439

292

731

دعم الشــرائح الضعيفــة والتخفيف
المالي

9.000

4.260

13.260

الدعم المقدم للقطاعات االخرى

640

3.530

4.070
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خامسًا

أهم السياسات اإلصالحية لعام 2022/2021
 1-5سياسات على جانب اإلنفاق العام
نســتهدف اســتمرار تنفيــذ اســتراتيجية إعــادة ترتيــب أولويــات اإلنفــاق بشــكل يضمــن االســتخدام األمثــل لهــا مــع اســتكمال
إجــراءات الضبــط المالــي للســيطرة علــى معــدالت عجــز الموازنــة العامة ومعــدالت الديــن العام من خــال االلتــزام بإجراءات
الضبــط المالــي التــي تتبعهــا الحكومــة بهــدف خفــض عجــز الموازنــة ،باإلضافــة إلــى العمــل علــى زيــادة المعــروض مــن
الســلع والخدمــات مــن خــال تحســين منــاخ االســتثمار وتطويــر البنيــة التحتيــة وزيــادة المنافســة واالســتثمار فــي العنصــر
البشــرى مــن خــال زيــادة اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم إلــى جانــب العمــل علــى زيــادة اإلنتاجيــة بهــدف تحقيــق معــدالت
نمــو أعلــى دون أثــر تضخمــي.

ومن أهم السياسات اإلصالحية المخطط تنفيذها ما يلى:

االســتمرار فــى دعم ومســاندة
القطاعــات اإلنتاجيــة والفئــات
األكثر تأثــرًا بجائحــة كورونا مع
الحفــاظ علــى االســتقرار المالي
المتوازن.

تعزيز مجاالت التنمية البشــرية
خاصــة قطاعــي التعليــم
والصحــة.

تحســين اإلنفــاق الموجــه
لصالــح دعــم النشــاط
االقتصــادي وخلــق فــرص
عمــل جديدة للشــباب وزيادة
دخــول المواطنيــن ومحاربــة
الفقــر.

مســاندة بعــض المشــروعات
القومية مع تحسين الخدمات
وشــبكات الصــرف والمرافــق
العامــة بالقــرى المصريــة.

زيــادة المخصصــات المتعلقــة
بالخدمــات األساســية ومنهــا
توصيــل الغــاز الطبيعــي للمنــازل
ومخصصــات الميــاه واإلنــارة
وكذلــك دعــم نقــل الــركاب.

ترفيــق األراضــي والمناطــق
الصناعيــة وتشــجيع أنشــطة
الصناعــة والتصديــر وغيرهــا
مــن األنشــطة اإلنتاجيــة.

اســتمرار جهــود التحــول مــن
الدعم العيني المرتبط مباشرة
بســلعة أو خدمة والذي يتســم
بعدم الفاعلية وتســرب وإهدار
لتلــك األمــوال إلــى الدعــم
النقــدي المباشــر الموجــه
للفئــات األولــى بالرعايــة.

وضــع منظومــة لمتابعــة
وتقييم وإدارة المخاطر المالية
ومنهــا وضــع منظومة عصرية
ومتطــورة إلصــدار الضمانــات
الحكوميــة ،ورصــد أيــة مخاطــر
محتملــة والتعامــل معهــا
بشــكل مبكــر.
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 2-5سياسات على جانب اإليرادات العامة
نســتهدف تعزيــز ارتبــاط اإليــرادات العامــة للدولــة بالنشــاط االقتصــادي مــع مراعــاة اســتقرار السياســة الضريبيــة وتنفيــذ
اإلجــراءات اإلصالحيــة المســتدامة التــي تســاعد فــي تحقيــق ذلــك ومنهــا تنميــة وتنويــع مصــادر إيــرادات الدولــة تأكيــدًا
علــى أن السياســة الماليــة غيــر قائمــة علــى فــرض أعبــاء جديــدة علــى المواطنيــن ،ولكــن قائمــة فــي األســاس علــى اتخــاذ
إجــراءات لتعزيــز العدالــة وتنويــع مصــادر اإليــرادات غيــر الضريبيــة.

ومن أهم أولويات سياسات اإلصالح على جانب اإليرادات العامة بالموازنة:
تعظيــم العائــد علــى أصــول الدولــة مــن خــال تبنــي سياســات اقتصاديــة ســليمة أهمها التســعير
الســليم لتغطيــة تكلفــة إتاحــة الســلع والخدمــات ،والمضــي بقــوة فــي برامــج إعــادة هيكلــة
األصــول الماليــة للدولــة والتعامــل مــع التشــابكات الماليــة بيــن جهــات الدولــة ،والتوســع
فــي برامــج المشــاركة بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي المجــاالت االســتثمارية وإدارة أصــول
الدولــة.

