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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    

  النوابرئيس جملس / السيد األستاذ  الدكتور
 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

وبـدعم  بكافة مؤسساتها وبمساندة شـعبية واسـعة        تمضى الدولة المصرية    

 قتصاديةإحداث طفرة   إلبخطوات ثابتة   ة غير مسبوق    يوإصرار من قبل القيادة السياس    

 تحقيـق  حكومةوتستهدف ال . الحياة لجموع المصريين  ومستقبل  ن جودة    تحس تضمن

 بـأهم والمـصارحة   مشاركة المجتمـع     تبنى على جتماعية شاملة   اقتصادية و إتنمية  

جـذرى وسـليم    سبل مواجهتهـا بـشكل       و قتصاد المصرى إلالتي تواجه ا  التحديات  

 .غير مستغلةال وطاقاته الكامنة الهائلةقتصاد المصرى إل اتامكانإ ستفادة منإلل

نتخاب إن الدولة الدستورية الديمقراطية من خالل تثبيت أركا من نتهاءإلا وبعد 

الهام والمحوري، فان الجميع يسعى     ى ممارسة دوره    وبدء المجلس ف  مجلسكم الموقر   

 كبيـرة   ةمـسؤولي ويمثل هذا التحدى    . قتصاد المصرى على الطريق السليم    إلالوضع  

، وفى هذا اإلطار قامت الحكومـة بعـرض         ومشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية   

لمواجهه كافة التحـديات     شاملةرؤية  قتصادى متضمناً   إل الوطنى لإلصالح ا   برنامجها

إضـافة   بعـد     المـوقر  ساندة مجلسكم وم  ثقة  البرنامج  نال وقد  والمتراكمة، الراهنة

لـذا  . تساقإلمزيد من القوة والبرنامج ضافت لأ والتي بالتأكيد  نواب الشعب اتقتراحإ

الى خطط وبرامج تنفيذية متسقة قتصادية إلاحويل الرؤية  المرحلة الحالية تتطلب تفان

قتـصادية  إلختالالت ا إلبما يساهم فى معالجة ا    وومتكاملة يتعاون الجميع على تنفيذها      

 خطة التنميـة  لتمويلتوفير الموارد المالية الالزمة   وكذلك  ،  بلدنا العزيز لجتماعية  إلوا

 .  معيشة المواطنينى للنهوض بمستو الطموحة والضروريةجتماعيةإلالبشرية وا
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ـ  ٢٠١٧/٢٠١٨  العام المـالى   عداد مشروع موازنة  إ تم   اإلطاروفى هذا    عكس ي ل

قتـصادى  إلصالحى شامل على الـصعيدين ا     إذ برنامج    على تنفي  هاصرارإوالدولة  توجه  

 جتماعية تتميزحماية إوبما يحقق نمو مرتفع ومستدام وتشغيل الئق وكافى و      جتماعى  إلوا

  :لىإ يهدف ىقتصادإلن برنامج اإلصالح اإ فكثر تفصيالًأوبشكل . بالكفاءة والعدالة

تدريجيـة   زيادة   اهم فى تسكافية  و لتوليد فرص عمل حقيقية   رفع معدالت النمو     :أوالً

 .ملموسة فى دخول كافة شرائح وفئات المجتمع

وازنـة ونـسبة   رتفاع معدالت عجز المإقتصادية وأهمها إلختالالت ا إلمعالجة ا : اًثاني 

لسلع الغذائية،  أسعار ا، وارتفاع معدالت التضخم خاصة للناتج المحلى العامالدين

 .المدفوعاتوميزان وارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى 

جتماعيـة والخـدمات    إلنفاق على برامج الحماية ا    إلزيادة مخصصات وجودة ا   : اًلثثا

لجميع شرائح المجتمـع    كبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة       أ ساسية لتوفير ألا

 . ولى بالرعايةأل واقل دخالًأل اوخاصة الطبقات

وجادة حية سليمة   إجراءات إصال تخاذ   ا ىستمرار ف إلتطلب المرحلة الحالية ا   تو

يـضاً تحقيـق زيـادة      أولكن بما يضمن    والدين العام    معدالت عجز الموازنة     لخفض

