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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

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

 صدق اهللا العظيم 

 رئيس جملس النواب  /املستشار اجلليلالسيد  
  السيدات والسادة أعضاء الس املوقر 

 علــى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ليــة للســنة الماللدولــة بمناســبة عــرض مشــروع الموازنــة العامــة  

، وتمهيدا للمناقشات المثمرة مع السادة أعضـاء المجلـس وفـي إطـار الدراسـات مجلسكم الموقر

 المجلس الموقر. علىللعرض    والمناقشات المكثفة التي تجريها اللجان المختصة تمهيداً 

فإنني أتشرف اليوم بالتواجد مع حضراتكم إللقاء البيان المالى لمشروع الموازنـة العامـة 

وهــي الســنة الخامســة التــي أشــرف فيهــا بعــرض البيــان المــالي  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢عــام للدولــة ل

إعــداده بأحــداث وظــروف اســتثنائية والتــي يعكســها المشــهد  توقيــتللحكومــة والــذي يتــزامن 

قتصادى العالمى المضطرب، الذى تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا والقـدرة علـي اإل

 -ية غير مسبوقة تزايـدت حـدتها فـى أعقـاب األزمـة الروسـية التعافي منها، وبين موجة تضخم

األوكرانية؛ ليتأكد مجدًدا صالبة اإلرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق 

 فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.

 قةابالسياسة المالية واإلقتصادية خالل السـنوات السـ  أنواسمحوا لي بداية أن أشير إلي  

فـي منهجيـة   اإلنتـاج، وهـو مـا وضـح جليـاً وزيـادة    للنمـو والتنميـةخلق مناخ محفـز    أستهدفت

السياسات واإلصالحات التي تمت علـي أصـعدة السياسـات الضـريبية (ضـريبة الـدخل / ضـريبة 

قتصــاد ضــريبة الدمغــة) وكــذلك السياســات الجمركيــة الفاعلــة فــي خدمــة اإل / القيمــة المضــافة

ن تطبيق العديد من اإلصالحات الهيكلية في القطاعات الماليـة األخـرى وأهمهـا ع  القومي، فضالً 

المحاسـبة الحكوميـة وقـانون الموازنـة إقرار قانون المالية العامـة الموحـد الـذى يـدمج قـانونى 

نطالقة قوية نحو اإلدارة االحترافية للماليـة العامـة للدولـة فـى ايُعد بمثابة  والذى  ،  العامة للدولة

د النقلة النوعية في اإلصالحات التشـريعية التـى تنفـذها الدولـة مـن   الجديدة  ريةمهوالج ، ويُجّسِ

خالل ما اسـتحدثه القـانون مـن أحكـام مسـتجدة تعكـس فلسـفة األداء المـالي القـائم علـى الـنظم 

بمـا سـاهم فـي ث المعـايير الدوليـة فـى إدارة الماليـة العامـة ووالنظم القائمة على أحـد  المميكنة

 .قتصادىاإلز النشاط  تحفي
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والتحيـة لمسـاندتكم ودعمكـم المسـتمر   أتوجه لمجلسكم الموقر رئيساً وأعضاًء بالشـكرو

زمة العالمية التى نواجههـا، وسنسـتطيع بـإذن هللا مـن خـالل هـذا لمصر وللحكومة خالل تلك األ

دة والـدعم الخسـائر مـن خـالل تقـديم المسـان  بأقلزمة  ن نتخطى هذه األأ  الوطنىوالتالحم    الدعم

ً فئات األالكافى للقطاعات وال ذه األزمـة هـمجابهـة  تصادنا وبلدنا علىقاوبشكل يمكن  كثر احتياجا

بناء دعائم اقتصاد قوى قادر على التعامل مـع والستكمال مسيرة التنمية.    منها  التعافى السريعو

والمسـتثمرين التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقـة دول العـالم والمؤسسـات الدوليـة  

ن بـإذن هللا فى إمكانياته وقدراته ويمهد القدرة على سرعة تحقيق التنمية الشاملة والتـى سـتؤم

  للمواطن المصرى مستوى حياة كريمة ومستقبل أفضل له وألوالده ولألجيال القادمة.

كما أود أن أتوجه من هـذا المكـان المـوقر وأمـامكم نـواب الشـعب بكـل التحيـة والتقـدير 

صـالح خـالل السـنوات السـابقة حيـث إالمصرى العظيم كونه البطل الحقيقي لمـا تـم مـن    للشعب

إلصالحات االقتصادية الضرورية ثقةً منه فـى قيادتـه وحبـاً لبلـده ولتطلعـه لتـأمين تحمل أعباء ا

مستقبل أفضل له وألوالده، واآلن تبذل الحكومة وكافة مؤسسات الدولة قصارى جهـدها لتـوفير 

 اتزمـصحية الئقة للمواطن وألسرته ولمساندة الجميع على تجاوز األأجتماعية و  خدمة وحماية

  الحالية.

 ً    لما فيه الخير للبالد.وفقنا هللا جميعا

  وزير املالية 

  

د/ حممد معيط 
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  الفصل األول 

  اإلطار العام 

  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢وازنة السنة املالية  مل 
ــ    ــــــــــ

  لنواب السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس ا 

  السيدات والسادة أعضاء الس املوقر 

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣ة الماليـة  لقد تزامن توقيت إعداد مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـن

تتشـابك   الـذيالمشهد االقتصادى العالمى المضـطرب،  والتي يعكسها  بأحداث وظروف استثنائية  

وبـين موجـة تضـخمية غيـر   ،منهـاالتعـافي    علـىوالقـدرة    تحدياته بين تداعيات جائحة كورونـا

ليتأكـد مجـدًدا  ؛األوكرانيـة -فى أعقاب األزمة الروسية وتباعتها السلبية  مسبوقة تزايدت حدتها  

وقـدراتها علـى   مـع تلـك الصـدمات العنيفـةأهمية قدرة وصالبة الدولـة المصـرية علـى التعامـل  

  .على المواطنزمات العاتية والعمل على تخفيف أثارها الشديدة التعامل مع تلك األ

وفـى ضـوء مسـاندة وقد عملـت الحكومـة منـذ البدايـة وبشـكل احتـرازى وسـريع وفعـال 

حقيقية ومستمرة من مجلـس النـواب المـوقر وجميـع الجهـات الوطنيـة فـى وضـع إطـار متسـق 

ممـا سـاهم فـي سـرعة إقـرار إجـراءات وحـوافز وسياسـات   كورونا  ل مع جائحةومتكامل للتعام

زمة بأقل الخسائر الممكنـة مـن خـالل تقـديم المسـاندة والـدعم الكـافى ساهمت فى تخطى هذه األ

اعات والفئات األكثر إحتياجاً واألكثر تأثراً بشكل مّكن اقتصادنا وبلدنا من الحفـاظ علـى قـدر للقط

ستقرار اإلقتصادى وسـاهم فـي إيجـاد بيئـة تسـمح بسـرعة التعـافى السـريع جيد من النشاط واإل

تكمال مسيرة التنمية. ولعلنا ندرك جميعاً اآلن ونثمن ونعى أهميـة قيامنـا والقوى والمستدام الس

  .إلصالح اإلقتصادى الوطنى الشامل خالل السنوات السابقةبتنفيذ برنامج ا

غير أن العالم لم يكد أن يشفى من كبوة جائحـة كورونـا ومـا ترتـب عليهـا مـن تـداعيات 

ــا حتــى جــاء الصــراع الــدائر بــين روســ جمــة،اقتصــادية   لــى حــرب إتطــور  والــذييا وأوكراني

حـال إتسـاع نطاقهـا وتغيـر مـوازين القـوى وخاصـة  ال يستطيع أحد أن يتنبـأ بعواقبهـا النهائيـة  

  .العالمية
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العديـد مـن   إلـىلتصل أثارها    أمتدتزمة االقتصادية للحرب  فإن آثار األ  فيه،ومما ال شك  

يمكنـه مـن يتسـم بـالقوة والمرونـة مـا غير أن اإلقتصـاد المصـرى   مصر،دول العالم ومن بينها  

ستطاع من قبل وتجاوز العديد من األزمات الدوليـة بـل اكما    تجاوزها،التعامل مع تلك األزمة بل  

خرج اإلقتصاد المصرى أقوى من السابق ولعـل أزمـة تفشـى جائحـة كورونـا خيـر دليـل علـى و

  المنظمات الدولية.  ذلك، حيث حققت مصر مستويات نمو مرتفعة حظيت بإشادات كثير من  

بلـور مالمـح الصـورة النهائيـة للمسـارات ذلك فإن تداعيات تلك الحرب لم تُ   إلىباإلضافة  

ر بها والتي سـتظل مرهونـة بـالتطورات التـي قـد تحـدث خـالل الفتـرة قتصادية ومستوى التأثاإل

ه علـى وهـو مـا كـان لـه تأثيراتـ  ٢٠٢٢/٢٠٢٣السـنة الماليـة  إلـى  تمتـد آثارهـا    والتـىالقادمة  

  معروض على حضراتكم.تقديرات مشروع الموازنة ال

الل الفتـرة خـ  ٢٠٢٢/٢٠٢٣  للعـام المـالىللدولـة  قد تم وضع تقديرات الموازنة العامة  و

جهـة  ٦٦٩التفـاوض والتشـاور مـع نحـو  دوبعـ ٢٠٢٢وحتى نهاية فبرايـر   ٢٠٢١من أكتوبر  

تابعـة لـوزارة الماليـة. وقـد تـم إعـداد موازنية وكذلك كافة المصالح اإليرادية وغيـر اإليراديـة ال

قتصــاد العــالمى فــى ضــوء تقــديرات اإل ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مشــروع موازنــة العــام المــالىتقــديرات 

ً أو ٢٠٢٢دة مــن قبــل المؤسســات الدوليــة حتــى نهايــة ينــاير الســائ تقــديرات وافتراضــات  يضــا

 خـذاً ألمعنيـة وكـذلك قتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنيـة ااإل

ربـع أفي االعتبار أولويات الحكومة والتي تعتبر فى الوقت نفسه ركائز الموازنـة الجديـدة وهـى 

  ركائز: 

  

   

  

  

  

  

  
    

عيــة وتحسـين مسـتوى معيشــة اإلجتما فــع جهـود الحمايـةد فـى األسـتمرار 

 مساندة ودعم النشاط اإلقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير

 ) التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم 

 الحفاظ على استدامة االنضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق االستقرار المالي 
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وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن 

طاعـات جية الداعمة للنمـو وخاصـة فـى قاتاألنشطة االقتصادية واالن  فى تحفيزاألستمرار  شأنها  

الصناعة والتصـدير، باإلضـافة إلـى دعـم النمـو الـذي يقـوده القطـاع الخـاص وتوسـيع القاعـدة 

نشـطة أجراءات التهرب والتجنب الضريبى والتوسع فى مجـاالت وإحد من  من خالل ال  الضريبية

شـاملة  خطـة إصـالح هيكليـة ذيفنتقوم وزارة المالية بتكما  رسمى.الغير وضم اإلقتصاد   الميكنة

 ىمسـار نمـو اقتصـادتحقيـق  قتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز  للحفاظ على استقرار اإل

ــاص.  ــاع الخ ــوده القط ــامل يق ــوي وش ــة ق ــتهدف موازن ــا تس ــالى كم ــام الم  ٢٠٢٢/٢٠٢٣الع

 ةكبشـتوسـيع    العمـل علـىمـع  بـالتوازى  وذلـك  ومخصصاتها تحقيق استدامة االنضـباط المـالي  

  :  من خالل استهداف اآلتى  حماية االجتماعية وتحقيق معدالت نمو شاملة وقويةال

زة جهـألحتياجات التمويلية  كافة اإلتوفير  و  االقتصادية  االستمرار في مساندة كافة القطاعات .١

 حتياجاً.إاألكثر سر كذلك لألالدولة و

 االجتماعيـة ودعـم ةيـامنتاجيـة ودفـع جهـود الحاالستمرار فى دعـم ومسـاندة القطاعـات اإل .٢

 زمات الراهنة.بتداعيات األ  الفئات األكثر تأثراً 

 .االستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات .٣

 .موازنة البرامج واألداءعداد ومتابعة الموازنة على أساس إالتوسع فى  .٤

 الضريبية.اءة األدارة فورفع ك العمل على توسيع القاعدة الضريبية .٥

عـادة هيكلـة األصـول الماليـة إئد من أصـول الدولـة والتقـدم فـى بـرامج  لعاا  يمظعاستمرار ت .٦

 .للدولة

وخلـق  نفاق العام لصالح الفئات المهمشة واألقـل دخـالً عادة ترتيب أولويات اإلإرفع كفاءة و .٧

 الوظائف.

  . م العا   لية لرفع كفاءة وأداء الهيئات االقتصادية وقطاع األعمال التركيز على إصالح الهياكل الما  . ٨

عد أُ قد   ٢٠٢٢/٢٠٢٣ن مشروع موازنة العام المالى  ألى  إشارة  وفى هذا الصدد فنود اإل

 التـداعياتهائلـة بسـبب  أصبح االقتصاد المصري يواجه تحـديات وضـغوطات خارجيـة  فى وقت  

 سـاهمت فـى وجـودي والتـ األوكرانيـة –ألزمـة الروسـية لوألضـطراب سالسـل األمـداد    السلبية

لسـلع األساسـية والغذائيـة سـعار اة أاً خاصـاألسـعار عالميـ ارتفاع سببة بريكبتضخمية  ضغوط  

 وبالتالى استلزم ذلك علينا التعامل مع تلك التحـدياتقتصاد المصري  ضغوطات على اإل  مما خلق

يجابيـة وعلى الرغم من ذلـك فهنـاك العديـد مـن المؤشـرات اإل  ،بحرص وفعاليةعوبة  شديدة الص

اون المتبعـة وكـذلك وجـود قـدر كبيـر مـن التعـالماليـة سـات ايلسا ةمتؤكـد سـالقة والتـى المتحق

والشـعب الحكومـة ومجلـس النـواب المـوقر  القيـادة السياسـية ومن  الجميع سواء  من  تكاتف  الو

  الحقائق التالية:كيد  أتلذا فنود توضيح و  ،المصرى العظيم
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 اع معـدل النمـورتفـى الـإادية نميـة االقتصـتلمعلنة من قبـل وزارة التخطـيط والتشير النتائج ا .١

 ٪١٫٤بــ   (مقارنـة  ٢٠٢١/٢٠٢٢خـالل النصـف األول مـن عـام    ٪٩لـى  إليصـل    تصادىاألق

 ٪٥٫٧ تصـادىاألق  ، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمـوخالل الفترة ذاتها من العام الماضي)

ً إبعد تحقيق معدل نمو   بنهاية العام المالي ك لـذو فـي العـام السـابق ٪٣٫٣قـدره  يجـابى أيضـا

االقتصـاد أن االقتصادية المحدثة بـكما تشير البيانات  جائحة كورونا.  تداعيات  الرغم منى  عل

ديسـمبر)   -  الربع األخيـر (أكتـوبر  خاللمستقر  معدل البطالة  على    حفاظالمن  المصرى تمكن  

قـل مسـتوى يتحقـق أوهو  (  ٢٠٢٠في ديسمبر    ٪٧٫٢مقارنة بـ    ٪٧٫٤  عند  ٢٠٢١من عام  

وتؤكد تلـك . ٢٠١٤فى يونيو  ٪١٣٫٣الة قدره ومقارنة بمعدل بط ،)٢٠١٠/٢٠١١منذ عام  

العمـل خلـق المزيـد مـن فـرص  ويستمر في النمـو  ستطاع أن  االنتائج بأن االقتصاد المصرى  

علـى االقتصـاد المصـري لـى قـدرة إخيـرة  تشير البيانات األحيث  لشباب الراغبين فى العمل،  ل

ممـا أدى ، ٢٠٢١ديسمبر  ى فىهالعام المنتل  الخن فرصة عمل الئقة  ما يقرب من مليوخلق  

ً   بطالةالمعدالت   اإلبقاء علىإلى   .  (مقارنة باألعوام السابقة)  منخفضة نسبيا

االنضـباط إلى استمرار  ٢٠٢١/٢٠٢٢ مارس -  للفترة يوليواألولية  تشير المؤشرات المالية   .٢

 غوط التضـخميةالضـة ونـهالمالي المستهدف من قبـل وزارة الماليـة بـالرغم مـن األزمـة الرا

خـالل المحلـى من النـاتج  ٪٥٫١٣مقابل  ٪٥٫٠٧ نسبة العجز الكلى للموازنة نحو تحيث بلغ

 -  يوليـوالفترة  خالل  المحلى  من الناتج    ٪٩٫٤عجز بلغ    نفس الفترة من العام السابق ومقابل

 . ٢٠١٥/٢٠١٦ مارس

ــل ســداد الفوائــد) خــالل أكمــا حققــت الموازنــة فــائض  .٣  مــارس - ليــووي ةرتــالفولــى (قب

فـائض أولـي من الناتج المحلى) وذلك مقابـل    ٪٠٫٣٩مليار جنيه (  ٣١قدره    ٢٠٢١/٢٠٢٢

خـالل نفـس الفتـرة مـن العـام السـابق  )المحلـى النـاتجمن   ٪٠٫٣٧(مليار جنيه    ٢٥٫٣  قدره

 .٢٠١٥/٢٠١٦) فى المحلى  من الناتج ٪١٫٣مليار جنيه ( ٤١٫٦ومقابل عجز أولى قدره 

 ٢٠٢١يونيـو  فـى    ١/مـن النـاتج المحلـى  ٪٨٥  امـة نحـوالع  موازنـةزة الهجأ  نينسبة د  بلغت .٤

زنـة اجهـزة الموأكمـا بلغـت نسـبة ديـن  .٢٠١٧من الناتج المحلـى فـى يونيـو   ٪١٠١مقابل  

ننا فى الطريق السليم أمما يؤكد   ٢٠٢٢مع نهاية فبراير  المحلى  من الناتج    ٪٨١نحو  العامة  

المحلـى للنـاتج    موازنـةال  جهـزةأمديونيـة  نسـبة    جـعارواسـتمرار ت  لضمان استقرار وتحسن

 زمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة.  على الرغم من الصدمات واألوذلك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى وهو ما اثــر تم أعادة مراجعة نظم وأدوات وأساليب أعداد حسابات الناتج المحلى وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدو  ١/
 .على قيم الناتج المحلى خالل األربع سنوات األخيرة
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 داء المالى قد صاحبه زيـادة فـى االسـتثمارات الحكوميـةن األتحس  نأ  لىعومن المهم التأكيد   .٥

ارس من العام الحـالى م - الفترة يوليو خاللوالتى ارتفعت للدولة  الممولة من الخزانة العامة

مليـار جنيـه، كمـا ارتفعـت مخصصـات شـراء السـلع والخـدمات   ١٣٢لتصل إلى    ٪١٥بنحو  

ولـى مـن الشـهور التسـع األ  شـهدتوقد  .  ٢٠٢١/٢٠٢٢  مارس  -  يوليوالفترة  خالل    ٪٣٢بـ

لتنمـو بشـكل سـنوي   العام المالى الحالى زيادة كبيرة فى مخصصات قطاعي التعليم والصـحة

مليـار جنيـة علـى  ٨٤لـى إمليـار جنيـة و  ١٣٤لـى  إعلـى التـوالي لتصـل    ٪٢٤و  ٪١٨بنحو  

ين اطنللمـوساسـية  أكبر قدر ممكـن مـن االهتمـام بتلبيـة االحتياجـات األذلك  يعكس  التوالي. و

 بشرية والصيانة وتطوير البنيـة التحتيـة فـى جميـع المحافظـاتوزيادة اإلنفاق على التنمية ال

كمـا قامـت وزارة الماليـة   األخيـرة.على الرغم من الزيادة السـكانية الكبيـرة خـالل السـنوات  

خصصـة ن كجـزء مـن التسـوية الممليار جنية لصناديق المعاشات حتـى األ  ١٣٥  نحو  يربتوف

لتبلغ إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة   همليار جني  ١٨٠بقيمة  عام  لهذا الق  صناديلل

 . ٣٠/٦/٢٠٢٢جنيه فى   مليار ٥١٠٫٥لنظام المعاشات  

 قد تحقق فـىواستمرار االنضباط المالي  األداء    استدامة  نألى  إشارة  فنود اإلوفى هذا الصدد   .٦

األمـر  ٢٠٢٢في فبراير  ٪٨٫٨وصلت إلى حيث  رتفاعاإلوقت بدأت فيه معدالت التضخم في  

عائـد اإليـداع  سـعريبرفـع  ٢٠٢٢البنـك المركـزي خـالل شـهر مـارس قـرار إلى  الذي أدى

نقطـة أسـاس  ١٠٠واإلقراض لليلة واحـدة وسـعر العمليـة الرئيسـية للبنـك المركـزى بواقـع 

 خصـمن والاإلئتمـا ٪ على الترتيب، كما تم رفـع سـعر٩٫٧٥٪ و١٠٫٢٥٪ و٩٫٢٥ليصل إلى  

ــى  نقطــة أســاس ليصــل ١٠٠بواقــع  ــك  ٪٩٫٧٥إل ــىوذل  الضــغوط التضــخمية للســيطرة عل

 ٢٠٢١فــي عــام  ٪٥٫٩متوســط ســنوي قــدره الســائدة. هــذا وقــد ســجلت معــدالت التضــخم 

ارتفعت أسعار وقد  ،٢٠١٨في عام  ٪١٢و ٢٠١٩في عام  ٪٧٫١و ٢٠٢٠في عام   ٪٥٫٤و

 وذلـكالزيـوت وأسـعار الوقـود مح والذرة ولقا  ارعسأ  خاصة  مؤخراً العديد من السلع الغذائية  

سعار الحبـوب أبعد اندالع األزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل خاص على  

سـاهمت وفي ظل تلك التطورات االقتصادية،  .  والسلع الغذائية ومستلزمات االنتاج بشكل عام

حتياجـات التمويليـة خفـض نسـبة اإل  ة فىطبضة المنوالسياسة الماليالسياسة النقدية المتبعة  

أسـعار متوسط  دفع مماقتراض معدالت اإلخفض وجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى أل

 علـى  فى الوقـت الـراهن  ٪١٤  متوسط قدره  تستقر عند  لكيقتراض الحكومى  الفائدة على اإل

 يجـادإلين  الـدخدمة  خفض عبء    وتعمل وزارة المالية قدر المستطاع على  االذون والسندات.

امج الكافيـة لتمويـل بـرزيـادة المخصصـات  باسـتمرار للموازنـة تسـمح ضافيةإمساحة مالية  

استمرار العمل علـى وكذلك    نتاجيةقتصادية اإلاإللقطاعات  ل  مساندة النشاط االقتصادى خاصة

ت لخـدمالتحتيـة واتمويل برامج التنمية البشرية واالجتماعية وتحسـين البنيـة ا  تنويع وزيادة

 مقدمة للمواطنين.ساسية الاال
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مليـار دوالر فـى  ٣٧٫١رصيد االحتياطي من النقـد األجنبـي إلـى   وصلوفى الوقت نفسه فقد   .٧

قـوى وكـاف  رصـيد وهـو ،٢٠٢١ مارس فيمليار دوالر  ٤٠٫٣ مقابل ٢٠٢٢مارس نهاية 

ذلـك   ويـأتي  ات.شهر مـن فـاتورة الـواردات المصـرية مـن السـلع والخـدمأ  ٥  أكثر منيغطى  

 االجانــبتخــارج اســتثمارات وعقــاب األزمــة الــدائرة بــين أوكرانيــا وروســيا النخفــاض فــي أا

االلتزامـات كافـة وكـذلك لضـمان سـداد من السوق المصرى وبشكل مؤقـت والمحافظ الدولية  

 الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

أمـام مصـرى  االقتصـادي ال  البةصومرونة  ب  قامت العديد من المؤسسات الدولية باإلشادة  وقد .٨

 سـتاندرد أنــد بــورزمؤسســة  مـؤخراً  حيــث قامــتاألزمـات االقتصــادية خـالل الفتــرة الحاليـة 

عالن عن اإلبقـاء علـى التصـنيف االئتمـانى باإل  ٢٠٢١خالل شهر نوفمبرللتصنيف االئتماني  

ة مسـتقرتقبلية المـع االبقـاء علـى النظـرة المسـ  )B(لجمهورية مصر العربيـة عنـد مسـتوى  

منضمة إلى مؤسستي فيتش ومـوديز للتصـنيف  )،Stable Outlookمصرى (قتصاد اللإل

علـى  )+B2 ،B(بقـاء التصـنيف االئتمـاني لمصـر عنـد مسـتوى إأعلنوا عن    الذيناالئتماني  

ويعكس هذا القرار  ).Stable Outlookبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة (التوالي مع اإل

ئتمـانى فـى قـدرة االقتصـاد المصـرى علـى لتصـنيف االات اومؤسسـالدوليـة    ثقة المؤسسات

قتصـادية والنقديـة والماليـة التـى قامـت صـالحات اإلزمة الراهنة بسبب اإلالتعامل وتجاوز األ

بها السـلطات المصـرية وسـاندها الشـعب المصـرى العظـيم ومجلسـكم المـوقر فـى السـنوات 

مـن التعامـل مـع  هتمكنـصـرى الم قتصـادصـالبة لالتـاح قـدر مـن المسـاحة والأالماضية مما  

 التحديات والصدمات الخارجية.

يعتبر انضمام مصر مؤخًرا إلـى مؤشـر مؤسسـة «جـى. بـى. مورجـان» للسـندات الحكوميـة  .٩

بمثابة شهادة ثقة جديدة مـن المسـتثمرين   ٢٠٢٢عتباًرا من نهاية يناير  إباألسواق الناشئة،  

فـى خفـض تكلفـة الـدين الـوزارة  جهـود  يعكـس  صـرى، بمـا  قتصـاد الماألجانب فى صالبة اإل

كجزء من حزمة اإلجراءات التى تتخذها الدولة لإلصالحات االقتصادية حيث سيتم ضخ مليار 

دوالر استثمارات إضافية جديدة داخل سـوق األوراق الماليـة الحكوميـة مـن أذون وسـندات، 

خـول مصـر د واأيـدع الـرأى شـملهم اسـتطال  الـذي٪ من المستثمرين األجانـب  ٩٠خاصة أن  

ر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدي دولتين فقـط بالشـرق األوسـط وأفريقيـا فـي هـذا مؤش

 المؤشر.
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بهـا العـالم يمـر    التـىالمسـبوقة  قامت الحكومة بوضع إطار عام للتعامل مع األوضـاع غيـر  وقد  

 و وجـوددم وضـوح أقتصـاد المحلـى والعـالمى فـي ظـل عـمن حيث التأثير السلبي على اإلحالياً  

يـتم تنفيـذها علـى  ،ر العام على أربعة ركـائز أساسـيةلزمنى المتوقع. ويقوم اإلطاور لمداها اتص

  أربع مراحل متتالية:

دراسة التأثير المحتمل لألزمة علـى االقتصـاد المصـري بهـدف الوصـول إلـى مسـاحة ماليـة  .١

الماليـة  تاسـتهدفتحقيـق المدون االخـالل ب  ،ن يتحملها على المـدى القصـيرأيمكن لالقتصاد  

 .٢٠٢١/٢٠٢٢و ٢٠٢٠/٢٠٢١و ٢٠١٩/٢٠٢٠ة للدولة لألعوام المالية  للموازنة العام

اإلعالن عن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير واالجراءات التي تسـتهدف القطاعـات والفئـات  .٢

 األولي بالرعاية.

االقتصـاد اق  رير آفـردة في تقتحديث اإلطار الكلى للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات الوا .٣

فـاق االقتصـاد العـالمي الصـادر عـن آوالمحدثة في تقرير مسـتجدات    ٢٠٢١بر  العالمي أكتو

وكــذلك وفقــاً للتقــديرات المحدثــة مــن قبــل وزارة  ،٢٠٢٢فــي ينــاير النقــد الــدولى صــندوق 

 التخطيط والتنمية اإلقتصادية والبنك المركزى المصرى.

هداف المالية المحدثة مـع جراءات وكذلك األة االاركاح ومشية واالفصااللتزام بمعايير الشفاف .٤

  مجلس النواب المصرى وكذلك البنوك االستثمارية والمؤسسات الدولية.  

جنـب االقتصـاد المصـرى حـدوث ن تُ أووزارة المالية بتسعى الحكومة  وفى الوقت نفسه،  

دام وخلـق فـرص تسـوالم نمـو القـوىعلى معاودة ال هحد من قدرته وسرعتأية اختالالت كبيرة تُ 

مل كافية ومنتجـة لشـباب هـذا الـوطن، فـنحن جميعـا نـود أن نـؤمن المسـار لتعـافى االقتصـاد ع

وتـداعيات األزمـة   المصرى فور تحسن االوضـاع العالميـة وانحسـار تـداعيات فيـروس كورونـا

تــأمين  بـاذن هللاوهـذا التــوازن والمرونـة فـى سياسـاتنا الماليــة ستضـمن  األوكرانيـة.الروسـية 

ن اسـتدامة االوضـاع الماليـة لالجيـال ادى وسـتوفر قـدر مـتقبل بلدنا العزيز المـالى واالقتصـمس

  القادمة وبما يمكنهم من رسم مستقبل واعد ومشرق لهم والسرهم.

ــ ــائج اإليجابي ــك النت ــا ســبق وتل ــى ضــوء م ــة وة وف ــرغم مــن التحــديات المتحقق ــى ال عل

المصرية ووزارة المالية على االلتزام بتوجيهـات   الحكومةفتؤكد    ة،االقتصادية العالمية المتالحق

للنشــاط االقتصــادى  المســاندة والــدعمقــدر مــن  أكبــرتاحــة إبتــوفير ود رئــيس الجمهوريــة الســي

األزمــة  ومــن تــداعيات نــاوجائحــة كورمــن ولحمايــة ومســاندة القطاعــات والفئــات المتضــررة 

المصرى وضمان حدوث اسـتقرار امل  الع  ايةوحمعلى  ظ  الحفامع    الجارية  األوكرانية  -  الروسية

ً  لجميع قيادةً جتمعى فى ظل تكاتف ام   .العظيموممثلين لهذا الشعب   وشعبا

- ٩ -



 
 

 
ً
   إطار التعامل اقتصاديا

ً
  األوكرانية   – األزمة الروسيةمع    وماليا

- ١٠ - 

مت قا فقدوالمالیة، األوكرانیة التي یشھدھا العالم ویتأثر بتبعاتھا االقتصادیة  - في ظل األزمة الروسیة
ع  بوضع إطار المصریة الحكومة ذعام للتعامل م ة ھ ب علیھه األزم ا یترت ى  اوم ار سلبیة عل ن آث م

ي ظل  والعالمىالمحلى  سوقال اب الف ع.ال وأوضوح غی ى المتوق داھا الزمن د تصور لم م وق رار إ ت ق
   :مجموعة من االجراءات للتعامل مع االوضاع الحالیة متمثلة فى اآلتى

 ات ادة المعاش اراً إ زی ن  عتب لإم بة  ٢٠٢٢ بری ى و ٪١٣بنس د أدن ا ١٢٠بح ة  جنیھ (تكلف
درھا  نویة ق ھ) ٣٨س ار جنی افیة  ملی ة أض ى تكلف افة ال ذا باإلض ار جنی ٨٫٠ھ ة ھ ملی نتیج

 .٢٠٢٢الزیادة من شھر أبریل  تقریر
  بتكلفة سنویة تقدر بحوالى  ألف جنیھ ٣٠إلى جنیة  ألف ٢٤من  ٪٢٥زیادة حد اإلعفاء الضریبى  

 جنیھ.ملیار  ٨٫٠
 ن بدءً  منح العاملین المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة ل ا م ة  ٢٠٢٢إبری  ٪٨نسبة بعالوة دوری

ى  د أدن وظیفى بح ن األجر ال ھ شھریاً  ١٠٠م املینجنی نح الع ذلك م اطبین . وك ر مخ انون ب الغی ق
ن  الخدمة المدنیة عالوة خاصة بدءاً  ل م ى من األجر األسا ٪١٥بنسبة  ٢٠٢٢إبری د أدن سى بح

ملیار  ٢٫٠ھذا باإلضافة الى تكلفة أضافیة  ملیار جنیھ) ٨جنیھ شھریا. (تكلفة سنویة قدرھا  ١٠٠
 .٢٠٢٢الزیادة من شھر ابریل  نتیجة تقریرجنیھ 

  ن ل م ة لك درجات المالی ق ال ة وف ة ومتدرج ھریة مقطوع ة ش ات مالی افي بفئ افز اإلض ادة الح زی
جنیھ للدرجات  ١٧٥ة، وغیر المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة (المخاطبین بقانون الخدمة المدنی

 ٣٢٥جنیھ للدرجة الثانیة؛  ٢٧٥جنیھ للدرجة الثالثة؛  ٢٢٥المالیة السادسة، الخامسة، الرابعة؛ 
جنیھ للدرجة  ٤٠٠جنیھ للدرجة العالیة؛  ٣٧٥جنیھ لدرجة مدیر عام؛  ٣٥٠جنیھ للدرجة األولى؛ 

ة الممتازة) وھي ذات الفئا ة الحالی والصرف  ٢٠٢١/٢٠٢٢ت المعمول بھا بموازنة السنة المالی
ة  ملیار جنیھ) ١٨. (تكلفة سنویة قدرھا ٢٠٢٢یبدأ اعتباراً من أول ابریل  ھذا باإلضافة الى تكلف

 .٢٠٢٢من شھر ابریل  تقریر الزیادةنتیجة ملیار جنیھ  ٥٫٠من أضافیة تقترب 
  تكافل وكرامة". ف أسرة جدیدة للمستفیدین من برنامجىأل ٤٥٠ملیار جنیھ لضم  ٢٫٧تخصیص نحو" 
  ٢٠٢٢إبریل نھایة سلع األساسیة ومستلزمات اإلنتاج حتى جنیھا لل ١٦بـ تحدید الدوالر الجمركى. 
 ة عن قطاعات الصناعة  عباءأ زنةااستھداف تحمل المو دة الضریبة العقاری ة سنوات  ٣لم بتكلف

 .ملیار جنیھ ٣٫٧٥ قیمتھا
 دیسمبر ٣١مل بقانون إنھاء المنازعات الضریبیة واألحكام واإلجراءات حتى تجدید الع. 
 إدخال تعدیالت على مشروع قانون الضریبة على الدخل لتنشیط البورصة. 
 إعفاء صنادیق االستثمار واألوعیة المستثمرة فى البورصة من الضریبة. 
  ًستثمارلإل وضع آلیة لخصم ضریبة التوزیعات ضمن الھیاكل المركبة تشجیعا. 
 ستثمار المؤسسىستثمار لتشجیع اإلتعدیل المعاملة الضریبیة لصنادیق اإل. 
 ستثمار فى أدوات الدین واألسھم وصنادیق وشركات رأس مال المخاطرإعفاء صنادیق اإل. 
 منح المستثمرین حوافز ضریبیة إضافیة لدعم سوق رأس المال. 
 ئتمان والخصم الصادر من البنك المركزى بدایة كل سنةإعفاء نسبة من ربح حملة األسھم تعادل معدل اال. 
 فى البورصة لمدة سنتین من  يمن األرباح الرأسمالیة المحققة عند الطرح األول ٪٥٠ نسبة خصم

 .صدور القانونتاریخ 
 عدم اعتبار تبادل األسھم بین شركات مقیدة وغیر مقیدة واقعة منشئة للضریبة لتشجیع القید بالبورصة. 
 انون  من المعاملة الضریبیة المبسطة الصغیرة والمتوسطة دة الشركاتاستفا دیالت ق واردة بتع ال

  .المنشآت الصغیرة ومتناھیة الصغر



 
 

  األسس واألطر واالهداف الحاكمة إلعداد الموازنة

والـذي    ٢٠٢٢ة  لسـن   ٦في فبراير من العام الحالي صدر قانون المالية العامة الموحد رقـم    
ونى "المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولـة" فـي قـانون واحـد، ويعـد هـذا  ج قان م يد 

ا ألفضـل الممارسـات والتجـارب العالميـة التـى  القانون الركيـزة األ  ساسـية إلدارة المـال العـام وفقـً
المســتهدفات    ترتكــز علــى اإلفصــاح والشــفافية وإكســاب الموازنــة المزيــد مــن المرونــة لتحقيــق 

ويــدعم التحــول للــنظم المميكنــة والــذي يتطلــب بالضــرورة تحــديث الغطــاء التشــريعي  شــودة  ن الم 
عداد وتنفيذ ورقابة الموازنـة، ووضـع رؤيـة مسـتقبلية لـألداء المـالى  واإلجرائي والتنفيذي ألطر إ 

 .في الجهات اإلدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد 

وازنـة البــرامج واألداء بـالوزارات والهيئـات الموازنيــة، بيـق مطون الجديـد علــى تويـنص القـان
سـنوات؛ علـى نحـو يُسـهم فـى رفـع كفـاءة   ٤والهيئات االقتصادية تدريجيًا خـالل مـدة أقصـاها  

اإلنفاق العام وإعالء مبادئ المساءلة والمحاسبة، تحقيقًا ألعلى درجات الشفافية واإلفصـاح فـي 
 .ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية  لدولةللموازنة العامة  إعداد وتنفيذ ا

لضــمان اإلدارة  للدولــة  وازنــة العامــة  وُيعــد هــذا القــانون ضــمن عــدة إصــالحات تشــريعية إلدارة الم 
يُسهم في تحقيق وفورات مالية لإلنفاق على القطاعـات الحيويـة كالصـحة    الذي الرشيدة للمال العام،  

  .والتعليم 

العمـل  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ الموازنة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة  مشروع  يستهدفتفصيلى    لوبشك
    :على تحقيق اآلتى

األزمة الراهنـة على االستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات  االستمرار في جهود الحفاظ   )١
خــالل باســتدامة مؤشــرات الموازنــة وجهــود مســاندة النشــاط االقتصــادي وتحفيــزه دون اإل

من الناتج المحلى وتحقيـق فـائض   ٪٦٫١لعجز الكلي إلى نحو  خفض ا  لذا فنستهدف  ين،والد
جهـزة أاالتجـاه النزولـى لمسـار ديـن  راسـتمرامن الناتج المحلـى لضـمان    ٪١٫٥ولى قدره  أ

 .٢٠٢٢/٢٠٢٣نهاية عام    المحلى معالموازنة كنسبة من الناتج  

 زمـات االقتصـاديةباأل  اً ئـات األكثـر تـأثراالستمرار في دعم ومساندة القطاعات االنتاجية والف )٢
 بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من اسـتفادة أوسـع شـريحة

مــن المجتمــع مــن تحســن الخــدمات وجــودة المرافــق. كمــا نســتهدف دعــم مبــادرات محــددة 
والتعلـيم   الصـحة  ت التنميـة البشـرية وبـاألخص قطـاعيواجراءات تعمل علـى تعزيـز مجـاال

الخـدمات والبنيـة جميـع  تحسـين  و  رفع كفاءةة بعض المشروعات القومية مثل  مساند  وكذلك
هــم أمــن  ةواحــد والتــى تعتبــر "حيــاة كريمــة" مبــادرةمــن خــالل  التحتيــة بــالقرى المصــرية

التـي تقـوم بهـا الحكومـة المصـرية علـى مسـتوى العـالم والمشروعات التنموية والطموحـة  
يـة وولأة الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـى أهميـة وفخامـ  ية ممثلـة فـيلسياسـتوليها القيـادة او

ة ملموسة فـي مسـتوى يقل وقت وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقأقصوى لسرعة إنجازها في  
 من سكان جمهورية مصر العربية.   ٪٥٠أكثر من المعيشة وجودة الخدمات لنحو

- ١١ -



 
 

ارد المـو  صضـمان كفـاءة تخصـياالستمرار فى سياسـة التسـعير السـليم للسـلع والخـدمات ل )٣
خاصة في ظل األزمة االقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسـعار   واالستخدامات

 .ئيةالسلع األساسية والغذا
لـى أسـاس موازنـة إعـداد ومتابعـة الموازنـة عمنظومـة    التوسـع فـىوبل    ،جهودالاستمرار   )٤

مان رفـع ا لضـهواضحة يمكن قياسمتابعة مبادرات محددة وبأهداف  البرامج واألداء لضمان  
 نفاق العام. كفاءة وجودة اإل

ات غير سيادية العمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة االيرادات الضريبية من جه )٥
من خالل تنمية اإليرادات واإلسراع في إجـراءات الميكنـة سنوياً)  المحلى  من الناتج    ٪٠٫٥بـ

وكـذلك ومـة الرسـمية للدولـة،  لمنظلي على االنضـمام  الشاملة وتشجيع االقتصاد غير الرسم
ورفع كفاءة اإلدارة الضريبية والعمل  جراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبىإاستهداف  

 الضريبية.على إنهاء المنازعات  
  الخزانـة العامـة   إلـى الدولة من خالل زيادة الفوائض المحولة  تعظيم العائد من أصول  العمل على   ) ٦

 .  للدولة 
قتصـاد لـى اإلإحزمة متكاملـة مـن االجـراءات لـدفع جهـود التحـول  الية  متستهدف وزارة الو )٧

 األخضر وخفض االنبعاثات ومنها:
تحسين منظومة اإليرادات والضرائب لتشجيع التحول لألنشـطة الخضـراء والحـد مـن   - أ

 االنبعاثات.
خضــر قتصــاد األلــى اإلإاقتــراح منظومــة مــن الحــوافز والمبــادرات لمســاندة التحــول   -  ب

 اثات.عوخفض االنب
 التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء.  - ج
ــة موجهــة لمشــ ٪٥٠ن تكــون أاســتهداف   - د ــز رومــن االســتثمارات الحكومي عات تتمي

  باالستدامة البيئية وتساهم في الحد من االنبعاثات.