جــاري حاليًــا التركيــز علــى إصــاح الهيــاكل الماليــة للهيئــات االقتصاديــة وقطــاع األعمــال
العــام بمــا يضمــن تحقيــق عائــدات مناســبة عــن الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه الهيئات والشــركات
فــي القطاعــات المختلفــة ،باإلضافــة إلــى رفــع كفاءتهــم وأداءهــم.
وفــي إطــار توجــه وزارة الماليــة لهيكلــة وميكنــة الموازنــة والحســابات الختاميــة للهيئــات
االقتصاديــة ،تــم تدريــب عــدد  6هيئــات اقتصاديــة خــال شــهر ســبتمبر  2021علــى منظومــة
 ،GFMISومــن المســتهدف اســتكمال تدريــب بقيــة الهيئــات بنهايــة يونيــو .2022
إعــادة هندســة اإلجــراءات الضريبية طبقــً للمعايير الدولية مــن خالل الميكنة الشــاملة ورقمنة
كافــة اإلجــراءات ،وذلك في إطار خطــة الدولة لتحديث وتطوير منظومة اإلدارة الضريبية ،والتيســير
علــى المموليــن .وهــو مــا يضمــن تحصيــل حــق الدولــة لصالــح االقتصــاد القومــي وتحفيز االســتثمار
ومكافحــة التهــرب الضريبــي وتشــجيع االقتصــاد غير الرســمي علــى االنضمــام لالقتصاد الرســمي.
وتشمل عملية هندسة اإلجراءات الضريبية ثالثة محاور رئيسية ،هي:
•السياســة الضريبيــة :مــن خــال إعــادة تصميــم السياســات الضريبيــة لتلبــي متطلبــات التطــور
العالمــي واحتياجــات الســوق ممــا يســاهم فــي زيــادة اإليــرادات وتوســيع القاعــدة الضريبيــة.
•اإلدارة الضريبيــة :إصــاح اإلدارة الضريبيــة لمحاصــرة الفســاد والتهــرب والتجنــب الضريبــي
والعمــل علــى حصــر الســوق المــوازي وزيــادة االمتثــال الضريبــي الطوعــي.
•الضرائــب الدوليــة :مراجعــة وتحديــث االتفاقيــات الدوليــة الحاليــة لضمــان ســد الثغــرات التــي
تســتخدم للتخطيــط الضريبــي وتحويــل األربــاح للخــارج وتبنــي أفضــل الممارســات العالميــة
فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي (التجــارة االلكترونيــة والخدمــات الرقميــة).
قانــون اإلجــراءات الضريبيــة الموحــد الصــادر بالقانــون رقــم  206لســنة  2020الــذى يســتهدف تبســيط
ودمــج اإلجــراءات الضريبيــة بالنســبة لممولــي ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة
وتوفيــر اآلليــة القانونيــة للمســاعدة علــى اســتيداء ديــن ضريبــة الدخــل بســهولة ،واســتخدام
التقنيــات الحديثــة فــى التعامــل بيــن الممــول والمصلحــة.
ومن أهم مشروعات التطوير والميكنة الشاملة لالجراءات الضريبية:
•مشروع التحصيل اإللكتروني للضرائب الذي تم العمل به منذ عام .2018
•مشروع اإلقرارات الضريبية اإللكترونية .
•مشروع الفاتورة اإللكترونية الذي تم إلزام العمل به فى نوفمبر .2020
•مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية الذي تم إطالقه في ديسمبر .2020
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وفيمــا يتعلــق باإلصالحــات الهيكليــة فــي منظومــة الضرائــب العقاريــة ،فقــد تــم تعديــل بعــض
أحــكام قانــون الضريبــة علــى العقــارات المبنيــة رقــم  196لســنة  2008وذلــك بالقانــون رقــم  4لســنة
 2019بمــد العمــل بتقديــرات القيمــة اإليجاريــة المتخــذة أساســً لحســاب الضريبــة حتــى نهايــة
ديســمبر  2021للتخفيــف عــن كاهــل المموليــن بعــدم زيــادة الضريبــة ،وبالقانــون رقــم  23لســنة
 2020الــذى يســتهدف تشــجيع االســتثمار والتنميــة الصناعيــة مــن خــال إعفــاء العقــارات
المســتخدمة فعليــً فــي األنشــطة اإلنتاجيــة والخدميــة التــي يحددهــا مجلــس الــوزراء مــن
الضريبــة علــى العقــارات المبينــة.