لـى جانـب    إوتحسن فى معدالت النمو االقتصادى وفى عدد فرص العمل المتولـدة            

تضمن وجود   جتماعيةإل ا للحماية تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج      

ثـار الـسلبية المؤقتـة      آلألولى بالرعاية من بعـض ا     قدر كافى من الحماية للفئات ا     

الحكومـة ضـرورة    تـدرك   كما  . قتصادية الضرورية إلالمصاحبة لتنفيذ اإلصالحات ا   

التنميـة  زيادة مخصصات وكفـاءة بـرامج        و ، البنية األساسية  تطويرستمرار فى   إلا

شات صالح منظومة المعا  إ و ،التعليم والصحة وهو ما يتطلب تحديث لمنظومة      البشرية  

  . ومواجهه الفسادمؤسسىالصالح إلوزيادة وتيرة ا ،وفض التشابكات المالية
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تشرف بتقديم مشروع الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة             أ إذنى  إو

قتـصادى  إلمسارين ا طار العام لسياسة الدولة على ال     إل ا ذى يعكس  وال ٢٠١٧/٢٠١٨

نا الصادقة والحقيقية فى العمـل      تكد لسيادتكم رغب  ؤ، فأ جتماعيةإلالتنمية البشرية وا  و

 .  ويسدد خطانان يوفقنا جميعاًأخالص لبناء وطننا العظيم راجياً من المولى عز وجل بإ

 وزير املالية
 

 عمرو اجلارحى
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 األولالفصل 
 ـــ

 اإلطار العام 
 ملشروع املوازنة العامة للدولة

 ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة املالية 
 ـــ 

  النوابيس جملس رئ/ السيد األستاذ  الدكتور
 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

 

المقـدم   ٢٠١٧/٢٠١٨لعـام المـالى      ل  للدولة مشروع الموازنة العامة  يعتبر  

يمتد الذى الشامل إلصالح اإلقتصادى  الحكومة ل لبرنامج فعليةترجمة لمجلسكم الموقر

 اد المـصرى  قتـص إل ا ضعولى  إيهدف  الذى  و ٢٠١٨/٢٠١٩ العام المالى    حتى نهاية 

كافيـة   فـرص عمـل      توليـد ل وجعله ينمو بكامل طاقاته الكامنة       السليمعلى الطريق   

قيمـة  رتفـاع  إ همهـا أوالتي يعانى منها   المزمنة  المالية ختالالتإلاوعالج   ،ومنتجة

كمـا يتـضمن برنـامج اإلصـالح        . وائد والعجز ومدفوعات الف    العام الدينومعدالت  

ـ (منظومة الدعم السلعى     شيد وتحسين كفاءة  قتصادى تدابير وإجراءات لتر   اإل ة خاص

 ،الفئات األقل دخال األغنياء وغير المستحقين أكثر من ايستفيد منهوالتي  ) الطاقةدعم  

 يسمح ستدامة والعدالة وبما  إلزيادة مواردها بشكل يتميز با     لىإكذلك تسعى الحكومة    

 عـصرية   جتماعيـة إمنظومـة حمايـة     لتحقيق التنمية وكذلك إليجاد     بتمويل برامج   

 تحفيز اإلستثمار وتشجيع القطاع إلى  للحكومةاإلصالحىالبرنامج كما يهدف . وشاملة

 .ى تؤدى إلى زيادة الموارد العامة التستثماراتاإلالخاص وزيادة 
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ألول و ٢٠١٧/٢٠١٨  المالى لعامل العامة للدولة يستهدف مشروع الموازنة    و

  للدولـة  ى العجز الكلى للموازنة العامة    أ(فائض أولي   ق  ي طويلة تحق  سنواتمرة منذ   

لى إسداد جزء من مدفوعات الفوائد      ب يسمح وهو ما    ،)فوعات الفوائد  مد مطروحاً منه 

ن تحسين أوضاع الماليـة     أكما  .  الكلي والدين العام تدريجياً    نسب العجز  جانب خفض 

التنميـة   لـصالح بـرامج    ضـافية إعادة توجيه موارد    إمة سيمكن الحكومة من     االع