عـوام األمدار  وعلى    ٢٠٢٢/٢٠٢٣  العام المالى  موازنةمشروع  بحكومة  ال  كما تستهدف
كنسـبة مـن النـاتج   الموازنـةجهـزة  أدين  نمو    تالتدريجى لمعدال  الخفض  جهود  استمرارلة  المقب

باسـتمرار وبمـا يسـمح    ٢٠٢٦نهايـة يونيـو  بحلـول    ٪٧٥  أقـل مـن  لىإ  ليصل  اإلجمالي  المحلى
للنــاتج المحلــى وكــذلك الجمــالى مصــروفات  لــدينفــاتورة خدمــة ا عبــاءأنســبة وخفــض تحســن 

فى  المتوسطالمدى في  ٪٦ - ٥٫٥عن  تقل    الية  ومعدالت نمو سن  قتحقي  ذلك  يتطلبو  الموازنة.
عودة مسار التعافي االقتصادي العالمي واستمرار الحكومة االلتـزام باالصـالحات   ضوء افتراض

 وكـذلك استدامة للنمو االقتصـادي المصـرى.ق  الهيكلية واالقتصادية والنقدية التي من شأنها خل
فـى مسـتدام سـنوى ولى تحقيق فائض أ تطلبيمما ي اإلنخفاض فاستدامة مسار الدين الحكومى  

ً   ٪٢٫٠  حدود استمرار   ولتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة.  فى المدى المتوسط  سنويا
 سـتثمارىواإل اإلنتاجىنشاط على ال السلبيثير  أالتة بشكل كفء وبدون  زيادة موارد الدول  جهود

يضـمن  بشـكل ألولويـاتال ترتيـب ن خـالمنفاق العام  اإل  عادة هيكلةلى إإ  باإلضافة  واإلقتصادى،
التنميـة نفـاق علـى  اإلزيادة  استمرار  مدى المتوسط تسمح بالعلى  (وفورات)  خلق مساحة مالية  

مـع   لتتوافـق  ة البشـريةومجـاالت التنميـ  جتماعيـةقتصـادية واإلمشروعات التنميـة اإلالبشرية و
فير كافـة السـلع األساسـية لتـو  ةيالمالية الكاف  تمخصصاال  توفيركذلك  و  الدستوريةستحقاقات  اإل

وخلـق مزيـد مـن فـرص  للمـواطنين أفضـلضمان مستقبل  تحسين الخدمات المقدمة لوالغذائية و
  .للشباب والمرأةة العمل خاص
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  :قتصاد المصرىآفاق نمو اإل

  معـدل نمـو النـاتج يصـل  ن  أ   المسـتهدف من  ف ، األوكرانية  -  زمة الروسية األ في ظل تداعيات   

وزارة التخطــيط والتنميــة    تقــديرات ل   وفقــاً (   ٪ ٥٫٥لــى  إ   ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢ام  فــى عــ  ي اإلجمــال المحلــى  

خـالل العـام    ٪ ٥٫٧  قـدره بمعدل نمو متوقع    ًة مقارن   إعداد الموازنة)   ت عند م استخد االقتصادية والتي  

ــر الســلبي لألزمــة   خــذين آ   ٢٠٢٢/ ٢٠٢١  المــالي  ــار األث ــي االعتب ــة   ف ــى األداء    العالمي ــة عل الراهن

فـي ظـل  بعـض القطاعـات  العام القادم فضـالً عـن التبـاطؤ المحتمـل ألداء  خالل    القتصادي المصري ا 

  تعمل الحكومة على مسـاندة جهـود و  . المصرى العالمى و  االقتصاد  الضغوط التضخمية التي يواجهها 

  سـنوية   لتصـل إلـى معـدالت السـنوية    التضـخم   خفـض معـدالت لـى  إ الرامية    المركزي المصري البنك  

.  المعلنـة والمنشـورة   ألهـداف التضـخم للبنـك المركـزي المصـري وفقا  )، ٪ ٢(±  ٪ ٧نحو  منخفضة 

االسـتمرار  و التصدي لالضطرابات االقتصادية العالميـة  الحكومة فى  جهود  ات المستهدف  ه هذ   وتعكس 

  تحقيـق ل الضـرورية  صـالحات الهيكليـة إل تنفيـذ ا  وكـذلك  ة الشـامل  ة االقتصـادي  ات إلصـالح ا تطبيق  في 

فـرص  المزيـد مـن  وتساعد علـى خلـق    جميع المواطنين ثمارها يجنى    شاملة ومستدامة   نمو   معدالت 

  .  استمرار خفض معدالت البطالة  وبما يضمن للشباب والمرأة،   خاصة عمل  ال 

وات وقــد صــاحب التزايــد المســتمر فــى معــدالت النمــو الحقيقــى لالقتصــاد المصــرى خــالل الســن

المحقق ساهم فى خلق   نموأن ال  لبطالة مما يعنىلى حدوث تراجع مستمر فى معدالت اإالماضية  

فرص عمـل حقيقيـة وبأعـداد جيـدة للـراغبين فـى العمـل وهـو الهـدف األهـم لبرنـامج اإلصـالح 

اإلقتصادى، حيث يعتبر خلق فرص عمـل الئقـة أهـم وسـائل تحسـين دخـول المـواطنين وأفضـل 

م إعـداد تـوقـد    واالسـتدامة. هـذاوالعدالة اإلجتماعية من حيـث الكفـاءة والتـأثير  برامج الحماية  

يجازها فى الجـدول إعلى العديد من االفتراضات تم    ٢٠٢٢/٢٠٢٣موازنة العام المالي  مشروع  

 التالى:
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٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢

ى ىفعل يفعل يفعل يفعل ةتقديريفعل ة مبدئي موازن

اتج المحلى اإلجمالى ( ٪)  /١ ٤٬٢٥٬٣٥٬٦٣٬٦٣٬٣٥٬٧٥٬٥معدل النمو الحقيقى للن

٢٣٬٣٢١٬٦١٢٬٢٥٬٨٦٬٩٧٩٬٠٩٬٠المكمش ( معدل التضخم)  ( ٪)  /1

ة ( ٪)  ى األذون والسندات الحكومي ١٨٬٠١٨٬٥١٨٬٠١٤٬٨١٤٬٠١٣٬٧١٤٬٥متوسط سعر الفائدة عل

ت/٢ ( دوالر / برميل)  ل برن ٥٠٬٠٦٤٬٠٧٠٬٠٥٢٬٠٦١٬٠٧٥٬٠٨٠٬٠متوسط سعر برمي

ريكي/٣ ( دوالر)  ح األم ١٨٩٬٦١٨٥٬٦١٧٨٬٣١٧٨٬٣١٩٣٬٩٣٠٠٬٠٣٣٠٬٠متوسط سعر القم

اردب)  ي ( جنيه /  ٥٧٥٬٠٦٠٠٬٠٦٨٥٬٠٧٠٠٬٠٧٢٥٬٠٨٢٠٬٠٨٢٠٬٠متوسط سعر القمح المحل

ة المصدر: وزارة المالي

ط دى المتوس ى الم م االفتراضات االقتصادية عل أه

البيان
٢٠١٧/٢٠١٦

ة. ديرات األسعار العالمي ري وتق ركزي المص ك الم تهدفات البن ة االقتصادية ومس ١/ في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمي

المى. كما يتم أيضاً اإلسترشاد ببتوقعات عدد  اق اإلقتصاد الع رير اّف ى تق ترول ف دولى ألسعار الب ٢/ تم توقع سعر برميل البرنت مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد ال
ة. ير من المؤسسات المالية الدولي كب

ة. ة AHDB. كما يتم أيضاً اإلسترشاد ببتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولي ى البورصة العالمي ة ف تقبلية المتداول راء المس ود الش تخدام متوسط سعر عق ٣/ تم توقع سعر القمح األمريكى مستقبلياً بإس

: املستهدفا
ً
  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ املاىل معاالاملالية ملشروع موازنة  تأوال

عالميـة، قدرة على التعامل مع المتغيـرات االقتصـادية ال أصبح االقتصاد المصري أكثرقد  ل

وحالـة االقتصادية والمالية ن تغير االفتراضات والمؤشرات أال  إات الخارجية،  الصدم  وامتصاص

اقتصـادى سـليم  إطـار فـى وضـعيتولـد عنهـا صـعوبة كبيـرة العـالم كلـه  فىالسائدة عدم اليقين  

 التقديرات السـائدةوتحديث  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لعاملمشروع الموازنة العامة للدولة محدث  ودقيق و

   .بشكل دقيق

نسبة خفض  على    العملالمحدثة  دف وزارة المالية فى ضوء المؤشرات الفعلية  تستهف  الذ

فـي ضـوء توقـع تحقيـق ذلـك  و،  ٢٠٢١/٢٠٢٢للعـام المـالى  العامة    موازنةجهزة الأدين  معدل  

 ٪٥٫٧قـدره    اقتصـاديو  تحقيق معدل نمـ  بافتراضومن الناتج المحلى    ٪١٫٢ولى قدره  أفائض  

. وتؤكـد المـوقر كملى مجلسـإتقديم الموازنة ذي تزامن مع  وال  ٢٠٢١/٢٠٢٢المالى  م  خالل العا

 بمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلـس النـواب المـوقر فـىوأننا نستطيع    المستهدفاتتلك  

 ستدامةتسم بااليتحقق بشكل يوالذي بدأ   تحقيق تحسن فى مؤشرات أداء المالية العامة  استمرار

  .  الماضية  ألربعخالل السنوات ا

المتوازن والداعم للنمو   الماليتهدف خالل االعوام القادمة استمرار جهود الضبط  كما نس

للدين كنسبة مـن النـاتج المحلـى   فضال عن المساهمة فى الخفض التدريجي  االقتصاديوالنشاط  

خفـض ألعباء خدمة دين اجهـزة الموازنـة العامـة مـن خـالل    اإلجمالى وأيضاً الخفض التدريجى

  .  العامة للدولة  يرادات الموازنةإمصروفات و  ماليإجلى إدة المسد دنسبة الفوائ
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 الناتج المحلي اإلجمالي من قبل وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية  تم تحديث أرقام *               
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لنمـو لـى زيـادة معـدالت اإيرجـع  والـذيكما يوضح الشكل التالي تحسن مؤشرات المالية العامة 
يـرادات نمو المصروفات وهو ما سـاهم فـى خفـض الفجـوة بـين اإلعن معدل    يراداتالسنوية لإل

خفــض معــدالت العجــز الكلــى. كمــا ســاهمت وولــى بالموازنــة أتحقيــق فــائض ووالمصــروفات 
  وضاع المالية العامة.أفى تحسن  قتصادياإلصالحات الداعمة للنمو والنشاط جراءات واإلاإل

 ل وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصاديةالي من قباإلجم يالناتج المحل امتم تحديث أرق * 
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  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢تي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة املالية  اضات الالصالحات واالفرتأهم ا
 ــي ــنة المالي ــة الس ــروع موازن ــمن مش ــة  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ة تض ــا المالي ــن المزاي ــة م ــاملين مجموع للع

ــة خاصــةً القطاعــات الوب ــة الحيوي ــيم  ظيفي ــل الجــامعى، التعل ــا قب ــيم م ــيم (التعل ــاع التعل ــاملين بقط الع
 .ذلك العاملين بقطاع الصحةمى)، وكلامعى والبحث العالعالى والج

  لخاصــــة للعــــاملين العــــالوة الدوريــــة والعــــالوة اقــــرار إتعكــــس تقــــديرات الموازنــــة فرضــــية
ــة بنســبة  ــانون الخدمــة المدني ــة بنســبة  ٪٨المخــاطبين بق ــر المخــاطبين بقــانون الخدمــة المدني وغي

ــب األ ٪١٥ ــن المرت ــم ــل ي ساســي ف ــى  ٢٠٢٢إبري ــد أدن ــه شــهرياً ود ١٠٠بح ــد أقوجني صــى ن ح
ــنوى للعالوتـــين المشـــار  .٢٠٢٢إبريـــل  أول والصـــرف اعتبـــاراً مـــن ليهمـــا إويقـــدر العـــبء السـ

 جنيه.مليار  ٨بنحو 
  زيــادة الحــافز اإلضــافي بفئــات ماليــة شــهرية مقطوعــة ومتدرجــة وفــق الــدرجات الماليــة لكــل مــن

جنيـــه  ١٧٥ة (يـــون الخدمـــة المدنالمخـــاطبين بقـــانون الخدمـــة المدنيـــة، وغيـــر المخـــاطبين بقـــان
جنيــــه  ٢٧٥ ؛جنيـــه للدرجــــة الثالثـــة ٢٢٥ ؛للـــدرجات الماليـــة السادســــة، الخامســـة، الرابعــــة

ــةللدر ــة الثانيـ ــى ٣٢٥ ؛جـ ــة األولـ ــه للدرجـ ــام ٣٥٠ ؛جنيـ ــدير عـ ــة مـ ــه لدرجـ ــه  ٣٧٥ ؛جنيـ جنيـ
ــة ــازة)  ٤٠٠ ؛للدرجــة العالي ــة الممت ــه للدرج ــيجني ــة  وه ــا بموازن ــول به ــات المعم الســنة ذات الفئ

. ويقـــدر العـــبء ٢٠٢٢ابريـــل  أولوالصـــرف يبـــدأ اعتبـــاراً مـــن  ٢٠٢١/٢٠٢٢حاليـــة لالماليـــة ا
 جنيه.مليار  ١٨بنحو  ليهإالسنوى للحافز المشار 

  ــار جنيـــه لضـــم  ٢٫٧تخصـــيص نحـــو ــامجى  ٤٥٠مليـ ــتفيدين مـــن برنـ ألـــف أســـرة جديـــدة للمسـ
 "تكافل وكرامة".

  ــات عــدد ــر تعيين ــاة أث ــم مســاعد ٣٠مراع ــف معل ــة ســنوية ت أل ــبتكلف ــوق ــه  ١٫٨ در بنح ــار جني ملي
ة تقــدر لســد العجــز فــى المعلمــين مــن خــالل مســابقة تجــرى لهــذا الغــرض بمتوســط تكلفــة شــهري

ــو  ــه ٣،٨٠٠بنح ــين  جني ــر تعي ــف ٣٠وايضــاً أث ــب أل ــة ت ىوصــيدل طبي ــن بتكلف ــد ع ــار  ١٫٨زي ملي
 جنيه.

 ــاونيهم بال ــدريس ومع ــة الت ــادة أعضــاء هيئ ــودة للس ــافز الج ــادة ح ــززي ــات والمراك ــ جامع د والمعاه
ــم  ــانون رق ــة المخــاطبين بالق ــات البحثي ــك بشــأن تنظــيم الجامعــات  ١٩٧٢لســنة  ٤٩والهيئ فــي وذل

ــة الشـــباب مـــنه /ســـابق توجيهـــات الســـيد إطـــار  مرئـــيس الجمهوريـــة بتحســـين دخـــولهم وخاصـ
ــمن ــة  وتتضـ ــة بنحـــو  مخصصـــات ٢٠٢٢/٢٠٢٣موازنـ ــلع التموينيـ ــة لـــدعم السـ مليـــار  ٩٠ماليـ

ــ ــل نحــو م هجني ــ ٨٧قاب ــه املي ــة ر جني ــاتورة دعــم الســلع التمويني ــةف ــام بموازن الحــالي.  المــالى الع
ــة  ــة وجــود مخصصــات بقيم ــديرات الموازن ــل  ٢٢كمــا تعكــس تق ــامج تكاف ــل برن ــه لتموي ــار جني ملي

 سرة من األُسر األقل دخالً.أمليون  ٤شهري لنحو  نقديدعم  قديميسمح بتوكرامة وبما 
 ــتثمار ــة االس ــادة جمل ــىإات الحكوميــة زي ــه منهــا م ٣٧٦٫٤ ل ــار جني ــار  ٢٥٥لي تمويــل جنيــه ملي

ــة  ــن الخزان ــة،  ٢٤٥٫٤(م ــن الخزان ــول م ــة)  ٩٫٦تم ــا الخزان ــه تموله ــروض أجنبي ــاب ق ضــمن الب
ــو  ــادس ونح ــار  ١٢١٫٤الس ــه ملي ــي،جني ــل ذات ــوتتضــمن  تموي ــمخك التل ــالزم ات صص ــل ال التموي

 .مة" يالقومي "حياة كرللمشروع 
 ــقتح ــر المســتحقات الدســتورية قي ــيم بشــكل كبي ــالغ تســمح  للصــحة والتعل ــن خــالل تخصــيص مب م

 .بزيادة االستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام
  ــاســتهداف ــوائض تحصــيل الضــريبة المســتحقة عل ــة بشــكل فعــال وتحصــيل ف ــارة االلكتروني ى التج

 .مليار جنيه ١٠من البنوك العامة بنحو 
 من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية هليار جنيم ٦رها دتحصيل حصيلة ق. 
 لكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافي. اخفض أسعار عباء وتكلفة أستكمال تحمل إ 
   ــائر ــك المركــزي لخس ــدم تحقيــق البن ــا الخزانــة ضــمان ع ــنعكس علــى العامــة للدولــة تتحمله وت

 زنة العامة. بيانات الموازنة العامة ودين أجهزة الموا
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  اإليرادات العامة:

زيـادة سـنوية لجملـة االيـرادات   ٢٠٢٢/٢٠٢٣يتضمن مشـروع موازنـة السـنة الماليـة  
ــة  ٪١١٫٢بنحـــو  ــةمقارنـ ــام  بتقـــديرات موازنـ ــالى العـ ــو إلتصـــل  ٢٠٢١/٢٠٢٢المـ ــى نحـ   لـ

التطبيـق الكامـل لإلجـراءات  لك فـى ضـوءى)، وذلمن الناتج المح  ٪١٦٫٧(  همليار جني  ١،٥١٨
جــراءات نفــذت خــالل الفتــرة الســابقة وكــذلك اإل والتــيوغيــر الضــريبية  االصــالحية الضــريبية

سـتعمل علـى توسـيع   والتـي،  علـى مجلسـكم المـوقر  المستهدفة بمشـروع الموازنـة المعـروض
  . قتصادياإلالنشاط  ة بييبرربط القاعدة الضيرادات بشكل فعال وعادل وزيادة درجة قاعدة اإل

ــذ اإل ــر تنفي ــديرات أث ــس التق ــا تعك ــين كم ــة وتحس ــة بميكن ــالحات الخاص دارة داء اإلأص
تعـديالت قـانون نفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال، وعلى رأسها  إالضريبية و

 ة التعـاونر منظمـيوفقًا لمعاي نيةلكترولتحصيل الضريبة على التجارة اإل  ضريبة القيمة المضافة
بالتعـاون مـع والـدخل كـذلك تعـديالت قـانون  وقتصادية وأفضـل الممارسـات الدوليـة  والتنمية اإل

، بهـذه القـوانينعـداد المسـجلين المخـاطبين  أالعمـل علـى زيـادة  الموقر. كما نستهدف  مجلسكم  
تمرار سـ، واينلومللم  مةوتحسين الخدمات المقد  الضريبيالتوسع فى حصر المجتمع  استمرار  و

ون الضرائب على المهن الحـرة والتوسـع فـى تسـجيل أصـحاب المهـن الحـرة لتوسـيع تفعيل قان
ربــاح الرأســمالية، باإلضــافة إلــى القاعــدة الضــريبية، وتحصــيل الضــريبة المفروضــة علــى األ

ذون أالضـريبية علـى عوائـد األوراق الماليـة الحكوميـة مـن  تطوير وتحسين المعاملـة  استمرار  
ً ير منظومـة تحصـيل الضـريبة علـى المرتبـات واألل علـى تطـوك العمـلوكـذ  وسندات  جـور وفقـا

  . نأفى هذا الش  العالميةفضل الممارسات  أل
تحسين التغطية الضريبية من خالل المستهدفة  على رأس اإلصالحات الضريبية    يأتيكما  

 ائبريانـات مصـلحة الضـوربـط قواعـد بجـور،  المرتبـات واألضـرائب  منظومـة  ميكنة  استمرار  
، وتحسين ودعم أسـاليب إدارة المخـاطر مـن خـالل االسـتخدام ات صناديق المعاشاتواعد بيانبق

اسـتمرار تحصـيل الخزانـة (المالـك) لجـزء مـن األفضل والذكي للبيانـات والمـوارد، فضـالً عـن  
  العام.طاع الق  والهيئات األقتصادية وشركات  البنوك العامةرباح المحققة من قبل األفوائض  

دارة الضـريبية واإلجانـب السياسـة  على المستهدفةصالحات اإلتلك كافة ن أرغم من  لوبا
توســيع القاعــدة الضــريبية وتحصــيل مســتحقات الخزانــة العامــة، إال أن  وتســتهدفعلــى تعمــل 

ً تمر بها البالد الظروف االستثنائية التي االعتبار الحكومة أخذت في   قامـت باتخـاذحيـث  وعالميا
كثر والقطاعات األ  لفئاتتقديم المساندة لمحددة والمؤقتة والتى تستهدف  الاءات  رالعديد من االج

تعـديل منظومـة الضـرائب علـى   أسـتهداف  علـيهم مثـلتخفيـف العـبء الضـريبي  بهدف    تضرراً 
 ٣٠إلـى  هلـف جنيـأ ٢٤٪ مـن ٢٥بنسـبة  من الضريبة  عفاء  االجور والمرتبات مع زيادة حد اال

ضافة إلـى تحمـل الخزانـة العامـة للدولـة لقيمـة الضـريبة ين باإلنتخفيف عن المواطألف جنيه لل
مليـار جنيـه فضـالً عـن  ٣٫٧٥سـنوات بقيمـة  ٣ة المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة العقاري
تعديالت على مشروع قانون الضريبة علـى الـدخل لتنشـيط البورصـة المصـرية وتجديـد اقتراح  

ديسمبر المقبل   ٣١واإلجراءات المقررة حتى  ألحكام  ازعات الضريبية والعمل بقانون إنهاء المنا
صناديق االستثمار واألوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وغيرهـا إعفاء  والعمل على  

جراءات على جانب االيرادات العامة سواء الضـريبية أو الغيـر ضـريبية التـي مـن شـأنها من اإل
  .قتصادي المحليى النشاط اإلحفاظ علللى المواطنين واتخفيف آثار األزمة الحالية ع
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 نفاق العام:  إل ا 

سـعار أدفات واالفتراضات االقتصادية من معدالت نمو ومعدالت تضخم وفى ضوء المسته

فـى  خـذاً كـذلك أو المحليـة والدوليـة،سندات الذون واألفائدة متوقعة على إصدارات الحكومة من 

وكذلك المستهدفات الخاصة بجملـة   الفائدة  وألسعار  وليةاأل  م السلعهعالمية ألسعار العتبار األاإل

وكذلك فـى ضـوء  تحصيلها،ضريبية وغير الضريبية المتوقع يرادات اليرادات العامة سواء اإلاإل

فيجـب أال يتعـدى   ،اإلجمـاليللنـاتج المحلـى  العامـة  استهداف خفض نسبة دين أجهزة الموازنـة  

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣  المـاليازنـة العـام  شـروع مومفوعات الفوائـد بحجم المصروفات العامة عدا مـد

لإلنفـاق فـى تحقيـق مسـتهدف الفـائض قصـى  مليار جنيه. وسيسـمح هـذا الحـد األ  ١،٣٨١نحو  

العامـة جهـزة الموازنـة  أمن الناتج المحلى ومن ثم خفض نسـبة ديـن    ٪١٫٥األولى والذي يبلغ  

  للناتج المحلي.
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: آفاق االقتصاد العاملي ملشروع موازنة العام املايل
ً
 ٢٠٢٢/٣٢٠٢  ثانيا

 أداء االقتصاد العالمي:   .١

اير دولي في يـن د اـل دوق النـق ه من المتوقع نمو  أ  ٢٠٢٢  أظهر أخر تقرير لصــــــن ــاط ـن النشـــ

ــادي المي    االقتصـــ ام    ٪٤٫٤نحو  بالـع دره  ٢٠٢٢في ـع دل نمو ـق ة بمـع ارـن في ـعام   ٪٥٫٩  مـق

ــل إلى  .  ٢٠٢١ وـجاء .  ٢٠٢٣في ـعام    ٪٣٫٨ومن المتوقع أن يتـباـطأ مـعدل النمو أكثر ليصـــ

ــار المتحور الـجدـيد لفيروس كوروـناإنخـفاض بـعد  إلـهذا ا في  وـبدأت اـلدول    "أوميكرون"  نتشـــ

ــافية على التنقل. ــافة إلى ذلك  فرض قيود إضـ مع  النمو من المتوقع أن تنخفض توقعات  فإضـ

مع  و .ورفع أـسعار الفائدة وزيادة معدالت التـضخم  للحزم التحفيزية  خفض الدول المتقدمةبدء 

اندالع الحرب بين روســــيا وأوكرانيا، من المتوقع أن يخفض صــــندوق النقد الدولي توقعاته 

 غيرالتأثير مدىولكن ال يزال  .العالمي بعد أخذ العواقب االقتصــادية للحرب في االعتبارللنمو  

   .ومدى توسع نطاقها  الحربالستمرار  الزمنية مدةالأنه سيعتمد على  واضح حيث  
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 :التجارة الدوليةحركة  .٢
ا في أكتوبر   ــدار لـه ارة  ٢٠٢١في أخر إصـــ ة أن حجم التـج المـي ارة الـع ة التـج ت منظـم ، توقـع

٪ ٤٫٧ه ارتفاع بنـسبة  يلي ٢٠٢١في عام   عالمياً ٪ ١٠٫٨الـسلعية ـسوف يتعافى لينمو بمعدل 

ــلعية بنســـبة  و ٢٠٢٢في عام    .٢٠٢٠في  ٪٧٫٤ذلك مقارنةً بإنكماش في حجم التجارة السـ

ومن المتوقع أن يحدث هذا النمو مع حل مشـكلة نقص العرض وعودة التجارة لمسـتويات ما 

  قبل الوباء.

على التجارة العالمية ال يزال بين روـسيا وأوكرانيا الحرب  ومدى وتجدر اإلـشارة إلى أن تأثير 

العقوبات على روسـيا إلى . فقد تؤدي الحرب في أوكرانيا وفرض بصـورة كاملة   غير واضـح

تعتبر أوكرانيا وروســيا مصــدرين ، وإعادة تشــكيل ســالســل التوريد العالمية وحركة التجارة

تسـتورد أوروبا فعلى سـبيل المثال  الحبوب والطاقة. ومعادن  ال مثلسـلع  لعديد من الرئيسـيين 

ما تســتورد بين .نفط من روســياال٪ من  ٢٥غاز الطبيعي واتها للجاحتيا٪ من ٤٠ما يقرب من  

ــر ما يقرب من  ــيا وأوكرانيا وارداتمن   ٪٨٠مصـ ــتوردة ه  القمح من روسـ ذا بخالف ما تسـ

   .  مصر من السلع األخرى من تلك الدولتين مثل زيت الطعام والذرة ..... الخ

 :وأسعار الفائدة  التضخمارتفاع معدالت  .٣
ية ارتفاعاً حاداً حتى قبل اندالع حرب  اـس لع األـس ا. فبينما  يأوكرانيا وروـسـشهدت أـسعار الـس

كان الطلب على السـلع في تزايد مع تعافي االقتصـادات، لم يتمكن المنتجون من مواكبة هذه 
الم اء الـع ا أدى إلى نقص في العرض بجميع أنـح ادة مـم ب  الزـي ة بحجم الطـل ارـن د أدى  مـق . وـق

التضــخم في    فارتفع معدل  ذلك الى ارتفاع معدالت التضــخم عالمياً حتى في الدول المتقدمة.
فقط في فبراير    ٪١٫٧مقارنةً بمعدل  ٢٠٢٢  فبرايرفي  ٪٧٫٩الواليات المتحدة ليصــــل إلى 

كما شــهدت    عاًما. ٤٠منذ  لتضــخم في الواليات المتحدةأعلى مســتوى ل . ويمثل ذلك٢٠٢١
فقط في   ٪٠٫٩مقارنة بمعدل   ٢٠٢٢٪ في فبراير  ٥٫٩منطقة اليورو معدل تضـــخم بنســـبة  

. ومع اندالع حرب أوكرانيا وروســـيا من المتوقع أن ترتفع معدالت التضـــخم  ٢٠٢١فبراير  
 أكثر خالل الشهور المقبلة.  

، اتجهت العديد ٢٠٢٠وـسط تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ االقتـصاد العالمي الحاد في عام  
واألشــخاص. كما   من الدول حول العالم إلى إتباع ســياســات مالية توســعية لدعم الشــركات

عار الفائدة  ات نقدية توـسعية عن طريق تخفيض أـس ياـس إتبعت العديد من البنوك المركزية ـس
والتوســع في شــراء األصــول والســندات لدعم الســيولة في أســواق المال ولمحاولة تنشــيط 

ــخم ــاد. ومع ارتفاع معدالت التضـ ــائ االقتصـ ــعار  لإدة تتجه العديد من البلدان  السـ ى رفع أسـ
 ٠٫٢٥وـبالفـعل قرر مجلس االحتـياطي الفـيدرالي رفع ســـــعر الـفاـئدة بمـقدار   دة ـتدريجـياً.ـئالـفا

دة في الواليات المتـحدة األمريكـية  للـفاـئ ، لتكون أول زيادة٢٠٢٢فبراير   ١٦نقـطة مئوية في 
ومن  ٢٠٢٢مايو  ٤مئوية فى  نقطة  ٠٫٥٠ثم رفع سعر الفائدة بمقدار   ٢٠١٨منذ ديسمبر 

وأتبـعت   ٢٠٢٣و  ٢٠٢٢المزـيد من الزـيادات في أســــــعار الـفاـئدة في ـعامي    المتوقع ـحدوث
 ً   .معظم البنوك المركزية فى العالم نفس اإلتجاه ورفعت أسعار الفائدة تدريجيا
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  :السلع األساسية .٤

لتســتقر    ٢٠٢٢ تشــير أحدث التقديرات العالمية إلى ارتفاع أســعار النفط العالمية خالل عام

العديد من المؤســســات المالية  وتوقعات   وفقا لتقديراتدوالر   ١٠٠عند مســتويات تجاوزت 

 الدولية.

قياسـية وغير لي مسـتويات  إ ٢٠٢١دوالر في مارس  ٦٣٫٥وقد ارتفع سـعر خام برنت من  

نوات طويلة لتقترب من   بوقة منذ ـس ــمـس ن ينخفض  أقبل  ٢٠٢٢فى فبراير  دوالر  ١٣٠الــــ

  ٢٠٢٢بريل إوائل أواخر مارس وأدوالر بحلول   ١٠٠برميل برنت ليستقر عند حوالى  سعر  

ل فى أول    ١١٠ليرتفع مرة أخرى الى   ايودوالر للبرمـي ب    ٢٠٢٢ـم ادة الطـل ة زـي ك نتيـج وذـل

عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من البلدان حول العالم وعودة االستهالك إلى مستويات  و

ــببما قبل الجائحة،   ــبة متلقي    بسـ نجاح اللقاحات في الحد من خطورة الجائحة وارتفاع نسـ

بالنســبة لعدد الســكان في العديد من الدول وخصــوصــاً في الدول المتقدمة والتي   اتاللقاح

ــاـفة إلى ـتأثير أزـمة الـطاـقة في أوروـبا نتيـجة نقص    الطـلب.  ر علىتؤثر بشــــــكل كبي ـباإلضـــ

مما   وأيضــاً فى ضــوء تداعيات األزمة الروســية األوكرانية  الروســية  الغاز الطبيعيمدادات إ

ــعارأدفع  ــل  لى اإلإ هســ ــتويات تاريخية وهو ما أدى لزيادة الطلب على لى مإرتفاع لتصــ ســ

   وللتدفئة.والفحم كمصدر بديل للطاقة  البترول  

ــدر   ــوء ذلك، أصــ وفي ضــ

تـقـريـره  الـــدولـي  الـبـنـــك 

الشــهري فيما يخص تطور 

ــية   ــاس ــلع األس ــعار الس أس

ــهر مارس  أخذاً   ٢٠٢٢لش

في االعتبــار تطور األزمــة  

ــية األوكرانية حيث   الروســ

قفز مؤشـــر أســـعار الطاقة  

ــة   خـفضـــــ مــن اـل بـلـــدان  ـل ـل

ــب ــطة الدخل بنس ة  والمتوس

  . ٢٠٢٢بين فبراير ومارس  ٪٢٤٫١
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ــعار ــهدت أسـ ــلع الغذائية والحبوب وبالتحديد القمح فقد شـ ــواق السـ  همأما فيما يتعلق بأسـ

الســلع  ثر على عرض  اع بين روســيا وأوكرانيا وهو ما أالصــر اشــتدادتصــاعداً كبيراً نتيجة 

ــتحوذ الدولتان على حوالي  ــادرات القمح عالمياً   ٪٣٠الغذائية، حيث تسـ من  ٪٢٠ومن صـ

 ن صــادرات زيت عباد الشــمس عالمياً. كذلكم ٪٨٠صــادرات الذرة عالمياً باإلضــافة إلى 

دة   ارتفـعت ار األســــــم أســــــع

ــعار  عالمياً نتيجة ارتفاع أســ

الطــاقــة وبــالتحــديــد ســـــعر 

از الطبيعي وهو   البترول والـغ

ما ســـوف يؤثر على إنتاجية  

ــة  ــزروعـ ــمـ الـ ــي  األراضـــــ

بمحاـصيل الحبوب بـشكل عام 

ــكل خاص  والقمح والذرة بشـ

لالسمدة الستخدام المزارعين  

التحـديـد في  قـل  أبشـــــكـل   وـب

وأو ــا  ــاأوروب ــد    كراني ق ــا  مم

اإلإيؤدى   تراجع  ــة  لى  ــاجي نت

 الســلبيلى التاثير  إباإلضــافة 

ــاع ــدخالت   الرتف م ــار  أســـــع

   اإلنتاج األخرى.

بعرض  ــدولي  ال ــك  البن ــام  وق

ار أهم الســـــلع   تطور أســــــع

ــيـــة   ــغـــذائ ــزيــوت    وهــيال ال

والحبوب حيث ارتفعت أسعار 

ــبة   ــبة    ٢٠٢٢فبراير ومارس  بين   ٪١٢٫٢الزيوت بنسـ ــعار الحبوب بنسـ بينما ارتفعت أسـ

الروـسية والتقلبات الـسوقية التي  -  خالل نفس الفترة بـسبب تفاقم األزمة األوكرانية ٪١٤٫٥

  يشهدها العالم كنتيجة مباشرة لهذه التطورات. 

 ٢٠٢٢المصدر: التقرير الشهري ألسعار السلع األساسية للبنك الدولي لشهر مارس 
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ً رتفاع األامن العناصـــر المؤثرة والمســـاهمة فى  وأيضـــاً   نخفاض نســـبة  اهو    ســـعار عالميا

عام، حيث يبلغ    ٢٠آخر  المخزون للطلب في الدول المصـــدرة للقمح ألقل المســـتويات خالل

في الوـقت الـحالي وهو ـما ـقد يتســــــبب في المزـيد من الضـــــغوط الســـــعرـية   ٪١٣حوالي  

    .التضخمية لسعر طن القمح العالمي

وافقاً مع ما تم عرـضه من البنك الدولي في تقريره الـشهري ألـسعار الـسلع الغذائية، قامت  تو

الفاو) بعرض أحدث تقرير لها على تطور مؤشــــر  منظمة الغذاء والزراعة العالمية (منظمة  

مقارنة   ٪١٢٫٧بنســبة   ٢٠٢٢أســعار الســلع الغذائية العام الذي ارتفع خالل شــهر مارس 

ي   ـف ر  راـي ـب ـف ر  ـــه بشـــ

ضـــــوء التقلبات التي 

ــواق   ــهدها األســ تشــ

ة  ة نتيجـة أزـم المـي الـع

ــا  وأوكراني ــا  روســـــي

أثيرهـا القوي على  وـت

ــلــع  الســــ ــعـــار  أســــ

  األساسية في العالم.

  

 ٪١٧٫١  بنسـبة  ٢٠٢٢نما شـهد مؤشـر أسـعار الحبوب زيادة ملحوظة خالل شـهر مارس  بي

مقارنة بـشهر فبراير متأثراً بالتداعيات الـسلبية ألزمة أوكرانيا وروـسيا على تـصدير الحبوب  

وـباألخص القمح من منطـقة البحر األســـــود مـما ســــــبب تقلـبات في المعروض من الحبوب  

رية مـصر العربية التي تعتبر من أكبر المـستوردين عالمياً  لألـسواق العالمية وباألخص جمهو

بة كبيرة للقمح وبنسـ

أوكــــرانــــيــــا  مــــن 

وعلى ذلك   وروســيا.

تقديرات   إعدادفقد تم  

ة في   اـم ة الـع الموازـن

ــراض  ــت اف ضــــــوء 

متوـسط لـسعر ـشراء 

عــلــى  الــقــمــح  طــن 

ــاس  دوالر   ٣٣٠أسـ

  للطن.
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حيث  ٢٠٢٢األكبر خالل شـهر مارس شـهد مؤشـر أسـعار الزيوت الزيادة  ومن ناحية أخرى  

وذلك في ضـــوء النقص الحاد   ٢٠٢٢مقارنة بشـــهر فبراير   ٪٢٣٫٢ارتفع المؤشـــر بنســـبة  

) متأثراً بأزمة روســــيا سالذي تشــــهده األســــواق من الزيوت (وباألخص زيت عباد الشــــم

  وأوكرانيا والتقلبات التي تبعتها في المنطقة والتي تعتبر من أكبر المناطق تصديراً للزيوت.  

اك  وأخيراً   ً فهـن ــا د    أيضـــ دـي اج الـج د تؤثر على اإلنـت اخ والتي ـق المـن ة ـب بعض المـخاطر المتعلـق

أســــــعار القمح في  فى ـتذـبذب  ال  مزـيد من  للقمح خالل الـعام الـمالي الـقادم والتي ـقد تؤدي إلى

  األسواق العالمية.
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 المخاطر االقتصادية وسط حالة من عدم اليقين العالمية  .٥

االقتصـــاد   فى وقت ال يزال  محاطة بقدر كبير من عدم اليقين  العالمىال تزال آفاق االقتصـــاد 

ــراع ىأدوقد    ،كوروناجائحة  ثار اّ بالكامل من   يتعافالعالمي لم  ــيا وأوكرانيا  الصـ بين روسـ

   .باألسواق العالمية إلى مزيد من االضطرابات

  فىكوروـنا  ـجائـحة حـيث ســـــاهـمت    الـعالمي في ارتـفاع حتى قـبل الحرب،ـكان التضـــــخم  وـقد 

، مما أدى إلى ارتفاع التوريد العالمية وأســواق المال  اضــطرابات كبيرة في ســالســلحدوث 

بين روـسيا  الـصراعالمواد الغذائية. ومع اندالع أـسعار معظم الـسلع األـساـسية مثل البترول و

ــكلةتلك  مت  قاتف  وأوكرانيا ــلع  .  المشــ ــيين في العالم للســ فكال البلدين من الموردين الرئيســ

ُ رئيســي  اً مصــدربشــكل خاص  أوكرانيا تعتبر و الغذائية والطاقة والمعادن واألســمدة للســلع    ا

٪ من ١٥ يلاعباد الشـــمس وحو٪ من صـــادرات زيت  ٤٠ولة عن  ئنها مســـأحيث   الغذائية

ً  يوردانو .العالمية  ـصادرات الذرة الـشعير وـصادرات القمح  ربع  حوالي   روـسيا وأوكرانيا معا

من  ٪١٨باإلضـــافة إلى ذلك تورد روســـيا ربع صـــادرات الغاز الطبيعي العالمية و .العالمية

المعـادن والمنتجـات    ٪ من صـــــادرات النفط الخـام.١١صـــــادرات الفحم و وفيمـا يتعلق ـب

٪ ١٠٪ من الصـادرات العالمية من البالديوم والنيكل و٢٠الصـناعية، توفر روسـيا أكثر من  

  ٪ من صادرات األسمدة.١٥منيوم وومن صادرات األل

 للصــراعوقد أوضــحت كريســتالينا جورجيفا المدير العام لصــندوق النقد الدولي أنه ســيكون  

ــادات الـعالم من خالل ثالث قنوات  بين روســــــيا وأوكرانـيا ـتداعـيات كبيرة على ـباقي اقتصـــ

  :رئيسية

  .نتاجساسية ومستلزمات اإلاأل  رتفاع أسعار السلعإ  - أ

 .خفض الدخل الحقيقي بسبب التضخم  -  ب

 .مستثمرينثقة الانخفاض  والمالية  تشديد الظروف   - ج
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 العاملي  االقتصاد  تواجه  التي  املخاطر   أهم 

.  الســابقة   التوقعات في  ورد  مما أضــعف  وضــع في وهو ٢٠٢٢ عام  العالمي االقتصــاد يبدأ .١
 البلدان   عادت ،١٩-كوفيد فيروس من المتحورة الجديدة"  أوميكرون" ســـاللة انتشـــار  فمع
  سـالسـل اإلمداد في  واالنقطاعات الطاقة  أسـعار تصـاعد وأدى. الحركة على قيود فرض إلى
 المتحدة   الواليات  في  سيما  وال  المنتظرة،  المستويات عن نطاقه واتساع التضخم ارتفاع إلى

  محدودة  النمو آفاق  وباتت.  النامية واالقتصــادات  األســواق الصــاعدة اقتصــادات  من وكثير
 تعافي االســـتهالك   وبطء  العقارات قطاع في  الجاري  االنكماش جراء من  الصـــين في أيضـــا

 بالتوقعات.  مقارنة  الخاص

أنها ـضربة  كبيراً بل  اً تمثل خطر  أوكرانيا والتىفى  الـصراعالعام ومن المخاطر البارزة هذا  .٢
ألن روســيا  ونظراً  التضــخم،ســرعة  وزيادةالنمو    إلى تباطؤقوية لالقتصــاد العالمى تؤدى 

فقد أدت انقطاعات ســـالســـل اإلمداد إلى من أكبر الدول المنتجة للســـلع األولية    وأوكرانيا
ارتفاع األســعار العالمية بصــورة حادة، وال ســيما أســعار النفط والغاز الطبيعي. وشــهدت 
تكاليف الغذاء قفزة في ظل المســــتوى التاريخي الذي بلغه ســــعر القمح، حيث تســــهم كل 

 .من صادرات القمح العالمية ٪٣٠سبة  بن  وروسيا أوكرانيا  من

الصـورة قد التتضـح   أوكرانيا أن  بالصـراع فىصـرح صـندوق النقد الدولى فيما يتعلق   وقد .٣
إال أن هناك بالفعل عالمات واضـــحة على أن   طويلة،بشـــكل كامل لبعض اآلثار لســـنوات  

ن المصاعب  إليه من قفزة فى تكاليف الـسلع األولية الضرورية ستزيد م ىوما أفـض الـصراع
ياـسة فى بعض البلدان لتحقيق التوازن بين إحتواء التضـخم   ودعم التى يواجهها صـناع الـس

 التعافى اإلقتصادى من الجائحة.

٤ .  ً ً  تشـكل التغيرات المناخية التى يواجهها العالم تحديا  لما تسـببه من   الراهن العصـر  في  مهما
 تهديداً  تشــكل  المناخية اآلثار لهذه  والمالية االقتصــادية  ن االنعكاســاتأ حيث فادحة خســائر

 .  المنطقة في  والرخاء  للنمو كبيراً 

  في"  عليها  يُندم ال التي"  القيمة  عالية للتدابير  أولوية  إعطاء يجب  بأنه  الصـــندوق  فادأ وقد .٥
 القدرة   بناء  مع –  المعقولة  المستقبلية  المناخ  ـسيناريوهات كل تبررها  والتي المخاطر  إدارة
ه  -  المثال ـسبيل  على ،مـصر ففي.  المـستقبلي التغير  مع  التكيف على تثمارات تَُوجَّ  لطرق   اـس
 التركيز   ينصـب - المتحدة  العربية  اإلمارات  وفي  -  الصـحية  والرعاية  والتعليم الحديثة الري
ــاءات  النظيفة  الطاقة على ــتدامة  واإلنشــ ــديدة البلدان وفي -  المياه على  والحفاظ المســ   شــ

 التكيف   على والـقدرة  للكوارث  الـتأـهب في  االســـــتثـمار الضـــــروري  من  للمـخاطر،  التعرض
  طاجيكســتان   قامت  وقد.  جتماعيةاإل  الصــالبة وتعزيز  المؤســســات،  تقوية  جانب إلى  معها،

 المتطرفة   المناخية باألحداث  المبكر  اإلنذار  أنظمة بتطوير  المثال،  سـبيل على  وأوزبكسـتان،
 .للحدود العابرة  والكوارث
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: آفاقثالث
ً
   ٢٢٠٢/٣٢٠٢املصاحب ملشروع موازنة العام املايل  االقتصاد احمللى  ا

بعـد تحقيـق   ٢٠٢١/٢٠٢٢لعـام    ٪٥٫٧  مصـرب  قتصـاديمن المتوقع أن يحقـق معـدل النمـو اإل

. هذا وقد كانت نسبة النمو الفعلـي للنصـف في العام السابق  ٪٣٫٣معدل نمو إيجابى أيضاً قدره  

ــام  ــادم تعكــس افتراضــات أداء اإلو .٪٩األول مــن الع قتصــاد المصــري خــالل العــام المــالي الق

االعتبـار عنـد  فـي عـينخـذه أ(وهو مـا تـم  ٪٥٫٥ تسجل اقتصادي نمو معدالت ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ضـوء   وفـي  وروسيااألزمة الحالية بين أوكرانيا    ويأتي ذلك في ضوء.  زنة)االمومشروع  عداد  إ

التي أعاقت الحركة االقتصادية   كوروناجائحة  اعيات  تد  منلالقتصاد المصري  التدريجي    يتعافال

  ومحلياً.و عالمياً  النممعدالت  و

وقــد صــاحب التزايــد المســتمر فــى معــدالت النمــو الحقيقــى لإلقتصــاد المصــرى خــالل الســنوات 

الماضية في وجود تناقص مستمر فى معدالت البطالة مما يعنى أن النمو المحقق ساهم فى خلق 

بأعـداد جيـدة للـراغبين فـى العمـل وهـو الهـدف األهـم لبرنـامج اإلصـالح فرص عمـل حقيقيـة و

اإلقتصادى، حيث يعتبر خلق فرص عمـل الئقـة أهـم وسـائل تحسـين دخـول المـواطنين وأفضـل 

  برامج الحماية والعدالة اإلجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير واالستدامة.  

 االقتصادي:  لدفع ومساندة النشاطجهود الحكومة  .١
األزمة التي انـدلعت بـين روسـيا وأوكرانيـا والتـي ترتـب عليهـا ع التحول الطارئ نتيجة  وم

ــى اإل ــات اقتصــادية كبيــرة عل ــة وتبعي ــاألخص ضــغوطات تضــخمية هائل قتصــاد العــالمي وب

مسـاندة كافــة القطاعـات االقتصـادية واالجتماعيــة اســتهدفت الحكومـة  قتصـادات الناشـئةاإل

وي ومستدام في ظل الجائحة وللتعامل مـع تـداعيات األزمـة لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي ق

 مليـار جنيـه  ١٣٠بقيمـة    جتماعيةإخصصت الحكومة حزمة  علنت وأ.  بين روسيا وأوكرانيا

 للتعامل مع االوضاع الحالية متمثلة فى اآلتى:

جنيهـا (تكلفـة   ١٢٠وبحـد أدنـى    ٪١٣بنسـبة    ٢٠٢٢بريل  إزيادة المعاشات اعتباراً من   •

 مليار جنيه)؛ ٣٨ها سنوية قدر

 ألف جنيه؛ ٣٠ألف جنية إلى  ٢٤من  ٪٢٥زيادة حد اإلعفاء الضريبى  •

 ٢٠٢٢بريـل إمـن  الخدمة المدنية بدءاً قانون بالمخاطبين زيادة العالوة الدورية للعاملين  •

غيـر الالعـاملين جنيه شـهريا. وكـذلك مـنح   ١٠٠من األجر الوظيفى بحد أدنى    ٪٨بنسبة  

مـن  ٪١٥بنسـبة  ٢٠٢٢بريـل إمـن  خدمة المدنية عالوة خاصة بـدءاً القانون  بمخاطبين  

ً   ١٠٠األجر األساسى بحد أدنى   ، كما تـم مليار جنيه)  ٨(تكلفة سنوية قدرها    جنيه شهريا

ومتدرجة وفق الـدرجات الماليـة لكـل بفئات مالية شهرية مقطوعة  زيادة الحافز اإلضافى  

 ٢٠٢٢والصرف بدءاً من إبريـل  المدنية    بقانون الخدمةوغير المخاطبين  من المخاطبين  

 ؛مليار جنيه ١٨بتكلفة سنوية قدرها نحو 
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ألف أسـرة جديـدة للمسـتفيدين مـن برنـامجى   ٤٥٠مليار جنيه لضم    ٢٫٧تخصيص نحو   •

 "تكافل وكرامة".

جنيهـا للسـلع األساسـية ومسـتلزمات اإلنتـاج حتـى نهايـة   ١٦تحديد الدوالر الجمركى بـ   •

 بريل؛إ

سـنوات   ٣عباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمـدة  أالموزانة    استهداف تحمل •

 مليار جنيه؛ ٣٫٧٥بتكلفة قيمتها  

قتصاد المصـري لتجنب حدوث أي اختالالت في اإلعدد من اإلجراءات األخرى    لىإباإلضافة  

  استدامة األوضاع المالية.  وضمان

ها تحفيز األنشطة االقتصـادية تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنو

نتاجيــة الداعمــة للنمــو وخاصــة فــي قطاعــات الصــناعة والتصــدير، وتكــون قــادرة علــى اإل

كمـا استيعاب العمالة المتضـررة مـن توقـف أنشـطتهم نتيجـة اإلجـراءات الصـحية المتبعـة.  

لفـض التشـابكات الماليـة بـين قطاعـات  وبروتوكـوالتصـياغة خطـط  تستمر الحكومة في  س

 عبـاءأمسـاندة ورد متـأخرات مخصصـات    جهود سداد كافةلة المختلفة ولعل من أهمها  الدو

مليـار جنيـه للمصـدرين  ٢٠مـن  أكثـرمما سـمح بضـخ الحكومة    قامت بهالصادرات والذي  

ــاج. ضــافى إبشــكل  ــادة اإلنت ــي وزي ــى التوســع األفق ــاع الخــاص عل ــز القط ــرهن لتحفي وتب

سـتهداف إوالمسـتقبلية علـى توجـه الحكومـة نحـو  اإلصالحات الهيكليـة واإلداريـة الجاريـة  

أكثـر حفاظـاً علـى وكـذلك سـيكون مسـار نمـو  ،  ذن هللاإمسار للنمو مرتفع ومرن ومستدام ب

ً البيئة، وشامالً لجميع فئـات المجتمـع   القطـاع الخـاص وأنشـطته سـاس بباأل قائمـاً ومـدفوعا

زيـز تنافسـية االقتصـاد جهـود وخطـط الحكومـة المصـرية لتعل  توضيح  يليوفيما    المتنوعة.