اإلصالح الهيكلي والمؤسسي الخاص بمنظومة الجمارك

•تفعيــل نظــام إدارة المخاطــر واســتكمال اعمــال تحقيــق الربــط اإللكترونــي بيــن
مصلحــة الجمــارك والهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات.
•تــم إصــدار منشــور اجــراءات رقــم  24لســنة  2019لتفعيــل هــذا النظــام واإلفــراج بالمســار األخضــر وتعميمــه علــى كافــة
المواقــع الجمركيــة ،وتقــوم حاليــً شــركة  MTSمــن خــال إحــدى الشــركات المتخصصــة بتنفيــذ منظومــة مخاطــر
وفــق أحــدث التقنيــات.
•تــم االنتهــاء مــن تحقيــق الربــط اإللكترونــي بيــن مصلحــة الجمــارك والهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات والــواردات
بــكل مــن موانــئ اإلســكندرية ،مطــار القاهــرة ،الدخيلــة ،دميــاط ،شــرق التفريعــة.
•متابعــة تفعيــل قــرار مجلــس الــوزراء  3053لســنة  2019بشــأن تفعيــل لجــان الفحــص المشــترك بالموانــئ
والمنافــذ الجمركيــة ،وربطهــا إلكترونيً ــا بجهــات االختصــاص التابعــة مــن الهيئــة العامــة للرقابــة علــى
الصــادرات والــواردات ومصلحــة الجمــارك وهيئــة ســامة الغــذاء والحجــر الزراعــي والبيطــري.
•تــم التنســيق مــع الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات والــواردات والهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء واالتفــاق علــى
تســمية ممثــل عــن كل هيئــة معنــى بالتواصــل مــع المنســق الجمركــي المســئول عــن لجــان الفحــص بــكل مينــاء.
•تــم توقيــع عــدد مــن بروتوكــوالت التعــاون مــع الشــركة المصريــة لتكنولوجيــا التجــارة االلكترونيــة والجهــات
الرقابيــة ذات العالقــة بمنظومــة النافــذة الواحــدة بهــدف تحقيــق الربــط اإللكترونــي وتــداول نتائــج الفحــص إلكترون ًيــا
لتخفيــض زمــن االفــراج.
•مراجعــة وتبســيط الــدورة اإلجرائيــة والمســتندية لإلفــراج الجمركــي ،مــع تطبيــق الميكنــة والنظــام
اإللكترونــي لجميــع الموانــئ لربــط المنافــذ البريــة علــى مســتوى الجمهوريــة.
•إصــدار قــرار وزيــر الماليــة رقــم ( )461لســنة  2019بالســماح للمســتوردين بتقديــم صــور المســتندات المطلوبــة لإلفــراج
عــن البضاعــة والســير فــي إنهــاء اإلجــراءات لحيــن تقديــم األصــول قبــل اإلفــراج.
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النظام الضريبي المبسط للصناعات الصغيرة
والمتوسطة

•فــى إطــار الحملــة الوطنيــة لبنــاء الوعــي الضريبــي ،تضمــن قانــون
تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر
حوافــز ضريبيــة تشــجع المشــروعات علــى االنضمــام لالقتصــاد .
•يســمح القانــون الجديــدة بتوفيــق أوضــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر العاملــة باالقتصــاد
غيــر الرســمي بحيــث ال تكــون هنــاك محاســبة ضريبــة للمشــروعات التــى تتقــدم بطلــب الحصــول علــى
الترخيــص لتوفيــق أوضاعهــا عــن الســنوات الســابقة علــى تاريــخ تقديــم الطلــب.
•إعفــاء المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر مــن ضريبــة الدمغــة ورســوم التوثيــق والشــهر
لعقــود تأســيس الشــركات ،باإلضافــة إلــى خفــض الرســوم الجمركيــة مــن  %5إلــى  %2علــى اآلالت والمعــدات.
•تفعيــل المعاملــة الضريبيــة بنظــام الضريبــة المبســطة (الضريبــة القطعيــة) للمشــروعات المتوســطة والصغيرة
ومتناهيــة الصغــر (قانــون  152لســنة )2020
•تفعيــل إعفــاء مشــروعات ريــادة األعمــال االبتكاريــة المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــن رســوم بــراءات
االختــراع ونمــاذج المنفعــة ومخططــات التصميمــات للدوائــر المتكاملــة (قانــون  152لســنة .)2020
•ســرعة رد الضرائــب الخاصــة ببعــض الشــركات (مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة وبعــض األنظمــة الجمركيــة
الخاصــة مثــل .)Drawback
•تفعيــل إعفــاء المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر العاملــة فــي القطــاع غيــر الرســمي مــن كافــة
الضرائــب الســابقة وإيقــاف أي قضايــا فــي حالــة تقدمهــا لتوفيــق أوضاعهــا.

استكمال مشروع الدفع والتحصيل اإللكتروني الحكومي
•تــم إطــاق دليــل ربــط وتكامــل الجهــات مــع مركــز الدفــع والتحصيــل
اإللكترونــي لــوزارة الماليــة فــى مــارس  .2021كمــا تــم إصــدار دليــل تكامــل
الجهــات مــع بوابــة الســداد االلكترونيــة الحكوميــة (ســداد أوناليــن).
•هــذا باالضافــة إلــى وثيقــة دورة عمــل إدارة المنازعــات الماليــة (طلبــات اعتــراض)
لمشــروع منصــة مصــر الرقميــة.
•كمــا تــم إتاحــة الســداد علــى ماكينــات التحصيــل الحكوميــة باســتخدام
المحافــظ اإللكترونيــة ( رمــز االســتجابة الســريع .)QR CODE
•جــاري اســتكمال مرحلــة التوســع التــي بــدأت منــذ فبرايــر  2021حيــث تــم تحويــل
البطاقــة الحكوميــة اإللكترونيــة لصــرف مســتحقات العامليــن بالدولــة إلــى
بطاقــة «ميــزة» .
•العمــل علــى إتاحــة منصــة الفواتيــر الحكوميــة للجهــات اإلداريــة التــي ال تتوافر
لديهــا قاعــدة بيانــات مميكنــة تؤهلهــا للتكامــل المباشــر مــع مركــز الدفــع
والتحصيــل اإللكترونــي لــوزارة الماليــة ،بمــا يمكنهــا مــن إتاحــة التحصيــل
اإللكترونــي للمطالبــات الخاصــة بهــا.