  .جتماعيةإلقتصادية والبشرية واإلا

 هـو   ٢٠١٧/٢٠١٨  العام المالى  موازنةمشروع  بأولى  فائض   تحقيق   يعتبرو

الـذي إتخذتـه الحكومـة      الشامل   ىقتصادإلصالح ا إلالجنى ثمار تنفيذ برنامج     بداية  

بكل شجاعة وجـرأة ووقفـت      بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الموقر       المصرية  

كمـا البـد مـن      . تنفيذ المرحلة االولى منه   لسياسية ودعمته حتي تم      القيادة ا  ءهورا

 قيادتـه  في   ثقتهوهو ما يعكس     قبل الشعب المصرى   بالمساندة للبرنامج من     اإلشادة

 التحديات المزمنـة    ة مواجه فى الحكومة   ستمرارإ بأهمية وضرورة  ووعيهالسياسية  

 .لفترات طويلةقتصاد المصرى إل اعانى منهاالتى 
 

 :)محاية- تشغيل -منو (لإلصالح االقتصادى الشاملالوطىن  برنامج احلكومة: ًأوال

لى تحقيق معدالت نمو مرتفعة مدفوعة بزيادة معدالت        إ برنامج الحكومة هدف  ي

كما يمهـد البرنـامج الطريـق       . بشكل تدريجى ومتزايد ومستدام   ستثمار  إلدخار وا إلا

  قطـاع   تنميـة  كبيرة والتركيز علـى   ة  قتصادية جديدة بتكوين قاعدة إنتاجي    إالنطالقة  

على المنافسة والتصدير بغرض    قتصادية المختلفة   إلزيادة قدرة القطاعات ا   الصناعة و 

كما . التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية وتخفيض معدالت البطالة والفقر        رفع معدالت   

 تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية، واإلهتمـام بالتنميـة         ى ف ستمرارإللتسعى الحكومة   

 . لبشرية والتدريب لزيادة معدالت التشغيل، ورفع كفاءة العمل واإلنتاجيةا
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القطاع الخاص، جنباً إلى جنب     مع  إيجاد شراكة بناءة    كما تهدف الحكومة إلى     

، في  ىقتصادإلمع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب، وكمشارك ومحفّز للنشاط ا          

 :ة النجاح التالية يحقق معادلاقتصاد سوق منضبطالسعي لتحقيق ظل 

 

 :ويرتكز محور برنامج اإلصالح اإلقتصادى المصرى على المحاور التالية

 

وجود أكبر قدر   وهو ما يتطلب    ،  قتصاد الكلى إلمؤشرات ا وسالمة  ستقرار  إتحقيق   »

تساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية المتبعة مـن أجـل تحقيـق             إلمن ا 

قتصاد إلستعادة الثقة فى ا   إل الركائز الرئيسية عتبارهما  والنقدى با ى  ستقرار المال إلا

  العامخفض معدالت الدين على المستوى المحلى والدولي وبما يساهم فى ىالمصر

ستثمار إلسد فجوة ميزان المدفوعات وعودة تدفقات ا      قتراض الحكومى و  إلوحجم ا 

واقتـصادية   تنفيذ إصالحات ماليـة      ويأتي ذلك من خالل العمل على     . لداخل البالد 

نفاق العام وزيادة كفاءته وتعزيز إل الخزانة العامة وترشيد ا مواردتعمل على زيادة    

 والسيطرة على معـدالت     دارة نظام مرن لسعر الصرف    إ علىالبنك المركزي   قدرة  

 .التضخم
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نتاجيـة خاصـة أنـشطة      إلصالحات الهيكلية لدعم القطاعات ا    إلتنفيذ حزمة من ا    »

هداف الرئيسية للبرنامج الحكـومى  أليساهم فى تحقيق ا    وبما   ،الصناعة والتصدير 

ستثمار إلصالح مناخ ا  إويأتي ذلك من خالل العمل على       . من نمو وتشغيل وحماية   

بـرامج  لـى تعزيـز     إنتاجية، باإلضافة   إلوتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة ا     

ر،  وتشجيع الصناعات التحويليـة الموجهـة للتـصدي        وحوافز مساندة الصادرات  

 .ستمرار فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطةإلاو

جتماعية الفاعلة والقادرة على حماية الطبقـات       إل شبكة من برامج الحماية ا     يجادإ »