  .قتصاد األخضروالتحول إلى اإل قتصادىالمصرى ودعم النمو اإل
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 التحول لالقتصاد األخضر 

 ٢٧تستعد الحكومة المصرية الستضافة مــؤتمر الــدورة الـــ 

اإلطارية حول تغيــر ة  لمؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحد

ادها بشــرم الشــيخ فــي نــوفمبر المقبــل، المناخ، المقرر انعق

ــذ»؛ باعتبارهــا فرصــة  ا مــن أجــل التنفي ــً تحــت شــعار «مع

محورية للعالم أجمع للعمل معًا لتسريع وتيــرة خطــة العمــل 

ــة  ــادئ بروتوكـــول «كيوتـــو» واتفاقيـ ا لمبـ ــً المناخيـــة وفقـ

دول األفريقيــة الــ «باريس»؛ جنبًا إلى جنب مع دعــم جهــود 

وقد تــم تخصــيص   المناخية.يرات  للتخفيف من تداعيات التغ

  .مليار جنيه للمؤتمر ٣٫٠أكثر من 

وفي هذا الصدد ووفقا للتكليفًات الرئاسية بالتوسع في التمويل األخضر والمستدام خالل السنوات 

يئــة، ولــذا فقــد لبقة لالمقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات التنمويــة بمشــروعات صــدي

تمويــل المشــروعات االســتثمارية، مــا بــين ســندات  حرصــت وزارة الماليــة علــى تنويــع مصــادر

دوالرية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صــكوك ســيادية؛ بمــا يُســهم فــي خفــض 

فــاظ تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومــن ثــم اســتدامة مؤشــرات الماليــة العامــة، للح

ار أول طــرح للســندات الخضــراء ى ما تحقــق مــن مكتســبات اقتصــادية ، فقــد نجحنــا فــي إصــدعل

 ٢٠٢٠مليون دوالر في ســبتمبر    ٧٥٠السيادية الحكومية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا بقيمة  

٪، بمــا يضــع مصــر علــى خريطــة التمويــل المســتدام ٥٫٢٥٠ألجــل خمــس ســنوات بســعر عائــد 

 دوالرمليــار  ١٫٥حصلنا علــى أول تمويــل أخضــر بمبلــغ  ٢٠٢١ر  مبنوف  قتصاد األخضر، وفيلإل

مــن مجموعــة مــن البنــوك التجاريــة الدوليــة واإلقليميــة، ويخضــع هــذا التمويــل  ٪٣٫٨وبتكلفــة 

األخضر إلطار مصادر التمويل األخضــر الســيادي لمصــر وعائــداتها الموجهــة لتمويــل المشــاريع 

ا بالعديــد مــن  ١٥ذا اإلصدار لتنفيــذ ن هئد مالوطنية الخضراء، وقد تم توجيه العا مشــروًعا قوميــً

ختلف المجاالت، وتشمل: «مشروعات المياه والصرف الصــحى بشــمال وجنــوب المحافظات فى م

الصعيد، ومحطة الضبعة لتحليــة الميــاه بمطــروح، ومحطــة معالجــة الميــاه بقريــة عــرب المــدابغ 

اريع الطاقة المتجــددة والنقــل النظيــف ومشان،  بأسيوط، ومحطة معالجة المياه فى المحاميد بأسو

لــذى ســيخدم محافظــات القــاهرة الكبــرى؛ علــى نحــو يُســهم فــى ومنها مشــروع «المونوريــل»، ا

 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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ســتثمارات الممولــة مــن جانــب ومـن جانبهــا تســتهدف الحكومــة اســتمرار زيــادة قيمــة اإل

ــة العامــة خــالل العــام المــالي  ــار جنيــه  ٣٧٦٫٤لتصــل لنحــو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣الخزان ــلملي  مقاب

ــغ نحــو  ــة تبل ــديرات متوقع ــه ٣٤٣٫٤تق ــار جني ــام المــالى ملي ــة الع ــا . ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنهاي كم

خـالل العـام المـالي المحلـى مـن النـاتج  ٪٨٤لـى إتستهدف استقرار دين أجهزة الموازنة ليصل 

لى نسبة مديونية بقيمـة إالموازنة تشير    مقارنة بتقديرات أولية لمديونية أجهزة  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

يسـاهم فـي اسـتمرار السـيطرة علـى معـدالت  ، وبمـا٢٠٢٢فـي يونيـو المحلى من الناتج   ٪٨٥

مـر هـام ومتطلـب أالمديونية خالل الفترة الحرجة المرتبطة باألزمة بين أوكرانيا وروسـيا وهـو  

يجابى للمؤسسات الدولية ومؤسسات التصـنيف ساسى ورئيسى للحفاظ على استمرار التقييم اإلأ

ضـافية إفـي إيجـاد مسـاحة ماليـة    االئتماني لجمهورية مصـر العربيـة باإلضـافة إلـى المسـاهمة

طالة عمر الدين ليصـل الـى إحتياجات التنموية المتزايدة للدولة. وتعمل الحكومة على  لتمويل اإل

ونحـو  ٢٠٢٢متوقع في نهايـة يونيـو عام  ٣٫٥من نحو   بدالً   ٢٠٢٣عام مع نهاية يونيو    ٣٫٦

 .٢٠١٣عام في يونيو  ١٫٣

 التضخم والبطالة:   تمعدال .٢

نقطـة   ١٠٠أسعار الفائدة بمقـدار    رفعام البنك المركزي المصري بخر، قعيد آعلى صو

ــىإليعــود  أســاس تراكميــة تــوتر ومــع . ٪٩٫٧٥وهــي  ٢٠٢٠مــارس  فــي نفــس األســعار ل

العــام فــي أســعار الســلع  واالرتفــاع لألزمــة الراهنــة بــين أوكرانيــا وروســيا األوضــاع نتيجــةً 

 ٪١٠٫٥ إلـىليصـل  ٢٠٢١/٢٠٢٢عام    بدايةمنذ    السنويمعدل التضخم    ارتفع  فقد  العالمية،

  . ٢٠٢٢ مارسفي 

 ٪٩٫٦ارتفعت نسبة البطالـة لتصـل إلـى  فقد في أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ االقتصادي،و

نخفـاض ن تعـاود اإلأقبـل )، ٢٠١٨/٢٠١٩عـام  ٪٧٫٩(مـن  ٢٠١٩/٢٠٢٠ مع نهايـة عـام

ــى  ــي  ٪٧٫٤مــرة أخــرى إل ــة االجهــود الحكو بســبب ٢٠٢١ ديســمبرف ــةلمبذومي ــواء إل ل حت

ب التوسع القائم في المشروعات القومية الكبرى ودخـول مـا بوبس  للجائحةالتداعيات السلبية  

مليــون عامــل جديــد فــي القــوى العاملــة فــي الربــع األول مــن العــام المــالي  ١٫٢يقــرب مــن 

مليون موظف وفقاً لتقديرات الجهاز المركـزي للتعبئـة   ١٫١وتوظيف حوالي    ٢٠٢١/٢٠٢٢

  حصاء.واإلة  العام
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  تعزيز التنمية البشرية  إجراءات ومبادرات  

  االجتماعية واحلماية  

  تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريـف المصـري "حيـاة كريمـة" بتكلفـة إجماليـة تتجـاوز  - 

مليار جنيه على ثالث سنوات، لتطوير القـرى المصـرية فـي الريـف وتنميتهـا مـن   ٧٠٠

صـة التعلـيم والصـحة والبنيـة التحتيـة فة خا، وبصـخالل مشروعات فـي شـتى المجـاالت

وتســتهدف مبــادرة  والتشــغيل بهــدف تحســين مســتوي المعيشــة واإلســتثمار فــي البشــر،

محافظـــة ويبلـــغ إجمـــالي  ٢٠ومركـــز  ١٧٥قريـــة تقـــع فـــي  ٤٥٨٤"حيـــاة كريمـــة" 

وقـد أدرجـت األمـم  ؛٢٠٢٣إلـى  ٢٠٢٠مليون مستفيد خالل الفترة من  ٥٨المستفيدين 

ياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية للعديد من األسباب: المبادرة درة حة مباالمتحد

لديها مسـتهدفات ّ كميـة واضـحة، قابلـة للقيـاس وتتبـع مسـتوى اإلنجـاز، قابلـة للتحقـق 

لدخولها حيز التنفيذ، توافر الموارد التي تضمن تنفيذها، لها نطاق زمني محدد، وتتالقـى 

 .التى حددتها األمم المتحدة  امةلمستدمية امع العديد من أهداف التن

ــة  -  ــة البشــرية، وتحســين مؤشــرات الحوكم ــة بالتنمي ــدمات ذات العالق ــاءة الخ ــز كف تعزي

باســتكمال اإلصــالحات فــي المجــاالت المختلفــة، خاصــة فــي مجــاالت اإلصــالح اإلداري 

 والمؤسسي ومكافحة الفساد.

 بالشــكل الــذي يســاعده علــىزيــادة اإلســتثمار فــي رأس المــال البشــرى وتأهيــل الشــباب  - 

 مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.

تــوفير وتحســين العديــد مــن الخــدمات الضــرورية المقدمــة للمــواطنين مــع التأكيــد علــى  - 

من هذا التحسن والتوزيع العادل له مـن الناحيـة الجغرافيـة أو مـن حيـث   الجميعاستفادة  

 االستهداف. 

لتـدريب وتمكـين المـواطنين، خاصـة الشـباب لزيـادة فـرص إيجـاد مصـادر   ةفرصـإتاحة   - 

لتحسين الدخول، على سبيل المثال من خالل مساندة المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة 

 ومتناهية الصغر ومنحها الحوافز الممكنة في سبيل تحقيق ذلك.

اإلسـتثمار  تمكين الشباب والمرأة في كافة المجاالت وضمان عدالة الحصول علـى فـرص - 

األمان واإلسـتقرار المـالي والنقـدي بمـا يضـمن تحقيـق اسـتقرار فـي   وتحقيقوالتوظف  

 مستوى أسعار السلع والخدمات واستمرار التسعير السليم للسلع والخدمات.

يــدة أســرة جد ألــف ٤٥٠رامــة بمقــدار ج تكافــل وكزيــادة عــدد األســر المنضــمه لبرنــام - 

فـاء الضـريبى والتوسع فى السكن اإلجتماعى وزيادة المعاشات والمرتبات ورفع حـد األع

 الشامل.تأمين الصحى وضم محافظات جديدة لبرنامج ال
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 اإلصالح المؤسسي وتطوير الجهاز اإلداري للدولة  .٣

لتـي تهـدف إلـى عات او: مـن خـالل تنفيـذ العديـد مـن المشـربرنامج التطـوير المؤسسـي -

ــة، وتطــوير  ــرات االقتصــادية واالجتماعي ــة المؤسســية لتتواكــب مــع المتغي تحــديث البني

منظومة إدارة الموارد البشـرية بهـدف تنميـة مهـارات العنصـر البشـرى وإعـداد قيـادات 

المستوى الثاني عن طريق إعـداد بـرامج تدريبيـة متميـزة تسـتخدم أحـدث األسـاليب فـي 

  لبشرية.ارد اومجال إدارة الم

: ويأتي ذلك عن طريق استهداف تقديم خدمات متميزة برنامج تطوير الخدمات الحكومية  -

بطريقة سهلة لكافة المواطنين والتوسع في استخدام البوابات اإللكترونية ونظم التواصـل 

الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة مع ربط كافـة البيانـات والخـدمات 

 للمواطنين إلكترونياً.  تقدم يالت

: وذلك عن طريق وضع نظام يتسـم تعزيز الشفافية والحوكمة في الجهاز اإلداري للدولة  -

بالشفافية يستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة المجتمعيـة مـع وضـع قواعـد 

  واضحة للوقاية والحد من الفساد.

لتطوير الـدائم والمسـتمر لمنظومـة على ا  األمثل للموارد وهو ما يتطلب العمل  االستغالل  -

فـي   والممارسـات الدوليـة  مواكبـة التحـول الرقمـيإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة و

 .العامة للدولة  إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة

القطــاعي فــي إعــداد ومتابعــة الموازنــة لضــبط  /ر علــى التصــنيف الــوظيفيأكثــ التركيــز  -

  .العامة للدولة  ةموازنلومتابعة تنفيذ ا

سـس ومفـاهيم المحاسـبة ألتحـديث الموحـد العامـة  الماليـةوالعمـل بقـانون  االنتهـاءتـم   -

  والمساءلة، ولضمان التخطيط المالي الجيد.

أساس المبادرات وموازنـة على    العامة للدولةترسيخ العمل على إعداد ومتابعة الموازنة   -

 العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.  نفاقإللرفع كفاءة وجودة ا «البرامج واألداء»
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 :  العربية مصرجمهورية الموقف الخارجي ل .٤

باإلبقاء على تصنيف مصر   قامواقد    الثالثة  التصنيف االئتماني  مؤسسات  جدير بالذكر أنالو

الضوء على مدى فعالية سياسات الحكومـة   حيث ألقوا  مع نظرة مستقبلية مستقرة  االئتماني

مـن انتشـار جائحـة كورونـا والتعامـل الجـدي والنشـط مـع تـداعياتها لحـد  ا  المتبعة من أجل

وتصـدرت  السـلبية علـى المـواطن المصـري واالقتصـاد القـومي  ثـاراالقتصادية للحد من اآل

مصر قـوائم التصـنيف حيـث أن 

مصــر هــي الدولــة الوحيــدة فــي 

فريقيــا والشــرق األوســط التــي إ

ــد التصــنيف  حصــلت علــى تأكي

ــع نظــ ــاني م قبلية مســت رةاالئتم

 مراجعــــاتمقارنــــة ب مســــتقرة

ـــ ــلبية لــ ــدول  ٪٢٤ســ ــن الــ مــ

ــة واإل ــن دول  ٪١٠فريقيــــ مــــ

وفي ضوء ذلك،   وسطالشرق األ

إليكم بعض مـا جـاء فـي تقـارير 

  مؤسسات التصنيف االئتماني:  

  االبقــاء علــى درجــة التصــنيف+B  مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة عنــد مؤسســة فيــتش

)Fitch(  ؤسســات الدوليــة مــرة تأكيــد الم تعكــس« :٢٢٠٢وابريــل  ٢٠٢١فــي مــارس

قتصاد المصري فـي ظـل أزمـة "كورونـا" وتعامـل أخرى على ثقتها فى ثبات وصالبة اإل

تحقيـق   علـىالحكومة المصرية بسرعة وكفاءة مع األزمة الصـحية العالميـة ممـا سـاعد  

ات اءنمو اقتصادي لمصر بالرغم من التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا، مدعوم بـاجر

 .»اظ على االستقرار االقتصادياستباقية للحف

  االبقــاء علــى درجــة التصــنيفB2 عنــد مؤسســة مــوديز مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة 

)Moody’s( يعكــس اســتمرار ثقــة « :التــوالي علــىللمــرة الثالثــة  ٢٠٢١ فــي يوليــو

ل امـمؤسسات التصنيف االئتماني فى مرونة وصالبة االقتصاد المصري وقدرته على التع

مة «كورونـا» علـى عكـس االقتصـادات النظيـرة والناشـئة وتجـاوز كافـة اإليجابي مع أز

مقاومـة  قـوة ومرونـة إطـارالصدمات الخارجيـة والداخليـة الناتجـة عنهـا، وذلـك بسـبب  

الصدمات الذي ظهر خالل الوباء نتيجة الستمرار الحكومة في تنفيذ اإلصالح االقتصـادي 

 .»والمالي والهيكلي
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 على درجة التصنيفء  االبقا  B    سـتاندرد أنـد   مؤسسـةمع نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة عنـد

التـوالي منـذ   علـى  والرابعة  للمرة الثالثة  ٢٠٢٢وابريل    ٢٠٢١في مايو    )S&P(  بورز

تـوازن السياسـات االقتصـادية والماليـة التـى تنتهجهـا الحكومـة   يعكـس«  :بداية الجائحة

ى أن ل فترة التعامل مع الجائحة مما أسهم فخالووزارة المالية خالل السنوات الماضية و

قتصادات المحـدودة جـًدا علـى مسـتوى العـالم التـى يكون االقتصاد المصري واحد من اإل

 .»٢٠٢٠تحقق نمًوا وتحسنًا فى معدالت البطالة خالل عام 

تنفيـذ  فـيجديـة الحكومـة   علـى  المؤسسـات الدوليـة والمسـتثمرين  من  ديتأكذلك  يعكس  و

وعلى الرغم من انكماش االستثمارات   .ينامج الوطني لإلصالح االقتصادي المصربرسياسات ال

األجنبيــة لالســتثمارات  ىظلــت مصــر أكبــر متلقٍــ فقــد ، عالميــاً  ٪٤٠األجنبيــة المباشــرة بحــوالي 

  .٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩عام  المباشرة في إفريقيا

ومـع  .٢٠٢٠/٢٠٢١ عـام ٪ فـي النصـف األول مـن٩العجز التجاري لمصر بنسبة  وقد تحسن

عجز الحساب الجـاري تحسـناً بحلـول من المفترض أن يسجل  فالمية،  ارتفاع معدالت التجارة الع

  السنة المالية المقبلة.  

فريقيـا التـي إمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال  فـي الدولـة الوحيـدة كانت مصر، ٢٠٢٠في عام  

علـى المسـار   وحافظت  يولأفائض    ن تحققأاعت  واستط  ٪٢على من  أمعدل نمو إيجابي    حققت

ن تستمر مصر في تحقيق زيادة معدل نمـو ليصـل أالحكومي ومن المتوقع    ينالنزولي لمعدل الد

  . ٢٠٢١/٢٠٢٢ عام في  ٪٥٫٧لى إ
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: السياسة املالية وأهم النتائج احملققة حىت اآلن رابع
ً
  ا

تعتبر السياسـة الماليـة إحـدى الركـائز واألدوات الرئيسـية لبرنـامج اإلصـالح االقتصـادي 

ألهميتها فـي تحقيـق اسـتقرار مؤشـرات االقتصـاد الكلـي مـن   الشامل الذي تتبناه الحكومة نظراً 

عجــز الموازنــة العامــة والــدين علــى المــدى  خــالل تحقيــق الضــبط المــالي واســتدامة مؤشــرات

لــى دورهــا ومســاهمتها فــي تحفيــز النشــاط االقتصــادي ومعــدالت التشــغيل إالمتوســط باإلضــافة 

وتعزيز كفـاءة وقـدرة منظومـة الحمايـة االجتماعيـة وتحسـين جـودة وكفـاءة واتاحـة الخـدمات 

 االساسية لقطاع عريض من المواطنين.

 الرئيســيجهــزة الموازنــة العامــة الهــدف أعــدالت ديــن وفــى هــذا اإلطــار يعتبــر خفــض م

جهـزة ماليـة خفـض نسـبة ديـن أالمدى المتوسط، حيث تسـتهدف وزارة ال  علىللسياسة المالية  

مـن النـاتج  ٪٧٥ لى معدالت أكثر اسـتدامة تتـراوح عنـد حـواليإالموازنة العامة والوصول بها  

مــن  ٪١٠٢٫٨نســبة مديونيــة بلغــت ، مقارنــة ب٢٠٢٥/٢٠٢٦ المــاليالمحلــى مــع نهايــة العــام 

ولضـمان  ٢٠٢٢فـي يونيـو  ٪٨٥ومتوقـع أن يصـل إلـى  ٢٠١٥/٢٠١٦الناتج فى نهاية عـام 

العـام   خالل  ٪١٫٥قدره    سنويتحقيق فائض أولى    معاودة  تحقيق ذلك تستهدف السياسة المالية

 لمـالىالعـام ا مـن النـاتج المحلـى خـالل ٪٠٫١ولـى بلـغ أمقارنة بفـائض  ٢٠٢٢/٢٠٢٣  المالى

 يوفــائض أولــ ٢٠١٨/٢٠١٩ العــام المــالى خــالل ٪١٫٨ولــى قــدره أوفــائض  ٢٠١٧/٢٠١٨

   .٢٠٢١/٢٠٢٢  العام المالى  من الناتج المحلي خالل ٪١٫٢قدره متوقع  

يرادات الضريبية قاعدة اإلوتنمية  وتستهدف السياسة المالية تحقيق ذلك من خالل توسيع  

العـام لضـمان فاعليتـه وبمـا يسـمح بوجـود نفـاق  صـالح هيكـل اإلإ  واسـتمراروغير الضـريبية،  

زيــادة اإلنفــاق الموجــه للتشــغيل واإلنتــاج والتنميــة مــن اســتمرار مســاحة ماليــة تمكــن الدولــة 

أو جـودة الحيـاة للمـواطن مثـل  االقتصـاديالبشرية بدالً من اإلنفـاق غيـر المـؤثر علـى النشـاط 

نمـو للمصـروفات العامـة مسـتدامة عـدالت فاتورة خدمة الدين. لذا فتستهدف السياسـة الماليـة م

  يرادات العامة.  تقل عن معدالت نمو اإل
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 ٢٠٢١/٢٠٢٢ التقديرات المالية المحدثة للعام المالى

 قتصــادياإلصــالح كــدت الحكومــة التزامهــا وحرصــها علــى الحفــاظ علــى وتيــرة اإلأوقــد 

مسـتهدفات الموازنـة تحقيـق  جتماعيـة المسـتهدفة لجراءات الماليـة واإلواالستمرار فى تنفيذ اإل

فنسـتهدف ولكن في ضوء التعامل المرن والمتـوازن للسياسـة الماليـة   .نحرافقدر من اإل  وبأقل

 ٢٠٢١/٢٠٢٢فى عام  من الناتج المحلى اإلجمالي    ٪١٫٢  ولى مستدام يبلغ نحوأتحقيق فائض  

معـدل  الحفـاظ علـى اسـتدامةوالعمـل علـى  المحلى  من الناتج    ٪٦٫٢لى  إوخفض عجز الموازنة  

 .جهزة الموازنة العامةأدين 

 الناتج المحلي اإلجمالي من قبل وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية  تم تحديث أرقام *            

مـن النـاتج المحلـى  ٪١٢كما تستهدف الحكومة زيادة االيرادات الضريبية لتصـل إلـى نحـو      

ير المنظومــة الضــريبية وتنويــع ن خــالل اســتمرار تطــومــ ٢٠٢١/٢٠٢٢اإلجمــالي خــالل عــام 

القــدرة علــى تحقيــق  ٢٠٢٢ مــارسوتعكــس النتــائج المحققــة حتــى نهايــة  .مصــادر االيــرادات

اإليرادات الضريبية خالل الشهورالتسع األولى مـن العـام   نمو  معدالتارتفعت  المستهدفات حيث  

مليــار  ٥٣٨٫٦يــه مقابــل نحــو مليــار جن ٦٠٧٫٦لتحقــق  ٪١٢٫٨بنحــو  ٢٠٢١/٢٠٢٢المــالى 

نجاح جهود وزارة المالية فى تنفيـذ جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق. وتؤكد تلك النتائج  

ت الميكنـة التوسع في مجـاالبرنامج إصالح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خالل  

تطبيـق الفعلـي لقـانون تحسـين منظومـة الوضبط وحصر المجتمع الضريبى وكـذلك العمـل علـى 

  والجمارك.بة العقارية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب الضري

نفـاق االستمرار تدريجياً فى خفض معـدالت نمـو اإل  الماليكما يستهدف برنامج االصالح  

نفـاق صـالح هيكـل اإلإالستمرار جهـود كنتيجة  ٢٠٢١/٢٠٢٢ عام  في  ٪١٣٫٧العام ليبلغ نحو  

 ٢٠٢١/٢٠٢٢أن يشـهد العـام المـالي    نتوقـعا  ورة خدمـة الـدين. كمـعباء فاتأوالحد من زيادة  

  .من الناتج المحلى  ٪٤٫٥نسبتها إلى  لتصلفاتورة األجور ل النمو الجيداستمرار 
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 المـالى  عـامالالتموينيـة خـالل  قيمة مخصصات دعم السـلع  ن ترتفع  أمن المتوقع  أنه  كما  

 نحـو تصـل إلـىل ٢٠٢٠/٢٠٢١المـالى عن النتائج الفعلية للعـام   ٪١٨٫٣بنحو    ٢٠٢١/٢٠٢٢

(دعم بطاقات التمـوين + معـاش الضـمان +   النقديمليار جنيه وكذلك مخصصات الدعم    ٩٨٫٢

 ٪١٣٨ألصـحاب البطاقـات التموينيـة بنحـو  النقـديتكافل وكرامة) فى ضوء زيادة قيمـة الـدعم 

لمتوقـع أن تشـهد مـن اأنـه  . كمـا  ٢٠١٧/٢٠١٨  المـالى  عـامال  فـى بدايـة  مقارنة بما كان سـائداً 

لتصـل  ٢٠٢١/٢٠٢٢ الحـالي المـاليستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خالل العـام اال

من المتوقـع ارتفـاع مخصصـات شـراء السـلع والخـدمات أنه  كما  .  مليار جنيه  ٣٤٣٫٤إلى نحو  

عـــن النتـــائج الفعليـــة للعـــام المـــالى  ٪١٦٫٦بنحـــو  ٢٠٢١/٢٠٢٢خـــالل العـــام المـــالي 

در ممكن من االهتمام بتلبية االحتياجات االساسـية للمـواطنين مما يعكس أكبر ق  ،٢٠٢٠/٢٠٢١

   .وزيادة االنفاق على الخدمات االساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات

١،٣٠٤،١٨٦          ١،١٠٨،٩١٨          ٩٧٥،٤٢٩             ٩٤١،٩١٠             ٨٢١،١٣٤             ٦٥٩،١٨٤             إجمالي االيرادات العامة

١٧٬٦% ١٣٬٧% ٣٬٦% ١٤٬٧% ٢٤٬٦% ٣٤٬١% معدل النمو ٪

ة ـــ ــ ــ ـ ـ ــــرادات ال ــ ــ           ٩٤٦،٣٧٥          ٨٣٤،٢٨٦         ٧٣٩،٦٣٣         ٧٣٦،١٢١         ٦٢٩،٣٠٢        ٤٦٢،٠٠٧االيـ
١٣٬٤%١٢٬٨%٠٬٥%١٧٬٠%٣٦٬٢%٣١٬١%معدل النمو ٪

ــح  ١٧،٦٨٣٣،١٩٤٢،٦٠٩٥،٢٦٣٢،٩٥٥٣،٧٩٨المنــ
٢٨٬٥%- ٤٣٬٩%١٠١٬٧%- ١٨٬٣%- ٨١٬٩%٣٩٩٬١%معدل النمو ٪

ـــــرى ــــرادات األخــ ١٧٩،٤٩٤١٨٨،٦٣٩٢٠٣،١٨١٢٣٠،٥٣٣٢٧١،٦٧٨٣٥٤،٠١٣االيــ
٣٠٬٣%١٧٬٨%١٣٬٥%٧٬٧%٥٬١%٣٢٬٣%معدل النمو ٪

١،٧٩٤،٨٧٧          ١،٥٧٨،٧٧٤          ١،٤٣٤،٧٢٣         ١،٣٦٩،٨٧٠         ١،٢٤٤،٤٠٨         ١،٠٣١،٩٤١         إجمالي المصروفات العامة

١٣٬٧% ١٠٬٠% ٤٬٧% ١٠٬١% ٢٠٬٦% ٢٦٬٢% معدل النمو ( % ) 

ـــامل  ــ ــ ـــات العــ ــ ـ ــ ضـ ور وتع ــ ــ ــ       ٣٥٧،٠٥٠٬٠      ٣١٨،٨٠٦٬٣     ٢٨٨،٧٧٣٬١     ٢٦٦،٠٩١٬١     ٢٤٠،٠٥٣٬٩    ٢٢٥،٥١٢٬٦أجــ
١٢٬٠%١٠٬٤%٨٬٥%١٠٬٨%٦٬٤%٥٬٥%معدل النمو ٪

ــدمات ــ ـ ــ ــــلع والخـ ــ ـ ٤٢،٤٥٠٬١٥٣،٠٨٨٬٤٦٢،٣٦٥٬٤٦٩،٨٧١٬١٨١،٤٦١٬٩٩٤،٩٥٣٬٤اء السـ
١٦٬٦%١٦٬٦%١٢٬٠%١٧٬٥%٢٥٬١%١٩٬٠%معدل النمو ٪

ــد  ٣١٦،٦٠٢٤٣٧،٤٤٨٥٣٣،٠٤٥٥٦٨،٤٢١٥٦٥،٤٩٧٥٧٩،٥٨٢مــدفوعات الفوائـ
٢٬٥%- ٠٬٥%٦٬٦%٢١٬٩%٣٨٬٢%٢٩٬٩%معدل النمو ٪

ــة  ــ ــ ــا االجتماع ــ ــ ــــح والمزا ـــدعم والمنــ ــ ٢٧٦،٧١٩٣٢٩،٣٧٩٢٨٧،٤٦٢٢٢٩،٢١٤٢٦٣،٨٨٦٣١١،٤٦٥الـ
١٨٬٠%١٥٬١%- ٢٠٬٣%- ١٢٬٧%١٩٬٠%٣٧٬٧%معدل النمو ٪

ــــــرى  ـــــوفات األخـ ـ ـ ٦١،٥١٧٧٤،٧٥٨٧٧،٥٦٥٨٦،٨٠٣٩٩،٧٥١١٠٨،٤٧٥الم
٨٬٧%١٤٬٩%١١٬٩%٣٬٨%٢١٬٥%١٢٬٨%معدل النمو ٪

ثمارات  ـــ ــ ـ ــ ـ ١٠٩،١٤١١٠٩،٦٨٠١٤٣،٣٤٢١٩١،٦٤٢٢٤٩،٣٧٢٣٤٣،٣٥٢اإلسـ
٣٧٬٧%٣٠٬١%٣٣٬٧%٣٠٬٧%٠٬٥%٥٧٬٦%معدل النمو ٪

ة تطور حصيلة أهم بنود االيرادات العام
ه) ون جني (ملي

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠
٢٠٢٢/٢٠٢١

ديري تق

ة تطور حصيلة أهم بنود المصروفات العام
ه) ون جني (ملي

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠
٢٠٢٢/٢٠٢١

ديري تق
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: التقديرات املالية املستهدفة مبشروع موازنة العام املايل خامس
ً
٣٢٠٢/ ٢٢٠٢ا

المـدى   علـىوكـذلك    ٢٠٢٢/٢٠٢٣لتحقيق المستهدفات المالية بمشروع موازنـة العـام المـالي  
 وزارة الماليـةفتسـعى  المتوسط وأهمها تحقيق فائض أولى وخفض نسبة الدين للناتج المحلـى،  

سياسـات وتـدابير إصـالحية فـي مجـال السياسـات   خـالل تنفيـذمن    الحصوتيرة اإل  لى استمرارإ
والتشريعات وتطوير منظومة العمل بالوزارة ومصالحها وبما يضمن رفع كفاءة وقدرة العاملين 

 بها مع التركيز على المجاالت التالية:

نظــراً   ياالقتصــادتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خالل ربطهــا بالنشــاط   .١

 -  ٪١١٫٧( فــرص لزيادتهــاتؤكــد وجــود الضــرائب للنــاتج المحلــى االجمــالي بمصــر  نســبةألن 

 ٢٠٢٠/٢٠٢١إلــى    ٢٠١٩/٢٠٢٠مــن  فــي المتوســط خــالل الفتــرة  من الناتج المحلى    ٪١٢٫١

من خالل زيادة فاعلية استهداف زيادة الضــرائب )  ٪٢٠  -   ١٨  يبلغ نحو  عالميمقارنة بمتوسط  

مــن النــاتج   ٪٠٫٥قــدره نحــو    ســنويبمتوســط  المحلى  ية كنسبة من الناتج  من جهات غير سياد

  .المحلى

تعظيم العائد على أصول الدولة من خالل تبنى سياسات اقتصادية ســليمة مثــل التســعير استمرار   .٢
عــادة إتكلفة إتاحة الســلع والخــدمات ومــدخالت االنتــاج، والمضــي بقــوة فــي بــرامج   يغطىالذي  

وضــاع الماليــة ألجهــزة كل يضمن تحقيق تحسن تدريجي فــى األللدولة بشهيكلة األصول المالية  
الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخــاص فــى 

 صول الدولة.أدارة إالمجاالت االستثمارية و

 همشــة واألقــل دخــالً نفاق العام لصالح الفئات والمنــاطق المرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات اإل .٣
فــى  التــدريجيسياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضالً عن التوســع   وإتباععمل  وخلق فرص  

الموجــه للفئــات المســتحقة واألمــاكن المســتهدفة، وزيــادة قيمــة  العينــي الــدعماســتخدام بــرامج 
 ت العامــةومعدالت اإلنفاق االستثماري الموجه لتحسين البنيــة األساســية ورفــع مســتوى الخــدما

، وميكنــة وربــط قواعــد البيانــات المتاحــة بمــا يســمح بتوجيــه مــوارد خص الصحة والتعلــيموباأل
 لى الفئات المستحقة.إالدولة المحدودة 

جــراءات وذلــك مــن خــالل توحيــد اإل  ءتهاورفع كفا  تحسين اإلدارة الضريبيةاستمرار العمل على   .٤
صــغار بي متخصصة للتعامــل مــع كبــار ولجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضري

ترونيــة لكالممولين بالميكنة اإلوكافة  كبار ومتوسطي    إلزامالممولين كل على حدة، باإلضافة إلى  
، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبســط للشــركات المتناهيــة في عمليات الدفع والتحصيل

 الصغر والصغيرة.

وقطــاع األعمــال العــام   صاديةاالقتع كفاءة وأداء الهيئات  التركيز على إصالح الهياكل المالية لرف .٥
ت والشــركات فــى يضــمن تحقيــق عائــدات مناســبة عــن الخــدمات التــي تقــدمها هــذه الهيئــا بمــا

القطاعات المختلفة، باإلضافة إلى التركيز على االصالحات الهيكليــة التــي مــن شــأنها أن تحســن 
مــن شــأنها   اع الصــناعات التحويليــة والتــيوتشجيع الصــادرات والنهــوض بقطــ   ،من بيئة العمل

االسهام في تحقيــق معــدالت نمــو اقتصــادي مرتفعــة وخلــق فــرص عمــل حقيقيــة هــدفها خفــض 
 معدالت البطالة إلى مستويات مستدامة. 
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عمليــة ميكنــة وتبســيط إجــراءات تحصــيل اإليــرادات والمــدفوعات الحكوميــة وإدارة   فيالتوسع   .٦

معــاً وتكامــل   اريــة والجمــاركنظومة الضرائب والضــريبة العقاألصول والمخاطر (ميكنة ودمج م

 –الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقاً ألحكام القــانون  سرعة رد الضريبة    –  اتهمقواعد بيان

 متطورة).إدارة مخاطر  

العمل على تقليص والحد من اإلعفــاءات واســتبدالها بحــوافز تضــمن تحقيــق االســتدامة وزيــادة  .٧

 نتاجية.اإل

 منظومة اإليرادات والضرائب لتشجيع التحول لألنشطة الخضراء والحد من االنبعاثات.   ينتحس .٨

إستكمال تنفيذ المراحل الخاصة بالمشروع   ٢٠٢٢/٢٠٢٣م المالى  تضمن مشروع الموازنة للعا .٩

وذلــك لتأهيــل  ٢٠٢٠/٢٠٢١بــدأ تنفيــذه منــذ العــام المــالى  والــذيالقومى لتأهيل وتبطين الترع 

اعد هذا المشروع القومى على تــوفير فــرص عمــل، أراضــى زراعيــة مكتســبه يسو  ٢كم  ٠٠٠،٧

كمــا بــدأ تنفيــذ مشــروع   ســنوياً،  ٣مليــار م  ٥٫٠وتــوفير نحــو    هوتحقيق العدالة فــى توزيــع الميــا

 المساقى والرى الحديث بالعام المالى الحالى.

تطبيقها تدريجياً خــالل وفي إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج واألداء    التوسع .١٠

 ومتابعــة ٢٠٢٢لســنة  ٦العامة الموحد الصادر برقم   سنوات وفقا لقانون المالية  ٤مدة أقصاها  

 مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة اإلنفاق العام. 

وتحســين درجــة  مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة للحفاظ علــى بــل  التنسيق .١١

 .في التقارير الدولية التصنيف والجدارة االئتمانية وتنافسية اإلقتصاد المصري

ــالي ــدول التـ ــح الجـ ــة  ويوضـ ــنة الماليـ ــة السـ ــروع موازنـ ــتهدفة بمشـ ــات المسـ ــم اإلجماليـ أهـ

   مقارنة باألداء المالي فى األعوام السابقة: ٢٠٢٢/٢٠٢٣

٢٠١٦ ٢٠١٥
ات فعل

٢٠١٧ ٢٠١٦
ات فعل

٢٠١٨ ٢٠١٧
ات فعل

٢٠١٩ ٢٠١٨
ات فعل

٢٠٢٠ ٢٠١٩
ات فعل

٢٠٢١ ٢٠٢٠
ات فعل

٢٠٢٢ ٢٠٢١
تقديرات

٢٠٢٣ ٢٠٢٢
وع موازنة م

٤٩١٬٥٦٥٩٬٢٨٢١٬١٩٤١٬٩٩٧٥٬٤١،١٠٨٬٦١،٣٠٤٬٢١،٥١٧٬٩إجما االيرادات

١٦٬٤% ١٧٬٦% ١٣٬٧% ٣٬٦% ١٤٬٧% ٢٤٬٦% ٣٤٬١% ٥٬٦% معدل النمو (% )

ائب ٣٥٢٬٣٤٦٢٬٠٦٢٩٬٣٧٣٦٬١٧٣٩٬٦٨٣٤٬٠٩٤٦٬٤١،١٦٨٬٨ال
ة ١٣٩٬٢١٩٧٬٢١٩١٬٨٢٠٥٬٨٢٣٥٬٨٢٧٤٬٦٣٥٧٬٨٣٤٩٬١ايرادات غ 

وفات ٨١٧٬٨١،٠٣١٬٩١،٢٤٤٬٤١،٣٦٩٬٨١،٤٣٤٬٧١،٥٧٨٬٨١،٧٩٤٬٩٢،٠٧٠٬٩إجما الم

١٥٬٤% ١٣٬٧% ١٠٬٠% ٤٬٧% ١٠٬١% ٢٠٬٦% ٢٦٬٢% ١١٬٥% معدل النمو (% )

٣٣٩٬٥٣٧٩٬٦٤٣٢٬٦٤٣٠٬٠٤٦٢٬٨٤٧٢٬٣٤٨٧٬٧٥٥٨٬٢العجز ال المستهدف
ة للناتج المح اإلجما ( %)  ٦٬١%٦٬٢%٦٬٨%٧٬٤%٧٬٥%٩٬١%١٠٬٢%١٢٬٥%س

١٣٢٬٠-٩١٬٨-١٠٥٬٦٩٣٬١-١٠٣٬١-٤٬٩-٩٥٬٩٦٣٬٠العجز أو الفائض األو المستهدف

ة للناتج المح اإلجما ( %)  -١٬٥%-١٬٢%١٬٣%-١٬٧%-١٬٨%-٠٬١%١٬٧%٣٬٥%س

جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة
ـه ـار جن مل

ة المصدر:  وزارة المال
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    ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢أهم االصالحات واإلفرتاضات التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة املالية  

  ــروع ــمن مش ــيتض ــة موازن ــنة المالي ــور  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ة الس ــاب األول "األج ــات الب ــادة مخصص زي
لعـام الحـالى لضـمان وجـود لمليـار جنيـه  ٤٣ وتعويضات العاملين" بنحو

زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء األكبر من تلـك الزيـادة 
كذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم. كمـا تتضـمن ي الدرجات الوسطى وموظف  لتحسين أجور

ن المنقـولين للعاصـمة اإلداريـة بتكلفـة تقـدر خصصات المالية الكافية لمنح حـوافز للعـامليزنة الماالمو
 لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول أكثـر  ٪١٣زيادة المعاشات بنحو    تممليار جنيه. كما    ١٫٥بنحو  

 لمعاشات. كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسدادمليون من أصحاب ا  ١٠من  
مليـار جنيـه خـالل   ١٩٠٫٦لقومية للتأمين اإلجتمـاعى بقيمـة  القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة ا

 .٢٠٢٢/٢٠٢٣عام 

   مجموعـة مـن المزايـا   اإلستمرار في تمويل  ٢٠٢٢/٢٠٢٣كما يتضمن مشروع موازنة السنة المالية
عليم (التعلـيم مـا قبـل الجـامعى، لية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصةً العاملين بقطاع التالما

 ألـف ٦٠حيـث يتوقـع تعيـين   م العالى والجامعى والبحث العلمى)، وكذلك العاملين بقطاع الصـحةالتعلي
 جنيه.مليار  ٣٫٦تزيد عن ن المعلمين واألطباء والصيادلة خالل العام بتكلفة م

  يـار جنيـة مقابـل مل ٩٠بنحـو ويتضمن مشروع الموازنة أيضاً مخصصات مالية لدعم السلع التموينية
مليار جنيه فـاتورة   ٩٨٫٢نحو  كون  ومتوقع أن ت  ٢٠٢١/٢٠٢٢مليار جنيه بموازنة العام المالى    

خصصات بقيمة متقديرات الموازنة وجود   الحالي. كما تعكس دعم السلع التموينية المقدرة للعام المالى
مليـون  ٤٫٠شـهري لنحـو   نقديبتقديم دعم  مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح    ٢٢

 للبرنامج.أسرة جديدة  ألف ٤٥٠ متضمنه اسرة من األُسر األقل دخالً 

   نيه تمويل مـن الخزانـة مليار ج ٢٥٥مليار جنيه منها  ٣٧٦٫٤ إلىجملة االستثمارات الحكومية  زيادة
مليـار جنيـه مسـاهمات   ١٦لى نحو  إل ذاتي، باإلضافة  مليار تموي  ١٢١٫٤باب السادس ونحو  ضمن ال

يـة لهيئات اقتصادية لتمويل موازناتها اإلستثمارية وذلك بهدف اإلسـراع فـي تنفيـذ المشـروعات القوم
 المستهدفة وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط اإلقتصادي.

 لـى تحسـين البنيـة التحتيـة والتعليم بشـكل كبيـر مـع التركيـز ع  المخصصات اإلستثمارية للصحة  زيادة
 ى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة األولى لمبادرة الريف المصري.للقر

   الجديـد للمصـدرين وبمـا يسـمح بسـداد جميـع تتضمن الموازنة مخصصـات إضـافية لتمويـل البرنـامج
 دعم الدولة للمصدرين. لدى صندوق تنمية الصادرات منالمبالغ المستحقة للمصدرين 

 المترتبة عن خفض أسـعار الكهربـاء وذلـك بـدالً مـن وزارتـي مل الموازنة لألعباء المالية  استمرار تح
مليار  ٥٫٠كلفة سنوية تبلغ في المتوسط نحو الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بت

 فعلي).جنيه (حسب اإلستهالك ال

 تمويــل المشــروع القــومي إلحــالل جنيــة ل مليــون ٤٩٤نــة مخصصــات بقيمــة تتضــمن تقــديرات المواز
سيارة أجرة ميكروباص ومالكى) لتعمل بالغاز الطبيعي بدالً من السوالر والبنزين   ١٥،٥٠٠المركبات (

 كبة بالمبادرة.من تكلفة السيارة خالل فترة عمر سداد المر ٪٥٠للمستفيد يقدر بنحو وبما يحقق وفر 

 لية وجنـوب ياعسـممحافظـات األقصـر واإلللشـامل  منظومة التامين الصحى ا  مال تطبيقستهداف استكإ
إثابة األطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين   إلىباإلضافة    وبورسعيد،  سيناء وأسوان والسويس

ونا والمبادرات األخرى تحـت المبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصةً العاملين بمواجهة فيروس كورب
 ).مليون صحة ١٠٠ظلة (م
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 :اإليرادات

   :مة المضافةيعلى الدخل والقالضرائب 

على استمرار استهداف تعزيـز  ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالي ستعمل الحكومة فى مشروع موازنة العام 

قتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غيـر المسـتغلة الدولة العامة بالنشاط اإل  يراداتإرتباط  إ

يع العادل زبعد في االقتصاد المصري، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة االجتماعية وضمان التو

لألعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات األكثر فقراً في المجتمع والعمـل علـى 

 ارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشموالً.تحسين االد

 ٪٢٣٫٥قـدرها  زيـادة ٢٠٢٢/٢٠٢٣المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المـالي   من

ويعكــس ذلــك فــى االســاس . ٢٠٢١/٢٠٢٢ى الحــالى المــالام عــلالمتوقعــة لتقــديرات الب مقارنــةً 

فـي جـراءات هيكليـة إلى تطبيق إتوسيع القاعدة الضريبية باإلضافة  تنمية اإليرادات ومجهودات  

 للمنظومة الضريبية فى مصر. المؤسسيإلصالح إطار ا

ومـن  ،مـن أهـم مصـادر الضـرائب وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة 

 المركـزيالمستهدف أن تنمو حصيلة ضـريبة الـدخل مـن الجهـات غيـر السـيادية (بـدون البنـك  

 العـــام المـــالى فـــيالضـــرائب علـــى عوائـــد األذون والســـندات) والبتـــرول وقنـــاة الســـويس و

٢بنسبة    ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مليـار جنيـه وذلـك   ٫إلى  لتصل الحصيلة من تلك الجهات    ٪٫٤

مبذولة من قبل مصـلحة الضـرائب فـي تطـوير قتصادي والجهود المؤشرات النشاط االفى ضوء  

. ومـع الميكنة والتحصـيل االلكترونـيتوسيع العمل باإلدارة الضريبية وتحسين  وباألخص    األداء

استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضـرائب المصـرية لتطـوير االداء وزيـادة القـدرة علـى 

لة ضريبة القيمة المضـافة علـى المتوقع أن تنمو حصي  نضافية بشكل سليم، فمإيرادات  إتحقيق  

، الحـالىعن العـام المـالي  ٪٢٢٫٦بنسبة   ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالي  كافة السلع والخدمات في العام  

 مليـار جنيـه وذلـك فـي ضـوء تحسـين كفـاءة التحصـيل الضـريبي  ٤٧٧٫٦إلـى  لتصل الحصـيلة  

وتحصـيل  امل لقـانون القيمـة المضـافةكوتوسيع القاعدة الضريبية من خالل التطبيق الوالميكنة  

  .التجارة االلكترونية الضرائب المستحقة على

- ٤٢ -

الضريبية

٠٣٩٠ ٩



  الضرائب العقارية:

ما يمثـل   وهو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣العام المالي  مليار جنيه فى    ٧٫٧نحو  بحصيلة  ق  يتحقمن المتوقع  

 ىفـمليـار جنيـه  ٥٫٧بالمقارنة بحصيلة متوقعـة قـدرها  اإلجماليمن الناتج المحلى   ٪٠٫١نحو  

ــل نحــو ٢٠٢١/٢٠٢٢العــام المــالى  ــى.مــن النــاتج  ٪٠٫٠٧وتمث ــأتى هــذه  المحل الحصــيلة وت

نتيجـة العمــل علـى تطـوير منظومــة الضـرائب العقاريـة مــن خـالل تحـديث الخــرائط  المسـتهدفة

امها فـي الحصـر للمبـاني لبنـاء قاعـدة بيانـات الجغرافية للمنـاطق السـكنية والتـي سـيتم اسـتخد

  العمل بنظام التحصيل اإللكتروني للضريبة العقارية.التوسع فى لى إاإلضافة  بالثروة العقارية،  

  الضرائب الجمركية:

بالتقـديرات المتوقعـة للعـام المـالى مقارنـة    ٪١٠٫٤ن ترتفع جملة الحصيلة بنحـو  أمن المتوقع  

ومن المتوقـع   ٢٠٢٢/٢٠٢٣  العام المالي  فىمليار جنيه    ٤٦ى  لإلتصل    ٢٠٢١/٢٠٢٢الحالى  

الشـامل والـذي بـدأ  المؤسسـيمصلحة الجمارك المصرية خالل هذا العام فى التطوير تمر  سن تأ

  :منظومة الجماركفى الهيكلية  ، ومن أهم االصالحات ٢٠١٧/٢٠١٨  الماليمن العام 

   إلـى معالجـة سـلبيات  هـدفي الـذي ٢٠٢٠لسـنة   ٢٠٧استصدار قانون الجمارك الجديد رقم

، الجمركية في قانون واحد، وتبسيط اإلجراءات الجمركيـة  مالتشريع السابق، وتوحيد المفاهي

ــارك باســتخدام  ــل بمصــلحة الجم ــاليب العم ــوير أس ــدة، وتط ــة جدي ــم جمركي واســتحداث نظ

مــات مصــر الدوليــة التكنولوجيــا الحديثــة، والتوافــق مــع الممارســات العالميــة وتحقيــق التزا

ي مصـر وزيـادة القــدرة ار فـمسـتثواعتمـاد مسـتحدثات التجـارة الدوليـة، وتحسـين منـاخ اإل

 قتصاد المصرى ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.التنافسية لإل

  تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج والتي راعت

إعــدادها وفــق آخــر  تــمحيــث ناعة المحليــة والحفــاظ علــى البيئــة، تشــجيع االســتثمار والصــ

لتزامـات مصـر فـي هـذه المنظمـة ورسـالة ة الجمارك العالمية للتوافـق مـع امإصدارات منظ

قتصادي بالدولة، وإلزالة التشوهات الجمركية ولحل المشاكل التـى أسـفر عنهـا ستقرار اإللإل

 التطبيق.