جنيه
مصري
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سادسًا:

أهم مستهدفات الدين العام ومكوناته ومدفوعات الفوائد
تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام

•تقــوم وزارة الماليــة باتبــاع سياســة تنويــع مصــادر التمويــل بيــن األدوات واألســواق المحليــة والخارجيــة ،واســتبدال
االقتــراض قصيــر األجــل بــأدوات تمويليــة طويلــة األجــل ســواء مــن الســوق الخارجــي أو المحلــي.
•وتعمــل وزارة الماليــة بجهــد متواصــل علــى تحســين إدارة الديــن وتقليــل المخاطــر المتعلقــة بإعــادة
التمويــل مــن خــال عــدة قنــوات رئيســية وهــى:
خفض أعباء الدين من خالل شقين ،هم:
خفــض مدفوعــات الفوائــد مــن خــال اســتمرار تحقيــق الضبــط المالــي وتحقيــق فوائــض أوليــة واتبــاع سياســة
تنويــع مصــادر الديــن.
تنويــع مصــادر التمويــل بيــن األدوات واألســواق المحليــة والخارجيــة واســتبدال االقتــراض قصيــر األجــل
باالقتــراض بــأدوات تمويليــة طويلــة األجــل مــن الســوق المحلــي أو الخارجــي.
تعمــل وزارة الماليــة علــى تحســين إدارة الديــن وتقليــل المخاطــر المتعلقــة بإعــادة التمويــل مــن خــال
(خفــض أعبــاء الديــن  -إطالــة عمــر الديــن  -تطويــر ســوق األوراق الماليــة).

مدفوعات الفوائد

إجمالي دين أجهزة الموازنة

(نسبة إلى الناتج المحلي)

(نسبة إلى الناتج المحلي)

%10.0 %9.8

%120

%10.5

%9.9
%9.0 %9.1

%8.8 %8.1

%9.5
%7.9

%8.1

%108.0

%8.5
%7.5

%89.9

%6.5

%17.8

%90.8
%19.8

%4.5
%3.5

%17.8

%18.0

%71

%7.8
%94.9

%78.2
%68.6

%7.8

%93.1

%19.0

%19.0

%5.5
%72.1

%87.5

%90.2

%97.3

%102.8

%110
%89.3
%9.6

%85.2

%90.0

%79.7

%72.5

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40

%2.5

20/2019
21/2020
ختامي
مبدئي
22/2021
موازنة

19/2018

18/2017

17/2016

16/2015

15/2014

14/2013

يونيو 2021
ختامي
مبدئي
يونيو 2022
مستهدف

يونيو 2020
ختامي

يونيو 2019

يونيو 2018

يونيو 2017

يونيو 2016

يونيو 2015

يونيو 2014

نجحــت وزارة الماليــة فــي تحقيــق مســتهدفات اســتراتيجية إدارة الديــن فــي نســختها األولــى والتــي تــم نشــرها خــال عــام
 ،2019وكانــت أهــم أهدافهــا خفــض نســبة مديونيــة أجهــزة الموازنــة العاملــة وإطالــة عمــر الديــن وكذلــك العمــل علــى أال
تتخطــى نســبة الديــن المحلــي قصيــر األجــل والقابــل للتــداول واألدوات القابلــة لتقلبــات أســعار الفائــدة حاجــز الـــ %50مــن
إجمالــي الديــن المحلــي القابــل للتــداول.
كمــا تــم تحديــث اســتراتيجية إدارة الديــن فــى ديســمبر  2020وتغطــي الفتــرة متوســطة المــدى مــن العــام المالــي 2021/2020
إلــى .2024/2023
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تنوع تكاليف التمويل الحكومي للمشروعات الكبرى ذات البعد البيئي (السندات
الخضراء) SDG Financing Tools
•تــم طــرح اإلصــدار األول لجمهوريــة مصــر العربيــة مــن الســندات الخضــراء  Green Bondsخــال العــام المالــى 2021 / 2020
بقيمــة  7٥0مليــون دوالر أمريكــى ألجــل خمــس ســنوات بســعر عائــد  ، ٪ ٥.2٥بمــا يضــع مصــر علــى خريطــة التمويــل
المســتدام ،وذلــك لتمويــل مشــروعات ذات بعــد بيئــي ومشــروعات الطاقــة المتجــددة التــي تراعــي االســتدامة
البيئيــة ممــا يحفــظ حقــوق األجيــال القادمــة.
•أول سند أخضر صادر عن جهة سيادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
•تجــاوزت طلبــات الشــراء حجــم اإلصــدار المعلــن  500مليــون دوالر (بمــا يعــادل  7.4مــرة) ،وتخطــت الحجــم المقبــول
 750مليــون دوالر (بمــا يعــادل  5مــرات).
•يتيــح طلــب المســتثمرين الملحــوظ خفــض الفائــدة بمقــدار  50نقطــة أســاس مقارنــة بـــ ( IPTsاالفتتــاح عنــد ٪5.75
واإلغــاق عنــد )٪5.25
•تــم تخفيــض هامــش التســعير وصــو ً
ال إلــى عــاوة إصــدار جديــد ســالبة بقيمــة  12.5نقطــة أســاس (هــذا الكوبــون هــو
األقــل مقارنــة بتســعير كوبونــات الســندات ذات أجــل الخمــس أعــوام بالســنوات الســابقة منــذ عــام )2016
ـدا ألول مــرة فــي إصــدارات ســندات مصــر بالــدوالر األمريكــي ،ممــا يســلط الضــوء علــى
•تمــت إضافــة  16مســتثمرً ا جديـ ً
النجــاح فــي االســتمرار فــي تنويــع وتنميــة قاعــدة المســتثمرين الكبيــرة الحاليــة.