جراءات التـصويبية   ثار السلبية لبعض اإل   من اآل  ، والطبقات المتوسطة  االقل دخالُ 

 : المحاور التالية هذا الشأن العمل من خاللىوتتضمن خطة الحكومة ف. الضرورية

ó زيادة معدالت النمو والتشغيل كأفضل وسيلة لخلق فرص عمل كافية ومنتجة 

 ستثماراتإل ازيادةتستهدف نة العام المالى القادم موازفإن لذا  .ومحاربة الفقر

 .الحكومية ورفع معدالت اإلنتاجية

ó مالية  مساحةإليجاديرادات الدولة إنفاق العام وزيادة عادة ترتيب بنود اإلإ 

 .على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة االجتماعيةتسمح باإلنفاق 

ó قل دخالُميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات األالتوسع فى برامج الحماية التى تت 

 .مؤسسات التنمية بالشراكة مع  بالرعايةولىألوا

ó ية مثل جتماعية الحالاإلالحماية لبرامج ستهداف العمل على رفع معدالت اإل

دعم السلع التموينية، عن طريق تنقية بطاقات التموين الحالية بصورة شاملة 

 .هايوتحديث بيانات حامل

ó  وتحديث شامل للخدمات األساسية التي يحصل عليها المواطن،  تطوير

ستفادة  العدالة وتمكين المواطنين من اإلوالتوزيع الجغرافي لها فى إطار تدعيم

 .ديقتصامن ثمار النمو اإل
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  :ألول من برنامج اإلصالح االقتصادىنفذت خالل العام ا التى اإلصالحاتأهم  ) أ(
 
Ø السياسة المالية: 

 اتصالحإل حزمة من ا   تنفيذبالتعاون مع مجلس النواب الموقر ب     قامت الحكومة   

يرادات، وتطـوير الجانـب اإلداري   نفاق، وتعظيم حصيلة اإل ولويات اإل أعادة ترتيب   إل

  ويتناول.داء المالى انعكس على تحسن اآلومؤسساتها مماالمالية والمؤسسي لوزارة  

 : ٢٠١٧/ ٢٠١٦ ىصالحات التي تم تنفيذها خالل العام المال أهم اإلالتالىالعرض 
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Ø السياسة النقدية: 

 وتحديد قيمته ٢٠١٦ بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر ىقام البنك المركز

 سوق  لى وجود إإتباع نظام مرن لسعر الصرف      ويهدف  .  العرض والطلب  لياتوفقا آل 

جنبية وبما يساهم فـى تـوفير التمويـل المطلـوب لكافـة             موحد لتداول العمالت األ   

بـشكل  المتعاملين وإطالق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد األجنبـي             

اهم ويـس قتصاد المصري    من تنافسية اإل   يعززجنبى وبما   سليم يعكس تدفقات النقد األ    

يد من الثقة والصالبة في قدرة       مز ف وهو ما يضي   حتياطي األجنبي اإلرصيد  زيادة  في  

نظـام  ولضمان نجاح   . قتصادية مؤقتة إية صدمات   صرى على مواجهه أ   قتصاد الم اإل

 اتصـالح إل ا قامت السلطات النقدية والبنوك باتخـاذ      الصرف المرن الجديد فقد      سعر

 :التالية

ó    لـسيطرة  ل المتصاص السيولة الزائدة من السوق       إتباع سياسة نقدية تقييدية

شـهادات  البنـوك    طرحتكما  .  المستقبلية على المضاربة وتوقعات التضخم   

دخار ذات عوائد مرتفعة لمواجهة آثار التضخم المتوقعـة وجـذب العمـالء           إ

 . المحليةإليداع مدخراتهم بالعملة

ó         ئها أولوية في تدبير    إلغاء قائمة السلع األساسية التي يتعين على البنوك إعطا

 .ستيرادية الخاصة بها األجنبية عند تنفيذ العمليات اإلالعملة

ó ي لألفراد الطبيعيين واألشـخاص  لغاء الحدود القصوى لإليداع والسحب النقد إ

عتبارية بإستثناء تلك العاملة في مجال إستيراد السلع غير األساسية التـي            اإل