 يحظى بدعم كبير من   الذيكنة منظومة اإلدارة الجمركية  تنفيذ المشروع القومى لتحديث ومي

ص زمن اإلفراج الجمركى، وخفـض بما يُسهم فى تبسيط اإلجراءات، وتقلي  ،القيادة السياسية

 تكلفة السلع والخدمات باألسواق المحلية، والتى كان من أهمها:
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o ي ألجهـزة مشروع الكشف باألشعة علـى الحاويـات فـي المنافـذ الجمركيـة والـربط الشـبك

علــى العمليــات  ةالمســح باألشــعة للحــد مــن حــاالت التهريــب الجمركــي، وإحكــام الرقابــ

 الجمركية بالموانئ المصرية.  

o   يشمل إنشـاء وتجهيـز المراكـز اللوجسـتية  الذيمشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة 

ت فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير اإلجراءات الجمركية وميكنتهـا لسـد ثغـرا  والمعامل

يم حزمـة مـن الخـدمات دالتهريب الجمركي وإحداث الـربط اإللكترونـي بـين المنافـذ، وتقـ

ملين مـع الجمـارك ممـن يتمتعـون بمزايـا المميزة تصب جميعها فى التيسـير علـى المتعـا

قتصادى (القائمة البيضاء)، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء اإلجـراءات الالزمـة الفاعل اإل

ــى أى ــراج عــن شــحناتهم ف ــاء دون الحاجــة لإل لإلف ــن خــالل اســتيفاء مين ــه م ــال إلي نتق

قـد تـم الوصـول بمنظومـة النافـذة الموافقات المطلوبة عنها بهـذا المركـز. ووالمستندات  

 ٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.٩٥الواحدة إلى نسبة تغطية 

o ة بالشـركات ذات يتضـمن إصـدار قائمـ  والـذيقتصـادى المعتمـد،  مشروع نظام الفاعل اإل

في التجارة الدولية بعد اسـتيفاء موافقـة   السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات

معظـم الرسـائل المسـتوردة، حيـث تـم   علـىنظام اإلفراج المسـبق    الجهات األمنية لتفعيل

شـركة فـي مجـال االسـتيراد،   ١٨٩تصنيف القائمة المعتمدة بالشركات التـي بلـغ عـددها  

 ل التصدير، وفى مجال التخليص الجمركي.وفي مجا

o ول، ونظام إدارة المخاطر، وتهـدف سبق للمشحونات قبل الوصممشروع نظام التسجيل ال

ستفادة بآليات ربـط منظومـة هذه األنظمة إلى االستغناء عن المستندات الورقية تماماً باإل

ي تعمـل بالتكنولوجيــا النافـذة الواحـدة إلكترونيـاً مـع شـبكات سالســل اإلمـداد الدوليـة التـ

نات ومســتنداتها إلكترونيــاً مــن المصــدر حالحديثــة والمؤمنــة للحصــول علــى بيانــات الشــ

ل التحميل والشحن من ميناء التصدير، كما توفر آليات اإلنـذار والخط المالحى مباشرة قب

المبكــر لــإلدارات الجمركيــة المعنيــة والقضــاء علــى المهمــل والرواكــد بــالموانئ وإتاحــة 

 نات الشحنة لجهات الفحص. بيا
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  الهيكلي للمنظومة الضريبية:ت االصالح المؤسسي واالدارى وأهم اجراءا
 ادة هندسـة فيما يتعلق باإلصالحات الهيكلية في منظومة ضرائب الدخل والقيمة المضافة، فقـد تـم إعـ

الل ميكنـة ع بيوت الخبرة المتخصصـة مـن خـاإلجراءات الضريبية طبقاً للمعايير الدولية باالشتراك م
 .كاملاإلجراءات الضريبية بال

 لسـنة   ٢٠٦عات قانون اإلجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقـم  وكان من أهم هذه التشري
ضـريبية بالنسـبة لممـولي ضـريبة الـدخل وضـريبة الذي يستهدف تبسيط ودمج اإلجراءات ال  ٢٠٢٠

د كـالً مـن تـوفير اآلليـة القانونيـة التـي تسـاعلثقة بين الممول والمصـلحة، والقيمة المضافة، ودعم ا
ائب المصـرية علـى اسـتيداء ديـن الضـريبة بيُسـر، وتتـيح اسـتخدام التقنيـات الممول ومصلحة الضر

 الحديثة في التعامل بين الممول والمصلحة.
 وعات التطـوير والميكنـة كما تضمنت اإلصالحات الهيكلية في المنظومـة الضـريبية العديـد مـن مشـر

ا فـي المنظومـة الضـريبية تتمثل أهم مشروعات التكنولوجيلة لمنظومة اإلجراءات الضريبية. والشام
 فيما يلي:

   نصـة مـن خـالل م ٢٠١٨التحصيل اإللكتروني للضرائب والـذي تـم العمـل بـه منـذ عـام مشروع
 ).SAP(و) (IBM معإلكترونية بهدف خلق بيئة عمل ذكية لإلدارة الضريبية بالتعاون 

 لمدمجـةلشـامل بالمأموريـات المطـورة وامامية تعتبر أحد مالمح التطـوير االمكاتب األ (Front 
Offices). 

  .مشروع اإلقرارات الضريبية اإللكترونية 
 االت المخاطر والذي بـدأ العمـل التجريبـي بـه مشروع منظومة تحليل مخاطر اإلقرارات وإدارة ح

 .٢٠٢٠ مل الفعلي بالمشروع في يناير، ثم تم الع٢٠١٩في عام 
 علـى عـدد مـن الشـركات فـي نهايـة   ة الذي تم تطبيقه بشكل تجريبـيمشروع الفاتورة اإللكتروني

ركة حتـى األن ش ألف ٧١وأنضمت له أكثر من  ٢٠٢٠، وتم اإللزام به في نوفمبر ٢٠٢٠يونيو  
اإليصـال تطبيـق منظومـة  كما تم البدء فـى    ٢٠٢٢نهاية عام  ضم باقى الشركات ب  ينتهيوسوف  

 .٢٠٢٢منذ أبريل عام  اإللكترونى
 ٢٠٢٠الرئيسية الذي تم إطالقه في ديسمبر  مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية. 
  .مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خالل اإليصاالت اإللكترونية 
 لبـت فـي ة العمـل بلجـان الطعـن الضـريبي والـذي يسـتهدف سـرعة امشروع ميكنة وتطوير دور

 ة.ملفات الطعون الضريبي

 ارية، فقد تم تعديل بعض أحكام قـانون أما فيما يتعلق باإلصالحات الهيكلية في منظومة الضرائب العق
بمد العمل  ٢٠١٩لسنة  ٤وذلك بالقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٩٦الضريبة على العقارات المبنية رقم  

للتخفيـف عـن  ٢٠٢١الضريبة حتى نهاية ديسمبر بتقديرات القيمة اإليجارية المتخذة أساساً لحساب  
ــادة الضــريبة، وبالقــانون رقــ الــذى يســتهدف تشــجيع  ٢٠٢٠لســنة  ٢٣م كاهــل الممــولين بعــدم زي

االستثمار والتنميـة الصـناعية مـن خـالل إعفـاء العقـارات المسـتخدمة فعليـاً فـي األنشـطة اإلنتاجيـة 
م بالنسـبة لقطـاع مثل ما تـ  المبنيةى العقارات  والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة عل

 لمدة عام ونصف.السياحة من إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع 

  وكان للجانب التكنولوجى نصيب فى عملية تطوير منظومة الضرائب العقارية حيث تم تنفيذ عدد مـن
 ما يلي:بمصلحة الضرائب العقارية، ومن أهم هذه المشروعات مشروعات التكنولوجيا 

o   لوجيـة المستندية للضـرائب العقاريـة ورفـع كفـاءة البنيـة األساسـية التكنومشروع ميكنة الدورة
للمقار الضريبية، لتهيئة البيئة المالئمة للعمل بكفاءة والمعالجة اإللكترونية لإلقرارات والبيانات 

 الخدمات المقدمة للممولين.بما يضمن تحسين مستوي 
o ء قاعدة بيانـات الثـروة العقاريـة وإدخـال لثروة العقارية من خالل إنشامشروع الحصر المميكن ل

عقاريـة علـى مسـتوى الجمهوريـة، وتصـميم الكشـف الرسـمي الممـيكن بيانات كافة الوحـدات ال
 والخصوم.واإلخطارات الضريبية المميكنة، وبرنامج إلدخال وتسجيل بيانات األصول 

o ات المراقبــة عمــال الحمايــة المدنيــة وكــاميرمشــروع تطــوير غــرف الحفــظ بالمحافظــات ضــمن أ
 .وطالبي الخدمةواألرشفة والتوثيق المميكن تيسيراً على المواطنين 
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 :  اإليرادات

الماليـة غيـر  تنويع مصادر إيرادات الدولـة تأكيـداً علـى أن السياسـةعلى تنمية و ةتعمل الحكوم

ساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز ولكنها قائمة فى األ  ضافية،إقائمة على فرض أعباء جديدة أو  

ت غير الضريبية، واستئداء حقوق الخزانـة العامـة مـن العدالة الضريبية وتنويع مصادر اإليرادا

هدفها تحسـين األوضـاع الماليـة األصول المملوكة للدولة من خالل تنفيذ إصالحات    ىالعوائد عل

  .قتصادية لشركات الدولةواإل

قتصـادية سـليمة إكما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خـالل تبنـى سياسـات  

بقـوة فـي  ذي يغطى تكلفـة إتاحـة السـلع والخـدمات ومـدخالت اإلنتـاج، والمضـيمثل التسعير ال

التعامل مـع التشـابكات الماليـة بـين جهـات استمرار  برامج إعادة هيكلة األصول المالية للدولة و

الدولــة بشــكل يضــمن تحقيــق تحســن تــدريجي فــي األوضــاع الماليــة ألجهــزة الدولــة وتحســين 

بــرامج المشــاركة بــين القطــاع العــام والخــاص فــى المجــاالت  الخــدمات المقدمــة، والتوســع فــى

  ارية وإدارة أصول الدولة. ماالستث

مليـار  وتستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غيـر ضـريبية مـن مصـادر مختلفـة تبلـغ نحـو 

   :    ٢٠٢٢/٢٠٢٣جنيه في عام 

   ح شركات قطاع األعمال العام (بما مليار جنيه تحت بند صافي أربا  ٦استهداف تحصيل نحو

) لصـالح لوكـة للدولـةموغيرهـا مـن الشـركات الم تصـاالتاللرباح الشـركة المصـرية أفيها  

  الخزانة العامة.

   مليار جنيـه فـوائض مـن الهيئـات االقتصـادية للخزانـة العامـة   ١١٫٦استهداف تحويل نحو

 المحول للخزانة.رول  والهيئة المصرية العامة للبتقناة السويس  هيئة  بدون فائض  

   القطـاع العـام (والتـي صافي أرباح شـركات  دمليار جنيه تحت بن  ١٠استهداف تحصيل نحو

 تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك األهلي) لصالح الخزانة العامة.
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غير الضريبية

ها  ما یلى وم

٣٤٩ ١٫



 ٢٠٢٢/٢٠٢٣أهم بنود اإليرادات غير الضريبية (مليار جنيه) بمشروع موازنة  

  

 وءضـحققت شركات قطاع األعمـال العـام نتـائج ماليـة جيـدة مـؤخراً فـي    وفى هذا السياق، فقد

في إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصـيلة   مهمةنفيذ إجراءات إصالحية  ت

  .اإليرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من قبل تلك الشركات خالل الفترة القادمة

برنـامج  ساسـى ضـمنأكمحـور ونظـراً ألهميتهـا لمتبعـة االبنـك المركـزي    اتوفي ضـوء سياسـ

عـداد إفقـد تـم   التضـخم،لسـيطرة علـى معـدالت  ا  لىإالمصرى والتى تهدف    ديصاتقصالح اإلاإل

بــافتراض اســتمرار عــدم تحصــيل الخزانــة أليــة  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ العــام المــالى مشــروع موازنــة

  مليار جنيه.    ٢٤٫٥والتي تقدر بنحو يرادات من البنك المركزي باستثناء ضريبة القيم المنقولة  إ
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 المصروفات العامة:

والمـالي لضـمان  قتصـادياإلساسـية لإلصـالح أصالح هيكـل المصـروفات العامـة ركيـزة إ  ريعتب

همها الوصول بدين أجهـزة الموازنـة لمعـدل أتحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط و

، ٢٠٢٢بنهايـة يونيـو  ٪٨٥ونحـو  ،ات القادمـةخـالل السـنومن الناتج المحلى  ٪٧٥ال يتعدى 

  . فى المدى المتوسط  من الناتج المحلى ٪٢٫٠ولى يبلغ نحو أفائض   يتطلب تحقيقما    وهو

علـى أسـاس  ٢٠٢٢/٢٠٢٣العام المالى موازنة مشروع  عداد تقديرات  إوفي هذا اإلطار فقد تم  

مـر أهـو  ورادات العامـة،  إليـل  معـدل النمـو السـنوى  استهداف معدل نمـو للمصـروفات يقـل عـن

لـدين العـام فـى المـدى المتوسـط خفـض معـدالت الالمسـتهدف و الماليلتحقيق الضبط   ضروري

تستهدف الفئات األولى   التينفاق على البرامج االجتماعية  ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة اإل

تحقيق النمو وخلـق   بالرعاية، باإلضافة إلى زيادة اإلنفاق االستثماري القادر على المساهمة فى

  فرص عمل حقيقية.  

لتزامات الحتمية المتمثلة في سداد األجور صروفات العامة في ضوء االمكما تم إعداد تقديرات ال

فـي ظـل ارتفـاع المـدعوم  رغيف العيش  توفير  والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية و

فوائـد كافـة  يضـاً سـداد  أوكرامـة و  برنـامج تكافـلالتوسع فى  وأسعار السلع األساسية والغذائية  

لدستورية المتمثلـة فـى زيـادة مخصصـات التعلـيم والصـحة قات ااستحقخدمة الدين واستيفاء اإل

نفـاق والتأكـد مـن اسـتخدامه لتطـوير وتحسـين والبحث العلمى مع العمل على رفع كفاءة هذا اإل

الجميــع خاصــة الطبقــة ة والتعلــيم وبمــا يخــدم الخــدمات المقدمــة للمــواطنين فــى مجــالى الصــح

ستكمال تطوير والتوسـع فـى اثر المالى المترتب على ، وكذلك تم األخذ في االعتبار األالمتوسطة

 .تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

  :أهم اإلجراءات التي يتضمنها مشروع موازنة العام المالي الجديد

إجــراءات الضــبط المــالي  لــى اســتكمالإ ٢٠٢٢/٢٠٢٣يهــدف مشــروع الموازنــة للعــام المــالي 

ة ومعدالت الدين العـام مـن خـالل االلتـزام بـإجراءات مللسيطرة على معدالت عجز الموازنة العا

، باإلضـافة إلـى العمـل العامـة  ي التي تتبعها الحكومة بهـدف خفـض عجـز الموازنـةالضبط المال

طـوير البنيـة على زيادة المعروض من السلع والخـدمات مـن خـالل تحسـين منـاخ االسـتثمار وت

بشرى من خـالل زيـادة اإلنفـاق علـى الصـحة لالتحتية وزيادة المنافسة واالستثمار في العنصر ا

ل علــى زيــادة اإلنتاجيــة بهــدف تحقيــق معــدالت نمــو أعلــى دون أثــر والتعلــيم إلــى جانــب العمــ

 تضخمي.
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 :األسس واألطر الحاكمة إلعداد موازنة العام المالي الجديد

ين بـاالزمـة الحاليـة الحفاظ على االستقرار المالي المتـوازن فـي ظـل االستمرار في جهود   .١

وجهــود مســاندة النشــاط االقتصــادي وتحفيــزه دون االخــالل باســتدامة  وأوكرانيــاروســيا 

مـن النـاتج  ٪٦٫١مؤشرات الموازنة والدين، لذا فنستهدف خفض العجـز الكلـي إلـى نحـو 

وتراجـع المحلـى لضـمان اسـتقرار مـن النـاتج   ٪١٫٥ولـى قـدره  أالمحلى وتحقيـق فـائض  

 . ٢٠٢٢/٢٠٢٣  المالى عاملاخالل  جهزة الموازنةأمسار دين  

جــراءات تعمــل علــى تعزيــز مجــاالت التنميــة البشــرية إنســتهدف دعــم مبــادرات محــددة و .٢

وباألخص قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثـل تحسـين 

رى المصرية وتحسين جـودة شـبكات الصـرف والتـرع بكافـة الخدمات والبنية التحتية بالق

 ورية.  هنحاء الجمأ

تحسين مستوى معيشة المواطنين من خـالل عـدة مبـادرات مثـل مبـادرة إحـالل السـيارات  .٣

المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي والتي تمنح حافز مادي لمالكي السـيارات المتقادمـة 

المزدوج «البنزين والغاز الطبيعـي» ممـا يسـاعد فـى  إلحاللها بأخرى جديدة تعمل بالوقود

اقــة ء عــن المــواطنين، إضــافة إلــى ترشــيد اســتهالك البنــزين والعمــل بالطاتخفيــف األعبــ

 النظيفة.

االستمرار في سياسة التسعير السليم للسـلع والخـدمات لضـمان كفـاءة تخصـيص المـوارد  .٤

 واالستخدامات.

ضـمن تحقيـق اسـتقرار فـي مسـتوى أسـعار السـلع تحقيق االستقرار المالي والنقدي بمـا ي .٥

يـة يادة تنافسية وتنوع االقتصاد المصري والعمل على زيادة اإلنتاجزوالخدمات والتمويل و

  .ندماج االقتصاد المصري دوليًاإوتعميق المكون المحلى وزيادة درجة 

نحـو التحـول تهيئة مناخ االستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجـه   .٦

 رة والمتوســـطة والصـــناعاتيهتمـــام بالمشـــروعات الصـــغاألنشـــطة االنتاجيـــة واإل لـــىإ

 التحويلية.

ظهـار الجهـود المبذولـة لتعـديل درجـة التصـنيف إالتنسيق مع مؤسسات التقيـيم الدوليـة و .٧

 .قتصاد المصري في التقارير الدوليةوالجدارة االئتمانية وتنافسية اإل

يـة لسـداد التزامـات الخزانـة بالكامـل لصـالح صـناديق المعاشـات توفير المخصصـات المال .٨

والتى ستسمح بتمويل زيادة المعاشـات   ٢٠٢٢/٢٠٢٣مليار جنيه فى عام    ١٩٠٫٦مة  يبق

مليــون صــاحب  ١٠ منــه نحــووبشــكل سيســتفيد  ٢٠٢٢بريــل إعتبــاراً مــن أول إ ٪١٣بـــ 

 معاش وكذلك المستحقين عنهم.  
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ستحقاق الدستورى للصحة والتعلـيم الجـامعى وقبـل الجـامعى نسب اإل  استيفاء  علىالتأكيد   .٩
ــث  ــعلاوالبحــ ــحة لمــ ــات الصــ ــغ مخصصــ ــث تبلــ ــادة  ٣١٠ى، حيــ ــه بزيــ ــار جنيــ   مليــ

. كمـا تمـت زيـادة مخصصـات ٢٠٢١/٢٠٢٢مليار جنيه عن موازنة العـام المـالى    ٣٤٫٤
تعلــيم العــالى مليــار جنيــه، وال ٣١٧لــى إمليــار جنيــه لتصــل  ٦١التعلــيم قبــل الجــامعى بـــ 

  علمـي بنحـو لبحـث الوا  ،همليار جنيـ  ١٥٩٫٢لى  إمليار جنيه لتصل    ٢٧٫١والجامعى بنحو  
   .مليار جنيه ٧٩٫٣لى إمليار جنيه لتصل  ١٥٫٢

 نحووقد بلغت مخصصات التأمين الصحي واألدوية وعالج غير القادرين على نفقة الدولة  
ــدريجي ل ١٠٫٩ ــذ الت ــه مــع اســتمرار التنفي ــار جني ــأمين الصــحى الشــامل ملي منظومــة الت

مليـون جنيـه  ٢٠٠ زنـةاتتضـمن المو يثح  ،والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات
مخصصــات لــدعم التــأمين الصــحى الشــامل لغيــر القــادرين مــن أصــحاب معــاش الضــمان 

  مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.   ٨،٠٩٠االجتماعي ومبلغ  
  تمرار فى دعـم ومسـاندة المبـادرات فـى مجـال الصـحة مثـل مبـادرة سهذا باإلضافة إلى اإل

نتظـار ورفـع لى فيرس سي، ومبادرة القضاء علـى قـوائم اإللقضاء عل  ةحصمليون    ١٠٠
كفــاءة المستشــفيات وتــوفير األدويــة واألمصــال وألبــان األطفــال والمســتلزمات واألجهــزة 

 ً ً أة عـدد  إطالق المبادرة الرئاسية لدعم وزيـاد  الطبية، وأيضا  سـرة العنايـة المركـزة وأيضـا
  زيادة حضانات األطفال.

ــاد .١٠ ــة بصــات األخصم ةنســتهدف زي ــة مشــروع غذي ــروض الموازن ــة المع (تتضــمن االغذي
ــى لتصــل إالمدرســية)  ــادة ســنوية قــدرها  ١٢٫٢ل ــه بزي ــار جني ــائج  ٪٣٩٫٣ملي عــن النت

مليار جنيـه   ٤٫٩  لىإ، ومخصصات النقل واالنتقاالت  ٢٠٢١/٢٠٢٢المتوقعة للعام المالى  
زيادة سنوية قـدرها يه بجن  راملي  ٢٫٧لى  إ  ه، ومخصصات الميا٪٦٫٨بزيادة سنوية قدرها  

 لـىإ مليار جنيه، ومخصصـات المسـتلزمات الطبيـة ١٤٫٦لى إدوية ، ومخصصات األ٪١١
مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيـادات التـى تـتم فـى أسـعار تلـك السـلع ولضـمان   ٣٫٩

لى سداد تلك المستحقات بشـكل منـتظم للجهـات الحكوميـة التـى تـوفر تلـك قدرة الجهات ع
عبـاء بعـض هـذه أضمان االستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانـة  ل  تامالخد

 الخدمات عن الفئات غير القادرة.

وفى مجال الحماية االجتماعية فسيتم الحفاظ على توفير مخصصات ماليـة كافيـة ومناسـبة  .١١
 ةيسـالسلع التموينية لضـمان تـوافر كـل مـن رغيـف العـيش والسـلع التموينيـة األسالدعم  

كما سيتم . ٢٠٢٢/٢٠٢٣مليار جنيه فى عام  ٩٠مليون مواطن بتكلفة مقدارها    ٧١نحو  ل
وبمـا يحقـق نقلـة (مشـروع حيـاة كريمـة) تمويـل مبـادرة تطـوير القـرى الريفيـة  استكمال  

كمـا   المصـرى.خـدمات وجـودة الحيـاة لكافـة سـكان الريـف  واعية وشاملة فـي مسـتوى ال
ــادة الــدعم  ــق بالجانــب االجتمــاعيتعملانســتهدف زي ، والــدعم النقــدي (معــاش الضــمان ل

العــام المــالى موازنــة بمليــار جنيــه  ٢٢االجتمــاعي وتكافــل وكرامــة) حيــث تــم تخصــيص 
أسـرة جديـدة لمنظومـة  ألـف ٤٥٠مليار جنيـه لضـم  ٣٫٠بزيادة أكثر من    ٢٠٢٢/٢٠٢٣

 .تكافل وكرامة

- ٥١ -



ــل عجــز ا .١٢ ــع مصــادر تموي ــة تنوي ــةلتســتهدف وزارة المالي ــين األدوات واألســواق  موازن ب
قتراض قصير األجـل بـأدوات تمويليـة طويلـة المحلية والخارجية، والتوسع فى استبدال اإل

اآلجل من السوق المحلى والخارجى بهدف زيادة عمر الدين والحد مـن مخـاطر ومتوسطة  
ت اتطـرح سـنداألوسـط  وتعتبـر مصـر أول دولـة بالشـرق    القائمـة،إعادة تمويل المديونية  

وسـوف   اقتصـادنالسوق اليابانية ممـا يجـذب المسـتثمرين ويؤكـد الثقـة فـى  اى باالسامور
ل صــكوك ســيادية نعمــل علــى أصــدار ســندات البانــدا بالســوق الصــينى وأيضــاً أصــدار أو

 .ة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وسندات أستدامة التنمية والسندات الخضراء متوافق

يـق التوسـع فـي تطبيـق ازنة العامة للدولة وذلـك عـن طروتطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الم .١٣
موازنــة البــرامج واألداء لمراقبــة فاعليــة األداء وبهــدف تعظــيم العائــد علــى المصــروفات 

ما يحقق أكبـر نفـع للمجتمـع، مـع قيـام كافـة وتحقيق أكبر استغالل ممكن لموارد الدولة وب
ا وكافة مديريات الخـدمات التابعـة هتازناالوزارات بتطبيق موازنة البرامج واالداء على مو

 خالل االعوام القادمة. هلكل منها مع استمرار هذا التوجه وتعزيز

دة ترتيـب استمرار تنفيذ استراتيجية إعا  ٢٠٢٢/٢٠٢٣  العام المالى  كما يعكس مشروع موازنة
 عـاملأولويات اإلنفاق بشكل يضمن االستخدام األمثل لها. ومـن هنـا فـتعكس تقـديرات الموازنـة ل

ــغ  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المــالي ــي تبل ــد، عــدد مــن  ١٣٨١والت ــدفوعات الفوائ ــدون م ــه ب ــار جني ملي
  السياسات اإلصالحية التي يمكن تلخصيها فيما يلي:  

ــة .١ ــون موازن ــالى نســتهدف أن تك ــام الم ــة  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ الع ــي االســتمرار موازن دعــم ف
وبـاألخص قطـاعى مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيـز مجـاالت التنميـة البشـرية  

ثـل تحسـين الخـدمات والبنيـة الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القوميـة م
 نحاء الجمهورية.  أالتحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة 

صـالح الهيكلـى مـن خـالل التركيـز علـى والتنمية والبشرية واإل  مساندة النشاط االقتصادي .٢
مج إصالح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصـات تمويل برا

التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مساندة النشاط االقتصادي بمصـر مـن خـالل 
اإلنتاجيـة، وخاصـة المتوسـطة   للجميـع ومسـاندة المشـروعاتدعم وإتاحة فرص التنميـة  

 باب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.منها والصغيرة لزيادة دخول األفراد والش

االستمرار فـى توجيـه مـوارد إضـافية لتمويـل الخطـة االسـتثمارية لتطـوير البنيـة التحتيـة  .٣
ــادة تنافســية االقتصــاد وتحســين الخــدمات وا ــة لزي ــاطالالزم ــة من ــة بكاف ــق العام ق لمراف

تحسـين شـبكات  قتصـادى مـن خـاللالجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمـو اإل
الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ، لذا تستهدف الحكومة زيـادة إجمـالي 

مليـار جنيـه   ٣٤٣٫٤مليـار جنيـه مقابـل    ٣٧٦٫٤لنحو    استثمارات أجهزة الموازنة العامة
كمـا   ،٪٩٫٦وهو ما يمثل نسبة نمـو سـنوي مقـدارها    ٢٠٢١/٢٠٢٢  لعام المالىل  متوقعة

لتمويـل مبـادرات االسـكان االجتمـاعى،   موازنـةيار جنيـه بمشـروع المل  ٧٫٨تم تخصيص  
ــوفير  ــدد  ٣٫٥وت ــازل لع ــة تكلفــة توصــيل خــدمات الغــاز الطبيعــى للمن ــه لتغطي ــار جني   ملي

   مليون وحدة سكنية. ١٫٢
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تنا الصـناعية آى ولزيـادة القـدرة التنافسـية لمنشـدف لمسـاندة النشـاط االقتصـانسـتهد  كما .٤
 تمويل المبادرات التالية:   استمرار  والتصديرية

سـعار الكهربـاء لألنشـطة الصـناعية علـى الجهـد الفـائق أعباء خفـض  أتحمل الخزانة    .) أ(
وات كيلـو    قروش على كل  ١٠وقات الذروة) بقيمة  أوالعالى والمتوسط (داخل وخارج  

   .مليار جنيه ٥نحو   تبلغ  بتكلفة سنوية تقديرية

تــأخرة لــدى صــندوق تنميــة الصــادرات لتــزام الحكومــة بــرد األعبــاء التصــديرية المإ  .) ب(
 للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات.

إستمرار تطبيق مسـتهدفات قـانون الخدمـة المدنيـة بشـكل فعـال مـع ربـط األجـور بـاألداء  .٥
عـن مليـار جنيـه    ٤٣تقترب مـن  بزيادة  ومليار جنيه    ٤٠٠  لىإور  جوزيادة مخصصات األ

مليــون  ٤٫٥ت تحســين دخــول مــا يقــرب مــن لتمويــل مبــادرا وذلــكالمــالى  العــام تقـديرات
 موظف يعمل بالجهاز اإلداري للدولة من خالل االتى:  

 العالوة الدورية والعالوة الخاصة للعاملين المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة بنسـبة  .) أ(
ساسـي بحـد مـن المرتـب األ  ٪١٥مة المدنية بنسـبة  ير المخاطبين بقانون الخدوغ  ٪٨

. ٢٠٢٢بريـل  إ  أولمـن  عتبـاراً  إدون حـد أقصـى والصـرف  جنيه شهرياً و  ١٠٠أدنى  
 جنيه.مليار   ٨ليهما بنحو إويقدر العبء السنوى للعالوتين المشار  

الـدرجات الماليـة ة وفـق  زيادة الحافز اإلضافي بفئات مالية شهرية مقطوعـة ومتدرجـ  .) ب(
نيـة لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغيـر المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدلكل من ا

ــة /  ١٧٥( ــة السادســة، الخامســة، الرابع ــدرجات المالي ــه لل ــه للدرجــة  ٢٢٥جني جني
جنيـه لدرجـة  ٣٥٠جنيـه للدرجـة األولـى/   ٣٢٥جنيـه للدرجـة الثانيـة/    ٢٧٥الثالثة/  

ذات الفئـات   وهيللدرجة الممتازة)  جنيه    ٤٠٠لدرجة العالية/  جنيه ل  ٣٧٥مدير عام/  
عتباراً مـن إوالصرف يبدأ   ٢٠٢٢/  ٢٠٢١الحالية    المعمول بها بموازنة السنة المالية

 جنيه.مليار  ١٨ليه بنحو  إويقدر العبء السنوى للحافز المشار  .٢٠٢٢بريل إ أول

 مليـار  ١٫٨نوية تقـدر بنحـو  كلفـة سـمعلم مساعد بت  ألف  ٣٠تعيينات عدد    ثرأمراعاة    .) ج(
تكلفـة  متوسـطبجنيه لسد العجز في المعلمين من خـالل مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض 

من األطباء والصيادلة بتكلفة   ألف  ٣٠وتعيين    جنيه  ٣،٨٠٠تقدر بنحو  للمعلم  شهرية  
 جنيه.مليار    ١٫٨أكثر من 

امعـات والمراكـز زيادة حـافز الجـودة للسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم بالج  .) د(
بشـأن تنظـيم   ١٩٧٢لسـنة    ٤٩قـم  الهيئات البحثيـة المخـاطبين بالقـانون روالمعاهد و

طار سابق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصـة إلجامعات في  ا
 منهم.الشباب  
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توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصـالح صـناديق المعاشـات   ) (
نقـداً والبـاقى بأصـدار سـندات   جنيـهار  ملي  ١٢٧مبلغ  مليار جنيه منها    ١٩٠٫٦  بقيمة

         المعاشـات  بتمويـل زيـادةوالتـى ستسـمح    ٢٠٢٢/٢٠٢٣عام    فىالعامة  على الخزانة  
يـون صـاحب مل  ١٠نحـو  وبشكل سيستفيد منه    ٢٠٢٢ابريل  اعتباراً من أول    ٪١٣بـ  

وتجـدر ه. مليـار جنيـ ٣٨  نحـو  تبلـغلفـة  معاش وكذلك المستحقين عـنهم وبإجمـالي تك
اتجــة عــن إعــادة تســوية فــروق النيــة للالتكلفــة المال تحملــت الخزانــة اإلشـارة الــى ان

ــر وإضــافة نســبة ــر المن ٪٨٠ معــاش االجــر المتغي ــالوات الخاصــة غي مة ضــمــن الع
صحاب المعاشات المنتهيـة خـدمتهم إعتبـاراً مـن األساسي أل(العالوات الخمس) لألجر  

أكثر مـن و مليار جنيه ٣٥تكلفتها نحو   لغتبوالتي    ٣٠/٦/٢٠١٦وحتى    ١/٧/٢٠٠٦
   سنوياً.مليار جنيه  ٨

ستحقاق الدسـتورى للصـحة والتعلـيم الجـامعى وقبـل تم استيفاء نسب اإل  هنأود التأكيد بون .٦
 .٢٠٢٢/٢٠٢٣بموازنة العام المالى   ىالجامعى والبحث العلم

تـأمين الصـحى ببـاب لـى نفقـة الدولـة والادرين عكما تم زيادة مخصصات العالج لغيـر القـ .٧
ستمرار في دعم ومساندة المبادرات في هذا باإلضافة إلى اال  جنيه.مليار    ١٠٫٩الدعم إلى  

ومبـادرة القضـاء   سـى،مليون صحة للقضاء علـى فيـرس    ١٠٠مجال الصحة مثل مبادرة  
وألبــان  األمصــالعلــى علــى قــوائم اإلنتظــار ورفــع كفــاءة المستشــفيات وتــوفير األدويــة و

زيادة عـدد وأيضاً إطالق المبادرة الرئاسية لدعم و  الطبية،لمستلزمات واألجهزة  األطفال وا
 أسرة العناية المركزة وأيضاً زيادة حضانات األطفال.

االستمرار فـى توجيـه مـوارد إضـافية لتمويـل الخطـة االسـتثمارية لتطـوير البنيـة التحتيـة  .٨
ــادة تنافســية اإل ــة لزي ــاطق ســين الخــدمات والمراصــاد وتحقتالالزم ــة من ــة بكاف ــق العام ف

مـن خـالل تحسـين شـبكات   قتصـادياإلنمـو  الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار ال
 إجمـالي. لذا تستهدف الحكومـة زيـادة  الصحيالطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف  

مليـار جنيـه   ٣٤٣٫٤بـل  مليـار جنيـه مقا  ٣٧٦٫٤ستثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو  إ
دارها وهو ما يمثل نسبة نمـو سـنوي مقـ  ٢٠٢١/٢٠٢٢لختامى عام    ديرات المتوقعةبالتق
٩٫٦٪. 

اســتمرار جهــود تحســين هيكــل  .٩
 اإلنفاق الحكومي:
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  األجور وتعويضات العاملين:  
ن، تستهدف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ اإلصالحات المالية واالقتصادية الضرورية على المـواطني

لتحسين منظومـة   جراءاتاإلة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض  ضوء توجيهات القيادوفي  
بالموازنـة  جنيـه مقارنـةمليار  ٤٠  بنحوور والمعاشات حيث نستهدف زيادة فاتورة األجور  األج

   .٢٠٢١/٢٠٢٢المعتمدة للعام المالى  

حقيقـة  ين بشـكل يحقـق زيـادةالعـامل  جور وتعويضاتموازنة العام القادم زيادة باب األ  تستهدف
جـور يفـوق معـدل سـنوى لأل  جهزة الموازنة من خالل استهداف معدل نمـوأفى دخول العاملين ب

جـر المسـتحق للعـاملين جمـالى األعلـى إلأالتضخم مع التركيـز علـى تحقيـق معـدل نمـو سـنوى  
   .بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم

  ات:شراء السلع والخدم
مالي القـادم سـداد كافـة مسـتحقات أجهـزة الموازنـة العامـة لصـالح قطـاع مل موازنة العام التش

دويــة لكهربــاء (فــاتورة الكهربــاء واالنــارة) ومخصصــات تكفــي لســداد مخصصــات الميــاه واألا
لى تخصيص مخصصات للصيانة تناسب زيادة االنفـاق الرأسـمالي إوالتغذية المدرسية باإلضافة  

  ة الموازنة لشركة العاصمة اإلدارية.المستحقة على أجهز  لمخصصاتوتوفير ا
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  مدفوعات الفوائد:

رتفاع ملحـوظ فـي فـاتورة مـدفوعات الفوائـد نظـراً لتوقـع اسـتمرار إالمالي القادم    سيشهد العام

يـة مـن قبـل البنـك المركـزي المصـري فـي ظـل ارتفـاع أسـعار التضـخم يدالسياسة النقديـة التقي

 قتـراض لـوزارة الماليـةفضـالً عـن ارتفـاع تكلفـة اإل األساسية والغذائيةالسلع    وباألخص أسعار

    األجنبية.عر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة  وأيضاً أثر تغير س

  تعكس المؤشرات سلسلة الناتج المحلي اإلجمالي المعدلة من قبل وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية *
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  :ةاالجتماعيوالمزايا والمنح  الدعم 

الذي يستهدف الفئـات   لنقدياه  وشب  النقديالتدريجي إلى الدعم    استمرار التحولالحكومة    تعتزم

  األولى بالرعاية والمناطق األكثر احتياجاً.

ــة إصــالح  ــا تســتهدف الحكوم ــدعمكم ــة ال  منظوم

ــول ــمان وصـ ــتحقيةلضـ ــراءات  ه لمسـ ــاذ إجـ واتخـ

تاج واسـتخدام فاءة إنلترشيد االستهالك وتحسين ك

ــوارد ــياق. الدولــة م ــديث  ،وفــي ذات الس ــتم تح ي

طريــق تنقيــة  بيانــات المســتفيدين مــن الــدعم عــن

الـدعم   مسـتحقيللوصـول إلـى    التموينية  اتالبطاق

الحقيقيــين حيــث تشــير التقــديرات لمنظومــة دعــم 

ن منظومة دعم الخبـز تغطـى ألى  إالسلع التموينية  

دعـــم منظومـــة مليـــون مســـتفيد بينمـــا  ٧١نحـــو 

مليـــون  ٦٣٫٣ينيـــة تغطـــى نحـــو البطاقـــات التمو

  مستفيد.

د التزامـات الخزانـة لصـالح صـناديق ت ماليـة كافيـة لسـداوتعمل الموازنة على توفير مخصصـا

 ً  المـالى عـامالمليـار جنيـه فـى   ١٢٧بقيمـة    لتزامـات الـواردة بالقـانون الجديـدلإل  المعاشات وفقا

إبريــل عتبــاراً مــن أول إ ٪١٣بنســبة  معاشــاتيــادة الوالتــى ستســمح بتمويــل ز ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ن عنهم وبإجمـالي عاش وكذلك المستحقيمليون صاحب م  ١٠وبشكل سيستفيد منه نحو    ٢٠٢٢

ن الخزانة تحملـت التكلفـة الماليـة للفـروق ألى  إمليار جنيه. وتجدر اإلشارة    ٣٨تكلفة تبلغ نحو  

الخاصـة غيـر   مـن العـالوات  ٪٨٠بة  فة نسجر المتغير وإضاالناتجة عن إعادة تسوية معاش األ

إعتبـاراً مـن   ات المنتهيـة خـدمتهمالمنظمة (العالوات الخمس) لألجر األساسي ألصحاب المعاشـ

 ٣٠/٦/٢٠١٦وحتى    ١/٧/٢٠٠٦

مليار   ٣٥والتي بلغت تكلفتها نحو  

ــه ــالج  جني ــادة مخصصــات الع وزي

والتأمين الصـحى على نفقة الدولة  

ــامل  ــاعيالشــ ــكان االجتمــ  واإلســ

 حقات برنـــــامجي تكافـــــلومســـــت

  .وكرامة
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 االستثمارات:  

 اتارإلجراءات اإلصالحية لزيادة مخصصات االسـتثمتعتزم الحكومة استغالل ما يتم توفيره من ا

العامة لضمان تحسـين البنيـة   الممولة من قبل الخزانة بشكل كبير يفوق معظم بنود المصروفات

ــة للمــو ــة وتحســين جــودة الخــدمات المقدم ــع  ،اطنينالتحتي ــن المتوق ــث م ــة أحي ــع جمل ن ترتف

االستثمارات الممولة ذاتياً من قبـل   متضمنةالمعروضة  االستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة  

العـام المـالي تقـديرات  مقارنـة ب  ٪٦٫٩بنحـو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣الموازنة العامة للدولـة فـى  جهات  

مقابــل تقــديرات جنيــه مليــار  ٣٧٦٫٤لــى إ) لتصــل جملــة المخصصــات ٢٠٢١/٢٠٢٢( الحــالي

ــ ــام المحدثـ ــتثمارات) للعـ ــة (االسـ ــر الماليـ ــول غيـ ــراء األصـ ــروفات شـ ــالى مصـ ــالى ة الجمـ مـ

   .يار جنيهمل ٣٤٣٫٤ والتي تقدر بنحو  ٢٠٢١/٢٠٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

- ٥٨ -



 
 

: تنويع مصادر التمويل وادارة أكثر كفاءة للدين العامسادس
ً
 ا

 سـواق المحليـة تقوم وزارة المالية باتباع سياسـة تنويـع مصـادر التمويـل بـين األدوات واأل
مكانيـة للتوسـع إأصبح هناك  خالل الفترات السابقة  والخارجية، ومع انخفاض أسعار الفائدة

سـواء مـن السـوق الخـارجي ت تمويلية طويلة األجل قتراض قصير األجل بأدواواستبدال اإل
فسوف نسـتهدف   خرىأال أنه ومع بدء أرتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً مرة أأو المحلى  

خـالل زن بين األقتراض قصير وطويل األجل بهـدف تخفـيض تكلفـة خدمـة الـدين تواأحداث  
 .٢٠٢٢/٢٠٢٣  العام المالى موازنةمشروع  

ويتم ذلك  ٢٠٢٢/٢٠٢٣السنة المالية  ات والقروض المحلية التى يستحق ميعاد سدادها خاللكبير من السند  يوجد سداد لحجم*
 المحلى.عن طريق التمويل 

   و أحتياجـات الموازنـة سـواء مـن السـوق المحلـى إفتراضات تمويل  إويعكس الجدول التالي
  قتراض الخارجي:اإل

 قديــة بالبنــك ة المقــررة مــن لجنــة السياســات النوتتبــع وزارة الماليــة أســعار الفائــدة الســائد
 نكماشي.  إقتصاد إما في مسار توسعي أو مسار  المركزي، والتي يتم إقرارها لوضع اإل

  والجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة خالل فتـرة المشـاهدة كـان باألسـاس بسـبب تحريـر
اسـة النقديـة التـي وهو ما وضـع ضـغوطاً علـى السي  ٢٠١٦سعر صرف الجنيه في نوفمبر  

رتفـاع لسياسة النقدية التقييدية لكبح جماح الضغوط التضخمية المرتبطـة باإلاتجهت حينها ل
المفاجئ في أسعار الصرف وللمحافظة على رؤوس أمـوال البنـوك، وبالتـالي تـأثر متوسـط 

ى ساهم انخفاض أسعار الفائدة فى السوق المحلـى فـو  سعر الفائدة على الدين المحلي سلباً.
صـدار السـندات متوسـطة وطويلـة األجـل بـدالً مـن األذون إفـى  قيام وزارة المالية بالتوسع  

 عادة تمويل المديونية القائمة.إبهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر 

٢٠٢١ ٢٠٢٠٢٠٢٢ ٢٠٢١٢٠٢٣ ٢٠٢٢


١،٠٠٧،٠٥١١،٠٦٨،٥٠٨١،٥٢٣،٦٣٨

٤٧٢،٣٤٥٤٧٥،٥٠٨٥٥٨،١٥٠
٥٠٢،١٤٦٤٧٧،٦٧٣٨٨١،٤٨١
٣٢،٥٦٠١١٥،٣٢٧٨٤،٠٠٧

١،٠٠٧،٠٥١١،٠٦٨،٥٠٨١،٥٢٣،٦٣٨
١٦٢،٠٥١٧٨،٣٧٥١٤٦،٤٠٠

٤١،٣٧٥١٢،٣٧٥٥٤،٩٠٠
٥٠،١٥١٠٠
٧٠،٥٢٥٦٦،٠٠٠٩١،٥٠٠
٠٠٠
٠٠٠

٠٠٠
٨٤٥،٠٠٠٩٩٠،١٣٣١،٣٧٧،٢٣٨

ة المصــدر: وزارة المال

ــة للعــام المــا للمــدى المتوســـط  ل اجــات التم االحت
ـــه ــ ـــالمليون جن ــ
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 إلـى   ٢٠١٧في يونيو  ٪ ١٧٫٨متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلي من حوالي   وانخفض
وبـدأ بعـد ذلـك فـى   ٢٠٢٢فـى مـارس  ٪ ١٣٫٢ى  إل وصوالً  ٢٠٢١في يونيو  ٪ ١٣٫٧حوالي  

ا بالنسـبة لسـعر الفائـدة علـى الـدين الخـارجي  أمـ  مـارس. األرتفاع أعتباراً من منتصف شهر  
  ٢٠١٧فـي يونيـو  ٪ ٧٫١فهناك ثبات نسبي خالل فترة المشاهدة؛ حيث كان قد وصل لحوالي 

فـي يونيـو   ٪ ٦٫٦لـى نحـو وعاود االرتفاع مجـدداً إ  ٢٠١٨في يونيو  ٪ ٦ثم انخفض لحوالي 
لـى  إ   ل ليصـ  ٢٠٢١وانخفض فـي يونيـو   ٢٠٢٠في يونيو  ٪ ٧وواصل ارتفاعه لنحو  ٢٠١٩

ثـم بـدأ بعـد ذلـك فـى األرتفـاع الشـديد نتيجـة   ٢٠٢٢ويستقر علـى ذلـك حتـى مـارس  ٪ ٦٫٩
 . وأندالع الصراع بين روسيا وأوكرانيا ألرتفاع معدالت التضخم الشديد 

   سـة النقديـة، ويُعـزى ذلـك إلـى شـمول تفعة رغم تيسـيرات السيارموال تزال معدالت الفائدة
ويــتم اســتقطاعها مــن الفوائــد المدفوعــة  الرأســمالية،ســعر الفائــدة علــى ضــرائب األربــاح 

ت الفائـدة علـى الـدين الخـارجي لحاملي األوراق المالية الحكومية. وبالنسبة الرتفـاع معـدال
ت الخارجيـة وخاصـة تلـك المتعلقـة بأزمـات ابـخالل فترة المشـاهدة، فيُعـزى ذلـك إلـى التقل

مـن أزمـات طاحنـة نتيجـة   ٢٠١٨سواق الناشئة منـذ عـام  األسواق الناشئة؛ حيث عانت األ
وضـعت  لزيادة عجز الموازين الجارية لديها، وزادت جائحة كورونا من حدة األزمـات حيـث

بل لتحفيـز اإل كل ولكـن بشـ  قتصـادات،ضغوطات على صانعي السياسـات إليجـاد وسـائل وسـُ
متوازن حتى ال تـأتي بنتـائج عكسـية. وهـو مـا ترتـب عليـه رفـع سـعر الفائـدة علـى الـدين 
الخارجي للحفاظ على استثمارات األجانب في األوراق المالية الحكوميـة والحـد مـن مخـاطر 

ويتوقــع أن تســتمر تلــك  فظــة علــى تنافســية أدوات الــدين الحكوميــةإعــادة التمويــل وللمحا
اً وخارجياً نظراً لما يمر به العالم خالل تلك الفترة من أرتفاعات تضـخمية يلالضغوضات داخ

انـى واألثـار وكرألثم جاءت أزمة الصـراع الروسـى احادة تبعها أرتفاعات فى أسعار الفائدة  
السلبية لها على العـالم وأضـافت بشـدة الـى حالـة أضـطراب سالسـل أمـداد المـواد الغذائيـة 

بما فيها مصر والعالم كله من أثار الصراع ة فى األسعار  عات شديدافالغاز وأرتوالبترولية و
 .وحالة عدم اليقين بنتائج هذا الصراع
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   زيادة عنصر   بسبب  مؤخراً ويُالحظ تراجع استثمارات األجانب في األوراق المالية الحكومية

ة ونـ) بشـأن تبعـات جائحـة كورونـا ومـدى مرuncertaintyالخطر المتعلق بعدم اليقين (

استثمارات األجانب فـي   لى ذلك انخفضتإضافة  إو  قتصادات على التعافي وتخطي األزمة.اإل

زمة بين روسيا وأوكرانيا مما قتصادية العالمية وتصاعد األاألشهر الماضية نتيجة للحالة اإل

ً  أثر  .لى زيادة عدم اليقينإ وأدىقتصاد المصري على اإل  سلبا

   وتقليـل المخـاطر المتعلقـة صل على تحسـين إدارة الـدين  وامتلذا، تعمل وزارة المالية بجهد

 تمويل من خالل عدة قنوات رئيسية:بإعادة ال

 ،خفض أعباء الدين 

 ،إطالة عمر الدين 

 .وتطوير سوق األوراق المالية 

 بالنسبة للهدف الخاص بخفض أعبـاء الـدين، تعمـل وزارة الماليـة بالتنسـيق مـع األجهـزة و

مدفوعات الفوائد من خالل إتباع   بالتحكم فى معدالت زيادةعلق  متل  المعنية على شقين، األو

 لتمويل بين األدوات واألسواق الداخلية والخارجية.سياسة تنويع مصادر ا
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  قتصــادية لتحســين كفــاءة توجيــه وزارة الماليــة بالتنســيق مــع كامــل المجموعــة اإلوتعمــل

فنجحت وزارة الماليـة خـالل   حلة.ل مرالموارد وبحث بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات ك

مصـر والمنطقـة ككـل، ويـتم  في تـاريخ في إصدار أول سندات خضراء ٢٠٢٠شهر أكتوبر 

سـتثمار فـي مشـروعات ذات بُعـد بيئـي توجيه التمويل الذي تم توفيره من هذه السـندات لإل

فـى ة الماليـة كمـا نجحـت وزار،  وتراعي االستدامة البيئية مما يحفظ حقوق األجيال القادمـة

لمـدة   ٪٢٫٣فـى اليابـان بمتوسـط تكلفـة سـنوية  إصدار سـندات السـاموراى بـالين اليابـانى  

. ندا الصـينية فـى الصـين بـاليوان الصـينىاالبخمس سنوات وتستهدف أيضاً أصدار سندات  

ــاً  أصــدار أول صــكوك ســيادية متوافقــة مــع أحكــام الشــريعة علــى كمــا يجــري العمــل حالي

 .األسالمية

   التـي تتكـون مـن العجـز وسـداد جـات التمويليـة  حتيااآلخر فهو متعلـق بخفـض اإل  لشقاأما

 أقساط الديون السابقة والتي يتم خفضها عن طريق مد آجال أدوات الدين.