الصكوك
•يتم االنتهاء من قانون الصكوك والموافقة عليه من قبل البرلمان.
•العمل على المرحلة األخيرة للحصول على الموافقة الرئاسية النهائية.
•الالئحة التنفيذية قيد التنفيذ.

الفوائد
•الوصول إلى األسواق المحلية والخارجية.
•تلبيــة مطالــب فئــة جديــدة مــن المســتثمرين «المهتميــن بــاألدوات
المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية».
•تأثير إيجابي على تكلفة الديون لدينا بسبب عوائدها.
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تتفــوق مصــر علــى نظرائهــا فيمــا يتعلــق بإجمالــي العجــز كنســبة مئويــة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي
العجز الحكومي الكلي المتوقع ( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي) لعام 2021/2020
نيجريا

4.2-

عمان

4.4-

النيجر

4.4-

ماليزيا

4.4-

فيتنام

4.7-

البرتغال

5.0-

أوكرانيا

5.25.7-

تركيا
بنجالدش

6.06.4-

المغرب
رومانيا

7.17.1-

باكستان
مصر

7.4-

االردن

7.7-

كنيا

8.1-

البرازيل

8.3-

إيطاليا

8.8-

اليونان

8.9-

البحرين

9.1-

تونس

9.310.0-

الهند

10.6-

جنوب أفريقيا

12.6-

غانا
0

2.0-

4.0-

6.0-

نسبة الزيادة في المدويونية الحكومية منذ بداية الجائحة ( %من الناتج)
االقتصادات المتقدمة = ٪١٨٫٥
االقتصادات الناشئة = ٪١٤٫٨
االقتصادات منخفضة الدخل = ٪٥٫٣

8.0-

10.0-

12.0-

14.0-
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الميزان األولي المتوقع ( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي) لعام 2021/2020
مصر

1.45
1.0-

باكستان
أوكرانيا

1.7-

البرتغال

2.4-

عمان

2.5-

نيجريا

2.8-

ماليزيا

2.9-

تركيا

3.3-

النيجر

3.3-

فيتنام

3.43.6-

االردن
البرازيل

3.7-

المغرب

3.8-

بنجالدش

3.8-

كنيا

4.04.2-

البحرين
الهند

4.5-

غانا

5.4-

إيطاليا

5.6-

رومانيا

5.65.7-

جنوب أفريقيا

5.9-

تونس

6.0-

اليونان
8-

4.0-

2.0-

2-

2

0

أظهــر االقتصــاد المصــري مرونــة ملحوظــة خــال الوبــاء .كانــت مصــر الدولــة الوحيــدة التــي نمــت فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي عــام  2020وكانــت مــن بيــن األســواق الناشــئة القليلــة التــي نمــت العــام
الماضــي فــي وقــت انكمــش فيــه االقتصــاد العالمــي بنســبة  .٪3.3دفعــت حزمــة التحفيــز والسياســات المرتبطــة
بهــا إلــى جانــب المشــاريع الوطنيــة الضخمــة معــدل البطالــة لالنخفــاض إلــى  ٪7.2في ديســمبر ( 2020أدنى مســتوى
منــذ .)2010

مقارنــة الــدول  ،معــدل النمــو
الحقيقــي (* 2020/2019 ، )٪

10.39.05.8-

البرازيل

5.4-

المملكة العربية السعودية
تركيا

5.04.3-

نيجيريا

4.1-

روسيا
اندونيسيا

1.5-

الصين

1.9

مصر

3.6
6.0

الميكسيك
جنوب أفريقيا

8.0-

4.0

الهند

2.0

0.0

2.0-

4.0-

6.0-

8.0-

10.0-

120.0-
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سابعًا:

االلتزامات المالية وتأثير بعض المخاطر المالية على موازنة 2022/2021
 1-7أهم المخاطر التي تواجه االقتصاد المحلي والعالمي
تغير االفتراضات االقتصادية
•كانــت الصدمــة التــي لحقــت باالقتصــاد العالمــي مــن جائحــة  COVID - 19ســريعة وشــديدة وأســفرت عــن
انخفــاض اإلنتاجيــة ومعــدالت النمــو وانهيــار أســوق المــال و البورصــات العالميــة وزيــادة معــدالت
البطالــة.
•وقــد أدى ذلــك إلــى إنخفــاض عوامــل النمــو الرئيســية مثــل االســتهالك واإلنفــاق الرأســمالي والصــادرات وذلــك
يشــكل خطــر قــد يؤثــر ســلبًا علــى أداء االقتصاديــات المتقدمــة والناشــئة علــى حــد ســواء.
•وفــي ضــوء االحتياجــات التمويليــة الكبيــرة للعديــد مــن البلــدان ،قــد تواجــه العديــد مــن األســواق الناشــئة
تحديــات تمويليــة.
•يشــكل احتمــال تغيــر االفتراضــات االقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة القائمــة عليهــا
الموازنــة أحــد أهــم مصــادر المخاطــر الماليــة ،لــذا فقــد تــم إعــداد االفتراضــات
االقتصاديــة الرئيســية لموازنــة العــام المالــي  2022/2021بشــكل حــذر وبمــا يضمــن
التحــوط والقــدرة علــى مواجهــة أيــة انحرافــات عــن التقديــرات المســتهدفة.

معدالت النمو االقتصادي والتجارة العالمية
•مــن المتوقــع أن يبــدأ االقتصــاد العالمــي فــي التعافــي مــع زيــادة حمــات التطعيــم فــي مختلــف البلــدان للســيطرة
علــى تفشــي الجائحــة .فمــن المتوقــع أن يرتفــع معــدل نمــو االقتصــاد العالمــي إلــى نحــو  %6بنهايــة عــام 2021
و  %4.4فــي عــام  2022مقارنــة بإنكمــاش قــدره  %3.3فــى عــام  ،2020وهــو مــا ســوف ينعكــس إيجابيــً علــى أداء
الموازنــة العامــة ومعــدالت نمــو النشــاط اإلقتصــادى.
•وفــى نفــس الســياق ،مــن المتوقــع أن تتعافــى أيضــً معــدالت نمــو التجــارة العالميــة للســلع والخدمــات لتصــل إلــى
نحــو  %8.4عــام  2021و %6.5عــام  2022بعــد انكمــاش بنحــو  ٪8.5فــي عــام  .2020وقــد يؤثــر ذلــك إيجابيــً علــى
حصيلــة اإليــرادات العامــة خاصــة المتحصــات مــن كل مــن قنــاة الســويس ،والضرائــب الجمركيــة ،والضرائــب علــى
الــواردات.
•اليــزال هنــاك قــدرًا كبيـرًا مــن عــدم اليقيــن ففــي حالــة تفشــي
الســاالت الجديــدة مــن فيــروس كورونــا قــد يؤثــر ذلــك ســلبيًا
علــي االقتصــاد المصــري .فقــد يشــكل ذلــك خطــورة علــى
الناتــج المحلــي اإلجمالــي واإليــرادات الحكوميــة فــي حالــة
انخفــاض النشــاط االقتصــادي .فيقــدر مثــ ً
ا األثــر المالــى
الســلبي لــكل انخفــاض بمقــدار  %1فــي نمــو التجــارة
العالميــة علــى إجمالــى مــا يــؤول للخزانــة العامــة مــن
إيــرادات قنــاة الســويس بنحــو .%2
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أسعار الصرف والفائدة والنفط
•مــن المحتمــل أن يــؤدى أى تحــرك فــى ســعر الصــرف (صعــودًا أو هبوطــً) أثنــاء
تنفيــذ الموازنــة مقارنــة بتقديــرات ســعر الصــرف المفترضــة عنــد إعــداد الموازنــة
إلــى مخاطــر علــى عــدة بنــود أساســية فــى الموازنــة العامــة للدولــة علــى جانــب
اإليــرادات والمصروفــات مثــل الجمــارك والمــواد البتروليــة والغذائيــة وضرائب
البنــك المركــزى وضرائــب األذون والســندات .فمث ـ ً
ا فــي حــال افتــراض تراجــع
قيمــة الجنيــه أمــام الــدوالر خــال العــام المالــي فســيؤثر ذلــك ســلبًا علــى الفائــض
األولــي المســتهدف بالموازنــة العامــة للدولــة.
•ومــع تزايــد التوقعــات العالميــة بارتفــاع التضخــم وإنعــكاس ذلــك فــي ارتفــاع
عوائــد األذون والســندات فــي األســواق العالميــة قــد يشــكل التغيــر فــي
افتراضــات أســعار الفائــدة مخاطــر ماليــة .علــى ســبيل المثــال ارتفــاع أســعار
الفائــدة المحليــة بنحــو  100نقطــة مئويــة ( )%1مقارنــة بمــا هــو مســتهدف
بمشــروع الموازنــة ســيكون لــه تأثيــرًا ســلبيًا علــى عجــز الموازنــة وذلــك نتيجــة زيــادة
فاتــورة خدمــة ديــن أجهــزة الموازنــة العامــة بنحــو  8-6مليــار جنيــه ســنويًا.