 اإلشارة إلى أنه في وقت ارتفاع أسعار الفائدة في أعقاب تحرير سـعر صـرف الجنيـه،   وتجُدر

عمد لتفادى تحُمل القيمـة العاليـة لمـدفوعات الفوائـد    ن جل ع تم اختيار أدوات الدين قصيرة األ 

للتوســع واســتبدال  مكانيــة  إ لفتــرات طويلــة. ولكــن مــع انخفــاض أســعار الفائــدة أصــبح هنــاك  

جل بأدوات تمويلية متوسطة وطويلة األجل سواء من السوق الخارجي أو  قتراض قصير األ اإل 

لـث المتعلقـين بإطالـة عمـر الـدين  ا والث المحلى، وهـو مـا يصـب مباشـرة فـي الهـدفين الثـاني 

ولذلك تتميز سياسة أدارة الدين بالمرونة فى التعامل مع التغيرات فـى اسـعار    وتطوير السوق 

لـالزم ألحتياجـات الموازنـة العامـة للدولـة وأحتياجـات التنميـة  لضمان توفير التمويـل ا  الفائدة 

  .وذلك بأقل تكلفة ممكنة 
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 رصيد األذون حيث وصل رصـيد   معدالت تطور  من  علىأ  تمعدالرصيد السندات ب  تطورقد  و

ألوراق الماليـة مقارنـةً لـ  القـائم  رصـيدالمـن إجمـالى    ٪٥٥ى  إلـ  ٢٠٢١السندات فى يونيـو  

 معـدالت صـافي. ويرجع ذلك إلى تطـور ٢٠١٨فى يونيو    ٪٣٢، و٢٠١٩فى يونيو    ٪٣٧بـ

 صـافيإجمـالى  من    ٪٢ى  األذون إل  اتإصدار  صافي  األذون والسندات حيث وصلصدارات  إ

للسـندات   ٪٣لـألذون و  ٪٩٧بــ  ، مقارنةً  ٢٠٢١للسندات فى يونيو    ٪٩٨اإلصدارات مقابل  

  .٢٠١٨فى يونيو  
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   نظرة حتليلية عن اإلصدار الدوىل للسندات املصرية

  :
ً
  : ٢٠٢١سبتمرب  السندات الدولية املقومة بالدوالر األمريكي   اصدار  - أوال

 المالية في الطرح األول من السندات الدولية الدوالريـة خـالل ارة  نجحت مصر ممثلة في وز

وذلك على الـرغم مـن اسـتمرار حالـة عـدم اليقـين والظـروف   ٢٠٢٢/  ٢٠٢١العام المالي  

االستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحـة كورونـا حيـث 

مليـارات دوالر علـى   ٣ندات دوليـة بقيمـة  ار سـلية تنفيذ وبنجاح إصداستطاعت وزارة الما

ــرائح  ــالث شـ ــغ  ٣٠ - ١٢ - ٦(ثـ ــدرة تبلـ ــيم مصـ ــنة) وبقـ ــار دوالر ١٫١٢٥سـ   مليـ

 مليون دوالر على التوالي. ٧٥٠و مليار دوالر ١٫١٢٥و

   مقابـل   ٪٥٫٨٠٠أعوام بسعر فائدة يقدر بــ    ٦استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل

ــه لعائــ ـــ  ٪ ٦٫١٢٥تثمرين بقيمــة لمســد افتتــاحي معلــن عن اعــوام بنحــو  ١٢وســندات ال

ــغ  ٪٧٫٣٠٠ ــاحى بل ــد افتت ــل عائ ـــ وســندات  ٪٧٫٦٢٥مقاب ــغ  ٣٠ال ــد بل ا بســعر عائ ــً عام

ا  ٪٨٫٨٧٥مقابل عائد افتتـاحي بلـغ    ٪٨٫٧٥٠ أن أسـعار الفائـدة علـى السـندات   إلـى، الفتـً

ائدة على السـندات الف انت أعلى حيث بلغ سعرك ٢٠٢٠مايو  فيالدولية المصرية المصدرة 

السندات و ٪٧٫٦٢٥سنه نحو  ١٢والسندات ذات األجل   ٪٥٫٧٥سنوات نحو    ٤ذات األجل  

 ٪٨٫٨٧٥عاًما نحو  ٣٠ذات األجل 

 تقـدمو  ثحيـ  مسـتثمر  ٣٠٠أكثـر مـن  الذي جاء من    اإلقبال على السندات الدولية المصرية 

 طــرح إلــى حــوالي ايــة الوصــل قبــل نه والــذيصــرية بعـروض لشــراء الســندات الدوليــة الم

مليـارات  ٣مـرات قيمـة الطـرح مبلـغ   ٣مليارات دوالر وبما يمثـل نسـبة تغطيـة حـوالي    ٩

  .خفض معدالت أسعار الفائدة (الكوبون) فيدوالر ساهم 
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  :
ً
  اصدار السندات املقومة بالني الياباني (الساموراي):   - ثانيا

   يابـاني) مـامليار ين  ٦٠بقيمة صدار العودة لألسواق الدولية للسندات بإ  في  نجحتمصر 

 .رغم كل التحديات العالمية )مليون دوالر ٥٠٠  يقارب

 مصر أول دولة بالشرق األوسط تطرح سندات الساموراي بالسوق اليابانية. 

   المسـتثمرين اليابـانيين جذب  تم    حيث  األول لسندات الساموراي  المصرياإلصدار  يعد هذا

 .يالمصراالقتصاد ثقتهم في  ذلك ويؤكد

 بالسـوق اليابانيـة بأجـل ٪ ٠٬٨٥بقيمة  الحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي

 .سنوات ٥

  ــن البنــك اليابــاني ــمانة ائتمانيــة م ــدار بض ــرح هــذا اإلص ــتطاعت وزارة الماليــة، ط اس

إحــدى مؤسســات التــأمين  وتغطيــة «Sumitomo Mitsui» ســوميتومو ميتســوي

 Nippon Export لـى الصـادرات واالسـتثمارأمين عاليابانيـة الحكوميـة «نيبـون للتـ

and Investment Insurance» والحصــول علــى تســعير مــنخفض لســندات ،

سـنوات، بمـا  ٥٪ سـنويًا ألجـل ٠٬٨٥الساموراي بالسـوق اليابانيـة؛ حيـث بلـغ الكوبـون 

 .عار كوبونات إصدارات السندات الدوالرية الدوليةيجعله أكثر تميًزا مقارنة بأس

 ــنجح رة المالوزا ــة ت ــيي ــالت وأســواق اإلصــدارات وشــرائح  ف ــدين وعم ــع أدوات ال تنوي

 .المستثمرين لخفض تكلفة التمويل

  أن هذا اإلصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظًرا الخـتالف السـوق اليابانيـة عـن

مارية األخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاًء في سياساته االستثاألسواق الدولية  

 .كثر إقباًال على االستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف االئتماني المرتفعوأ
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: املخاطر املالية مبشروع موازنة العام املايل  
ً
  ٢٠٢٢/٢٠٢٣سابعا

ــابقة على على   المصــرية  الماليةوزارة عملت     متكاملة إعداد منظومة  مدار الخمس ســنوات الس

بشكل فعال ومرن وكفء وبما يساهم    الماليةهم المخاطر  أوالتعامل مع   ةإلدارة ومتابع ةوعصري

  وذلك من   الموازنةوزيادة الـقدرة على تحقيق مســـــتـهدفات    الـعامة  الـمالـية  ةتحقيق اســــــتداـم في

  :خالل

   ــف ــنوياعداد تقرير نصـ ــيف أل  سـ ــمن تحديد وتوصـ المؤثرة على   الماليةهم المخاطر يتضـ

ات المـاليـة للعـام المعن  ةإمكـانيـ التوازي    يتحقيق المســـــتهـدـف ذوـب اإلجراءات   اقتراح وتنفـي

 .الماليةللتعامل مع اهم التحديات    المطلوبة  التصويبيةاو  االحترازية

 ــتخدام آليات التحوط ــعار   الموازنة  ةلحماي كلما أمكن ذلك اسـ من مخاطر تغير وانحراف األسـ

ــلع    العالمية ــاســيةللس ــات  مقارنة ب  األس ــا    والتي  األصــيلة  الموازنةافتراض اعدادها يتم أيض

 .  الموازنةوقت اعداد   المتاحةالتقديرات   أحدثضوء  في  وتقديرها

 ــتقل ــاء وحدة مس ــر لوزير   تابعة ٢٠١٨عام  الداخلية فيللمراجعة    ةانش ــكل مباش   المالية بش

ــاـعدة وزير    ةعلى مراجـع  الـمالـيةواإلدارة العلـيا بوزارة    الـمالـيةحـيث تقوم تـلك الوـحدة بمســـ

مخاطر او نقاط تتطلب تصــويب   ةيأوتحديد   المالية  لوزارةالتابعة    مصــالحالقطاعات والداء أ

 في منظومة العمل وكفاءته.  و تحسينأ

 ةيأوبشــكل ســريع  تحديد  لضــمان   وشــهريبشــكل دقيق   للموازنة  ةاعداد مســتهدفات شــهري 

  ومستهدفات الدين.  الماليةتحقيق المستهدفات  ى القدرة علمخاطر مرتبطة ب

 بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات   تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

ــعر   ــعار سـ البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصـــرية للبترول من تقلبات تغير أسـ

 الصرف وأسعار برنت العالمية.

   اســـــتراتيجـية التـعاـمل والـحد من الضــــــماـنات الحكومـية بـما يضـــــمن ـبأن    اـعدادالعـمل على

ــيتم توجيهه لتمويل مشــروعات ذات جدوى وقدرة   االقتراض الذي يتم بضــمانات حكومية س

 .المقترض على خدمة هذا الدين بشكل سليم
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  :تغير االفتراضات االقتصادية  ) أ(
ــدمات التي واجهها ــاد  أدت التقلبات والصـ ــبب تداعيات كال من جائحة   العالمي  االقتصـ بسـ

بين روسـيا وأوكرانيا الى نتائج كبيرة ومؤثرة على النشـاط االقتصـادي    صـراعكورونا وال
 ســـوقأ  وتراجع  النمو ومعدالت  اإلنتاجية  انخفاض مما أدى الى ومعدالت التوظف  العالمي

ــات   ال والبورصـــ دالت  والـم ادة مـع ةزـي اـل د.  البـط ك  أدى  وـق اض  إلى  ذـل ل  انخـف   النمو   عواـم
ســـلباً على أداء   بشـــكل إثر والصـــادرات  الرأســـمالي  واإلنفاق االســـتهالك  مثل الرئيســـية

االزمات المرتبطة بجائحة  أدت وقد المتقدمة والناشــــئة على حد ســــواء. االقتصــــاديات
ــخمة  مالية  تحفيز  حزم  بأعداد وتنفيذ  الحكومات قيام إلى  كورونا إلى تزايد   أدىوهو ما   ض

ــاداتومســـــتوى الـمديونـية بـكاـفة    الموازـنات عجز تراجع وـتدهور   مـما يؤدى الى  االقتصـــ
مثل ارتفاع معادالت  له تبعات اقتصادية غير مواتية  للدول وهو ما يكون   ماليةال  مساراتال

  االقتصاد العالمي.   علىله تبعات سلبية    يكون الذي األمر ،فائدةال أسعارارتفاع  و تضخم

القائمة عليها الموازنة  الداخلية والخارجية   االقتصــادية االفتراضــاتتغير   احتماليشــكل  و
ــادر المخاطر المالية ــاتلذا فقد تم إعداد  ،  أحد أهم مصـ ــادية االفتراضـ ــية   االقتصـ   الرئيسـ

بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة   ٢٠٢٢/٢٠٢٣  لموازنة العام المالي
ــتهدفة، ولكنعن التق  انحرافاتأية  ــتهدفات المالية    تظل ديرات المسـ ــة للتأثر  المسـ عرضـ

 التالية:   االفتراضاتبوجود تغيرات كبيرة فى  وبشدة

  معدالت النمو: .١

الرئيـسية التى تبنى عليها العديد من بنود الموازنة   االفتراـضاتيعد معدل النمو أحد أهم 
. وبالتالى فخطر  وااليرادات االخرىالعامة مثل تقديرات اإليرادات الضـريبية والجمركية 

ــاديتباطؤ معدالت النمو   ــواء كان   عن االقتصـ المعدالت المقدرة في الموازنة العامة سـ
قد يؤثر سلباً على أداء   العالمي  ـصاداالقتناتجاً عن أـسباب محلية أو لتباطؤ معدالت نمو 

له من أثر مباـشر على تغيير المـستهدفات المالية مثل مـستهدف    مما االقتـصاديالنـشاط  
   .العامة أجهزة الموازنةاألولى وبالتالى مستهدفات دين  الفائض  العجز الكلى و

من المتوقع أن يبدأ االقتصـــــاد العالمي في التعافي مع بدء حمالت التطعيم في قد كان و
  يحقق معدل نمو أن من المتوقع   كانمختلف البلدان للـسيطرة على تفـشي الجائحة حيث  

ــاط     ـقدره  ـبانكـماش  مـقارـنة  ٪٤٫٤  إلى نحو ٢٠٢٢الـعالمي في ـعام   االقتصـــــاديالنشـــ
دل النمو في  ٪١٫٥ ام    عن مـع ذي ســــــجل    ٢٠٢١ـع ا،  ٪٥٫٩واـل ان يمكن أن  وهو ـم  ـك

ــاط  ينعكس   دالت نمو النشـــ ة ومـع اـم ة الـع ــاديعلى أداء الموازـن ه ومع    االقتصـــ أال أـن
االضــــطرابات الحادثة واالرتفاع الكبير في معدالت التضــــخم وارتفاع أســــعار المواد 
األســاســية وخاصــة الغذائية والبترولية وأيضــاً ارتفاع أســعار الفائدة عالمياً والصــراع 

ــاد العالمي، ــي األوكراني ألقت بظاللها على االقتص وفقاً لصــندوق النقد  تمحيث    الروس
  .واالقتصاد العالمي ككللتوقعات في االقتصادات المتقدمة  خفض االدولي 
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  التجارة العالمية:   .٢

ــياق،   ــل  معدالت نمو التجارة العالمية    أن تنخفضمن المتوقع  فوفى نفس السـ  إلىلتصـ

وذلك استناداً  ٢٠٢١في    ٪٦٫٧مقارنة بنحو   ٢٠٢٢في  ٪٦ونحو   ٢٠٢٣عام   ٪٤٫٩

بأحدث التوقعات الـصادرة عن ـصندوق النقد الدولي المـصدرة في تقرير مـستجدات أفاق 

على حصـيلة اإليرادات  توقع أن يؤثري وهو ما. ٢٠٢٢االقتصـاد العالمي الصـادر يناير 

العامة خاصـة المتحصـالت من كل من قناة السـويس، والضـرائب الجمركية، والضـرائب  

نمو  في ال  ٪١لكل انخفاض (ارتفاع) بمقدار   الســلبي  الماليدات. ويقدر األثر  على الوار

ــنوي لحركة   اجمالى ما يؤول للخزانة العامة من ايرادات قناة  التجارة العالمية علىالسـ

مما يؤدى الى انخفاض (ارتفاع) حصـيلة ما يؤؤل للخزانة من قناة  ٪٢ السـويس بنحو

  .مليار جنيه ٢بنحو السويس  

 أسعار الفائدة: .٣

ــخم  ذلك في حدوث توقعات   وانعكاسمع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدالت التضــ

 أى بارتفاع عوائد األذون والســـندات في األســـواق العالمية فمن المهم التأكيد على أن

ار   اع في أســــــع ة بنحو  ارتـف دة المحلـي اـئ ة  ١٠٠الـف ا هو  ٪١(  نقطـة مئوـي ة بـم ارـن ) مـق

  عجز الموازنة وذلك نتيجة ســيكون له تأثيراً ســلبياً على  مســتهدف بمشــروع الموازنة  

    مليار جنيه سنوياً. ٢٨ دين أجهزة الموازنة العامة بنحو خدمة فاتورة زيادة

 األسعار العالمية للنفط: .٤

حيث    ٢٠٢٢ العالمية خالل عامأـسعار النفط   ارتفاعتـشير أحدث التقديرات العالمية إلى 

برنــت من   ــل  ٢٠٢١في مــارس    للبرميــل  /دوالر  ٧١ارتفع ســـــعر خــام    الي   ليصــــ

  ٢٠٢٢دوالر بحلول شـهر مايو   ١١٠و ٢٠٢٢ ابريلبحلول    للبرميل  /دوالر ١٠٢٫٧٨

ــوق   ــاع السـ ــير أوضـ أن المعروض النفطي لم يواكب انتعاش الطلب مما دفع  إلىوتشـ

عار النفط إلي أعلي جنبا  في إمدادات النفط الروـسية   اضـطراباتجنب مع حدوث  إلىأـس

 االفتراـضات  ليفوق  العالمي النفط ـسعر  ارتفاع حالة فى أنه إال األوكرانية.بـسبب األزمة  

ــافي  ـتدهور  إلى  ذـلك  ســـــيؤدى  برمـيل/دوالر  ١  بنحو  المتوقـعة  الخزاـنة  مع  العالـقة  صـــ

لكل زيادة مقدارها دوالر    مليار جنيه  ١ بأكثر من المستهدف الكلى  العجززيادة    وبالتالي

    .هو مقدر بالموازنة  عماللبرميل  

- ٦٩ -



 المالية):  وااللتزاماتالمحتملة (الضمانات    االلتزامات  ) ب(

ــادر المـخاطر الـمالـية    االلتزاـماتتعتبر     التزاـمات   فيتتمـثل    وهيالمحتمـلة من مصـــ

ــية وقد   ــأ نتيجة أحداث ماضـ مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت تنشـ

يترـتب عليـها ـتدفـقات نـقدـية ـخارـجة من الخزاـنة الـعاـمة لـلدوـلة فى ـحال وقوع أو ـعدم وقوع 

 حدث فى المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية.

 القروض والتسهيالت المضمونة من الخزانة العامة: .١

 ــدار الضــــــماـنات التى تمكن الجـهات المملوـكة لـلدوـلة من  تقوم وز ارة الـمالـية ـبإصـــ
الحصـول على قروض من المؤسـسـات المالية المحلية أو الخارجية وكذلك تسـهيالت  

 .من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة

  ل درجة المخاطرة في حال حـيث قد ال يرغب المقرض أو الشـــــريك التـجاري في تحمُّ
ة   ل على الجـه ة التموـي ا تنخفض تكلـف ة، كـم الـي ة من وزارة الـم اـن عـدم وجود ضــــــم

 .أو للتسهيالت من الموردين  للقرضالمملوكة للدولة نتيجة ضمان الخزانة العامة  

   ــافي اتمثل ــمونالتقديرات المبدئية لصـ في   الخزانة العامة القائمة على  ةلديون المضـ
اير اتج المحلى،  ٪٢١نحو    ٢٠٢٢  يـن ة نحو   من الـن ات المحلـي اـن ل الضــــــم ث تمـث حـي

من الـناتج    ٪٨٫٤من الـناتج المحلى اإلجـمالي وتمـثل الضــــــماـنات الـخارجـية   ٪١١٫٥
 المحلى اإلجمالي.

 الطاقة   لقطاعاتو للقطاعات االســـتراتيجية  ومن المالحظ تركز إصـــدار الضـــمانات
  والهيـئة   الســـــويس قـناة  هيـئةووالنـقل    )الكهرـباء  وشـــــرـكات  للبترول  الـعاـمة  (الهيـئة
على األخص واألكثر   العمرانية  المجتمعات  هيئةممثلة في  لألنفاق واإلسـكان  القومية
ــمانات  بلغت  حيث ،تحديداً  ــادرة  الضـ   إجمالي   منتقريبا ً ٪٨٤ نحو  الجهات  لتلك  الصـ

  الضــمانات قيمة التالي  . يوضــح الشــكل  ٢٠٢١ ديســمبر ٣١  القائمة في  الضــمانات
 . )والخارجية  (المحلية
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 لتسوية قضايا التحكيم الدولى: سدادهاالتعويضات المحتمل   .٢

   قد تـضطر الخزانة العامة لـسداد تعويـضات نتيجة الفـصل فى قـضايا التحكيم المرفوعة

المصــرية أو تســويتها ودياً. ويدرج عند إعداد الموازنة العامة للدولة  على الحكومة  

 مخصص للطوارئ تحسباً للمطالبة بالسداد أثناء العام.

  قيام الدولة المصرية بتسوية عدد كبير من قضايا التحكيم الدولي ذات المبالغ الكبيرة

مازالت تنظر ســـواء التي كان قد حكم فيها ضـــد الدولة المصـــرية أو تلك التي كانت  

 فيها المحاكم.
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ً
 : املشاركة اتمعية والشفافية: ثامنا

فى إطار حرص وزارة الماليـة الـدائم علـى تطـوير أطـر الشـفافية واإلفصـاح المـالى والتواصـل 

المجتمعى فقد قامت الوزارة خالل األعوام السـابقة بالعديـد مـن الجهـود فـى مجـال رفـع الـوعي 

بالثقافة المالية لتعريف اطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة فـى ظـل التحـديات 

ة ومنها تفشي جائحة كورونا وإشراك كافـة الجهـات المعنيـة الحكوميـة وغيـر الحكوميـة العالمي

وفئات الجمهور المختلفة وخاصة الشباب فى رؤية اإلصـالح وذلـك باسـتخدام عـدة أدوات منهـا 

وبوابــــة وزارة الماليــــة الرقميــــة  www.budget.gov.eg التفــــاعلي اإللكترونــــيالموقــــع 

www.mofdigitalgate.gov.eg .وآليات الموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات 

الشفافية والمشاركة المجتمعية على محاور رئيسية وهي زيادة اإلفصاح والشـفافية،   آطرترتكز  

وتعزيز وتطـوير المشـاركة المجتمعيـة، واسـتحداث آليـات للتواصـل والرقابـة المجتمعيـة وبنـاء 

وحدة الشفافية  –وزارة المالية  سسات المعنية محلياً ودولياً، كما تهدف  شراكات ناجحة مع المؤ

القرار ومتلقى الخدمة وتطوير أدوات   الى خلق حلقة وصل ما بين متخذ  -والمشاركة المجتمعية  

الموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات، وإدماج وإشراك المواطنين خاصة الشـباب والمـرأة 

ن األداء الحكومي وتحقيـق االسـتغالل األمثـل للمـوارد البشـرية واإلنفـاق والطفل لتطوير وتحسي

  العام.

ويتم ذلك من خالل إجراء عدد من الفعاليات على مدار العام لتنميـة الـوعي المـالي والمصـارحة 

بأوضــاع االقتصــاد المصــري الــذى يمــر بمرحلــة إصــالح هيكلــي شــامل، بمــا يُســهم فــى تفهــم 

اإلصالحات الهيكلية وتضمين آراء كافة أطياف المجتمع في دورة إعداد الموازنة العامـة للدولـة 

مـن خـالل   المـدنى والقطـاع الخـاصسـواء مـن منظمـات المجتمـع    المبادرات المقدمة  تفعيلمع  

مشروعات التخرج الخاصة بالطالب للوصـول إلـى التحقيـق استخدام آليات الموازنة التشاركية و

ليكونوا سـفراء وأعضـاء فـاعلين فـي المجتمـع   ٢٠٣٠ألهداف المشتركة لرؤية مصر  لاألسرع  

  هم والمشاركة فى التخطيط لها.قادرين على فهم موازنة بلد

 ٤١ ١٠٠: ٢٠١٧مؤشر 
 ١٦ ١٠٠: ٢٠١٥مؤشر 
 ١٣ ١٠٠: ٢٠١٢مؤشر 
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ةالمحور االول:  .١ ز الشفاف   تع

  فيما يخص اعداد ونشر التقارير المالية حول دورة إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة: 

تهدف هذه التقارير إلى متابعة تنفيذ االداء المالى وفقاً للمستهدفات، بحسب معـايير شـفافية 
والبنـك   ،IBPالموازنة العامة وفقاً لما جاء فى توصيات كل مـن (شـراكة الموازنـة الدوليـة  

مثل تقرير متابعة األداء المالى نصف السـنوى، )  IMF  ، وصندوق النقد الدولىWBالدولى  
التقرير المالى الشهرى، البيان المالى ما قبل التمهيـدى، وموازنـة المـواطن. باإلضـافة الـى 
إصدار نسخة المـواطن المبسـطة لعـدد مـن التقـارير الماليـة بـاللغتين العربيـة واإلنجليزيـة، 
والنشر على المواقع اإللكترونية، والذي يتيح للمواطن خاصة الشـباب التواصـل والمسـائلة 

ت اإلنفاق العام وتلقي الردود مباشرة من ممثلين الوزارة بهدف إشراك المواطن حول مجاال
فى رؤية وأهداف وزارة المالية بمصطلحات اقتصادية بسيطة يمكن للمواطن العادي فهمهـا 

  بسهولة وذلك لتوضيح الرؤية بمنتهى الشفافية.

  نشر المزيد من المعلومات حول إدارة المالية العامة واإلطار الموازني متوسط المدى مـع
ــادر التمويــل المختلفــة  ــي، ومص ــار النزول ــعه علــى المس ــدين ووض ــع ال توضــيح وض
ومــدفوعات الفوائــد، وتوضــيح كافــة المســتجدات بشــكل مبســط حــول المخــاطر الماليــة 

ت المعنية داخل وزارة المالية وبـاقي الـوزارات المحلية والعالمية بالتعاون مع كل الوحدا
راء الجمهـور عليـه السـتخدامها فـى آاألخرى وإتاحة اسلوب تفاعلى على الموقع وتلقى  

تحديث المحتوى المنشور ليتوافق مع أسئلة الجمهور والقضايا الساخنة خاصـة فـى ظـل 
 أحدث المستجدات التى تمر بها البالد.

   ملخصات الشفافية التى تسلط الضوء على رصد التحسن فـى االستمرار فى اعداد سلسلة
علــى البعــد االجتمــاعى خاصــة التعلــيم والصــحة وتحســن وتــأثيره كفــاءة اإلنفــاق العــام 

المؤشرات العالمية ذات الصلة باإلضافة إلى مزيد من البيانات الخاصة بموازنـة البـرامج 
صـلة بالطفـل، ونشـرها باللغـة واألداء والموازنة المستجيبة للنوع، والمخصصـات ذات ال

، وكذا النسخ المسـتحدثة مـن موازنـة اإللكترونيالعربية واالنجليزية على موقع الوزارة  
 المواطن لكل تقرير من تقارير شراكة الموازنة المفتوحة.
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 " ومنها تقريـر مخصصـات ١٩  يدفكواستحداث مجموعة جديدة من التقارير مع جائحة "
في الموازنة باللغـة العربيـة واالنجليزيـة، حيـث قامـت   ١٩  -  كوفيداإلنفاق على مواجهة  

وزارة المالية بإتاحة البيانات الخاصة بحزمة كوفيد على موقعها الرسـمي متضـمناً كافـة 
جزء خـاص بحزمـة  االجراءات المتخذة من السياسة المالية فى هذا الصدد. كما خصصت

   :كوفيد على الرابط التالى
procedure.pdf-2020-sep-t.gov.eg/pdf/covidhttp://www.budge 

  نشر دليل قراءة الموازنة على موقع الـوزارة االلكترونـى ليكـون أداة لتـدريب المتـدربين
 فى الموازنة التشاركية وتدريب سفراء وزارة المالية من الشباب.

 :اإللكترونيفيما يخص الموقع 
  وكافة التقارير حول دورة اعـداد الموازنـة علـى نشر المزيد من المعلومات المتفق عليها

مــن راء الجمهــور عليــه آوتلقــى  www.budget.gov.eg الموقـع اإللكترونــي التفــاعلي
خالل خاصية (رأيك يهمنـا) لتمكـين المـواطن مـن المشـاركة برأيـه فـي أنشـطة وتقـارير 

 .آرائهماستخدامها فى تحديث المحتوى المنشور ليتوافق مع  ليتم  الوزارة

  ــاركة ــفافية والمش ــدة الش ــاص بوح ــي الخ ــان اإللكترون ــن ادراج الكي ــاء م ــاري االنته ج
 digital.gov.egالمجتمعية على بوابة مصر الرقمية 

  إنشـــــــاء وإدارة البوابـــــــة الرقميـــــــة للبيانـــــــات المفتوحـــــــة لـــــــوزارة الماليـــــــة
www.mofdigitalgate.gov.eg  بمـــا يضـــمن تســـهيل حصـــول جميـــع المســـتخدمين

 ن على بيانات المالية العامة، وتتضمن البوابة التالي:يالرئيسي
 اصة ببيانـات كـل مـن "الماليـة العامـة" و"الـدين العـام" عرض السالسل الزمنية الخ

و"الناتج المحلى اإلجمالي" بشكل دوري محـدث وقابـل للبحـث اإللكترونـي وتحليلهـا 
 واعداد الرسوم البيانية.

  نشر الوثائق المرتبطة بدورة إعداد الموازنة وتنفيذها في موعدها وعلى أوسع نطاق
مسـتخدمين بخصـوص سياسـات الماليـة العامـة وبوسائط متعددة، وتلقى اقتراحـات ال

 والرد عليها.  
  ــات ــة لبيانـ ــة االلكترونيـ ــاص بالمنصـ ــزء الخـ ــديث الجـ ــن تحـ ــاء مـ ــارى االنتهـ جـ

" وتطــويره لجــذب المــواطنين والشــباب لتســهيل قــراءة Dashboardالموازنــة"
 الموازنة والبيانات الخاصة بها.

  االلكترونية الحديثةكما سوف يتم استخدام الوسائلOnline camps   ليقـوم الشـباب
بالتعلم بأكثر الطرق الحديثة والفعالة وزيادة مهاراتهم من خـالل برنـامج تـدريبي فـي 

التـي  Rewarding Systemو Gamificationمدة زمنية معينة باستخدام طرق الـ 
 اب ورفع الوعى.يتم استخدمها حاليا في العملية التعليمية لسرعة االنتشار بين الشب

- ٧٤ -



  ــديث ــوير وتح ــاء مــن تط ــارى االنته ــاص ج ــي الخ ــفافية الموقــع اإللكترون ــدة الش بوح

بشـكل عصـرى ليتناسـب مـع احتياجـات الشـباب،   والمشاركة المجتمعيـة بـوزارة الماليـة

وليتضـمن كافـة التقــارير التـى تصــدرها الوحـدة، باإلضـافة إلــى إدراج المكـون المعرفــي 

المرئي (فيديوهات) لشرح كل ما هو جديد بالموازنة العامة للدولة والموازنـة التشـاركية 

ل ألكبر عدد ممكن والمبادرات والمشروعات التنموية التي تهم المواطن المصري للوصو

من الفئات المستهدفة بطريقة مبسطة، وإدراج وسائل تفاعليـة متحركـة وألعـاب واسـئلة 

 اونالين على الموقع كل حسب عمره مع إدراج مكون تطبيقي على أرض الواقع.

  اعداد مكون تدريبى كامل لألطفال لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالـة ورفـع الـوعي بأهـداف

ة باألطفال وتبسـيط المفـاهيم الماليـة وإشـراكهم فـى الحيـاة االقتصـادية التنمية ذات الصل

واالجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى األنشطة التوعوية حـول دورة إعـداد الموازنـة التـى 

تعزز من الشعور باالنتماء للدولة وذلك بما يتناسـب مـع الفئـة العمريـة المسـتهدفة وفـى 

ت الحياتيــة والتعلــيم مــن أجــل المواطنــة، وذلــك ســياق االلتــزام بتشــجيع مبــادرة المهــارا

 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.  

   صـفحة تفاعليـة   بتدشـين  -وحدة الشفافية والمشـاركة المجتمعيـة    –وزارة المالية  قامت

ــع التواصــل  ــة مواق ــى كاف عل

المجتمعــــــــــــى مثـــــــــــــل 

"Facebook،Instagram  "

ــات لتيســير  ــع فئ التواصــل م

المجتمــــع خاصــــة شــــباب 

ــول  ــمان وصـ ــات لضـ الجامعـ

المعلومــات والرســائل علــى 

ــن  ــدد مـ ــر عـ ــفحة ألكبـ الصـ

  .شرائح المترددين على مواقع التواصل االجتماعي

https://www.facebook.com/FTCEUnit 

h ps://instagram.com/transparency_unit?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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  أدت هذه الجهود لتدعيم أطر الشفافية خالل السنوات الخمس الماضية إلى تحسن ترتيـب
 كـل «IBP» الموازنة الدوليـة مصر بخطى ثابتة فى مؤشر الشفافية الذي تصدره شراكة

درجة بشكل تراكمـى، لتحقـق   ٣٠بحوالى    ١٢٠٢٠الصادر في ابريل    ٢٠١٩عامين لعام  
؛ وهــو مــا ٢٠١٢نقطــة خــالل عــام  ١٣مقارنــة بـــ  ٢٠١٩نقطــة مئويــة خــالل عــام  ٤٣

نقطـة مئويـة  ٢١يرتفـع بنحـو    كمـانقطة مئويـة،    ٤٥البالغ    العالمييقترب من المتوسط  
 األوسط.منطقة الشرق  الخاص ب  متوسطالعن 

  ًحيـث أن مؤشـر التقـارير  بباقىمؤشر الخاص الع لجهود وزارة المالية فى رف  واستمرارا
نقطـة مـن قبـل نفـس  ١٠٠نقطة مئوية من أصـل  ٦١يصل إلى  الشفافية ببعض التقارير  

تقـارير  ٧الــزيادة شمولية البيانات فى باقى العمل على   بالوزارة  قوم  المؤسسة، سوف ت
المنفـذة علـى البـرامج    اتسـاق  تتضمن المزيد من البيانات حول عرض مدىلكى    الدورية

وكذا  SDGsهداف األممية ألوا ٢٠٣٠برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر أرض الواقع ب
موازنـات عرض مؤشرات تقيـيم األداء للبـرامج بالموازنـة، والمزيـد مـن البيانـات حـول  

تفاصيل إستراتيجية الـدين العـام متوسـط و  للنوع،  البرامج واألداء، والموازنة المستجيبة
المــدى وسياســات تنويــع مصــادر التمويــل بــين األدوات واألســواق المحليــة والخارجيــة، 

وسطة وطويلة األجل سواء من السوق الخارجي أو المحلى بهـدف واألدوات التمويلية مت
ــد مــن  ــارير العدي ــل، ويســتفيد مــن هــذه التق ــع مصــادر التموي ــدين وتنوي ــادة عمــر ال زي

  المؤسسات الدولية والباحثين وشركات التقييم السيادي. 

ة .٢ ر المشاركة المجتمع : تط   المحور الثا
يشمل أدوات مشاركة المواطنين خاصة الشباب والمرأة والطفل، ومـن أهـم المبـادرات التـى 

هـى مبـادرة الموازنـة   -وحـدة الشـفافية والمشـاركة المجتمعيـة   –وزارة المالية  قامت بها  
تعمـل علـى خلـق حلقـة وصــل مـا بـين متخـذ القـرار والمـواطنين وزيــادة التشـاركية والتـى 
ذلـك مـن خـالل خلـق آليـات مؤسسـية مبتكـرة للتعـاون و  أطياف المجتمـعالتواصل مع كافة  

ومنظمات المجتمـع المـدني والمعنية ذات الصلة  الحكومية والدولية  المثمر مع كافة الجهات  
والقطاع الخاص لتطوير وتحسـين األداء الحكـومي وتحقيـق االسـتغالل األمثـل للمـال العـام، 

لمية ومشـاركة الجمهـور. وتتمثـل الجهـود فـى هـذا وللعمل على رفع مؤشرات الشفافية العا
 الشأن كما يلي:

 
 .٢٠٢٢لم يتم نشر النتائج الخاصة بعام  ١

 ١٠٠/١١: ٢٠١٧مؤشر 
  ١٠٠/٨: ٢٠١٥مؤشر 
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  :الموازنة التشاركية

 كـل مـن عـن الموازنـة التشـاركية فـى وورش العمـل ندوات الفعاليات وتم عقد عدد من ال
االسكندرية والقاهرة والفيـوم لمعرفـة أولويـات المـواطنين فـى المحليـات، حيـث   محافظة

تمت المشاركة فى عقد جلسات استماع جماهيري فى محافظة الفيوم لمناقشـة األولويـات 
التنموية مع القادة المجتمعيـين فـى مراكـز المحافظـة، كمـا أنـه جـارى التنسـيق لتوسـيع 

 االنتشار فى محافظات أخرى. 

  التنســيق لبــدء إطــالق فعاليــات البرنــامج التــدريبى جــارىTOT  فــى كــل مــن محافظــة
لجذب وتأهيل قيادات مجتمعيـة فـي الفيـوم وتـدريب مـدربين االسكندرية ومحافظة الفيوم  

لتوعيته المواطن بالموازنة التشـاركية وتفعيلـه لتوصـيل الرسـائل الخاصـة بـالمواطنين، 
وتحليل المشاكل المحلية والسعي نحـو تقـديم وذلك من خالل تدريبهم على مهارات رصد  

حلول مبتكرة بالتعاون مع المختصين من المسئولين الحكوميين في كل محافظة من خالل 
مـن القيـادات وإدارات التخطـيط اإلقليمـي ومنظمـات   ١٠٠آليات تم خلقها، وذلك إلعـداد  

وجامعـة   ي سويفالمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات (جامعة الفيوم وجامعة بن
 ).اإلسكندرية

  عقد محاضرات وندوات وورش عمل لإلعالن عن توجهات السياسة الماليـة مـع التركيـز
على إشراك الشباب بشكل فعال من خالل التعاون مـع أكبـر خمـس جامعـات مصـرية مـن 
أجل إشراكهم في السياسة المالية للدولة وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية عبر تطبيـق مبـدأ 

زنة التشاركية وجاري التوسع فى عدد من المحافظات مما يزيـد مـن وعـى الشـباب الموا
 بمشاكل التنفيذ على أرض الواقع.

 عبـر اإلنترنـت المدارس وحمـالت التوعيـة مشترك في بأنشطة بناء القدرات بشكل القيام 
 والتعلـيم الفنـيالمواقـع اإللكترونيـة لـوزارة الماليـة ووزارة التربيـة والتعلـيم  من خالل

 وبـرامج تطبيقــات الهــاتف المحمـول لزيــادة الــوعي حــول محـو األميــة الماليــة وإعـداد
 الموازنة العامة التشاركية.

 بـبعض لموازنة التشـاركية كجـزء مـن المـنهج الدراسـي الخـاص  المكون التدريبى ل  دمج

 سكندرية.تجارة بجامعة اإلالكلية  وبالقاهرة  المقررات فى كل من الجامعة األمريكية  

  :”Active Citizenship Club“ نادى المواطنة الفعالة

   الشـفافية  -وحـدة الشـفافية والمشـاركة المجتمعيـة    –وزارة الماليـة  هو مبادرة أطلقتهـا 

والمشــاركة المجتمعيــة بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للجامعــات وعــدد مــن الجامعــات 

الدولــة لإلصــالح واإلســتماع إلــى الحكوميــة والدوليــة بهــدف إشــراك الطلبــة فــي خطــط 

أفكارهم وإستخدامها لمواجهة التحديات التى تقابلها الدولة وإدماج الشباب ليكونوا جـزء 

 .٢٠٣٠الية لتحقيق أهداف رؤية مصر من آليات وزارة الم
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  يقوم نادي المواطنة الفعالة بتوفير وإتاحة مجموعة واسعة من األنشطة للطالب من أجـل

تمكينهم من مشاركة أفكارهم وتطويرها في حل التحـديات التـي تواجـه الدولـة فـي وقـت 

األزمات والجائحة مثل (ورش محـو األميـة الماليـة، بـرامج تنافسـية بـين أعضـاء نـادي 

معات على مستوى الجمهورية، التعليم االلكتروني مـن خـالل المواطنة الفعالة بجميع الجا

العــاب الكترونيــة، التــدريب وفــرص العمــل بــوزارة الماليــة، رحــالت ميدانيــة للمشــاريع 

القوميــة العمالقــة، دعــوة إلــى حضــور تــدريب المتــدربين بــالفيوم، مقــابالت دوريــة مــع  

 بالدولة). واالقتصادية  الشباب بالشؤون االجتماعية إلشراكصانعي القرار بالدولة  

  ــة قامــت ــة  –وزارة المالي الشــفافية والمشــاركة -وحــدة الشــفافية والمشــاركة المجتمعي

نادي المواطنة الفعالـة فـي عـدة جامعـات حكوميـة ودوليـة فـي المجتمعية بالفعل بإنشاء  

جامعــة حلــوان، وجــارى مصــر مثــل (جامعــة االســكندرية، الجامعــة األمريكيــة بالقــاهرة، 

الجامعـة األلمانيـة، جامعـة اكتـوبر للعلـوم   فى كـل مـن جامعـة القـاهرة،لالنتشار  التوسع  

  ).  الحديثة، وجامعة مصر الدولية

  : مبادرة سفراء وزارة المالية

هي مبادرة تستهدف خلق قنوات تواصل غير رسـمية بـين طلبـة الجامعـات ووزارة الماليـة 

التواصــل) إلشــراك الشــباب فــي  –المســائلة  –المشــاركة  – مــن خــالل محــاور (الشــفافية

  الشؤون االجتماعية واالقتصادية للدولة من خالل:  

  تنظيم بعض األنشطة الطالبية في الجامعات الحكوميـة والخاصـة لتعريـف الطلبـة بنطـاق

طالب يمثلـون كـل جامعـة  ١٠عمل وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية مع اختيار عدد 

 .ا «سفراء وزارة المالية» فى متابعة األنشطة والمبادرات التى تنفذها الوزارةليكونو

  تنظيم زيارات دورية «لسفراء وزارة المالية» الذين تم اختيارهم في المحافظات المعنيـة

بتطبيق الموازنة التشـاركية ولإلطـالع علـى المشـروعات القوميـة للدولـة وعقـد لقـاءات 

دورية مع متخذي القرار ومنهم المحافظين ونواب المحافظين بهدف إشراك الشـباب فـي 

 ة الدولة في التنمية واتخاذ القرارات.دوالب العمل الحكومي ورؤي

  تنظيم فعالية "يـوم فـي حيـاة محـافظ" للشـباب بشـكل دوري إلشـراكهم فـي رؤيـة مصـر

ورفـع وعــيهم حــول كيفيــة إتخــاذ القـرارات فــي اإلدارات العامــة علــى المســتوى  ٢٠٣٠

 المحلي.
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من المؤسسـات والجهـات الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع المـدنى  التعاون مع شركاء النجاح

 :والقطاع الخاص المحلية والدولية

   كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعلـيم العـالى ومركـز تطـوير التعاون مع

فى تنفيذ عدد من البـرامج التـي تهـدف إلشـراك المناهج والمؤسسات الدولية ذات الصلة 

الشباب فى عملية إعداد الموازنة مثل: لعبـة محاكـاة كيفيـة اعـداد الموازنـة للشـباب فـى 

 .سن ما قبل الجامعي، والتعلم بالخبرة وعن طريق التجربة باستخدام أنشطة رياضية

  رفع الوعي وبناء القدرات داخل وزارة المالية حول منهجية تنفيذ تكلفة أهــداف التنــمية

مع تـدريب الشـباب حـول منهجيـة تنفيـذ وقيـاس  SDGs Fund Costing)(المستدامـة 

ووضع عالمات تصنيفية لإلنفـاق الحكـومي المتسـق   ٢٠٣٠تكلفة تنفيذ األهداف األممية  

مع كل هدف من أهداف التنمية المستدامة لتكون متاحة للجمهور علـى وسـائل التواصـل 

 .سسات الدولية ذلت الصلةاالجتماعي والمواقع االلكترونية للوزارة بالتعاون مع المؤ

  التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومركـز تطـوير المنـاهج إلعـداد مكـون

معرفى كامل ليتم إدراجه بالمناهج التعليمية فى مختلف المراحل الدراسـية مـن االبتدائيـة 

مجتمعيـة للثانوية بحيـث تتضـمن بعـض مفـاهيم الثقافـة الماليـة والشـفافية والمشـاركة ال

وذلك في صورة انشطة وألعاب واسئلة اونالين على الموقع كل حسـب عمـره مـع إدراج 

ــة صــيد الكنــوز" والعــاب دورة اعــداد  ــع، ومنهــا "لعب ــى أرض الواق مكــون تطبيقــي عل

سـنة  ١٨الـى    ١٥الموازنة والتى تستهدف التثقيـف المـالي لألطفـال والشـباب مـن سـن  

ــ ــاهيم التثقي ــوعي بمف ــادة ال ــك لزي ــة وذل ــة والموازن ــة للدول ــة العام ــالي والموازن ف الم

 التشاركية.

  التعــاون مــع البنــك المركــزي ونمــوذج محاكــاة الجهــاز المصــرفى المصــرى والبورصــة

والعديــد مــن المؤسســات لعقــد دورات تدريبيــة لطلبــة المصــرية وهيئــة الرقابــة الماليــة 

الجامعات حول دور وزارة المالية فى الشمول المالى وإدارة المالية العامة ونشـر الثقافـة 

المالية كأداة لدعم الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات للكافـة والتعـرف علـى الموازنـة 

دة األعمال، والتنسيق حول إعـداد مـنهج العامة والمواطنة الفعالة وتمكين الشباب فى ريا

تعليمــي خــاص بريــادة األعمــال والرقمنــة الماليــة والبورصــة، لتوعيــة طــالب الجامعــات 

والمــدارس بــاألدوات الماليــة غيــر المصــرفية وتعامــل الشــباب فــى البورصــة والتمويــل 

 متناهى الصغر.

  تنظيم حلقـات نقاشـية مـع طـالب الجامعـاتFocus Groups ركة الشـباب لتشـجيع مشـا

وسـماع مقترحــاتهم حــول رفـع الــوعي بمشــروعات الحكومـة وليكونــوا ســفراء لمبــادرة 

 الموازنة التشاركية لمحو األمية المالية للشباب.
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  تنظيم محاكـاة وزارة الماليـة فـى الجامعـات المصـرية مـن خـالل التنسـيق والتعـاون مـع

الية في جامعة بنى سـويف مجموعة من الشباب المسؤولين عن تنظيم محاكاة لوزارة الم

ليتم تعميمها في عدد من المحافظـات، باإلضـافة الـى جلسـات مماثلـة لمناقشـة الموازنـة 

ــة  ــة المختلفــة وأعضــاء هيئ كبرلمــان الشــباب وتســتهدف هــذه األنشــطة الفئــات الطالبي

 التدريس.

 مج اإلستغالل األمثل لمراكـز الشـباب بالتعـاون مـع وزارة الشـباب والرياضـة لتنظـيم بـرا

مـن األنشـطة  والعديـدرياضية للشـباب مـن أجـل التنميـة مـن خـالل إسـتخدام كـرة القـدم 

الرياضية األخـرى لعـرض ومناقشـة القضـايا المجتمعيـة والمحليـة الرئيسـية والمهـارات 

 الحياتية بأسلوب بسيط وجذاب بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني.

 :مع المؤسسات المعنيةبالشراكة   تمكين واشراك المرأة

  جاري التخطيط لتنفيذ انشطة تمكين الفتيات والمرأة في القري الفقيرة المدرجـة بمبـادرة

حياة كريمة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في محافظات الفيوم واإلسـكندرية واسـتهداف 

 .)ةسن ٢٤-١٥الفئة العمرية (

 إنشاء منصات الكترونيـة تعليميـة تفاعليـة  Learning Management System تمكـن

المرأة والشباب من المشاركة الفعالة حـول دورة إعـداد الموازنـة وإدراج تلـك المنصـات 

 على بوابة مصر الرقمية.

   بما يعزز االسـتفادة مـن جهـود   ٢٠٣٠رفع الوعي بالموازنة العامة للدولة ورؤية مصر

 الدولة في تنمية المرأة.

   والتثقيف المالي ضمن استراتيجية وزارة المالية لفهم سوق العمـل بالتعـاون رفع الوعي

والبورصـة المصـري   مع البنك المركزي وجهاز تنمية المشـرعات الصـغيرة والمتوسـطة

 .عن طريق رفع الوعي بالفرص المتاحة ضمن مبادرات الشمول المالي وريادة األعمال

   وذلـك بالتعـاون   لمعرضات لخطـر العنـفمن المراهقين والشابات ا  ٢،٠٠٠بناء مهارات

دعمهم والعديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة وذلـك لـ  ىاالجتماعمع وزارة التضامن  

االلكترونيـة الخاصـة   مختلـف المنصـاتمـن خـالل  للتمكـين المـالى  فـرص  للحصول على  

بــبعض الجوانــب التقنيــة مثــل شــبكات الكمبيــوتر  همســيتم تعــريف كمــا ،بالجهــات المعنيــة

والبرمجة وأنظمة التشغيل والتسويق اإللكتروني والتصميم الجرافيكي وتطـوير تطبيقـات 

 الهاتف المحمول وتطوير مواقع الويب والعمل اإلداري.

نقطـة  ١٥سياق هذه المجهودات، ارتفع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى   وفي

 نقطة. ١٤مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ   لتتخطى؛ ٢٠١٧نقطة عام   ١١مقارنة بـ  
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ة ع الموازنة  .٣  المحور الثالث: المساءلة والرقا

ومنصـات   المبـادراتمـن خـالل العديـد مـن    المجتمعـيتستمر جهود وزارة المالية فى التواصـل  

ــي ياإللكترونــالتفاعــل  ، باإلضــافة الــى جهــود البرلمــان لمراقبــة الموازنــة وإشــراك والرقم

المــواطنين، فضــالً عــن التعــاون المثمــر بــين وحــدة الشــفافية والمشــاركة المجتمعيــة وأعضــاء 

بـين البرلمـان والمـواطنين" البرلمان، حيث سيتم إدماج عنصر "الموازنة العامة كأداة للتواصل 

ــامج  ــدريبيضــمن عناصــر البرن ــين  الت ــة ب ــد العالق ــدعم وتوطي ــة التشــاركية ل ــادرة الموازن لمب

  المواطنين ومجلس الشعب.  

  جارى تفعيل آداة للمتابعة ورصد أولويات المجتمع وال سيما فى قـرى  حيـاة كريمـة فـى كـل

ــك بحســب أفضــل الممارســات ا ــوم وذل ــن االســكندرية والفي ــة م ــة للمؤسســات المعني لعالمي

 العـالمي  ةومؤشـر الشـفافيبالشفافية والمسـائلة ومنهـا  مؤشـر شـراكة الموازنـة الدوليـة ،  

ــاد  ــاس الفس  IBP & Transparency International Global Corruptionلقي

Barometer Survey  لتمكين المواطن من متابعة المشروعات باإلضافة إلى تفعيل بطاقـات

الخــدمات وتقييمهــا،  مســتخدميآراء  الســتطالعوقيــاس رضــا المــواطن  لمجتمعــياالتقيــيم 

للمشروعات وذلك من خالل التدريبات الخاصة بالموازنـة   الفعليباإلضافة إلى متابعة التنفيذ  

 .التشاركية فى مختلف محافظات مصر

   المجتمعيـة وللرقابـة علـى كفـاءة الخـدمات المقدمـة   للمسـاءلةداة جديـدة  أالعمل علـى تبنـى

شـركاء النجـاح مـن الـوزارات والمنظمـات   مع كافةوالمشروعات القومية العمالقة بالتعاون  

على غـرار مـا تـم تنفيـذه فـى بـرامج تكافـل وكرامـة فـى أسـيوط وللصـندوق غير الحكومية  

ضمان سالمة وصول الـدعم لمسـتحقيه وكشـف أوجـه الفسـاد ممـا وذلك لاإلجتماعى للتنمية  

 .دورة الموازنة  علىيؤدى الى تحسين وضع مصر في مجال المسائلة والمراقبة 

نقطـة   ٥٠ليحقـق    ٢٠١٩ملحـوظ فـى    وقد ارتفع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنـة بشـكل

  .٢٠١٧نقطة فى  ٣٩مقارنة بـ  

  

 ٣٩ ١٠٠: ٢٠١٧مؤشر 
  ٤٢ ١٠٠: ٢٠١٥مؤشر 
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  الفصل الثانى

  البيانات التحليلية 

  ملشروع املوازنة العامة للدولة 

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة املالية  

ــ    ــــــــــــ

أتشرف أن ألقـى الضـوء علـى أهـم جــوانب وتفاصـيل مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة   

  .٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة المالية  

  

  مليون جنيه   

  ُ٢،٠٧٠،٨٧٢  در إجمالى المصروفات بمبلغ ق  

  ُ١،٥١٧،٨٥٤  ر إجمالى اإليـرادات بمبلغ دوق  

  ُ٥٥٣،٠١٨  در بمبلغومن ثم فإن العجز النقدى للموازنة ق  

   ٥،١٣٢  قدر بمبلغحيازة المُ ال صافيوبإضافة  

  ٥٥٨،١٥٠    قدر بالموازنة المُ يكون العجز الكلى وبالتالي  

 فـي قـدرالم االجمـالى ىمـن النـاتج المحلـ  ٪٦٫١ة  كل العجز الكلى المشـار إليـه نسـبويش

  السنة المالية المقبلة.

شروع موازنة السنة املالية مب  تقديرات املصروفات واإليرادات والعجز  التايلويوضح اجلدول  

، وبالنتـائج الفعليـة للسـنوات ٢٠٢١/٢٠٢٢لسـنة املاليـة  لواملتوقـع  مقارنة باملوازنة    ٢٠٢٢/٢٠٢٣

  :٢٠٢٠/٢٠٢١وحىت  ٢٠١٨/٢٠١٩املالية من 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

(1)(2)(3)

2،070،8721،837،7231،794،877233،149275،9951،578،7741،434،7231،369،870المصروفات

400،000361،050357،05038،95042،95019.3318،806288،773266،091األجور وتعويضات العاملين- 1

125،600103،88994،95321،71130،6476.181،46269،87162،365شراء السلع والخدمات- 2

690،150579،582579،582110،567110،56733.3565،497568،421533،045الفوائد- 3

355،993321،301311،46534،69244،52917.2263،886229،214287،461الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية- 4

122،700113،787108،4758،91314،2255.999،75186،80277،565المصروفات األخرى- 5

376،429358،113343،35218،31533،07618.2249،372191،642143،342(االستثمارات)شراء األصول غير المالية - 6

1،517،8541،365،1591،304،186152،695213،6681،108،625975،429941،910اإليرادات

1،168،795983،010946،375185،785222،42177.0833،993739،633736،121الضرائب- 1

2،8870.12،9555،2632،609-629-9121،5413،799المنـــح- 2

5،86622.9271،678230،534203،181-32،461-348،147380،608354،013اإليرادات األخرى- 3

553،018472،564490،69180،45462،327470،149459،294427،960النقدى (الفائض)العجز

2،9452،1888،0782،1963،4811،991-5،1332،945صافى حيازة األصول المالية

558،150475،508487،74682،64270،404472،345462،775429،951الكلى (الفائض)العجز

األولى (الفائض)العجز 
 1/-131،999-104،074-91،836-27،925-40،163-93،152-105،646-103،094

2/9،092،0807،925،0007،925،0006،923،0006،295،0005،724،000  الناتج المحلى اإلجمالى

%16.5%15.5%16.0%16.5%17.2%16.7نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

%23.9%22.8%22.8%22.6%23.2%22.8نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

%7.5%7.3%6.8%6.2%6.0%6.1النقدى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز

%7.5%7.4%6.8%6.2%6.0%6.1الكلى إلى الناتج المحلى(الفائض)نسبة العجز 

%1.8-%1.7-%1.3-%1.2-%1.3-%1.5-األولى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 

%83.9%80.9%84.6%85.0%85.0%84.0نسبة إجمالى الدين للناتج المحلى

الوزن 

النسبى 

% (1-2)

2022/2021

2 /
المصدر وزارة التخطيط

1 /
يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

فعلى

البيان

التغير

(1-3)

(1)جدول رقم 
المصروفات واإليرادات
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  اإلستخدامات  

الماليـــة فـــي مشـــروع الموازنـــة العامـــة للدولـــة للســـنة  ســـتخداماتاإلتبلـــغ تقـــديرات     

موزعـة من الناتج المحلى اإلجمالى)    ٪٣٣٫٧(  جنيه  مليون  ٣،٠٦٦،٣١٤و  نح  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

  ة هى:يعلى ثالثة مكونات رئيس

  

 ٢٢٬٨ جنيه بنسبة  مليون  ٢،٠٧٠،٨٧٢ وتبلغ  المصروفـــــات٪ 

  .من الناتج المحلى اإلجمالى

 مـن  ٪٠٬٣ جنيـه بنسـبة مليـون ٢٩،٩٥٤ وتبلـغ  المحلية واألجنبية  حيازة األصول المالية

  الناتج المحلى اإلجمالى.

 ١٠٫٦ جنيـه بنسـبة مليـون ٩٦٥،٤٨٨ وتبلـغ  المحلية واألجنبية سداد القروض٪ 

  من الناتج المحلى اإلجمالى.

  
   ليه:بعا املشار إليها االستخدامات تفاصيل ويوضح اجلدول التاىل
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/20212021/20202020/20192019/2018

مشروع 

موازنة 

(1)

الوزن 

النسبى 

%

موازنة 

 

(2)

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

المصروفات 

400،00013.0361،05014.738،95010.8357،050318،806288،773266،091األجور وتعويضات العاملين- 1

125،6004.1103،8894.221،71120.994،95381،46269،87162،365شراء السلع والخدمات- 2

690،15022.5579،58223.6110،56719.1579،582565،497568،421533،045الفوائد- 3

355،99311.6321،30113.134،69210.8311،465263،886229،214287،461الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية- 4

122،7004.0113،7874.68،9137.8108،47599،75186،80277،565المصروفات األخرى- 5

376،42912.3358،11314.618،3155.1343،352249،372191،642143،342(االستثمارات)شراء األصول غير المالية - 6

2،070،87267.51،837،72374.7233،14912.71،794،8771،578،7741،434،7231،369،870جملة المصروفات 

%23.9%22.8%22.8%22.6%23.2%22.8نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

1.118،25626،97121،09218،566-338-29،9541.030،2921.2حيازة األصول المالية- 7

965،48831.5593،00024.1372،48862.8592،707534،706455،533242،631سداد القروض- 8

3،066،314100.02،461،015100.0605،29924.62،405،8402،140،4511،911،3481،631،067إجمالى األستخدامات

%28.5%30.4%30.9%30.4%31.1%33.7نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى

البيان

2023/20222022/2021
التغير 

(1-2)

(2)رقمجدول
اإلستخدامات
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  :املصروفات :أوال

تبلـــغ تقـــديرات المصـــروفات بمشـــروع الموازنـــة العامـــة للدولـــة للســـنة الماليـــة 

ــه ( ٢،٠٧٠،٨٧٢نحـــو ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ــاتج المحلـــى  مـــن ٪٢٢٬٨مليـــون جنيـ ــالىالنـ ) االجمـ

 ٢٠٢١/٢٠٢٢لســـــنة الماليـــــة ابموازنـــــة مليـــــون جنيـــــه  ١،٨٣٧،٧٢٣مقارنـــــة بنحـــــو

مليـــون جنيـــه  ٢٣٣،١٤٩ وـنحـــ اـــــ) بزيـــادة قدرهاإلجمـــاليمـــن النـــاتج المحلـــى  ٪٢٣٫٢(

  .٪١٢٫٧بنسبة زيادة قدرها 

ومن الجـدير بالـذكر أن الزيـادة المشـار إليهـا فـي المصـروفات ترجـع فـي األسـاس إلـى 

الصادرة وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية األجور    زيادة  الزيادات المرتبطة بحتميات

مـن   الحكـوميدارة دوالب العمـل  إومتطلبـات    أوضاع العاملين بالجهـاز اإلدارى للدولـةتحسين  ل

كـذلك و  المعاشـات)رغيف الخبز وتكافل وكرامـة وزيـادة    (دعموزيادة بنود الدعم    سلع وخدمات

قدمـة للمـواطنين وزيـادة لتحسين الخدمات الموالموجهة باألساس  اإلستثمارات  في حجم  زيادة  ال

  العام.فضالً عن خدمة الدين   عملفرص ال

  :ولةملصروفات املوازنة العامة للدوفيما يلي عرض 

 للتصنيف اإل
ً
  قتصادي: (أ) املصروفات وفقا

ً وتتمثل عناصر المصروفات وفق   للتصنيف اإلقتصادى فيما يلى: ا

 .األجور وتعويضات العاملين  

 .شراء السلع والخدمات  

 .الفوائد  

 جتماعية.الدعم والمنح والمزايا اإل  

 .المصروفات األخرى  

 ستثمارات".شراء األصول غير المالية "اإل  

 إجماليإلى    االقتصاديالشكل التالي مقارنة لنسب عناصر المصروفات حسب التصنيف  ويوضح  

مقارنـة بنسـب   ٢٠٢٢/٢٠٢٣  لسـنة الماليـةالعامـة للدولـة ل  موازنـةالمشروع    فيالمصروفات  

وكــــذلك مقارنـــة بنســــب الفعلــــي للســــنة الماليــــة  ٢٠٢١/٢٠٢٢لســــنة الماليــــة اموازنـــة 

٢٠٢٠/٢٠٢١:  
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ــدول التـــ  ــح اجلـ ــا يوضـ ــروفات كمـ ــروع مبايل املصـ ــة لشـ ــة للدولـ ــة العامـ ــنة املوازنـ لسـ

 ٢٠٢١/٢٠٢٢للســــــنة املاليــــــة واملتوقــــــع مقارنــــــة باملوازنــــــة  ٢٠٢٢/٢٠٢٣املاليــــــة 

:٢٠٢٠/٢٠٢١ وحـــــىت ٢٠١٨/٢٠١٩للســـــنوات املاليـــــة مـــــن  وبالنتـــــائج الفعليـــــة

- ٨٨ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/20212021/20202020/20192019/2018

مشروع 

موازنة 

(1)

الوزن 

النسبى

 %

موازنة  

(2)

الوزن 

النسبى

 %
قيمة

نسبة

متوقع% 

400،00019.3361،05019.638،95010.8357،050318،806288،773266،091األجور وتعويضات العاملين* 

%4.6%4.6%4.6%4.5%4.6%4.4النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

125،6006.1103،8895.721،71120.994،95381،46269،87162،365شراء السلع والخدمات* 

%1.1%1.1%1.2%1.2%1.3%1.4النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

690،15033.3579،58231.5110،56719.1579،582565،497568،421533،045الفوائد* 

%9.3%9.0%8.2%7.3%7.3%7.6النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

355،99317.2321،30117.534،69210.8311،465263،886229،214287،461الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية* 

%5.0%3.6%3.8%3.9%4.1%3.9النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

122،7005.9113،7876.28،9137.8108،47599،75186،80277،565المصروفات األخرى* 

%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.3النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

376،42918.2358،11319.518،3155.1343،352249،372191،642143،342(االستثمارات)شراء األصول غير المالية * 

%2.5%3.0%3.6%4.3%4.5%4.1النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

2،070،872100.01،837،723100.0233،14912.71،794،8771،578،7741،434،7231،369،870اإلجمالى

%23.9%22.8%22.8%22.6%23.2%22.8النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

%84.0%75.1%73.8%74.6%74.7%67.5نسبة الى إجمالي الموازنة

يمثل نسبة كل باب من أبواب المصروفات إلجمالى المصروفات: (الوزن النسبى )

فعلى

البيان

2023/20222022/2021
التغير 

(1-2)

(3)رقمجدول
المصروفـــــــات
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وتعويضات العاملني   األجور
ــ    ــ

"األجور وتعويضات العاملين" في مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة تُقدر  

) لتمويــل االجمــالىمــن النــاتج المحلــى  ٪٤٬٤مليــون جنيــه ( ٤٠٠،٠٠٠ بنحــو ٢٠٢٢/٢٠٢٣

لين بالهيئـات أجور ومكافـآت وحـوافز العـاملين بـأجهزة الموازنـة العامـة للدولـة (بخـالف العـام

ــدات  ــاديةوالوح ــواالقتص ــه ( ٣٦١،٠٥٠ ) مقابــل نح ــاتج المحلــى ٪٤٫٦مليـــون جني مــن الن

مليــون جنيــه  ٣٨،٩٥٠نحــوبزيــادة قدرهـــا  ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة الماليــة ا) بموازنــة االجمــالى

مليار جنيه عـن للعـام  ٤٣ نحو وبزيادة مقدارها  ٪١٠٫٨  بنسبة زيادة قدرها

  .٢٠٢١/٢٠٢٢المالى  

لي مــن إجمــا ٪١٩٬٣عتمــادات األجــور وتعويضــات العــاملين تمثــل نســبة اويالحــظ أن 

 البالغـة نحـو ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسـنة الماليـة المصروفات فـي مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة 

  جنيه.  مليون ٢،٠٧٠،٨٧٢

ومشـروعات موازنـات الموازنـة العامـة للدولـة تقـدير األجـور بمشـروع   فـي  روعيوقد  

فآت صرف الحوافز والمكابكافة الجهات    التزام  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة المالية  ئات اإلقتصادية  الهي

 -والجهود غير العاديـة واألعمـال اإلضـافية والبـدالت وكافـة المزايـا النقديـة والعينيـة وغيرهـا  

التـى يحصـل عليهـا الموظـف بفئـات ماليـة مقطوعـة وبـذات القواعـد   -بخالف المزايا التأمينية  

مرار إسـتتأكيد الحكومة المصرية على  إلى  ترجع  الزيادة فى هذا العام  أن    إالط المقررة،  والشرو

 مـنحتعجيـل  مـن خـاللتحسين األوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز اإلدارى بصفة عامة 

بـدالً مـن أول  ٢٠٢٢العالوة الدورية والخاصة والحافز اإلضافى ليكون إعتبـاراً مـن أول أبريـل 

وحـد   الشخصـي  الضـريبي  اءعفـاإلوكذلك زيادة حـد  مع زيادة نسبة تلك العالوات    ٢٠٢٢يوليو  

داف اسـتكمال تحسـين أجـور العـاملين بقطـاع التعلـيم قبـل مـع اسـته ٪٢٥ اإلعفاء الكلى بنسـبة

الجامعي وتحسين أجور أعضاء هيئة التـدريس بقطـاع التعلـيم الجـامعي وكـذا اسـتكمال تحسـين 

الـف طبيـب وصـيدلى  ٣٠الـف معلـم و  ٣٠وتعيـين بقطـاع الصـحة  يةأجور أعضاء المهن الطب

ابق إيضاحه تفصيالً بالفصـل النحو الس  علىمن العمالة  وتلبية احتياجات بقية القطاعات األخرى  

   .األول

مبشـروع املوازنـة العامـة للدولـة لعاملني وتعويضات االتاىل توزيع األجور  ويوضح اجلدول

وبالنتـائج الفعليـة   ٢٠٢١/٢٠٢٢للسنة املالية  واملتوقع    وازنةاملبنة  ارقم  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة املالية  

  :٢٠٢٠/٢٠٢١وحىت  ٢٠١٨/٢٠١٩للسنوات املالية من 

- ٩٠ -
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/20212021/20202020/20192019/2018

مشروع 

موازنة 

(1)

الوزن 

النسبى 

%

موازنة  

(2)

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

93،73623.489،74024.93،9964.590،68885،79482،20577،904الوظائف الدائمة* 

8،1982.06،7652.01،43221.27،3806،7276،1655،432الوظائف المؤقتة* 

المكافـــآت * 
1/153،62238.4119،39933.134،22328.7138،421117،84599،84285،435

البدالت النوعية * 
2/34،5518.633،4319.41،1203.333،50931،12328،48029،780

13،3163.312،6703.56455.112،89912،18312،09412،106المزايا النقدية* 

9،6682.48،7382.493010.68،7397،5727،7756،936المزايا العينية* 

المزايا التأمينية * 
3/43،61810.939،20210.94،41711.340،60535،53032،98130،520

15.324،80822،03219،23117،979-7،814-43،29110.851،10514.2باقى أنواع األجور واالحتياطى* 

400،000100361،05010038،95010.8357،050318،806288،773266،091اإلجمالى

%4.6%4.6%4.6%4.5%4.6%4.4نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%19.4%20.1%20.2%19.9%19.6%19.3نسبة الى إجمالي المصروفات

%16.3%15.1%14.9%14.8%14.7%13.0نسبة الى إجمالي الموازنة

التغير 

(1-2)

1/
مثل تعويض العاملين عن جهود غير عادية، حوافز العاملين بالكادرات الخاصة، مكافآت االمتحانات، تكاليف حافز اثابة إضافى ، الحافز اإلضافي  

.والحافز التكميلي للحد األدني 
2/

.، وبدل مخاطر مهن طبية(معلمين)، بدل اعتماد (تدريس)مثل بدل خطر، بدل جامعة، بدل معلم  
3/

.مثل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، التأمين ضد المرض، والتأمين ضد اصابة العمل 

فعلى

البيان

2023/20222022/2021

(4)رقمجدول
العاملينوتعويضاتاألجور
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شراء السلع واخلدمات 
ــ    ـ

الب العمـل الحكـومى بمـا فـى متطلبـات إدارة دوشراء السـلع والخـدمات عتمادات  اتشمل  

الكتــاب ذيــة للمستشــفيات، وكــذا تكــاليف طبــع ألغاألدويــة والمســتلزمات الطبيــة واشــراء ذلــك 

علـى نفقـات الصـيانة والمقابـل النقـدى  تحتـويكمـا ، المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمـدارس

  للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً إعتمادات المياه واإلنارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد اإلنفاق.

   ٢٠٢٢/٢٠٢٣وقــــد تضــــمن مشــــروع الموازنــــة العامــــة للدولــــة للســــنة الماليــــة 

الســلع  مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالى) مخصصــة لشــراء ٪١٫٤مليــون جنيــه ( ١٢٥،٦٠٠ نحــو

مـن النـاتج المحلـى اإلجمـالى) بموازنـة   ٪١٫٣مليـون جنيـه (  ١٠٣،٨٨٩والخدمات مقابل نحو  

 مليـون جنيـه بنسـبة زيـادة قـدرها ٢١،٧١١ ونحـبزيادة قدرها و ٢٠٢١/٢٠٢٢لسنة المالية ا

٢٠٫٩٪.  

ــلع والخــدمات نســبة  ــل اإلعتمــادات المخصصــة لشــراء الس مــن إجمــالي  ٪٦٬١وتمث

  جنيه.مليون   ٢،٠٧٠،٨٧٢ الموازنة العامة للدولـة البالـغة نحوالمصروفات في مشروع 

  

ازنـة العامـة مبشـروع املوتوزيع إعتمادات شراء السـلع واخلـدمات  اجلدول التاىل    ويوضح

وبالنتـائج  ٢٠٢١/٢٠٢٢للسـنة املاليـة واملتوقـع  وازنةاملبمقارنة  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للدولة للسنة املالية  

 :٢٠٢٠/٢٠٢١وحىت  ٢٠١٨/٢٠١٩الفعلية للسنوات املالية من 

  

  

  

- ٩٢ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/20212021/20202020/20192019/2018

مشروع 

موازنة 

(1)

الوزن 

النسبى 

%

موازنة  

(2)

الوزن 

النسبى

 %
قيمة

نسبة

متوقع% 

14،61311.613،14712.71،46711.213،74311،8389،0498،212االدوية* 

12،2339.76،1525.96،08198.98،7833،3293،3863،340االغذية* 

10،0078.08،9648.61،04311.67،8187،8219،6998،304مواد خام أخرى* 

3،8583.12،5822.51،2760.03،8802،12500المستلزمات الطبية* 

6،0094.85،6825.53265.74،5914،4193،2792،461وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل* 

6690.56490.6203.1608508520397وقود وزيوت لسيارات الركوب* 

2،8712.32،7792.7923.32،3642،1262،0592،309قطع غيار ومهمات* 

3.68،4998،4965،3284،811-408-10،8158.611،22210.8اإلنارة* 

2،7292.22،3442.338516.42،4571،7542،2881،353المياه* 

15،11112.012،46012.02،65021.310،85410،6299،8078،045الصيانة* 

4،2973.43،7823.651413.64،1933،5253،5923،097نفقات الطبع* 

4،8983.94،8214.6771.64،6294،1914،1433،701النقل واالنتقاالت* 

7120.65610.515126.9632494386356البريد واإلتصاالت* 

9410.77830.815820.1507563334269نفقات تنفيذ أحكام قضائية* 

27،09621.623،12322.33،97317.221،39619،64516،00115،709باقى بنود الباب الثانى* 

8،7407.04،8364.73،9040.00000إحتياطيات عامة* 

125،600100.0103،88910021،71120.994،95381،46269،87162،365اإلجمالى

%1.1%1.1%1.2%1.2%1.3%1.4نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%4.6%4.9%5.2%5.3%5.7%6.1نسبة الى إجمالي المصروفات

%3.8%3.7%3.8%3.9%4.2%4.1نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى

البيان

2023/20222022/2021
التغير 

(1-2)

(5)رقمجدول
والخدماتالسلعشراء
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الفوائـــــد  
ــ    ـ

مشـروع الموازنـة  فـيتُقدر الفوائد المطلـوب سـدادها عـن القـروض المحليـة واألجنبيـة 

مـن النـاتج  ٪٧٫٦مليـون جنيـه ( ٦٩٠،١٥٠ بمبلغ ٢٠٢٢/٢٠٢٣العامة للدولة للسنة المالية 

مـن النـاتج المحلـى اإلجمـالي)  ٪٧٫٣مليـون جنيـه ( ٥٧٩،٥٨٢  المحلى اإلجمالي) مقابـل نحـو

قدرها  زيادةجنيه بنسبة    مليون  ١١٠،٥٦٨  اقدره  زيادةب  ٢٠٢١/٢٠٢٢لسنة المالية  ا  بموازنة

١٩٫١٪   ً باإلضـافة إلـى مراعـاة ومحلياً  ويأتى ذلك لألرتفاعات المتوقعة فى أسعار الفائدة عالميا

  .األجنبىأثر التغيرات فى أسعار الصرف للجنيه المصرى على تكلفة فوائد خدمة الدين 

ويوضــح الشــكل التــالي توزيــع الفوائــد المحليــة واألجنبيــة علــى أنواعهــا الرئيســية فــى 

  :٢٠٢٢/٢٠٢٣العامة للدولة للسنة المالية   ةمشروع الموازن

مـن إجمـالي المصـروفات فـي مشـروع الموازنـة   ٪٣٣٫٣عتمادات الفوائد نسبة  إوتمثل  

مــن  ٪٣٩٫٦وذلــك مقارنــة بنســبة  جنيــه، مليــون ٢،٠٧٠،٨٧٢العامــة للدولـــة البالـــغة نحــو 

اتيجية سـليمة رحيـث تبنـت وزارة الماليـة اسـت  ٢٠١٩/٢٠٢٠إجمالي مصروفات السنة المالية  

وتمثـل مـدفوعات   اإلجمالي،تهدف خفض نسبة فوائد خدمته للناتج المحلى  إلدارة الدين العام تس

    .٢٠١٥/٢٠١٦الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 

توزيع إعتمادات الفوائد احمللية واألجنبية علـى أنواعهـا الرئيسـية اجلدول التاىل    يوضحو

للسـنة املاليـة واملتوقـع    وازنةاملبمقارنة    ٢٠٢٢/٢٠٢٣مة للدولة للسنة املالية  امبشروع املوازنة الع

  :٢٠٢٠/٢٠٢١وحىت  ٢٠١٨/٢٠١٩وبالنتائج الفعلية للسنوات املالية من  ٢٠٢١/٢٠٢٢
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/20212021/20202020/20192019/2018

مشروع 

موازنة 

(1)

الوزن 

النسبى 

%

موازنة  

(2)

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

الفوائد الخارجية - (أ)

64،2259.359،14010.25،0858.659،14047،44042،63235،137فوائد الدين العام الخارجى* 

20.230414411772-59-2330.02920.1فوائد خارجية تسددها الجهات* 

64،4589.359،43210.35،0268.559،44347،58442،74935،209(أ)جملة 

الفوائد المحلية - (ب)

79،86111.661،88210.717،97929.161،88266،316101،539118،410فوائد سندات البنك المركزى* 

185،02026.8159،20927.525،81116.2159،209204،459231،887208،233فوائد األذون على الخزانة العامة* 

341،86649.5279،12648.262،74022.5279،118227،809140،984112،889فوائد سندات الخزانة المصرية* 

8،5001.25،1730.93،32764.35،1737،7018،8347،444فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين* 

00.000.000.00033،17940،872فوائد صكوك صناديق المعاشات* 

29.214،75711،6299،2489،987-4،317-10،4451.514،7612.5فوائد أخرى متنوعة

625،69290.7520،15189.8105،54120.3520،139517،913525،672497،836(ب)جملة 

690،150100579،582100110،56719.1579،582565،497568،421533،045اإلجمالى

%9.3%9.0%8.2%7.3%7.3%7.6نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%38.9%39.6%35.8%32.3%31.5%33.3نسبة الى إجمالي المصروفات

%32.7%29.7%26.4%24.1%23.6%22.5نسبة الى إجمالي الموازنة
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  جتماعية الدعم واملنح واملزايا اإل

ــ    ـ

جتماعيـة فـى مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة لمزايـا اإلالدعم والمنح وا  إعتماداتتُقدر    

مــن النــاتج المحلــى  ٪٣٫٩مليــون جنيــه ( ٣٥٥،٩٩٣نحــو ب ٢٠٢٢/٢٠٢٣للســنة الماليــة 

جمـالى) بموازنـة مـن النـاتج المحلـى اإل  ٪٤٫١مليون جنيـه (  ٣٢١،٣٠١  اإلجمالى) مقابل نحو

  .٪١٠٫٨ قدرها زيادةمليون جنيه بنسبة   ٣٤،٦٩٢ اقدره بزيادة ٢٠٢١/٢٠٢٢لسنة المالية  ا

وتوزع إعتمادات الدعم والمنح والمزايا االجتماعية فـى مشـروع موازنـة السـنة الماليـة 

  على النحو التالى: ٢٠٢٢/٢٠٢٣

  مليون جنيه   

  ١٢١،٠٨٩  الدعم السلعي* 

  ١٨١،٠٩٢  دمات االجتماعيةالدعم والمنح للخ* 

  ٥،٦٩٦  الدعم والمنح لمجاالت التنمية* 

  ١٢،٠٧٦  الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية* 

  ٣٦،٠٤٠  إعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة* 

  ٣٥٥،٩٩٣  اإلجمالى

املوازنـة مبشـروع تلـك االعتمـادات علـى أنواعهـا الرئيسـية ويوضح اجلدول التاىل توزيع  

 ٢٠٢١/٢٠٢٢لعــام املــاىل لواملتوقــع  وازنــةاملبقارنــة م ٢٠٢٢/٢٠٢٣العامــة للدولــة للســنة املاليــة 

  :٢٠٢٠/٢٠٢١وحىت  ٢٠١٧/٢٠١٨وبالنتائج الفعلية للسنوات املالية من 
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٢٠٢٢/٢٠٢١
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  وميكن إيضاح أهم عناصر الدعم واملنح واملزايا االجتماعية فيما يلي:

  الدعـــم السلعى أوال:

  :عم السلع التموينيةد) ١(

دعـــم الســـلع التموينيـــة فـــي مشـــروع الموازنـــة العامـــة للدولـــة للســـنة الماليـــة يُقـــدر 

مليون جنيـه بموازنـة   ٨٧،٢٢٢نحو  مليون جنيه، وذلك مقابل    ٩٠،٠٠٠بنحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣

قــدرها  زيــادةمليــون جنيــه بنســبة  ٢،٧٧٨نحــو  اقــدره بزيــادة ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة الماليــة ا

٣٫٢٪.  

 لالفرتاضات هذا و
ً
-: التاليةقد مت تقدير دعم السلع التموينية وفقا

ــو  -١ ــا نح ــوب توفيره ــح المطل ــات القم ــة ٨٫٥كمي ــا كمي ــح منه ــن قم ــون ط ــو ملي ــغ نح    تبل

ألـف طـن  ٦٢٢ نحـو مليار رغيف باإلضـافة إلـى ٩٠مليون طن قمح لتوفير نحو   ٧٫٨٧٨

 قمح لتوفير دقيق المستودعات.  

، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظـام النقـاط ٪٧٨٫٤  حون  نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ -٢

 .٪٦٫١٢قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ   ١٠بواقع 

جنيـه شـهرياً للمـواطن   ٥٠مليون فرد (  ٦٣٫٣المستفيدين من دعم السلع التموينية    أعداد -٣

 ).اً جنيه للفرد شهري ٢٥لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 

علـى وتأثيرهـا لألزمـة الروسـية األوكرانيـة  وفى ظل الظروف واألحـداث العالميـة الراهنـة   -٤

وفـى القمح  للسلع اإلستراتيجة وخاصة   سعار العالميةاألاالرتفاع غير المسبوق في  و  مصر

مختلف أنـواع السـلع اإلسـتراتيجية داخـل السـوق المحلـى إحتياجات البالد من  تأمين  سبيل  

ك األزمة وضمان إستالم وتخزين أكبـر كميـة ممكنـة مـن القمـح المحلـى تلر  الحد من تأثيو

  صــــرف حــــافز إضــــافى لنقــــل كــــل أردب مقــــداره  فقــــد تقــــرر ٢٠٢٢خــــالل موســــم 

جنيـه مصـرى   ٥٠جنيه باإلضافة إلى صـرف حـافز إضـافى لتوريـد كـل أردب مقـداره    ١٥

في أسـعار التوريـد ة  ادوذلك لتحقيق المستهدف من توريدات القمح المحلى لتبلغ جملة الزي

مليــار جنيــه هــذا  ٥٫٠بزيــادة تقــدر بنحــو  جنيــه لــألردب ١٦٥عــن الموســم الســابق نحــو 

مليار جنيـه فـى تكلفـة القمـح المسـتورد بإجمـالى   ٣٫٠باإلضافة الى تقدير زيادة فى حدود  

قـات ورفـع  مليـار جنيـه يـتم التعامـل معهـا مـن خـالل تنقيـة البطا  ٨٫٠  تكلفة مقدارها نحـو

 . دعم الخبز ومة  منظ  كفاءة
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ــك  ــفرت تل ــد أس ــاتاإل وق ــة فرتاض ــلع التمويني ــم الس ــاع دع ــز  إىل ارتف ــف اخلب ــل ورغي ــغ إليص   ىل مبل

 على النحو التاىل:  ٢٠٢٢/٢٠٢٣املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  مبشروع  جنيه    مليون  ٠٠٠،٩٠
ً
 موزعا

 مليون جنيه 

رغيف الخبز دعم  ٤٨،٩١٧ 

ت دعم دقيق المستودعا   ٢،٦٤٦  

مليار رغيف  ٣٧٠،٢٤رغيف ×  قروش / ١٠دعم نقاط الخبز =   ٢،٤٣٧  

جنيه شـهرياً للمـواطن   ٥٠مليون مواطن (  ٦٣٫٣دعم سلع البطاقة التموينية =  

 ١٢ جنيـه للفـرد × ٢٥أفراد مقيـدين علـى البطاقـة ومـا يزيـد عـن ذلـك  ٤لعدد 

  شهر).

٣٦،٠٠٠  

  ٩٠،٠٠٠ إجمالي الدعم 

  :دعم املزارعني) ٢(

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣دعـم المــزارعين بمشـروع الموازنـة العامــة للدولـة للسـنة الماليــة يُقـدر 

  .نيهمليون ج ٥٤٥بنحو 

رفــع المعانــاة عــن صــغار  المســاهمة فــىمــن وذلــك تماشــياً مــع مــا تهــدف إليــه الدولــة 

  :يليالمزارعين، حيث تقوم الدولة بما  

  ات.ت اإلنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيددعم مستلزما -١

 تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض اآلفات الزراعية. -٢

 المساهمة في خفض أسعار التقاوى. -٣

تقديم القروض الميسرة لبعض األغراض الزراعيـة، وتتحمـل الخزانـة العامــة فـي سـبيل  -٤

 فروق فوائد هذه القروض المخصصة لإلنتاج الزراعي.بذلك 

الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة   روعبمشـالدعم المـدرج ضـمن بنـد دعـم المـزارعين  ويتمثل  

 فيما يلى: ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

  مليون جنيه   

  ٥٠٠  دعم فرق سعر الفائدة لقروض اإلنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصرى) 

  ٣٠  مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن

  ١٥  لزراعيةدعم صندوق الموازنة ا

  ٥٤٥  اإلجمالي
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  رتولية:واد البدعم امل) ٣(

تبلــغ تقــديرات دعــم المــواد البتروليــة بمشــروع الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة 

لسـنة امليـون جنيـه بموازنـة    ١٨،٤١١مليون جنيه مقابل نحو    ٢٨،٠٩٤نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣

 ٪٥٢٫٦ قـدرها  زيـادةبنسـبة    مليـون جنيـه  ٩،٦٨٣  نحـو  اقـدره  بزيـادة  ٢٠٢١/٢٠٢٢المالية  

  .المصريصرف الدوالر أمام الجنيه م برنت والتغير فى سعر أسعار خا نتيجة ألرتفاع

بأسـعار تقـل  بعض المنتجات البتروليةويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع 

سـتيراد بعضـها مـن امحلـي أو عن تكلفة توافرهـا للسـوق المحلـي سـواء عـن طريـق اإلنتـاج ال

 .والمازوت للمخابز البوتاجاز  البترولية وأنبوبةمنتجات  إستيراد الخام وبعض ال  مثل الخارج

  ألطفال:دعم األدوية وألبان ا) ٤(

ستيراد ايمثل دعم األدوية وألبان األطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن  

يـتم قتصـادية، وعن تكلفتها اإلاألنسولين وألبان األطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل  

ويـة تقـديرات دعـم األد  حيـث تبلـغا الدعم للجهة المنوطـة بـذلك وهـي وزارة الصـحة  صرف هذ

بخفض   ٢٠٢٢/٢٠٢٣مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية    ٢،٠٠٠  وألبان األطفال نحو

البــالغ  ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة الماليــة االمــدرج بموازنــة  عتمــاداإلمليــون جنيــه عــن  ٥٠٠ بلــغي

 ٢٠٢١/٢٠٢٢إلـى أن موازنـة العـام المـالى الحـالى وهذا الخفض يرجع  ،مليون جنيه  ٢،٥٠٠

وباسـتبعاد قيمـة المتـأخرات مليون جنيه متأخرات تم سدادها للشركات    ٨٠٠نحو مبلغ    تتضمن

مليون جنيه بنسـبة  ٣٠٠ مبلغ نحوبمشروع الموازنة المعروض  تصبح الزيادة فى دعم األدوية

  .٪١٨زيادة تبلغ نحو 
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:
ً
  م واملنح للخدمات اإلجتماعيةعـــالد ثانيا

  :حلديدية ومرتو األنفاقهليئىت النقل العام والسكك ا دعم نقل الركاب )١(

    - من:ويتمثل فى كل 

الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة واإلسـكندرية لتغطيـة جانـب مـن العجـز الجـاري   -أ
 وتبلـغقتصادية، إلقل من تكلفتها اة نقل الركاب بأالمحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدم

ــاب نحــ ــل الرك ــديرات دعــم نق ــه بمشــ ١،٧٨٠وتق ــون جني ــة ملي ــة الســنة المالي روع موازن
٢٠٢٢/٢٠٢٣. 