الضمانات
•تقــوم وزارة الماليــة بإصــدار الضمانــات التــى تمكــن الجهــات المملوكــة للدولــة
مــن الحصــول علــى قــروض مــن المؤسســات الماليــة المحليــة أو الخارجيــة
وكذلــك تســهيالت مــن المورديــن لتمويــل المشــروعات القوميــة والمرافــق
العامــة.
•تركــز إصــدار الضمانــات لقطاعــات الطاقــة (الهيئــة العامــة للبتــرول وشــركات
الكهربــاء) والنقــل (هيئــة قنــاة الســويس والهيئــة القوميــة لألنفــاق) واإلســكان
(هيئــة المجتمعــات العمرانيــة) حيــث بلغــت الضمانــات الصــادرة لتلــك الجهات
نحــو  %84تقريبــا ًمــن إجمالــي الضمانــات القائمــة فــي  31ديســمبر .2020

 2-7أهم اإلصالحات المالية الهيكلية التي تساعد من الحد من المخاطر
استراتيجة اإليرادات على المدى المتوسط:

إطــاق اســتراتيجية اإليــرادات متوســطة
المــدى بهــدف تعظيــم مــوارد الدولــة
وتحســين أداء االدارة الضريبيــة والجمركية،

وتعتمــد االســتراتيجية علــى رفــع
درجــة االلتــزام الضريبــي وتحســين
أداء اإلدارة الضريبيــة والجمركيــة
بهــدف إعــادة هيكلــة العمليــة
الضريبيــة وتســتهدف االســتراتيجية
زيــادة اإليــرادات الضريبيــة كنســبة
مــن الناتــج المحلــي بنســبة %2.0
مــن الناتــج المحلــي بنهايــة العــام
المالــي .2024/2023
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إدارة الدين العام:
•التــزام الحكومــة المصريــة بــأن ال تقــل نســبة صافــي اإلصــدارات ذات االســتحقاقات طويلــة األجــل
عــن  70بالمائــة مــن إجمالــي اإلصــدارات خــال الســنة الماليــة  2022/2021لمواصلــة الجهــود المبذولــة
إلطالــة عمــر الديــن بهــدف تقليــل االحتياجــات التمويليــة علــى المــدى المتوســط.
•تــم تحديــث اســتراتيجية الديــن علــى المــدى المتوســط فــي ديســمبر 2020
بالتعــاون مــع البنــك الدولــي بمــا يحقــق خفــض كبيــر فــي صافــي االحتياجــات
التمويليــة خــال خمــس ســنوات باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن إعــداد المنظومــة
الالزمــة وتحقيــق جميــع االلتزامــات المطلوبــة مــن وزارة الماليــة لجعــل الديــن
بالعملــة المحليــة مؤهــل للتســوية مــن خــال  Euroclearبحلــول الربــع األخيــر
مــن عــام .2021

رفع كفاءة إدارة المالية العامة (:)PFM
•تــم االنتهــاء مــن إعــداد قانــون جديــد إلدارة
الماليــة العامــة ُ
وقــدم لمجلــس النــواب بنهايــة
ديســمبر  2020بهــدف تعزيــز عمليــة إعــداد الموازنــة
العامــة حيــث يشــمل القانــون عــدد مــن اإلصالحــات
الهامــة مثــل وضــع بنــد المســؤولية الماليــة لتوجيــه
سياســة الماليــة الكليــة وإعــداد إطــار لمؤشــرات
االقتصــاد الكلــي إلعــداد الموازنــة علــى المــدى
المتوســط.
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ثامنًا:

الموازنة التشاركية
تعريف المبادرة
أول تطبيق عملي لمبادئ الموازنة التشاركية
تهــدف الموازنــة التشــاركية إلــي تحســين كفــاءة اإلنفــاق العــام مــن خــال التعــاون
وخلــق حلقــة وصــل بيــن المواطنيــن والجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.
وتعمــل المبــادرة بخطــة تدريجيــة تهــدف إلــى تمكيــن ورفــع قــدرات كــوادر فعالــة واعيــة
مــن المواطنيــن علــى قــراءة وفهــم وتحليــل ك ً
ال مــن موازنــة وخطــة المواطــن وخطــط
وبرامــج الحكومــة باإلضافــة إلــى تمكينهــم مــن متابعــة تنفيــذ المشــروعات المحليــة
والرقابــة المجتمعيــة ممــا يــؤدي إلــى تحســين أحــوال المواطــن المصــري.