الدعم الممنوح الشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديديـة ومتـرو األنفـاق، ويمثـل هـذا   - ب
والقيمـة المخفضـة   الدعم ما تتحمله الدولـة لمواجهـة الفـرق بـين قيمـة اإلشـتراك التجـارى
اهـد األزهريـة علـى المحصلة من طالب المدارس والجامعات بمـا فيهـا جامعـة األزهـر والمع

ســتراتيجية الدولــة لــدعم اخطــوط الســكك الحديديــة ومتــرو األنفــاق وذلــك فــى إطــار تنفيــذ 
الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلـى وجـه الخصـوص طـالب العلـم ويبلـغ هـذا الـدعم 

مليــون جنيــه  ٦٠٠مبلــغ  ٢٠٢٢/٢٠٢٣نــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة وازالمبمشــروع 
ن جنيه لدعم إشـتراكات الطلبـة علـى خطـوط الهيئـة القوميـة لسـكك حديـد مليو  ٢٠٠مبلغ  (

 مليون جنيـه لـدعم إشـتراكات الطلبـة علـى خطـوط متـرو أنفـاق القـاهرة  ٤٠٠مصر ومبلغ  
 .٢٠٢١/٢٠٢٢لسنة المالية  انة  بمواز  الغرض وهى ذات المبالغ المخصصة لهذا) الكبرى

كومى ولبعض الفئات مثل (المعاقين ومصابى دعم اإلمتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الح  -ج
الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء ....) وذلك على أسعار ركـوب 

 للبروتوكـوالت الموقعـة قـاً وفوخطوط مترو أنفاق القـاهرة الكبـرى  قطارات السكك الحديدية  
يرات دعم تلك اإلمتيازات بمشـروع بين وزارة المالية ووزارة النقل فى هذا الشأن وتبلغ تقد

جنيــه لمواجهــة  مليــون ٥٠٠ مبلــغ ٢٠٢٢/٢٠٢٣الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة 
ــد مصــر،  ١٠٠الغــرض المــذكور (منهــا  ــة لســكك حدي ــة القومي ــه للهيئ ــون جني ــغ ملي   ومبل

  مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى). ٤٠٠

ادية بالمحافظات وذلك فـى إطـار إصـالح الخلـل فـي قتصالسكك الحديدية غير اإلدعم خطوط    -د
الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيـرادات تقـل كثيـراً عـن 

فـي تحمـل الفـرق بـين التكلفـة لـة  للدوالتكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانـة العامـة  
ماليـة والنقـل والتنميـة المحليـة وبـين المعيارية المحددة بـالبروتوكول الموقـع بـين وزارة ال

الموازنة العامـة للدولـة للسـنة اإليرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع  
، ليصـبح بـذلك رمليون جنيه لمواجهة الغرض المـذكو  ٥،٢٠٠  مبلغ  ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

جنيه وفقـاً   ليونم  ٥،٥٠٠  مبلغإجمالي المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر  
 .)١٣/١٢/٢٠/١لقرار مجلس الوزراء رقم (
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 - الصحي:خمصصات دعم التأمني ) ٢( 

مشـروع فـي  البـرامج الخاصـة بالتـأمين الصـحي لمختلـف الفئـات  دعـم  تبلغ تقـديرات  

هذه وتنقسم  مليون جنيه    ١،٨١٥  نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة المالية    الموازنة العامة للدولة

  -يلي: لى ما  إمخصصات  ال

  دعم التأمين الصحي على الطالب: 

في مشروع الموازنة العامة للدولـة تقديرات دعم التأمين الصحي على الطالب  تبلغ  

ذا الدعم ما تتحمله الدولة مليون جنيه، ويمثل ه  ٣٤٨نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة المالية  

ة عــن كــل طالــب فــي المــدارس وريــاض األطفــال المملوكــة للدولــة مـن اشــتراكات ســنوي

 والمعاهـد األزهريـة وذلـك لعـدد يبلـغ نحـوإعانـة  علـىالتـي تحصـل والمدارس الخاصـة  

  جنيه سنوياً لكل طالب. ١٥مليون طالب بواقع   ٢٣٫٢

  -المعيلة:  دعم التأمين الصحي على المرأة  

في مشروع الموازنـة العامـة تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة تبلغ  

ه مليون جنيه، ويمثل هذا الـدعم مـا تتحملـ  ٩٣نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣للدولة للسنة المالية  

ــن المســتفيدات ــدر م ــدد مق ــة لع ــغ نحــو  الدول ــغ  ٤٦٤يبل ــع مبل ــة بواق ــرأة معيل ــف ام   أل

  .سنوياً عن كل امرأة معيلة جنيه ٢٠٠

    -المدرسي: دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن  

فـي مشـروع تقديرات دعم التأمين الصحي على األطفال دون السـن المدرسـي  تبلغ  

، ويمثل هـذا مليون جنيه  ٢١٠نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

  كل طفل.نوياً لسجنيه  ١٥مليون طفل وبواقع   ١٤الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 

   -):(التأمين الصحى الشامل  التأمين الصحى لغير القادرين دعم 

الخزانـة  هتتحملـ الـذيتبلغ تقـديرات دعـم التـأمين الصـحى الشـامل لغيـر القـادرين 

 نحـو ٢٠٢٢/٢٠٢٣فـي مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة    العامة للدولـة

بمـن فـيهم   قـادرينالمن عليهم من فئات غير  مؤشتراك الاقيمة  مليون جنيه ويمثل    ٨٦٤

سـتحقاق ان لمـدة  يالمتعطلون عـن العمـل غيـر القـادرين وغيـر المسـتحقين أو المسـتنفذ

) ٢وقد تم صدور القانون رقـم (  كل فرد من أفراد األسرة المعالينتعويض البطالة وكذلك  

 ٪٥نسـبة  ولـة  العامـة للد، وتتحمـل الخزانـة    بشأن التأمين الصحى الشامل  ٢٠١٨لسنة  

ً   القـوميمن الحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومـة علـى المسـتوى   وتُغطـى ،    شـهريا

فى النطاق الجغرافـى بالمحافظـات التـى   مظلته جميع الُمواطنين بجمهورية مصر العربية

  .يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
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   -):الضمان اإلجتماعى  من أصحاب معاشلغير القادرين ( الصحي  دعم التأمين 
تقــديرات دعــم التــأمين الصــحي لغيــر القــادرين (مــن أصــحاب معــاش الضــمان    تبلــغ 

ــي  اإلجتمــاعى)   ــة    مشــروعف ــة للســنة المالي ــة للدول ــة العام     نحــو   ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢الموازن
فـى ضـوء مـا تضـمنته اإلسـتراتيجية القوميـة للتنميـة المسـتدامة  مليون جنيه وذلك  ٢٠٠

أن لكـل  علـى  والتى تـنص   ٢٠١٤) من دستور ١٨جاء بالمادة (  ما والمتوافقة مع  ٢٠٣٠
، يقـوم  وهو نظام إلزامـى   ، المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة   مواطن الحق فى الرعاية الصحية 

واطنين بجمهوريـة مصـر العربيـة ، وتُغطى مظلتـه جميـع  على التكافل اإلجتماعى  ، كمـا  المـُ
  . تقديم الخدمة ساس فصل التمويل عن يقوم هذا النظام على أ 

    -  الفالحين:دعم التأمين الصحي على  
فـي مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة    ين تقديرات دعم التأمين الصحي على الفالح   تبلغ 

مليون جنيـه ويمثـل هـذا الـدعم مـا تتحملـه الدولـة   ١٠٠ نحو  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢للسنة المالية 
  نيه سنوياً. ج   ٢٠٠مبلغ  فرد بواقع  ألف   ٥٠لعدد من المستفيدين يبلغ نحو  

  :شبكات احلماية اإلجتماعية) خمصصات ٣(
في مشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة تبلغ اإلعتمادات المدرجة لألمان اإلجتماعى  

  -التالي:  مليون جنيه ويمكن إيضاحها على النحو  ٢٢،٢١٧نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

 بيان 
  األسرعدد 
  (باأللف)  المستفيدة

  المبلغ  
  ه بالمليون جني

ــاعد ــاعي مسـ ــمان االجتمـ ــامجيات الضـ  وبرنـ
  برنامج دعم التعليم المجتمعيو  وكرامة تكافل

٢٢،٠٠٠ ٤،٠٠٠ 

  ٧٠  ٥٥   معاش الطفل
 ىالقـوم  جتماعية والبرنامجاإلعانات الشئون  إ

  لتنمية الطفولة المبكرة
١٤٧  ٢٣ 

  ٢٢،٢١٧ جمله 

    على النحو التالى:  اإلجتماعىمنح مساعدات الضمان  تُ 
 المكونة من فرد واحدلألسرة شهرياً   جنيه ٣٢٣.  
 جنيه شهرياً لألسرة المكونة من فردين ٣٦٠.  
 المكونة من ثالثة أفراد.لألسرة ه شهرياً  جني ٤١٣  
 فأكثر. جنيه شهرياً لألسرة المكونة من أربعة أفراد ٤٥٠  

وفيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف األسر التي تعاني من الفقـر الشـديد وتحتـاج 
سـنة، أمـا   ١٨أن يكـون لـديها أطفـال فـي الفئـة العمريـة حتـى    علىقدي وخدمي  دعم ن  لىإ

برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشـديد وال تسـتطيع أن تعمـل أو تنـتج 
سـنة فـأكثر أو مـن لديـه عجـز كلـي أو  ٦٥  مـن سـن  الكسب ككبـار السـن  علىوغير قادرة  

  :يليمة المبلغ المستحق بكل برنامج وفقاً لما  ويحدد قيهذا ،  عن العمل  هإعاقة تمنع
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 –ابتـدائي ( جنيه لألسرة باإلضافة إلى منحة لكـل تلميـذ فـى مراحـل التعلـيم ٤٢٥  تكافل:

تالميـذ  ةجنيه شهرياً بحد أقصى ثالث  ١٠٠  -  ٨٠  –  ٦٠) من  ثانوي  –  إعدادي

  .جنيه ١٠٠ى زيادة شهرية بحد أقصى لألسرة الواحدة باإلضافة إل

  أفرد لألسرة الواحدة. ٣جنيه للفرد بحد أقصى  ٤٥٠   كرامة:

  العام.ألف أسرة جديدة لهذه المنظومة هذا  ٤٥٠ثر من وتستهدف الحكومة ضم أك

مجنـدين السـر أمنح لبعض الفئات من  وفيما يخص باقي المساعدات الشهرية فإنها تٌ 

  الفئات األولى بالرعاية.ألف أسرة، وغيرها من   ٣٫٦ألف أسرة، وحاليب وشالتين   ١٨٫٨

  املعاشات):اخلزانة العامة فى صناديق  (مساهمة) املزايا االجتماعية ٤(

تتحمل الخزانة   ٢٠١٩) لسنة  ١٤٨لقانون رقم () من ا١١١تنفيذاً ألحكام المادة رقم (

ــة  ــون ١٩٠،٦٠٠ نحــوالعام ــه  ملي ــة بجني ــة للســنة المالي ــة للدول ــة العام مشــروع الموازن

علـى كافـة المبـالغ  مقابـل إسـقاط  لح الهيئة القومية للتأمين اإلجتمـاعى  لصا  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

قـد تـم تقـدير ، ولعمل بأحكـام القـانون المشـار إليـهلصالح الهيئة قبل تاريخ االخزانة العامة  

ضمن إعتمادات الباب الرابع " الدعم والمنح   مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة   فـي  والمزايا اإلجتماعية "

مليون جنيه ضمن   ٦٣،٦٠٠ما أنه تم مراعاة إدراج مبلغ  ، كمليون جنيه  ١٢٧،٠٠٠نحو  ب

 بإصـدار سـندات بسـعر الفائـدة السـائد فـي السـوق إعتمادات الباب الثامن "سـداد القـروض"  

مليـون جنيـه   ١٩٠،٦٠٠حو مبلغ  ليصبح المبلغ المخصص لسداد القسط المستحق للهيئة ن

  يمثل كافة اإللتزامات المستحقة طرف الخزانة 

    : عالج مواطني مجهورية مصر العربية (العالج على نفقة الدولة)) نفقات ٥(

) لعربية (العالج على نفقة الدولـةتبلـغ تقديرات نفقات عالج مواطني جمهورية مصر ا

ليــون م ٧،١١٦نحـــو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣لماليــة مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة للســنة افـي 

  .جنيه
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:
ً
  الدعـــم واملنح االت التنمية ثالثا

 ) دعم فائدة القروض امليسرة:١(

تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة علـى القـروض الميسـرة لإلسـكان الشـعبي، واإلقـراض 

تقـديرات   بلـغتو  الميسر لألسر الفقيرة، فضالً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القـروض

للدولـة للسـنة   مشروع الموازنة العامـةفي  مليون جنيه    ٢٦٦دعم فائدة القروض الميسرة نحو  

لسـنة االمـدرج بموازنـة  االعتمادمليون جنيه عن   ١٤  نحو  بخفض قدره  ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

  .٪٥٫٠نحو قدرها بنسبة خفض  ٢٠٢١/٢٠٢٢المالية  

  اإلجتماعى:) دعم برنامج اإلسكان ٢( 

ــغ ـــرات  تبل ــامج اإلســكان  االعتمــاداتتقدي ــدعم برن مشــروع فــي  االجتمــاعيالمدرجــة ل

مليـون جنيـه وهـو يمثـل مـا  ٥،٠٣٠نحـو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣امة للدولة للسنة المالية  الموازنة الع

ويسـتهدف هـذا ،  هـذا البرنـامجالـدخل مـن المسـتفيدين مـن    لمحـدوديتتحمله الدولة مـن دعـم  

البـاب  اعتمـاداتأنه مدرج ضمن ومن الجدير بالذكر  ة  سكنيلف وحدة  أ  ١٢٠دعم عدد    البرنامج

مليـون جنيـه تمثـل قيمـة المبـالغ الممولـة مـن القـرض   ٢،٧٥٠الثامن "سداد القروض" مبلـغ  

دوق اإلسـكان اإلجتمـاعى ليصـبح المبلـغ المـدرج لإلسـكان اإلجتمـاعى بالموازنـة نالممنوح لصـ

 .ن جنيهمليو ٧،٧٨٠  مبلغ للدعم النقدى ودعم المرافق نحو

:
ً
  قتصادية:املنح لألنشطة اإلالدعـــم و رابعا

  ) دعم تنشيط الصادرات: ١(

في مشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية    تبلغ

مليـون جنيـه بموازنـة   ٤،٢٠٠مليـون جنيـه مقابـل نحـو    ٦،٠٠٠نحـو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

قــدرها  زيــادةمليــون جنيــه بنســبة  ١،٨٠٠ ا نحــوقــدره دةبزيــا ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة الماليــة ا

٤٢٫٩٪.  

ة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر اإلشـارة إلـى أن هـذا الـدعم يـتم وهو يمثل ما تتحمله الدول 

مـن وزارة  الصـادرات مـن كـالتنشـيط تدبير جانب منه من خالل ما يـتم تحويلـه لصـندوق دعـم 

) مـن القـانون ٣صادرات والواردات، وفقاً للمـادة رقـم (وهيئة الرقابة على ال  التجارة والصناعة

  .٢٠٠٢لسنة  ١٥رقم 
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  للمنازل:مج توصيل الغاز الطبيعي ) دعم برنا٢(

فـي مليـون جنيـه    ٣،٥٠٠تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنـازل نحـو    تبلغ

المخصـص لهـذا وهو ذات المبلـغ    ٢٠٢٢/٢٠٢٣مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

  .٢٠٢١/٢٠٢٢سنة المالية  الموازنة  بالغرض  

مـن   االنتهـاء  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للدولـة للسـنة الماليـة    الموازنـة العامـةويستهدف مشـروع  

روليـة مليـون أسـرة بمـا يـؤدى إلـى تخفـيض دعـم المـواد البت  ١٫٢لعـدد    الطبيعيتوصيل الغاز  

  الموجه ألنبوبة البوتاجاز.

  :املركبات صندوق متويل) دعم برنامج ٣(

موازنـة مليون جنيه فـي مشـروع ال  ٤٩٤  تبلغ تقديرات برنامج دعم إحالل المركبات نحو

تمويل المشروع القومي إلحالل المركبـات ستكمال  ال  ٢٠٢٢/٢٠٢٣العامة للدولة للسنة المالية  

  ومالكى) لتعمل بالغاز الطبيعي بدالً من السوالر والبنزين.  صكروبايجرة ومأسيارة  ١٥٥٠٠(
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  املصروفات األخرى 

ــ    ـ

نحـو   ٢٠٢٢/٢٠٢٣تبلغ تقديرات المصروفات األخرى بمشروع موازنـة السـنة الماليـة  

مليـون   ١١٣،٧٨٧  مـن النـاتج المحلـى اإلجمـالى) مقابـل نحـو  ٪١٫٣مليون جنيه (  ١٢٢،٧٠٠

 بزيـادة قـدرها  ٢٠٢١/٢٠٢٢لسـنة الماليـة  اموازنة  بمن الناتج المحلى اإلجمالى)    ٪١٫٤جنيه (

  .٪٧٫٨ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨،٩١٣

ومــن أهــم هــذه التقــديرات اإلعتمــادات المخصصــة للــدفاع واألمــن القــومى واعتمــادات 

والجهـاز المركـزى للمحاسـبات ومجلس الشـيوخ  الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب  

راكات فــي باإلضــافة إلــى مصــروفات الضــرائب والرســوم والتعويضــات والغرامــات وكــذا االشــت

    الهيئات المحلية والدولية.
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 شراء األصول غري املالية "اإلستثمارات" 

ــ    ـ

اإلســتثمارات" بمشــروع موازنــة الســنة  –تقــديرات "شــراء األصــول غيــر الماليــة  تبلــغ

مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالى)  ٪٤٫١مليــون جنيــه ( ٣٧٦،٤٢٩نحــو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣الماليـــة 

لسـنة الماليـة امن الناتج المحلى اإلجمالى) بموازنة    ٪٤٫٥(مليون جنيه    ٣٥٨،١١٣مقابل نحو  

  .٪٥٫١مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها  ١٨،٣١٦بزيادة قدرها  ٢٠٢١/٢٠٢٢

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مخصصــات اإلســتثمارات الممولــة مــن الخزانــة العامــة بمشــروع 

مليـار  ٩٫٦نحـو بخـالف  مليـار جنيـه ٢٤٥٫٤تبلـغ نحـو   ٢٠٢٢/٢٠٢٣موازنة السـنة الماليـة  

الخزانــة العامــة للخطــة  ليصــبح إجمــالى مــا تمولــه جنيــه قــروض خارجيــة لتمويــل االســتثمارات

ــغ  ــتثمارية مبل ــه ٢٥٥٫٠اإلس ــار جني ــغ  ملي ــنة الماليــة  ٢١٠مقابــل مبل ــه فــي الس مليــار جني

  .٪٢١٫٤قدرها  زيادةمليار جنيه بنسبة   ٤٥٫٠بزيادة تبلغ  ٢٠٢١/٢٠٢٢

ها هى اإلستثمارات المخصصة لألجهـزة الحكوميـة الداخلـة فـى واإلستثمارات المشار إلي

   .بخالف األستثمارات الممولة ذاتياً من مختلف الجهات األخرى   الموازنة العامة للدولة

لإلسـتثمارات العديـد مـن البـرامج والبيئيـة  وتتضمن خطة التنمية البشـرية واإلجتماعيـة  

ح األراضى، ومجاالت النقل، ومجاالت اإلسـكان لتنفيذ المشروعات فى مجاالت الزراعة واستصال

  ية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها.والمرافق والتنم

موزعـة علـى  لإلسـتثماراتوالبيئيـة وفيما يلـي توزيـع خطـة التنميـة البشـرية واإلجتماعيـة 

  :اجلهات املوازنية
  (مليون جنيه) 

  مشروع موازنة   البيان 
٢٠٢٣/ ٢٠٢٢  

    موازنة 
٢٠٢٢/ ٢٠٢١  

 ٢٠٥،٩٩٢ ٢١٢،٤٨٤ از اإلدارى جهال
 ٢١،٢٩٣ ٢٢،٩٧٠ اإلدارة المحلية

 ١١٥،٠٢١ ١٢١،٩٧١ الهيئات الخدمية 
  ٦،٠٠٠  ٩،٠٠٤  تعويضات 

 ٩،٨٠٧ ١٠،٠٠٠ االحتياطيات 
 ٣٥٨،١١٣ ٣٧٦،٤٢٩ االمجاىل 

  هذا ويوضح اجلدول التاىل توزيع االستثمارات على مكوناتها الرئيسية:
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

(1)(2)(3)(1-2)

:مبانى وإنشاءات * 

x34،58632،96829،5111،61914،11324،13519،520 مبانى سكنية

x67،99854،37255،28613،62643،71036،21221،470 مبانى غير سكنية

x2،19987،11364،08453،476-165،498167،696175،785 تشييدات

268،082255،036260،58213،045144،936124،43194،466جملة

:االت ومعدات ووسائل نقل * 

x 1582،0362،2172،286-2،8463،0041،834 وسائل نقل

x 409389585498-574983509 وسائل انتقال

x2،38338،32522،49714،656-42،45144،83435،271 اآلت ومعدات

x4،4622،5884،2751،8742،42400 اآلت ومعدات طبية

x1،4051،299791107710562525 عدد وادوات

x20،12017،65215،9682،4686،1777،4692،884 تجهيزات

71،85870،36058،6481،49950،06133،33120،850جملة

:أصول ثابتة أخرى * 

x 66606157-159225176(اصول زراعية  ) ثروة حيوانية ومائية

66606157-159225176جملة

340،099325،621319،40614،478195،057157،823115،373إجمالى األصول الثابتة

:االصول الطبيعية * 

x2،5771،6698،7599086،3802،9071،200  شراء أراضى

x30121187125-106136160 تمهيد وأستصالح أراضى

x13816322 أصول طبيعية أخرى

2،6961،8128،9218846،5043،0961،327جملة

x133632749-3416719  فوائد سابقة على بدء التشغيل

x5160629474-1،0611،111763  البعثات

x6566،3132،7061،885-12،79713،4539،968  ابحاث ودراسات للمشروعات اإلستثمارية

x449253،37342440،48826،88023،758  دفعات مقدمة

x9،0046،0002833،0043011737  التعويضات وتعويضات فروق األسعار للمقاولين

x289117619172585464440  االجور للمشروعات االستثمارية

x 10،0009،8070193000 إحتياطيات عامة

376،429358،113343،35218،315249،372191،642143،342إجمالى االستثمارات

%2.5%3.0%3.6%4.3%4.5%4.1نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%10.5%13.4%15.8%19.1%19.5%18.2نسبة الى إجمالي المصروفات

%8.8%10.0%11.7%14.3%14.6%12.3نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى

البيان

2022/2021
التغير

(8)رقمجدول
ةالرئيسيومكوناتهااالستثمارات
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 ل
ً
  لتصنيف الوظيفى  ب) املصروفات وفقا

بـأن  ،٢٠٢٢لسـنة  ٦رقم  مة الموحـد الصـادر بـالمالية العامن قانون    الثامنةالمادة    ىتقض

على أساس موازنة البرامج واألداء فى ضوء أهـداف الخطـة العامـة تُعد الموازنة العامة للدولة  

كـل مـن التصـنيف للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واألهداف اإلستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً ل

  .اإلقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف اإلدارى

رضت على سيادتكم فيما سبق المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة وقد عُ   

ــة  ــا ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالي ــو وجملته ــاً للتصــنيف  ٢،٠٧٠،٨٧٢ نح ــة وفق ــه موزع ــون جني ملي

وتعويضـات   وازنـة المختلفـة مـن أجـورألوجه نشاط الدولة، وتـم إيضـاح أبـواب الم  ىقتصادإلا

شـراء ومصروفات أخـرى،    ،، فوائد، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، شراء سلع وخدماتالعاملين

  ستثمارات).إلأصول غير مالية (ا

مشروع الموازنـة   لتزاماً بأحكام القانون، أتشرف بأن أعرض على سيادتكم مصروفاتإو  

جنيـه موزعـة مليـون    ٢،٠٧٠،٨٧٢نحـو  وجملتها    ٢٠٢٢/٢٠٢٣العامة للدولة للسنة المالية  

، الـدفاع واألمـن القـومىوألنشطة الدولة المختلفـة مـن خـدمات عامـة،    ىظيفوفقاً للتصنيف الو

الشـباب والصـحة،  واإلسـكان والمرافـق،  وحماية البيئـة،  والشئون االقتصادية،  ونظام العام،  الو

  جتماعية.التعليم، والحماية االووالثقافة والشئون الدينية،  
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  ىعرض ملكونات التصنيف الوظيف ىوفيما يل

  :مات العامةقطاع الخد -١

ــة، الخــدمات العامــة،  ــة والتشــريعية والشــئون القانوني يتضــمن األجهــزة التنفيذي

البحوث األساسية، البحوث والتطوير فى مجال الخدمات العامـة، خـدمات عموميـة عامـة 

أهـم ، ومـن  ، تحويالت ذات طبيعـة عامـةغير مصنفة فى مكان آخر، معامالت الدين العام

  الجهات الرئيسية:

 ،، رئاسـة الجمهوريــة، رئاســة مجلــس الــوزراء، مجلــس الشــيوخلنــوابمجلـس ا

المجالس التخصصية، دواوين عمـوم المحافظـات، الجهـاز المركـزى للمحاسـبات، وزارة 

  المالية ومصالحها، وزارة الخارجية.

  :امةقطاع النظام العام وشئون السالمة الع -٢

حريـق، المحـاكم، ، الحمايـة ضـد الوالحمايـة المجتمعيـةيتضمن خـدمات الشـرطة  

أهـم الجهـات ، ومـن  البحوث والتطـوير فـى مجـال النظـام العـام وشـئون السـالمة العامـة

  :الرئيسية

، الهيئـات القضـائية، دار العليـا  وزارة الداخلية، وزارة العدل، المحكمة الدستورية

محـاكم، تطـوير نظـام األحـوال المدنيـة، صـندوق أبنيـة دور ال  اإلفتاء المصرية، صنـدوق

  .ىوق السجل العينصند

  :قتصاديةقطاع الشئون اإل -٣

قتصـادية والتجاريـة، شـئون العمالـة الشـاملة، الزراعـة إليتضمن إدارة الشـئون ا

، اإلنتاج الحيواني والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، النقـل، االتصـاالت ىوالر

  :جهات الرئيسيةأهم ال، ومن قتصاديةإلاحة البحوث والتطوير فى مجال الشئون االسي

ــارة  ــدولىوزارة  والصــناعة،وزارة التج ــاون ال ــغالتع  المصــوغات ، مصــلحة دم

ــى الصــادرات  ــة عل ــة للرقاب ــة العام ــات، الهيئ ــوين بالمحافظ ــديريات التم ــوازين، م والم

، حافظـات، وزارة الزراعـةالعاملة بالم  مديريات القوى،  والواردات، وزارة القوى العاملة

لخـدمات العامـة ل  هيئـةال،  ىافظـات، وزارة المـوارد المائيـة والـرمديريات الزراعة بالمح

  البيطرية.
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  :قطاع حماية البيئة -٤

يتضمن إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها، تصـريف الصـرف الصـحى، معالجـة 

  :أهم الجهات الرئيسيةومن   ،البحوث والتطوير فى مجال حماية البيئةوالتلوث  

لميـاه الشـرب   ىوزارة البيئـة، الجهـاز التنظيمـ  النظافة بالقـاهرة والجيـزة،  ىهيئت

  والصرف الصحى.

  :قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية -٥

يتضمن تنمية اإلسكان، إدارة شئون اإلسكان، التنمية المجتمعية، إمدادات الميـاه، 

ــوارع،ىتصــريف الصــرف الصــح ــارة الش ــوير ، إن ــكان  البحــوث والتط ــال اإلس ــى مج ف

  :الرئيسية  أهم الجهات، ومن  والمرافق

ــق ــكان والمراف ــزى ، وزارة اإلس ــاز المرك ــات، الجه ــكان بالمحافظ ــديريات اإلس م

ــ ــة للتخطــيط العمران ــة العام ــر، الهيئ ــاه الشــرب والصــرف ىللتعمي ــة لمي ــة القومي ، الهيئ

  ي.مياه الشرب والصرف الصحل  ى، الجهاز التنفيذىالصح

  :قطاع الصحة -٦

ــة، ــادات الخارجيـ ــفيات والعيـ ــدمات المستشـ ــمن خـ ــفيات  يتضـ ــدمات المستشـ خـ

المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكـز األمومـة، خـدمات الصـحة العامـة، البحـوث 

  :أهم الجهات الرئيسية، ومن  والتطوير فى مجال الشئون الصحية

ــة، مــديريات الشــئون الصــحية بالمحافظــات، الم، وزارة الصــحة ستشــفيات العام

، الهيئة العامة للمستشـفيات والمعاهـد المراكز الطبية المتخصصةالمستشفيات الجامعية،  

  .ن، معهد بحوث أمراض العيوالدواء المصريةالتعليمية، هيئة  

    :قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية -٧

رفيهيــة والرياضـية، الخــدمات الثقافيــة، الخــدمات يتضـمن الخــدمات الشــبابية والت

، ية، البحوث والتطوير فى مجال الشباب والثقافـة والـديناإلذاعية والنشر، الخدمات الدين

  :أهم الجهات الرئيسيةومن  

المجلس القومي للشباب، المجلس القومي للرياضة، مـديريات الشـباب والرياضـة 

نــي للمســرح، المركــز القــومي للســينما، المجلــس بالمحافظــات، وزارة الثقافــة، البيــت الف

هيئـة ال ،المجلـس االعلـى لتنظـيم االعـالمقصـور الثقافـة، العامـة لهيئـة  الاألعلى لآلثـار،  

دار الكتـب الهيئـة العامـة لـستعالمات، مكتبة اإلسكندرية، مكتبات مصر العامـة، العامة لإل

  .القومية  والوثائق
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  :قطاع التعليم -٨

بكافـة مراحلـه، التعلـيم العـالي، التعلـيم غيـر المحـدد   ىجـامعيتضمن التعليم قبل ال

أهم الجهـات ، ومن  بمستوى، خدمات مساعدة التعليم، البحوث والتطوير فى مجال التعليم

  :الرئيسية

ــيم ــيم ، وزارة التربيــة والتعل مــديريات التربيــة والتعلــيم بالمحافظــات، وزارة التعل

التربوية، المركز القـومي لالمتحانـات، الهيئـة   العالي، الجامعات، المركز القومي للبحوث

  العامة لمحو األمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة لألبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.

  :جتماعيةإلقطاع الحماية ا -٩

، ىجتمـاعإلجتماعية فى حاالت العجز والشـيخوخة، الضـمان اإليتضمن المساندة ا

الضـــمانية والتأمينيـــة  المعاشـــاتدعـــم ة، الـــدعم، معـــاش الطفـــل، الحمايـــة االجتماعيـــ

  :أهم الجهات الرئيسية، ومن  االستثنائية

بالمحافظـات، المجلـس   الشـئون اإلجتماعيـة، مديريات  ىجتماعإلوزارة التضامن ا

 جتماعية والجنائية.إلللبحوث ا  ىالقومي للطفولة واألمومة، المركز القوم

 ألنشطة الدولةة ملصروفات املوازن ىالوظيفصنيف لت) ا١٠ ،٩( ىويوضح كل من اجلدولني رقم
ً
 وفقا

  األبواب: ىمستو ىعل ىواملصروفات بالتصنيف الوظيف
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2021/20202020/20192019/2018التغير2023/20222022/2021

موازنة  مشروع موازنة

(1)(2)

1،021،607857،268164،339670،841665،019615،477الخدمات العامة* 

95،50288،1187،38584،87774،48669،911النظام العام وشئون السالمة العامة* 

114،618110،4764،142127،63387،36270،432الشئون االقتصادية* 

3،5812،8047774،2823،9883،189حماية البيئة* 

4،13465،04159،56848،232-74،79178،925اإلسكان والمرافق المجتمعية* 

128،114108،76119،353107،37787،06373،064الصحة* 

54،27149،3464،92547،30844،79140،183الشباب والثقافة والشئون الدينية* 

192،677172،64620،031158،298145،185122،945التعليم* 

293،352283،3799،973232،931199،964264،375الحماية اإلجتماعية* 

92،35986،0006،35980،18767،29862،062أنشطة وظيفية متنوعة*

2،070،8721،837،723233،1491،578،7741،434،7231،369،870اإلجمالى

%23.9%22.8%22.8%23.2%22.8نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
األنشطة الوظيفية

(1-2)

(9)رقمجدول
الدولةألنشطةوفقا  الموازنةلمصروفاتالوظيفىالتصنيف
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  حيازة األصول املالية 
ــ    ـ

 التـي  االقتصـاديةمثل حيازة األصول المالية مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات  تُ 
صالح المراكز التمويلية لـبعض إفي    ات الخزانةهياكلها التمويلية، وكذلك مساهم  فيتعانى خلالً  

علـى الخزانـة العامـة   التزامـاالشركات، فضالً عن القروض المتاحة لبعض الجهـات والتـي تعـد  
سـواء فـى تكـوين بعـض الكيانـات   سـاهمات الخزانـة العامـة والدولـة المصـريةوأيضـاً م  للدولة

، وتُقـدر سسـات الماليـة الدوليـة  األقتصادية أو زيادة حصـة الحكومـة المصـرية فـى بعـض المؤ
المدرجـة لحيـازة األصـول الماليـة بمشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة   االعتمادات

من الناتج المحلى اإلجمـالي) مقابـل   ٪٠٬٣ه (بنسبة  مليون جني  ٢٩،٩٥٤  بنحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣
مـن النـاتج  ٪٠٬٤ (بنسـبة ٢٠٢١/٢٠٢٢لسـنة الماليـة امليون جنيـه بموازنـة  ٣٠،٢٩٢نحو 

  . ٪١٫١قدره   خفضمليون جنيه بنسبة   ٣٣٨٫٠ نحو قدره  بخفضالمحلى اإلجمالي)  

ازنة العامة للدولة بمشروع المو  وتتمثل عناصر حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية
                  فيما يلى: ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة المالية  

  (بالمليون جنيه) 
  البيان   جزئى  كلى

  :مساهمات فى هيئات اقتصادية   ١٥،٨٩٤٬٣
  ٥،٠١٣٬٠   هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  
  ٣،٠٠٠٫٠   صندوق التنمية الحضارية  
  ٢،٧٠٠٬٠   المتحف المصري الكبير  
  ١،٨٤٥٬٣    الهيئة الوطنية لإلعالم 
  ١،٣٧٧٬٥   الهيئة القومية لألنفاق  
  ٥٤٩٫٠  وكالة الفضاء المصرية  
  ٤٩٢٫٥  ب (القاهرة واإلسكندرية)نقل الركا  
  ٣٢١٬٧   هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة  
  ٢٦١٫٠   جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية  
  ١٥٠٫٠   تاد القاهرة الرياضي الهيئة العامة الس  
  ٦٠٬٠  االكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب  
  ١٢٤٫٣   باقي الهيئات االقتصادية 

  :مساهمات في شركات قابضة   ٢،٣٢٢٫٠
  ١،٥٧٢   الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج  
  ٧٥٠٫٠    الشركة القابضة لكهرباء مصر 

  "اصة بالخطة العاجلة المشروعات الخ مقابل اإلعفاءات الضريبية عن "
 مساهمات في شركات قطاع عام    ١،٠٠٠٫٠

  الحربيشركات اإلنتاج  
  )يةاالستثمار(مساهمات لتمويل الخطة 

٩٦٥٫٤،٢   حصة مصر فى رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية   
  باقي البنود   ١،٧٤٣٫٩
  احتياطي عام   ٦،٠٢٨٫٤

  االجمالى    ٢٩،٩٥٤٫٠
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  لقروض سداد ا

ــ    ـ

اد القروض قيمة األقساط التي يحل موعد سدادها أو إهالكها خـالل السـنة الماليـة مثل سدي
سداد القروض التي حل موعـد سـداد أقسـاطها أو   عتماداتإتقديرات    تبلغ، حيث  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

 ٪١٠٬٦جنيـه ( مليـون ٩٦٥،٤٨٨نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣إهالكها بمشروع الموازنة للعام المالي  
مـن النـاتج المحلـى   ٪٧٫٥جنيـه (  مليـون  ٥٩٣،٠٠٠مقابـل نحـو  من الناتج المحلى اإلجمـالي)  

جنيـه   مليـون  ٣٧٢،٤٨٨  نحـو  بزيـادة قـدرها  ٢٠٢١/٢٠٢٢ليـة  لسنة الماااإلجمالي) بموازنة  
هـذا  ة متوقع إهالكهاإستحقاق سداد سندات محليويأتى ذلك نتيجة  ٪٦٢٫٨وبنسبة زيادة قدرها  

    العام.

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  وتتمثل أقساط القروض المقدرة    
                                           :  يليفيما 

  جنيه)  ن(مليو 

  يـــــان الب
  موازنةمشروع  

٢٠٢٢/٢٠٢٣  
  موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٢  
  التغير

 ٤٧٫٠- ٥،٤٦٧ ٥،٤٢٠٫٠  أقساط قروض خارجية معاد إقراضها 
  ١١٬٠-  ١٦٤  ١٥٣  سداد قروض لبنك االستثمار القومي

 ٢١٨٢٬٠ ١٨٩،٣٦٩ ١٩١،٥٥١  سداد قروض لمصادر أخرى
 ٤٠١،٦٨٤ ٢٨٢،٦٧٣ ٦٨٤،٣٥٧  سندات على الخزانة العامة

  ٤٠٣،٨٠٨  ٤٧٧،٦٧٣  ٨٨١،٤٨١ ) ١ة سداد القروض المحلية (جمل
 ٣٣،٨٣٩- ١١٤،٣٨٠ ٨٠،٥٤١  الدين العام الخارجي أقساط

 ٢٥١٩ ٩٤٧ ٣،٤٦٦  أقساط خارجية تسددها الجهات 
  ٣١،٣٢٠-  ١١٥،٣٢٧  ٨٤،٠٠٧  )٢جملة سداد القروض الخارجية (

  ٣٧٢،٤٨٨  ٥٩٣،٠٠٠  ٩٦٥،٤٨٨  )٢+١مالى (االج

 قروض المشار إليها تتضمن إهـالك مـا يحـل أجلـه مـن السـندات علـىأن أقساط الويالحظ  
الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين اإلشارة إلى أن سداد القروض وإهـالك السـندات ال يُحتسـب 

ذه االلتزامــات المســددة ضــمن مكونــات العجــز الكلــى للموازنــة العامــة للدولــة، وإنمــا تعــالج هــ
، الـدين العـام  ن االقتراض الجديـد، وذلـك لتحديـد األثـر علـىلتمويل أو ممن مصادر ا  باالستبعاد

مليــار جنيــه  ٦٣٫٦ن الجــدير بالــذكر أن بنــد ســداد قــروض لمصــادر أخــرى يتضــمن مبلــغ ومــ
 نحـو متـهاالجتمـاعي والبـالغ قيالقسط المسـتحق للهيئـة القوميـة للتـأمين   باقيمخصصة لسداد  

جنيـه بموازنـة   مليـار  ١٨٠نحـو  ارنة بمق  ٢٠٢٢/٢٠٢٣مليار جنيه في السنة المالية    ١٩٠٫٦
ل ، هــذا باإلضـافة الــى ســداد ديـن كجــزء مــن فـض تشــابكات مثــ ٢٠٢١/٢٠٢٢لسـنة الماليــة ا

ــتم لصــالح الكهر ــى ت ــزى التســويات الت ــك المرك ــومى والبن ــك األســتثمار الق ــرول وبن ــاء والبت ب
  .والتأمينات والمعاشات ............... الخ  
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 املوارد  

  
نحـو   ٢٠٢٢/٢٠٢٣مـوارد فـي مشـروع الموازنـة العامـة للسـنة الماليـة  اليبلغ إجمالي  

  :النحو التالىمن الناتج المحلى اإلجمالى) موزعة على   ٪٣٣٬٧جنيه (  مليون ٣،٠٦٦،٣١٤

  مليــون جنيــه بنســبة  ١،٥١٧،٨٥٤وتبلــغ نحــو   :  اإليرادات

  من الناتج المحلى اإلجمالى.  ٪١٦٬٧

   اإلقـراض ومبيعـات مـن  المتحصالت

  وغيرها من األصول  األصول المالية

 ٪٠٬٣ مليــون جنيــه بنســبة ٢٤،٨٢١وتبلــغ نحــو   :

  من الناتج المحلى اإلجمالى.

  مليــون جنيــه بنســبة  ١،٥٢٣،٦٣٩ وتبلــغ نحــو  :  اإلقتراض

  من الناتج المحلى اإلجمالى. ٪١٦٬٨

  

ويوضح اجلدول التاىل املوارد العامة املشار إليها

- ١١٨ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/20212021/20202020/20192019/2018

مشروع 

موازنة 

(1)

الوزن 

النسبى 

%

موازنة 

 

(2)

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

اإليرادات العامة 

1،168،79538.1983،01039.9185،78518.9946،375833،993739،633736،121الضرائب* 

40.83،7992،9555،2632،609-629-9120.01،5410.1المنــــــح* 

8.5354،013271،678230،534203،181-32،461-348،14711.4380،60815.5اإليرادات األخرى* 

1،517،85449.51،365،15955.5152،69511.21،304،1861،108،625975،429941،910جملة اإليرادات العامة

%16.5%15.5%16.0%16.5%17.2%16.7نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

9.221،20124،60414،69816،575-2،526-24،8210.827،3471.1المتحصالت من أإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول* 

1،523،63949.71،068،50843.4455،13042.61،080،4531،007،221921،221672،582االقتراض * 

3،066،314100.02،461،015100.0605،29924.62،405،8402،140،4511،911،3481،631،067إجمالى الموارد العامة

%28.5%30.4%30.9%30.4%31.1%33.7نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى

البيان

2023/20222022/2021
التغير 

(1-2)

(11)رقمجدول
الموارد

- ١١٩ -



 

 

:
ً
  :اإليرادات أوال

تتمثل جملة اإليرادات العامة فى اإليرادات التـى يـتم تحصـيلها مـن عمليـات التشـغيل وأداء 

، وتشـمل أساسـاً اإليـرادات الضـريبية الذى يتم خالل العام المـالىالنشاط المباشر وغير المباشر  

مضــافة والضــرائب ضــرائب علــى الــدخول والضــريبة علــى القيمــة الال هــابأنواعهــا المختلفــة من

، كمـا تشـتمل اإليـرادات العامـة علـى المـنح المحصـلة مـن الـداخل والضرائب العقارية  الجمركية

والخارج، وكذلك على اإليـرادات األخـرى المتمثلـة أساسـاً فـي الفـوائض واألربـاح المحققـة مـن 

 عـن الهيئات االقتصادية وشركات القطـاع العـام وشـركات قطـاع األعمـال العـام والخـاص فضـالً 

  إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣درت اإليرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة الماليـة وقد قُ 

 ) مقارنـــة بنحـــواالجمـــالىمـــن النـــاتج المحلـــى  ٪١٦٫٧مليـــون جنيـــه ( ١،٥١٧،٨٥٤نحـــو 

النـاتج المحلـى  مـن ٪١٧٫٢(  ٢٠٢١/٢٠٢٢لسنة الماليـة  امليون جنيه بموازنة    ١،٣٦٥،١٥٩

  .٪١١٫٢مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها  ١٥٢،٦٩٥ تقدر بنحواإلجمالى) بزيادة 

  

  

  

 

- ١٢٠ -



 

 

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣  المـاليالعـام    مشروع موازنـة  فيويوضح الشكل التالي تطور عناصر اإليرادات  

ــة  ــالي مقارن ــام الم ــة الع ــذلك  ٢٠٢١/٢٠٢٢بموازن ــينســب األداء وك ــي الفعل ــن  ف الســنوات م

  .٢٠٢٠/٢٠٢١حتى  ٢٠١١/٢٠١٢

  

مقارنـة   ٢٠٢٢/٢٠٢٣مشروع موازنـة السـنة املاليـة    يفاإليرادات    التاىلكما يوضح اجلدول  

 ٢٠١٨/٢٠١٩وبالنتائج الفعلية للسـنوات املاليـة مـن   ٢٠٢١/٢٠٢٢  للسنة املاليةواملتوقع    وازنةاملب

 :٢٠٢٠/٢٠٢١وحىت 

- ١٢١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/20212021/20202020/20192019/2018

مشروع 

موازنة

(1)

الوزن 

%النسبى 

موازنة  

(2)

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

1،168،79577.0983،01072.0185،78518.9946،375833،993739،633736،121الضرائب * 

589،50838.8496،96536.492،54318.6472،758418،533382،758350،938الضرائب العامة- 

477،59231.5390،95028.686،64222.2385،870339،711294،013308،969الضريبة على القيمة المضافة- 

46،0143.042،3983.13،6168.541،69836،13032،57242،020الضرائب الجمركية- 

55،6823.752،6973.92،9855.746،04939،61930،28934،194باقى اإليرادات الضريبية- 

%12.9%11.7%12.0%11.9%12.4%12.9النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

40.83،7992،9555،2632،609-629-9120.061،5410.1المنــــــــح* 

%0.05%0.08%0.04%0.05%0.02%0.01النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

8.5354،013271،678230،534203،181-32،461-348،14722.9380،60827.9اإليـرادات غيـر الضريبيـة * 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها

%3.5%3.7%3.9%4.5%4.8%3.8النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

1،517،854100.01،365،159100.0152،69511.21،304،1861،108،625975،429941،910اإلجمالى

%16.5%15.5%16.0%16.5%17.2%16.7النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

%57.7%51.0%51.8%54.2%55.5%49.5نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى

البيان

2023/20222022/2021
التغير 

(1-2)

(12)رقمجدول
اإليرادات

- ١٢٢ -



 

 

در تمويل الموازنة العامة للدولة لما أهم مصامن  على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد  

تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من األنشطة المنتجة للدخول األعلى لصالح الخدمات العامـة 

والفئات األولى بالرعاية بجانب ما تمثله من مـورد حقيقـي يُسـهم فـى تمويـل اإلنفـاق الحكـومي 

ت مما يساهم فى تخفيض األعباء التمويلية المتنامى والذى تضطلع به الدولة فى مختلف المجاال

على الخزانة العامة للدولة، وكونها أهم أدوات السياسة المالية التـى تسـتخدمها الدولـة لتحقيـق 

أهداف خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في إطار مراعـاة البعـد اإلجتمـاعى، إال أن معـدالت 

ً   الضرائب للناتج المحلى تعد منخفضة اصة إذا مـا تـم إسـتبعاد الضـرائب المحصـلة مـن ، خنسبيا

جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقنـاة السـويس والضـرائب 

خطة طموحة لزيادة حصيلة   ومية، وتقوم وزارة المالية بتنفيذعلى عوائد األذون والسندات الحك

وزيادة معـدالت   توسيع القاعدة الضريبيةوذلك عن طريق  الضرائب وربطها بالنشاط االقتصادى  

وضـم األقتصـاد وميكنة اإلجراءات الضـريبية ورفـع كفـاءة اإلدارة الضـريبية    الحصر الضريبى  

القتصاد الرسمى والعمـل علـى فـض و إنهـاء المنازعـات الضـريبية ورفـع كفـاءة الغير رسمى ل

  والممولين. اإليراديةصالح  بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين الم  ىالتحصيل الضريب

ــغ ــة  وتبل ــة للســنة المالي ــة للدول ــة العام ــرادات الضــريبية بمشــروع الموازن ــديرات اإلي تق

ــه ١،١٦٨،٧٩٥نحــو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ــون جني ــاتج  ٪١٢٫٩( ملي ــى) مــن الن ــل نحــوالمحل  مقاب

ــه ( ٩٨٣،٠١٠ ــون جنيــ ــى  ٪١٢٫٤مليــ ــاتج المحلــ ــن النــ ــالىمــ ــدرها ) االجمــ ــادة قــ   وبزيــ

ــبة مليـــون ج ١٨٥،٧٨٥ ــه بنسـ ــادة نيـ ــدرهازيـ ــة ١٨٫٩ قـ ــة ٪ مقارنـ ــة ابموازنـ ــنة الماليـ لسـ

٢٠٢١/٢٠٢٢ .  