شرح المشكلة
•الفجــوة مــا بيــن الميزانيــات الممنوحــة للوحــدات المحليــة و لألحيــاء واحتياجــات
المحافظــات المتزايــدة.
•الزيادة السكانية الكبيرة وعدم كفايتها لمتطلبات المواطن المحلي.
•قلــة أو غيــاب قيــادات مجتمعيــة مؤهلــة لرفــع المشــكالت المحليــة الحقيقيــة إلــى
الجهــات األعلــى التخــاذ القــرارات المناســبة.
•عدم وجود آلية للمشاركة المجتمعية.

الهدف األساسي من المبادرة

أن يصبــح المواطــن المصــري شــريكًا أصيــ ً
ا فــى عمليــة التنميــة المســتدامة وصنــع
القــرارات فــى عمليــة إعــداد الموازنــة علــى المســتوى المحلــي مــن خــال إدراجــه فــي حــل
مشــاكله المجتمعيــة فــى ضــوء المــوارد المحليــة المتاحــة ،ممــا يعــزز الشــفافية ويعلــي
مــن رضــا المواطــن والتــي هــي أحــد المحــاور األساســية فــي رؤيــة مصــر .2030
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بعض األنشطة التي تم تنفيذها فى المحافظات

•تــم إلقــاء محاضــرة فــي جامعــة اإلســكندرية بعنــوان «النــدوة التعريفيــة
األولــي لمبــادرة وزارة الماليــة للتخطيــط التشــاركي» ضمــن فعاليــات مبــادرة
«اتصــرف بإيجابيــه وســاعد اإلســكندرانية».
•شــملت المحاضــرة عــرض عــدة محــاور رئيســية وعلــى رأســها ضــرورة ربــط
الموازنــة باحتياجــات وأولويــات المواطنيــن وقيــام المواطنيــن باختيــار وتحديــد
المشــروعات العامــة ذات األولويــة لهــم والمنفــذة بالمحافظــة ليصبــح المواطــن
جــزء أساســي وشــريك مــع الحكومــة فــي تنفيــذ رؤيــة مصــر المســتقبلية.
•كمــا تــم تقديــم جلســة تعريفيــة حــول الموازنــة التشــاركية اســتضافتها
جامعــة االســكندرية لرؤســاء القطاعــات والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة
بالمحافظــة تمهيــدًا الختيــار  100متــدرب مــن محافظــة االســكندرية ليكونــوا
ســفراء المبــادرة فــى المحافظــة.

جلسات االستماع الجماهيري:

تنفيــذ عــدد مــن جلســات االســتماع الجماهيــري فــي عــدد مــن المحافظــات
منهــا محافظــة الفيــوم فــى مركــز إطســا ومركــز يوســف الصديــق ضمــن البرنامــج
التدريبــي للموازنــة التشــاركية لرفــع وعــي المواطنيــن بجهــود الحكومــة لتعظيــم
كفــاءة االنفــاق العــام .
•جلسات االستماع الجماهيري في مركز إطسا بالفيوم:
60s=https://www.youtube.com/watch?v=YKhJOSZMLAM&t
•جلسات االستماع الجماهيري في مركز يوسف الصديق بالفيوم:
1158s=https://www.youtube.com/watch?v=XX9sXAG-V1U&t
•مقابالت مع منظمات المجتمع المدني في اإلسكندرية:
el-EnJ08-https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e4
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ملحق  :1التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة في العام المالي
2022/2021
بالمليون جنيه
التقسيم الوظيفي

موازنة 2021/2020

موازنة 2022/2021

اإلجمالي العام

١،٧١٣،١٧٨

١،٨٣٧،٧٢٣

قطاع الخدمات العامة

٧٧٦،٤٦٢

٨٥٧،٢٦٨

قطاع النظام العام وشئون السالمة
العامة

٨٠،٤١٩

٨٨،١١٨

قطاع الشئون االقتصادية

١١١،٧٩٥

١١٠،٤٧٦

قطاع حماية البيئة

٣،٣٢٣

٢،٨٠٤

قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية

٧٩،٥٢٩

٧٨،٩٢٥

*قطاع الصحة

٩٣،٥٤٤

١٠٨،٧٦١

قطاع الشباب والثقافة

٤٨،٣٩٥

٤٩،٣٤٦

* قطاع التعليم

١٥٧،٥٨٠

١٧٢،٦٤٦

قطاع الحماية االجتماعية

٢٨٥،٩٦٩

٢٨٣،٣٧٨

أنشطة وظيفية متنوعة

٧٦،١٦٤

٨٦،٠٠١

* قبــل إجــراء التعديــات اإلضافيــة التــي تعكــس اجمالــي المنفــق علــى هذيــن القطاعيــن فــى كافــة جهــات الدولــة
الداخلــة بالموازنــة العامــة.