الية السابقة مقارنـة ويوضح اجلدول التاىل تطورات حصيلة اإليرادات الضريبية خالل السنوات امل

  .٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة املالية العامة للدولة بتقديراتها فى مشروع املوازنة 

- ١٢٣ -











































)١٣( رقم جدول
الضرائب حصيلة تطور

- ١٢٤ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

589،508496،965472،758418،533382،758350،938الضرائب العامة- 

%6.1%6.1%6.0%6.0%6.3%6.5النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

477،592390،950385،870339،711294،013308،969الضريبة على القيمة المضافة- 

%5.4%4.7%4.9%4.9%4.9%5.3النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

46،01442،39841،69836،13032،57242،020الضرائب الجمركية- 

%0.7%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

55،68252،69746،04939،61930،09934،194باقى الضرائب- 

%0.6%0.5%0.6%0.6%0.7%0.6النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

1،168،795983،010946،375833،993739،443736،121اإلجمالى

%12.9%11.7%12.0%11.9%12.4%12.9النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

%78.2%75.8%75.2%72.6%72.0%77.0نسبة اىل إمجالي اإليرادات

%45.1%38.7%39.0%39.3%39.9%38.1نسبة اىل إمجالي املوازنة

فعلى

البيان

2022/2021

(14)رقمجدول
الضرائبمكونات

- ١٢٥ -



 

 

  هم مكونـــات الضرائب املشـار إليهـا:أ يلي وفيما 

 
ً
  الضرائب العامة: -أوال

ــغ ــة  تبلـ ــنة الماليـ ــة للسـ ــة للدولـ ــة العامـ ــروع الموازنـ ــة بمشـ ــرائب العامـ ــديرات الضـ تقـ

من الناتج المحلى اإلجمالى) مقارنة بنحـو   ٪٦٫٥مليون جنيه (  ٥٨٩،٥٠٨  نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ــة  ٤٩٦،٩٦٥ ــه بموازن ــة امليــون جني ــى  ٪٦٫٣( ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة المالي ــاتج المحل مــن الن

  .٪١٨٫٦ا قدره زيادةمليون جنيه بنسبة   ٩٢،٥٤٣ اإلجمالى) بزيادة قدرها

 
ً
  الضريبة على القيمة املضافة: -ثانيا

تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة تبلغ  

ن الناتج المحلى اإلجمالى) مقارنة بنحـو م  ٪٥٫٣مليون جنيه (  ٤٧٧،٥٩٢  نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ــة  ٣٩٠،٩٥٠ ــه بموازن ــة امليــون جني ــى  ٪٤٫٩( ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة المالي ــاتج المحل مــن الن

 .٪٢٢٫٢ قدرها زيادة  مليون جنيه بنسبة ٨٦،٦٤٢  مبلغ ونح اقدره بزيادة)  اإلجمالي

: الضرائب اجلمركية:
ً
  ثالثا

نــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة تقــديرات الضــرائب الجمركيــة بمشــروع الموازتبلــغ 

 ) مقارنـة بنحـواإلجمـاليمن الناتج المحلـى  ٪٠٫٥مليون جنيه ( ٤٦،٠١٤نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ــة  ٤٢،٣٩٨ ــون جنيــه بموازن ــاملي ــة لس ــاتج المحلــى  ٪٠٫٥( ٢٠٢١/٢٠٢٢نة المالي ــن الن م

  .٪٨٫٥قدرها  زيادةمليون جنيه بنسبة   ٣،٦١٦ اقدره بزيادةاإلجمالى)  

املوازنـة ول التالية تطور احلصيلة على مكونات الضرائب مبشـروع وتوضح اجلدا

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣العامــة للدولــة للســنة املاليــة 
ً
باملوازنــة واملتوقــع للعــام املــاىل مقارنــا

  . ٢٠٢١/ ٢٠٢٠  حىت  ٢٠١٩/ ٢٠١٨من    السنوات املالية   الفعلية عناحلصيلة  و  ٢٠٢٢/ ٢٠٢١

- ١٢٦ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

: الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية:  أوالً

107،34090،44388،44375،56264،02256،938ضريبة المرتبات وما فى حكمها- 

62،54249،95847،45839،99728،67224،657ضريبة النشاط التجارى والصناعى- 

6،1714،8125،3124،1702،7982،506ضريبة النشاط المهنى غير التجارى- 

2،1151،7341،3341،1351،044867ضريبة الثروة العقارية- 

178،168146،947142،547120،86496،53684،968جملة

: الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية:  ثانياً

41،06341،55032،55039،81726،33742،532ضرائب البترول- 

39،64034،04032،98932،45042،91334،480ضرائب قناة السويس- 

166،116144،720138،720125،268119،62585،763ضرائب باقى الشركات- 

246،819220،310204،259197،535188،875162،775جملة

ً :الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :  ثالثا

24،50027،44823،44819،30030،57934،526من البنك المركزى- 

0000012من البنوك التجارية- 

24،50027،44823،44819،30030،57934،538جملة

ً :ضريبة الدمغة :  رابعا

3،5502،6642،6642،5111،4862،243الدمغة على المرتبات- 

26،52623،17523،64919،64715،01817،634الدمغة النوعية- 

30،07625،83926،31322،15816،50419،878جملة

ً :باقى الضرائب :  خامسا

1،166956899307675625ضريبة التضامن اإلجتماعى- 

93،40069،00074،00057،16148،97246،928الضرائب على األذون والسندات- 

195379179631057ضرائب االرباح الرأسمالية- 

15،1846،0861،1131،1456071،170أخرى- 

109،94576،42176،19158،67650،26448،780جملة

589،508496،965472،758418،533382،758350،938إجمالى الضرائب العامة

%6.1%6.1%6.0%6.0%6.3%6.5نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%37.3%39.2%37.8%36.2%36.4%38.8نسبة الى إجمالي اإليرادات

%21.5%20.0%19.6%19.7%20.2%19.2نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى

البيان

2022/2021

(15)رقمجدول
العامةالضرائب

- ١٢٧ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

:القيمة المضافةالضريبة على * 

97،36978،89775،89767،54453،01750،351الضريبة على السلع المحلية- 

160،869128،312131،312112،84995،249105،000الضريبة على السلع المستوردة- 

258،238207،209207،209180،393148،266155،351جملة

:(1)الضريبة على سلع الجدول رقم * 

(محلي ومستورد)

86،75479،06076،41073،39061،14156،389السجائر والتبغ- 

35،39825،81328،31323،34527،59941،484المنتجات البترولية- 

19،76517،70512،2259،27311،54413،417أخـرى- 

141،917122،578116،948106،007100،283111،290جملة

:الضريبة على الخدمات* 

17،90314،91913،41911،33810،3938،915خدمات االتصاالت الدولية والمحلية- 

47،69439،29439،79436،70628،19024،048خدمات التشغيل للغير- 

6،6495،1245،8242،7925،4787،127الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية- 

5،1911،8262،6762،4751،4032،238خدمات أخرى- 

77،43761،16361،71353،31045،46442،328جملة

477،592390،950385،870339،711294،013308،969إجمالى الضريبة على القيمة المضافة

%5.4%4.7%4.9%4.9%4.9%5.3نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%32.8%30.1%30.6%29.6%28.6%31.5نسبة الى إجمالي اإليرادات

%18.9%15.4%15.9%16.0%15.9%15.6نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى

البيان

2022/2021

(16)رقمجدول
ةالمضافالقيمةعلىالضريبة

- ١٢٨ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

:الضريبة على الواردات * 

44،87241،09840،59835،03931،10640،344الضرائب الجمركية القيمية - 

44،87241،09840،59835،03931،10640،344جملة

535700500491538651ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان- 

45،40741،79841،09835،53031،64440،995جملة الضرائب على الواردات

:الضرائب على التجارة الدولية * 

0000354427الضرائب على الصادر- 

505505505506491525إيرادات الغرامات- 

1029595938273إيرادات المضبوطات- 

6076006005999281،025جملة الضرائب على التجارة الدولية

46،01442،39841،69836،13032،57242،020إجمالى الضرائب الجمركية

%0.7%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%4.5%3.3%3.3%3.2%3.1%3.0نسبة الى إجمالي اإليرادات

%2.6%1.7%1.7%1.7%1.7%1.5نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى

البيان
2022/2021

(17)رقمجدول
الجمركيةوالرسومالضرائب

- ١٢٩ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

رسوم تنمية الموارد * 
1/27،32528،05822،30519،9389،5889،375

5،6704،8484،9914،5004،6005،157إتاوة قناة السويس* 

4،6074،5054،0052،0613،8176،226رسوم اإلجراءات القنصلية* 

2،6832،6112،5002،6272،6203،255رسوم الموانى والمنائر* 

1431271271409373ضريبة األراضى* 

7،5255،5005،6005،0193،2994،784ضريبة المبانى* 

2،5122،1021،9021،7701،4431،407رسوم نقل الملكية* 

00000352(سوميد)رسوم العبور * 

2،7502،7382،7401،7602،8401،994المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية* 

285258258103248233رسوم تصاريح العمل* 

إيرادات ضريبية أخرى * 
2/2،1811،9491،6201،7011،5521،339

55،68252،69746،04939،61930،09934،194اإلجمالى

%0.6%0.5%0.6%0.6%0.7%0.6نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%3.6%3.1%3.6%3.5%3.9%3.7نسبة الى إجمالي اإليرادات

%2.1%1.6%1.9%1.9%2.1%1.8نسبة الى إجمالي الموازنة

1/
.(تذاكر السفر للخارج، مغادرة البالد، المحاجر، تسيير السيارات، السيارات الجديدة)يتضمن رسم تنمية على  

2/
.يتضمن ضريبة المالهى، ايرادات ورسوم ذات صفة محلية، ورسوم تراخيص العمل لألجانب، ورسوم جوازات السفر، رسوم حليج األقطان 

فعلى

البيان

2022/2021

(18)رقمجدول
األخرىالضرائب

- ١٣٠ -



 

 

  املنـــح 

ــغ ــة ل تبلـــ ــة للدولـــ ــة العامـــ ــروع الموازنـــ ــنح بمشـــ ــديرات المـــ ــة تقـــ ــنة الماليـــ لســـ

ــالىمـــن النـــاتج المحلـــى  ٪٠٫٠١مليـــون جنيـــه ( ٩١٢نحـــو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ــة االجمـ ) مقارنـ

مـــن النـــاتج  ٪٠٫٠٢( ٢٠٢١/٢٠٢٢لســـنة الماليـــة اموازنـــة بمليـــون جنيـــه  ١،٥٤١بنحـــو 

  .)االجمالىى المحل

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة وع بمشــروتشــكل هــذه المــنح 

  مليون جنيه.   ١،٥١٧،٨٥٤  نحو  من إجمالي اإليرادات العامة البالغة ٪٠٫٠٦نسبة  

  

- ١٣١ -



 

 

  اإليرادات األخرى 

تقـــديرات اإليـــرادات األخـــرى بمشـــروع الموازنـــة العامـــة للدولـــة للســـنة الماليـــة  تبلـــغ
 ) مقارنة بنحـواالجمالىمن الناتج المحلى    ٪٣٫٨مليون جنيه (  ٣٤٨،١٤٧نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ــة ابموازنـــة ) االجمـــالىمـــن النـــاتج المحلـــى  ٪٤٫٨(مليـــون جنيـــه  ٣٨٠،٦٠٨ ــنة الماليـ لسـ
ويرجـع ذلـك  ٪٨٫٥ خفض قدرهمليون جنيه بنسبة    ٣٢،٤٦١  نحو  بخفض قدره  ٢٠٢١/٢٠٢٢

نمويـة وأسـتثمارات الى قيام العديد من الجهات بأستخدام جزء أكبر من مواردها فى مشروعات ت
 الجهات.تؤثر على ما يؤول للخزانة العامة من فوائض تلك 

  للدولـة  تقديرات الفائض من الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول بمشـروع الموازنـة العامـة    تبلغ
ــة   ــنة المالي ــو    ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢للس ــه    ١٢،٢٩٥نح ــون جني ــاتج المحلــى    ٪ ٠٫١٤( ملي ــن الن م

  ٪ ٠٫١(  ٢٠٢٢/ ٢٠٢١لسـنة الماليـة ا يـه بموازنـة  ن جن مليـو   ٧،٧٨١اإلجمالى) مقارنة بنحو  
،  ٪ ٥٨٫٠قـدرها    زيـادة مليون جنيـه بنسـبة    ٤،٥١٤  ا قدره   بزيادة من الناتج المحلى اإلجمالى)  

ى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أربـاح نشـاطها فـى السـوق المحلـى  ويؤول فائض الهيئة إل 
بتـرول، ومـع األخـذ فـى  مثـل إتـاوة ال مليـون جنيـه ي  ١٢،٦٢٠  نحـو والخارجي، باإلضافة إلـى  

 البترولية فى السوق المحلية.    بعض المنتجات  اإلعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم 

 س بمشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة الماليـة تقديرات الفائض من هيئة قناة السوي  تبلغ
ى) مقارنـة مـن النـاتج المحلـى اإلجمـال ٪٠٫٤٥(مليون جنيه   ٤٠،٦٩٠نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣
مــن النــاتج  ٪٠٫٤٢( ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة الماليــة امليــون جنيــه بموازنــة  ٣٣،١١٢بنحــو 

 ٪٢٢٫٩قـدرها    ةزيـادمليـون جنيـه بنسـبة    ٧،٥٧٨  وـــــبنح  تقـدر  بزيـادةالمحلى اإلجمالى)  
فى ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية، وقـد تـم تقـدير فـائض الهيئـة وذلك  

ات رسـوم المـرور المرتبطـة بحركـة التجـارة الدوليـة المـارة بقنـاة السـويس فى ضوء تقدير
 لة.خالل السنة المالية المقب

 موازنـة العامـة للدولـة للسـنة تقديرات فـائض الهيئـات اإلقتصـادية األخـرى بمشـروع ال  تبلغ
، من النـاتج المحلـى اإلجمـالى)  ٪٠٫١٣(مليون جنيه    ١١،٦٤٢نحو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

مليـون   ١،٩٥٠٫٢سـكندرية بمبلـغ  مينـاء اإلالعامـة لهيئـة  الفـائض  فـوائض  هـذه ال  ومن أهم
الهيئــة العامــة وفــائض ، مليــون جنيــه ١،٩١٥٫٤ط بمبلــغ هيئــة مينــاء دميــافــائض ، وجنيــه

البحـر   ئالهيئـة العامـة لمـوانوفـائض    مليـون جنيـه،  ٣٦٥٫٠بمبلـغ    البرية والجافة  موانئلل
قنــاة لالهيئــة العامــة للمنطقــة االقتصــادية وفــائض ، مليــون جنيــه ١،١٩٨٫٧ بمبلــغ األحمــر

لتنظــيم االتصــاالت بمبلــغ  القــوميالجهــاز ، وفــائض مليــون جنيــه ٩٥٠٫٠ بمبلــغ الســويس
، مليون جنيه  ٨٨٢٫٠الهيئة العامة للتنمية السياحية بمبلغ    وفائض  مليون جنيه،  ٣،٣٧٦٫٨

التكنولوجيـا تموين الطبـى وإدارة  الموحد واإلمداد والوفائض الهيئة المصرية العامة للشراء  
 .  مليون جنيه ٤٣٠٫٥الطبية بمبلغ  

- ١٣٢ -



 

 

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣تقديرات أرباح الشركات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة الماليـة    تبلغ 

ــه  ١٦،١١٣ نحـــو ــون جنيـ ــى  ٪٠٫١٨(مليـ ــاتج المحلـ ــن النـ ــاليمـ ــو اإلجمـ ــة بنحـ   ) مقارنـ

مـن النـاتج المحلـى  ٪٠٫٢٠( ٢٠٢١/٢٠٢٢لسـنة الماليـة امليون جنيه بموازنة  ١٦،٦١٨

وتتضـمن أربـاح   ٪٣قـدرها    خفـضمليون جنيه بنسبة    ٥٠٥٫٠  نحوقدره    بخفض)  اإلجمالي

نتيجـة ألسـتمرار تـأثر تلـك الشـركات   شركات القطـاع العـام والخـاص وقطـاع األعمـال العـام

ات أيضــاً التوســعوأوكرانيــا و بــين روســياا والصــراع كورونــباألوضــاع الناتجــة عــن أزمــة 

   .االستثمارية

   العامـة للدولـة للسـنة الماليـة إيـرادات المنـاجم والمحـاجر بمشـروع الموازنـة  تبلغ تقـديرات

مـن النـاتج المحلـى اإلجمـالى) مقارنـة  ٪٠٬٠١( مليـون جنيـه ١،٠٨٧نحـو  ٢٠٢١/٢٠٢٢

ــة  ١،٤٨٨بنحــو  ــه بموازن ــون جني ــة لســنة المالاملي ــاتج  ٪٠٬٠٢( ٢٠٢١/٢٠٢٢ي مــن الن

 ٪.٢٧قدرها  خفضمليون جنيه بنسبة   ٤٠١ بخفض قدره نحوالمحلى اإلجمالى)  

   بمشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة تبلغ تقديرات موارد الصناديق والحسابات الخاصة

مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالى)  ٪٠٫٦(مليــون جنيــه  ٥٢،٧٠١نحــو ٢٠٢٢/٢٠٢٣الماليــة 

 مــن ٪٠٫٦( ٢٠٢١/٢٠٢٢لســنة الماليــة انيــه بموازنــة مليــون ج ٥١،١٦٢بنحــو  مقارنــة

 .الناتج المحلى اإلجمالى)

   ٢٠٢٢/٢٠٢٣بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة  كما تتضمن اإليرادات األخرى 

مـن النـاتج المحلـى   ٪٠٫٨٣(جنيـه  مليون    ٧٥،٥٥٠موارد متاحة لتمويل االستثمارات نحو  

ــالى ــو اإلجم ــة بنح ــه م ٦٢،١٨٠) مقارن ــون جني ــة لي ــة لســنة ابموازن  ٢٠٢١/٢٠٢٢المالي

 زيـادةمليـون جنيـه بنسـبة    ١٣،٣٧٠  اقـدره  بزيـادةمن الناتج المحلـى اإلجمـالى)    ٪٠٫٧٨(

 .٪٢١٫٥قدرها 

ــنوات  ــثالث س ــالل ال ــيلة خ ــور احلص ــرى وتط ــرادات األخ ــر اإلي ــح عناص ــاىل يوض ــدول الت واجل

  .السابقة

- ١٣٣ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

12،2957،78111،8103،5962،0931،278فائض البترول* 

40،69033،11226،46128،08218،35430،308فائض قناة السويس* 

11،64221،46719،46711،86012،04510،817فائض الهيئات االقتصادية األخرى* 

16،11316،61811،09811،1858،6315،408أرباح الشركات* 

موارد الصناديق والحسابات الخاصة* 
1/52،70151،16247،83939،49742،78636،128

7،0007،5008،0005،6325،3945،179قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسبات الخاصة * 

4،4005،2455،2452،6142،4654،101رسوم قضائية وغرامات* 

14،79810،08310،2259،9148،1228،107مقابل الخدمات الحكومية* 

9،67710،48110،3617،8179،8085،981الفوائد المحصلة* 

12،62014،5669،56614،68011،17814،148إتاوة البترول* 

1،0871،4886544951،104884إيرادات المناجم*

343-0009171،136مقابل تراخيص التليفون المحمول* 

00000619مقابل تراخيص األسمنت والحديد* 

9161،0047841،834164310(أراضى)حصيلة بيع أصول غير انتاجية * 

567500400426316324إتاوات الذهب* 

2،0212،2171،8611،7012،0811،526تعويضات وغرامات* 

34،28735،12027،27833،48945،10928،294ايرادات أخرى مختلفة* 

موارد متاحة لتمويل االستثمارات * 
2/75،55062،18061،52538،93748،74041،749

45،26795،82587،63144،273362485ايرادات رأسمالية أخرى* 

6،5164،25813،80814،72910،6457،876أخرى* 

348،147380،608354،013271،678230،534203،181اإلجمالى

%3.5%3.7%3.9%4.5%4.8%3.8نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%21.6%23.6%24.5%27.1%27.9%22.9نسبة الى إجمالي اإليرادات

%12.5%12.1%12.7%14.7%15.5%11.4نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى

1/
.مدرج مقابلها باالستخدامات ويتمثل جانب منها فى حساب تمويل البحوث العلمية، حساب تحسين الخدمة بالمستشفيات وصناديق أخرى 

البيان

2022/2021

2/
.لتمويل االستثمارات من الصناديق والحسابات الخاصة ، باإلضافة الى الموارد والمصادر األخرى لتمويل اإلستثمارات% 15موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل األستثمارات متضمنه نسبة الـ  

(19)رقمجدول
األخرىاإليرادات

- ١٣٤ -



 

 

املالية وغريها من األصول  قراض ومبيعات األصولاإل املتحصالت من

ــ    ـ

بمشـروع اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرهـا مـن األصـول    من  المتحصالت  تقدر

مـن  ٪٠٬٣(جنيـه ليـون م ٢٤،٨٢١بنحـو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

لى اإلجمالي) من الناتج المح  ٪٠٫٣(جنيه  مليون    ٢٧،٣٤٧مقابل نحو    اإلجمالي)  الناتج المحلى

 قـدرها خفـضجنيه بنسـبة  مليون ٢،٥٢٦قدره  بخفض ٢٠٢١/٢٠٢٢المالية لسنة ابموازنة 

٩٫٢٪.  

   قســـاط محصـــلة مـــن شـــركات قطـــاع األعمـــال العـــام بنحـــوأ المتحصـــالت هـــذه ومـــن

 جنيـهمليـون  ٢،٢٩١٫٥ بنحـو أقساط محصلة من الهيئات االقتصاديةو  مليون جنيه  ٧،٩٤٧٫٠

قراضـها إ(أقساط القـروض الخارجيـة المعـاد للدولة  ة العامةة الموازنوأقساط محصلة من أجهز

ت األخرى بمبلغ واألقساط المحصلة من الجها  مليون جنيه  ٥،٤٧٧٫٨  بنحو  ة)من الخزانة العام

   .مليون جنيه ٢،٨٢٤٫٧
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  االقرتاض  

ــ    ـ

وكـذلك  العامـة للدولـة موازنـةبال  الكلـى  عجـزاللتمويـل    ىقتراض المصدر الرئيسـإليمثل ا
وذلــك عــن طريــق إصــدار أذون  الســنة الماليــةتمويــل ســداد أقســاط القــروض المســتحقة خــالل 

  للدولة.  الخزانة العامةعلى وسندات  

العجـز ن  إالحيـازة) فـ  صافي  اإليرادات،ونتيجة للتقديرات السابق عرضها (المصروفات،  
  نحـــو ل إلـــى يصـــ ٢٠٢٢/٢٠٢٣الماليـــة للســـنة  للدولـــة الكلـــى بمشـــروع الموازنـــة العامـــة

ــة وا ٥٥٨،١٥٠ ــروض المحليـ ــاط القـ ــداد أقسـ ــغ سـ ــا يبلـ ــه، بينمـ ــون جنيـ ــو مليـ ــة نحـ   ألجنبيـ
 ٢٠٢٢/٢٠٢٣ السـنة الماليـةيصـبح المبلـغ المطلـوب تمويلـه خـالل ل،  مليون جنيه  ٩٦٥،٤٨٨

 (لتمويــلخــارجي  قتــراضامليــون جنيــه  ٩،٥٧٧ مليــون جنيــه، منــه نحــو ١،٥٢٣،٦٣٨ نحــو
يـتم  والبـاقي اقتـراض لتمويـل التزامـات أخـرىمليون جنيه    ٣،١١١غ  ومبل  )تثمارات العامةاإلس

فـي األسـواق المحليـة أو األسـواق   أذون وسندات علـى الخزانـة العامـة  تغطيته من خالل إصدار
  الدولية.

 تعكس قيمهان ارتفاع قيمه االقساط المستحقه للعام المالى القادم هذا ومن الجدير بالذكر  
  -:اآلتيالى  باإلضافة  الموازنةاالقتراض لتمويل عجز 

  ً كـان تـم اصـدارها مـن ثـالث سـنوات  سداد او تجديد سندات صفرية الكوبون كليـا او جزءيـا

وهـذا المبلـغ  جنيـه،مليـار  ٢٨٠حق خالل العام المالى القادم بقيمـه تقتـرب مـن تتسسوف  و

  .ممكن ان يتم تجديده مع البنوك دون زيادة فى قيمه الدين

 مسـتحقات  كافـةنـوك مقابـل سـداد قيمـه سـداد االقسـاط المسـتحقه للبتضـمن  كما ان المبلغ ي

ســيوله  اقتراضــه لتــوفيرتــم  الــذيالمبلــغ  ق تنميــة الصــادرات وهــووالمصــدرين لــدى صــند

حه كورونـا وارتفـاع االسـعار العالميـه للسـلع االوليـه ئللمصدرين لمواجه اعباء تداعيات جا

  .الشحنوارتفاع تكلفه  

   يخيه البينيه مـع قطـاع الطاقـه (البتـرول ن اعباء تسويه المديونيات التاريتضمكما ان المبلغ

والكهرباء) ومسـتحقات التامينـات والمعاشـات ومديونيـة بنـك االسـتثمار القـومى ومديونيـه 

السكه الحديد كما يتضمن ايضا سداد جزء من مستحقات اقساط قروض تنموية كان قـد   هيئة

لبنيـة التحيـة لتحسـين مية االقتصـادية واالسـتثمار فـي االتنخطة  إطارتم الحصول عليها في 

  .الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل
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  الفصل الثالث 

  التوازنات املالية األساسية 

  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢ لسنة املاليةالعامة للدولة لوازنة اململشروع  

ــ ـــــــــــــ   ـ

  السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

وفقــاً لمــا ســبق عرضــه مــن تحليــل لعناصــر كــل مــن اإلســتخدامات والمــوارد بمشــروع 

تتضـح الصـورة اآلتيـة التـى تبـين كيفيـة   ٢٠٢٢/٢٠٢٣الموازنة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة  

  تحقيق التوازن المالى للموازنة العامة للدولة:

  مليون جنيه   

  .. : ......................................................المصروفات* 

وتتمثل في األجور، شراء المسـتلزمات مـن سـلع وخـدمات، فوائـد القـروض، الـدعم    

زايـا االجتماعيــة، المصـروفات األخـرى، وشــراء األصـول غيـر الماليــة والمـنح والم

  "االستثمارات". 

٢،٠٧٠،٨٧٢  

  .. : .........................................................اإليرادات* 

وتتمثل في اإليرادات الضريبية، المنح المتاحة، اإليرادات غير الضريبية من فـوائض    

  الخدمات التي تقدمها الدولة وغيرها.وأرباح، إيرادات 

١،٥١٧،٨٥٤  

  . : ............................................ العجز النقدي للموازنة* 

ويترتب على عدم قـدرة اإليـرادات المتاحـة علـى تغطيـة المصـروفات العامـة، وجـود    

  فجوة تمثل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة.

٥٥٣،٠١٨  

  : ...................................... حيازة األصول المالية صافى* 

منه ما تحصله مـن  اً لعامة من مساهمات أو إقراض مطروحوتمثل ما تدفعه الخزانة ا   

  موارد تستحق على هذه الحيازات كاسترداد أقساط القروض.

٥،١٣٢  

  .. ............................................  : للموازنةالعجز الكلى * 

ويمثــل العجــز النقــدى للموازنــة العامــة مضــافاً إليــه أو مطروحــاً منــه صــافي حيــازة    

  األصول المالية، وهو العجز الذي يتطلب األمر البحث عن مصادر لتمويله.

٥٥٨،١٥٠  

  : .............................................. للموازنة العجز (الفائض) األولى  *

  عجز الكلى بعد إستبعاد فوائد خدمة الدين  ويمثل ال   

)١٣١،٩٩٩(  
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وحيــث ســبق تحليــل مكونــات المصــروفات واإليــرادات، فإنــه ينبغــى تحليــل بــاقى العناصــر 

  المرتبطة للوصول إلى التوازن المالى للموازنة العامة للدولة، وتشمل:

 .العجز النقدى للموازنة  

 حيازة األصول المالية. صافي  

 موازنة.العجز الكلى لل  

 .إجراءات تمويل العجز الكلى في الموازنة العامة للدولة  

 
ً
العجز النقدي للموازنة: أوال

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣يمثل العجز النقدى الظاهر بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

  الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة من ناحية، والمتاح لها من إيرادات من ناحية أخرى.

بمشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة جنيه    مليون  ٥٥٣،٠١٨ثل هذه الفجـوة نحـو  تم

من الناتج المحلى اإلجمالى المستهدف لتلك السنة الماليـة،   ٪٦٬١نسبة  ب  ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

  وهو عجز يعكس قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة.

وازنة العامة للدولة، وإن كـان يـرتبط بعمليـات التشـغيل ومن ثم فإن العجز النقدى فى الم

والمزايـا االجتماعيـة، والمـنح والحتميات التى تلتزم بها الدولة خاصة متطلبـات األجـور، الـدعم 

البحـث  يـتموالصـحة، واالسـتثمارات العينيـة فضـالً عـن فوائـد الـدين العـام، فإنـه  نفقات التعليم  

فل تخفيض هذا العجز النقدى أو السعى لترشيد اإلنفاق العام عن اإليرادات التى تكبصورة دائمة  

وتحسـين مسـتوى  دون أن يؤثر على خطط الدولة فى اإلستثمار والنمو وخلق فرص العمل ذاته

للتخفيـف   وذلـك،  لتزامات الدولة واإلنفاق على األمن القومى للدولـةاالمعيشة للمواطنين وسداد  

  .حد من الزيادة فى الدين العاممن الحاجة إلى اإلقتراض الجديد وال
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:
ً
  :حيازة األصول املالية صايف ثانيا

 ً للقواعــد الماليــة الدوليــة؛ فــإن حيــازة األصــول الماليــة (بــدون المســاهمات إلعــادة  وفقــا

الهيكلة) المتمثلة فى مساهمات الدولة فى رؤوس أموال الهيئات والشركات وغيرهـا، وكـذلك مـا 

، كل ذلك يمثـل عبئـاً إضـافياً يضـاف إلـى العجـز النقـدى للموازنـة تتيحه الدولة من إقراض للغير

  العامة للدولة.

األصول الماليـة  المتحصالت من األقراض ومبيعاتعلى الجانب المقابل فإن ما يتولد عن  

  (بدون حصيلة الخصخصة) يستبعد من العجز النقدى. األصولوغيرها من  

ومن حيازة األصول المالية والمتحصالت الناجمة عن هذه الحيـازة نصـل إلـى مـا يُسـمى 

للسنة الماليـة للدولة  بصافى الحيازة من األصول المالية؛ وهو ما يقدر بمشروع الموازنة العامة  

مقابـل نحـو مـن النـاتج المحلـى اإلجمـالى)  ٪٠٫٠٦( جنيهمليون   ٥،١٣٢بمبلغ    ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ــون جن ٢،٩٤٥ ــه مليـ ــالى)  ٪ ٠٫٠٣(يـ ــى اإلجمـ ــاتج المحلـ ــن النـ ــنة مـ ــة السـ ــة بموازنـ الماليـ

  .٪٧٤٫٣قدرها  زيادةمليون جنيه بنسبة   ٢،١٨٧نحو  اقدره بزيادة ٢٠٢١/٢٠٢٢

ى فيها إسـتبعاد   صايفعناصر    التايليوضح اجلدول  
َ
راع

ُ
احليازة من األصول املالية، والىت ي

ا   التيمنها ــ  لة  العمليات املرتبطة خبصخصة األصول سواء املتحص
ً
تعترب من عناصر التمويل وفق

ا لـذات  والـذيللمفاهيم الدولية ــ أو ما تتحمله الدولة إلعادة هيكلـة الشـركات 
ً

ا وفقـ
ً

يعـاجل أيضـ

  .املنظور
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

(1)(2)(3)

:حيازة األصول المالية 

وتتمثل أساساً فى المساهمات فى * 

الهيئات والشركات واإلقراض 

.المتاح لبعض الجهات

29،95430،29218،256-33811،69826،97121،09218،566

29،95430،29218،256-33811،69826،97121،09218،566

:المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول 

وتتمثل أساساً فى األقساط المحصلة * 

من القروض والمتحصالت من بيع 

.بعض األصول المالية وحقوق المالية

24،82127،34721،201-2،5263،62124،77514،69816،575

24،82127،34721،201-2،5263،62124،77517،61116،575

2،9452،1888،0782،1963،4811،991-5،1332،945صافى الحيازة

%0.03%0.06%0.03%0.04-%0.04%0.06نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

%0.21%0.36%0.20%0.23-%0.22%0.34نسبة الى إجمالي اإليرادات

%0.12%0.18%0.10%0.12-%0.12%0.17نسبة الى إجمالي الموازنة

فعلى
البيان

التغير2022/2021

(1-2)(1-3)

(20)رقمجدول
الماليةاألصولحيازةصافى
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ً
  :العجز الكلى للموازنة :ثالثا

حيـازة األصـول الماليـة إلـى العجـز النقـدى   صافيجة  فى ضوء ما تقدم، فإنه بإضافة نتي

للسـنة العامة للدولة  يقدر بمشروع الموازنة    الذينصل إلى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة،  

  .من الناتج المحلى اإلجمالى)  ٪٦٬١(جنيه  مليون ٥٥٨،١٥٠بنحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣المالية  

للسـنة الماليـة العامـة للدولـة  لموازنـة  ومن الجدير بالذكر أن تقديرات العجز بمشـروع ا 

 قــد تضــمنت زيــادة فــى اإللتزامــات علــى جانــب المصــروفات، والتــى مــن أهمهــا ٢٠٢٢/٢٠٢٣

حجـم زيـادة  وكـذلك    اإلجراءات التي تم اتخاذها لتحسين دخول العاملين بالجهاز اإلدراى للدولـة  

يـادة متطلبـات البـاب الثـانى االستثمارات الحكومية الممولة عن طريـق الخزانـة العامـة وكـذلك ز

ــادة مخصصــات شــراء الســلع وا ــة لخــدمات والمرتبطــة بزي ــة والمســتلزمات الطبي شــراء األدوي

ى والتغذية والصيانة وغيرها من متطلبات إدارة دوالب العمل بالوزارات والهيئـات الخدميـة والتـ

  .فضالً عن زيادة خدمة الدين  تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

 
ً
  : للموازنة الفائض األوىل  / عجز ال: رابعا

(الفـائض)  زنصـل الـى العجـ واألجنبـيإذا ما تم إستبعاد فوائد خدمة الدين العـام المحلـى 

ــة  ــى للموازن ــغ األول ــة المعــروض يبل ــى بمشــروع الموازن ــائض أول ــدر تحقيــق ف    نحــوحيــث مق

لـة وبمعنـى آخـر وهو أحد أهم العناصر التى تؤثر فى مسار الدين العـام للدومليار جنيه    ١٣٢٫٠

  من أجل أن تحصل الدولة على مسار منخفض للدين العام فالبد من تحقيق فائض أولى.

    

- ١٤١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

2،070،8721،837،7231،794،8771،578،7741،434،7231،369،870المصروفات* 

1،517،8541،365،1591،304،1861،108،625975،429941،910اإليرادات* 

553،018472،564490،691470،149459،294427،960النقدى (الفائض)العجز 

2،9452،1963،4811،991-5،1332،945صافى حيازة األصول المالية

558،150475،508487،746472،345462،775429،951الكلى (الفائض)العجز 

األولى (الفائض)العجز 
1/-131،999-104،074-91،836-93،152-105،646-103،094

9،092،0807،925،0007،925،0006،923،0006،295،0005،724،000الناتج المحلى اإلجمالى

%16.5%15.5%16.0%16.5%17.2%16.7نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

%23.9%22.8%22.8%22.6%23.2%22.8نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

%7.5%7.3%6.8%6.2%6.0%6.1النقدى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 

%7.5%7.4%6.8%6.2%6.0%6.1الكلى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 

%1.8-%1.7-%1.3-%1.2-%1.3-%1.5-األولى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 

1 /
يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

البيان

فعلى

2022/2021

(21)رقمجدول
الكلىالعجز

- ١٤٢ -



 

 

 
ً
  : إجراءات متويل العجز الكلى للموازنة العامة :خامسا

حيـازة  صـافيإليهـا    اً مضـاف  وإيراداتهـازنة العامة للدولة  إن الفجوة بين مصروفات الموا

ول المالية؛ تصل بنا إلى العجز الكلـى فـى الموازنـة العامـة للدولـة، وهـذا العجـز يسـتدعى األص

  البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته.

  ويتعني فى هذا الشأن التفرقة بني أمرين هامني: 

ــاليأن     :األول ــل  إجمـ ــذيالتمويـ ــدود  الـ ــة ال يقـــف عنـــد حـ ــة للدولـ ــة العامـ ــه الموازنـ تحتاجـ

ــز الكلـــى  ــروع الالعجـ ــنة الماليـــة بمشـ ــة للدولـــة للسـ  ٢٠٢٢/٢٠٢٣موازنـــة العامـ

ــون ٥٥٨،١٥٠بنحــو  ــل  ملي ــى البحــث عــن مصــادر تموي ــد األمــر إل ــا يمت ــه، وإنم جني

ــة؛ والمُ  ــة والخارجيـ ــروض المحليـ ــاط القـ ــة أقسـ ــا لتغطيـ ــدر لهـ ــة قـ ــروع الموازنـ بمشـ

  جنيه. مليون ٩٦٥،٤٨٨نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة المالية  العامة للدولة  

ــاني ــراضفى صــا أن : الث ــ االقت ــام المحل ــدين الع ــى ال ــة ف ــادة الحقيقي ــل الزي ــارجي، يمث ى والخ

ــتبع ــى أن يُسـ ــث ينبغـ ــاط حيـ ــن أقسـ ــالً مـ ــدة كـ ــة الجديـ ــات التمويليـ ــن اإلحتياجـ د مـ

ــدة  ــاً ألرصـ ــاً وتخفيضـ ــفها إنتقاصـ ــددة بوصـ ــة المسـ ــة والخارجيـ ــروض المحليـ القـ

  الدين العام عن السنوات السابقة.

ا لذلك فان  
ً
 ٢٠٢٢/٢٠٢٣حتتاجه املوازنة فى السنة املالية املقبلـة    الذيقرتاض  اإل  صايفوتبع

 ٢٠٢١/٢٠٢٢مليـار جنيـه مبوازنـة السـنة املاليـة    ٤٧٥٫٥مليار جنيه مقابل حنـو    ٥٥٨٫٢يبلغ حنو  

  وهو ما يوضحه اجلدول التاىل: ٪١٧٫٤قدرها  زيادةبنسبة مليار جنيه  ٨٢٫٧ها قدر بزيادة

- ١٤٣ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2023/20222021/20202020/20192019/2018

متوقعموازنة  مشروع موازنة

558،150475،508487،746472،345462،775429،951الكلى (الفائض)العجز 

يضاف

965،488593،000592،707534،706455،533242،631سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

1،523،6391،068،5081،080،4531،007،051918،308672،582إجمالى التمويل

(يستبعد)

965،488593،000592،707534،706455،533242،631الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

2،9130-170-000صافى حصيلة الخصخصة

558،150475،508487،746472،515465،688429،951صافى اإلقتراض

2023/20222020/20192019/20182018/2017

متوقعموازنة  مشروع موازنة

1،510،9511،060،5441،023،002954،362785،369644،299التمويل بإصدار أذون وسندات- 

12،6887،96456،43916،435139،70129،524القروض من المصادر الخارجية- 

1،241-3،849-001،01236،424اإلقتراض من مصادر أخرى- 

2،9130-170-000صافى حصيلة الخصخصة- 

1،523،6391،068،5081،080،4531،007،051918،308672،582إجمالى مصادر التمويل

.ومن الطبيعى أنه اذا توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها

فعلى

فعلى

البيان

البيان

2022/2021

2022/2021

هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة لتغطية العجز الكلى و سداد أقساط القروض

:المستحقة من المصادر التمويلية التالية

(22)رقمجدول
التمويلومصادراإلقتراضصافى

- ١٤٤ -



 

 

  رابع الفصل ال

  مشروع موازنة اخلزانة العامة 

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة املالية  

ــ    ــــــــ

  السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

، تعـد موازنـة الخزانــة ٢٠٢٢لســنة  ٦رقـم  الموحـدالعامـة  الماليــةوفقـاً ألحكـام قـانون   

  العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية ويعرض فيها:

 ى النقد العجز أو الفائض.  

 ى العجز أو الفائض الكلـ. 

 العجز (الفائض) األولى .  

 ىمصادر تمويل العجز الكل.  

 موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة ويـؤول إليهـا فـوائض   ىتمويل العجز ف

 تلك الجهات.

  :) ما يلي٢٤) واجلدول رقم (٢٣قم (اجلدول رويوضح 

ومصـادر   ىوعجـز كلـ  نقـديلعامة وما تظهره من عجز  الصورة اإلجمالية لموازنة الخزانة ا .١

  سيمول من الخزانة العامة. الذيالتمويل والعجز 

  النتائج العامة للموازنة العامة للدولة حسبما تبرزها موازنة الخزانة العامة.   .٢

- ١٤٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2022/2021

الجهاز 

اإلدارى

اإلدارة 

المحلية

الهيئات 

الخدمية
موازنةإجمالى

اإليرادات# 
1،165،2851،2052،3051،168،795983،010الضرائب - 
35905539121،541المنح  - 
235،02820،90892،210348،147380،608اإليرادات األخرى - 

1،400،67222،11395،0681،517،8541،365،159جملة اإليرادات
املصروفات# 
190،407154،94454،649400،000361،050األجور وتعويضات العاملين - 
81،40520،36823،827125،600103،889شراء السلع والخدمات - 
687،2202162،713690،150579،582الفوائد - 
341،79567113،527355،993321،301الدعم والمنح والمزايا االجتماعية - 
115،8722،2174،611122،700113،787المصروفات األخرى - 
231،48422،974121،971376،429358،113(االستثمارات)شراء األصول غير المالية  - 

1،648،182201،391221،2992،070،8721،837،723جملة المصروفات
247،510179،277126،231553،018472،564النقدى  (الفائض )العجز 

صافى حيازة األصول املالية # 
24،081074124،82127،347(بدون الخصخصة)المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول  - 
28،43501،51929،95430،292(بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة  )حيازة األصول المالية المحلية والخارجية  - 

4،35407785،1332،945صافى حيازة االصول المالية
251،864179،277127،009558،150475،508الكلى (الفائض  )العجز 

104،074-131،999-435،356179،061124،296-األوىل (الفائض  )العجز 
مصادر التمويل للعجز الكلي# 
االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية= 

1،203،488177،867129،5961،510،9511،060،544إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات* 
00000إقتراض من مصادر أخرى. 

1،203،488177،867129،5961،510،9511،060،544جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية= 

6،1371،7621،6789،5777،964لتمويل االستثمارات. 
296652،7503،1110لتمويل االلتزامات الجارية. 

6،4331،8274،42812،6887،964جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
1،209،921179،694134،0241،523،6391،068،508إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم

958،0574167،015965،488593،000يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية -  
251،864179،277127،009558،150475،508صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم

251،864179،277127،009558،150475،508صافى مصادر متويل العجز الكلى

البيان

2023/2022مشروع موازنة السنة المالية 

(23)رقمجدول
العامةالخزانةموازنة

العامةللموازنةاإلجماليةالصورة

- ١٤٦ -



)٢٤( رقم جدول
العامة الخزانة موازنة

للدولة العامة للموازنة العامة النتائج

- ١٤٧ -
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  الفصل اخلامس 

  العالقات مع اهليئات االقتصادية 

ــ    ـــــــــــ

  السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

، ٢٠٢٢) لسـنة ٦رقم (الماليـة العامـة الموحـد الصـادر بـمن قانون    الثالثةتقضي المادة  

المخصصات المالية للبرامج التـى يقـوم بهـا كـل مـن الجهـاز نة العامة للدولة  المواز  تتضمنبأن  

اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئـات العامـة الخدميـة ومـا يتبعهـا مـن وحـدات ذات 

  .طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة

 لهيئـــات العامـــةالمخصصـــات الماليـــة لبـــرامج اللدولـــة الموازنـــة العامـــة  تتضـــمنوال 

االقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع اإلقتصادى التى يصدر بتحديدها اإلقتصادية والوحدات  

وزير إلى مجلس الـوزراء العد بشأنها موازنات تقدم من التى تقرار من رئيس مجلس الوزراء و

الهيئـات والوحـدات صر العالقـة بـين موازنـات هـذه  العتمادها، وتقت  مجلس النوابإلحالتها إلى  

وكـذلك حصـة الخزانـة   الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولـةبين  و  والصناديق

  ، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.فى توزيعات األرباح

لـى مجلسـكم وتبعاً لـذلك فقـد تـم إرسـال مشـروعات موازنـات تلـك الهيئـات االقتصـادية إ

  الموقر.

- ١٤٩ -



 

 

لذلك فإنه يتعين في هذا المقام اإلشارة إلـى العالقـات بـين الموازنـة العامـة للدولـة وبـين 

والتـي تسـفر   ٢٠٢٢/٢٠٢٣الهيئات االقتصادية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة  

  عن:

  مليار جنيه 

  البيان 
  مشروع موازنة

٢٠٢٢/٢٠٢٣  
  موازنة  

٢٠٢١/٢٠٢٢  

  ١٧٦٫٩  ١٨٤٫٩  ل للموازنة العامة من الهيئات االقتصاديةما يؤو

  ٣٠٨٫٣  ٣٥٤٫٦  لعامة للهيئات االقتصاديةما تدفعه الموازنة ا

  ) ١٣١٫٤(   ) ١٦٩٫٧(   الصافي

حظ من الجدول السـابق أن مـا يـؤول مـن الهيئـات االقتصـادية للموازنـة العامـة من المال

مليـار  ١٨٤٫٩يبلـغ نحـو    ٢٠٢٢/٢٠٢٣للدولة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة  

مليـار جنيـه   ٣٥٤٫٦جنيه، فى حين أن ما تدفعه الموازنة العامة للدولة لتلك الهيئات يبلغ نحـو  

  مليار جنيه. ١٦٩٫٧تقدر بنحو    بصافي عالقة سالبة

  وتوضح الجداول التالية العالقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات االقتصادية.

- ١٥٠ -
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موازنة  مشروع موازنة

2023/20222022/2021

ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة

:فائض الحكومة من- 1
12،295،1857،781،3744،513،811  الهيئة العامة للبترول

40،690،00033،112،0007،578،000  هيئة قناة السويس
10،000،000-010،000،000هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

11،642،35811،466،849175،509 باقى الهيئات االقتصادية
64،627،54362،360،2232،267،320إجمالى فائض الحكومة 

:ضرائب الدخل من- 2
10،650،2447،149،8293،500،415  الهيئة العامة للبترول
3،986،920-30،413،08034،400،000(الشريك األجنبي) الهيئة العامة للبترول 

39،640،00034،040،0005،600،000 هيئة قناة السويس
4،826،9104،554،085272،825 باقى الهيئات االقتصادية

85،530،23480،143،9145،386،320إجمالى الضرائب الدخلية
:االتاوات من- 3

1،945،749-12،619،90114،565،650  الهيئة العامة للبترول
5،670،0004،848،000822،000 هيئة قناة السويس

1،123،749-18،289،90119،413،650إجمالى اإلتاوات
:الرسوم- 4

11،363،3409،976،3811،386،959ضرائب ورسوم سلعية
312،717308،3004،417(هيئة البترول) رسم دمغة نوعى 

11،676،05710،284،6811،391،376إجمالى الرسوم
:أخرى- 5

1،439،9251،393،50046،425المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف
226-15،00015،226(المراقبات)المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة 

107،899-559،971667،870الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
2،092،4332،007،35485،079األقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
107،85676،12531،731المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى

22،197-53،92876،125 (صيانة طرق  )المخصص لوزارة التنمية المحلية 
10،000-10،00020،000(للمحافظات السياحية)إعانات للغير 

467،342424،24043،102تكاليف خدمات المصالح
4،746،4554،680،44066،015إجمالى أخرى

184،870،190176،882،9087،987،282إجمالى ما يؤول للموازنة العامة للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

(بااللف جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

(26)رقمجدول
ةللدولالعامةللموازنةاالقتصاديةالهيئاتمنيؤولما
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(بااللف جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

الموازنة  مشروع موازنة

2023/20222022/2021

  :الى (اإلعانات)الدعم - 1

48،094،47518،411،40029،683،075الهيئة العامة للبترول

90،000،00087،222،0002،778،000هيئة السلع التموينية 

190،617،564179،997،70010،619،864الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

121،679-2،502،1182،623،797باقى الهيئات االقتصادية

331،214،157288،254،89742،959،260(اإلعانات)إجمالى الدعم 

15،894،32013،304،0572،590،263:المساهمات- 2

1،100،0001،100،0000(خدمات مؤداه ألجهزة الدولة)الهيئة الوطنية لالعالم - 3

863،899160،600703،299(الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل)اشتراكات غير القادرين - 4

5،500،0005،500،0000ما يؤول من الخزانة العامة للهيئة القومية لسكك حديد مصر- 5

354،572،376308،319،55446،252،822إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

(27)رقمجدول
ةاإلقتصاديللهيئاتللدولةالعامةالموازنةمنيؤولما
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 اخلامتة 

  

  رئيس جملس النواب  /األستاذ الدكتورالسيد 

  السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

  

المالمح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية   لقد حرصت خالل عرض

نـتم أفـأنتم نـواب الشـعب ومع مجلسكم المـوقر على الوضوح والشفافية الكاملة    ٢٠٢٢/٢٠٢٣

 ً شـاملة علـى وهـو تحقيـق التنميـة ال شركاء في المسئولية ووحدة الهدف الذي نسعى إليه جميعا

مـا تعمـل السياسـة الماليـة مـن خـالل مشـروع الموازنـة   جتماعي وهوالمستوى االقتصادي واإل

    -على المحاور اآلتية: راتكم الوصول إليه وذلك ارتكازاً على حض  المعروض

   للمجتمـع   ةلتكليفيـاالواقعية في تقدير اإليرادات العامة المستهدفة وذلك في ضوء القـدرة

 .ي قطاعات الدولةلنمو المستهدفة فومعدالت ا ىالضريبي ومؤشرات األداء االقتصاد

   قـل الحـدود الممكنـة بشـكل أالفاعلية والرشادة في تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى

دون التــأثير علــى اســتمرار أنشــطة الدولــة  الســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــةيضــمن ا

 .والقدرة على تحقيق األهداف اإلستراتيجية

 لتحسـين مســتوى بنيـة األساســية التوسـع فـى اإلنفــاق االسـتثماري بهــدف رفـع كفــاءة ال

 .خلق فرص عمل للعديد من المواطنينوالخدمات المقدمة للمواطنين  

 ــة وملكيتهــا لمؤإ ــائج مثمــرةن حقــوق الدول ــق نت ــد أن تحق ن إدارة هــذه أ، وسســاتها الب

ن يتحقـق أ، وغـي أن تكـون لصـالح الخزانـة العامـةالمؤسسات والملكيات العامة إنمـا ينب

مـن  رؤوس أموال تلك المؤسسات دون إغفال لما ينـاط بـالبعض منهـا  العائد المالئم على

   .أداء الدور االجتماعي للدولة
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لحكــم  بــين السياســتين الماليــة والنقديــة إعمــاالً التنســيق وفــى الختــام أود ان أؤكــد علــى 

، امـة الموحـدالماليـة الع  ) الصـادر بشـان قـانون٦ن رقـم (قانوالمن  )  ١٦،  ١٥(  ىرقم  تينالماد

ً   وذلك حسـين موازنـة ورفع معـدالت التصـدير وت ىلالنضباط المطلوب فى األداء االقتصاد  تحقيقا

المعامالت التجاريـة ، وزيـادة معـدالت النمـو بصـفة عامـة وخاصـة فـرص العمـل والتعامـل مـع 

  .تصاد العالمى واألقتصاد المصرى التحديات والصدمات التى يواجهها األق

هـي مهمـة ومجابهة التحديات والتعامل معها اء والتنمية نن مهمة اإلصالح والبإف  اً وأخير

ً   تشاركيه يتكاتف الجميع على حملها سعياً  لما نصـبوا إليـه جميعـا مـن  لرفعة هذا الوطن وتحقيقا

  عزة وكرامة لوطننا العزيز.

  

 

  واهللا ويل التوفيق 

- ١٥٦ -
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