 ألـف  ٥٠ل اليوم وبحد أقـصى    ف دوالر خال  اال ١٠تخضع لحد أقصى بواقع     

 . دوالر للسحبألف ٣٠دوالر خالل الشهر لإليداع و

ó  فى مـارس    دوالر مليار   ٢٨,٥ليصل الى    من النقد األجنبى     ىحتياطزيادة اإل 

 .قتصاد المصرى على زيادة الثقة فى اإلوهو ما يساعد ٢٠١٧
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Ø بيئة االستثمار واألعمال: 

 تنفيذ عـدد مـن   على س النواب الموقر   وبالتعاون مع مجل   حرصت الحكومة         

ـ   عمـال و  تحسين بيئة األ  لوالتعديالت التشريعية   جراءات  اإل نتـاج  دالت اإل زيـادة مع

 : على النحو التالىوالتشغيل والنمو

شـتراطات  اإلربط ل صدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية    إ .١

لعقوبـات الماليـة    ومراجعة ا ،  يةمع سرعة منح التراخيص الصناع    بالمخاطر  

 .وضاعوتوفيق األالتصالح وتسهيل عملية والجنائية 

مواكبة التطورات العالمية فـى مجـال   ل إصدار قانون شركات الشخص الواحد  .٢

 . والمتوسطةالصغيرةع المشروعات يم الشركات، وتشجيتنظ

وربط مخصصاته الماليـة بأهـداف كميـة         تطوير برنامج مساندة الصادرات    .٣

توسيع قاعدة المستفيدين خاصة صغار المصدرين، والنفاذ       ى  واضحة تعمل عل  

 .الصناعة المحليةنسبة إلى أسواق جديدة، وتعميق 

 يسمح  بطرح    قانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية    إعداد  نتهاء من   اإل .٤

 بأساليب حديثة باإلضافة إلى إتاحة مزيـد مـن          ستثماريةاإلوتنفيذ المشاريع   

  . الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى التعاقدات الحكوميةالفرص أمام المنشآت

سـوق  قانون  اإلنتهاء من إعداد    ، و ستثمارقانون ضمانات وحوافز اإل    إصدار .٥

المعايير العالمية ويـضمن     وإجراءات تأسيس الشركات بما يتوافق مع        ،المال

 .ستثمار بمصربة لإلذعمال جاأوجود بيئة 

 يتفق مع المعـايير     ةييد لإلفالس والتصف  قانون جد عداد مسودة   إنتهاء من   اإل .٦

 .الدولية
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 :قتصادىصالح اإللنتائج األولية لتطبيق برنامج اإلا ) ب(

 بدأتقتصادى قد أن المرحلة األولى من برنامج اإلصالح اإلتشير البيانات المبدئية الى 

وبـدء عـودة ثقـة    قتـصادى   تحـسن األداء اإل   تؤتى ثمارها وهو ما انعكس علـى        

 :النحو التالىقتصاد المصرى وذلك على  المالية في اإلستثمرين والمؤسساتالم

ó   فـى    مليار دوالر  ٤بقيمة  دولية  بإصدار سندات   العربية  مصر  جمهورية  قامت 

سـواق المـال    أفى  طالق واألول   لها على اإل  كبر   وهو الطرح األ   ٢٠١٧يناير  

 مـن  مـسبوق  وغير كبيراً قباالإ طرحال شهدوقد   .٢٠١٥العالمية منذ يونيو    

 تـستثمر  التى المؤسسات من عدد بينها ومن الدولية ستثماريةاإل ساتالمؤس

وراق مالية  أستثمار فى   تعود بعد غياب لإل   و  أ مصرية   فى سندات  ولىاأل للمرة

صـالح  قيقية حول جدية واتساق برنامج اإل     مصرية، هو ما يمثل شهادة ثقة ح      

 حيث مرات الثالث حاجز للطرح التغطية معدل تخطى   قدو .قتصادى المصرى اإل

 وجود إلى باإلضافة دوالر، مليار ١٣,٥ عن يزيد ما شراءال طلبات حجم وصل

 .الدولية ستثماراإل وصناديق ستثماريةاإل البنوك وأكبر أهم من شراء طلبات

ó مليار دوالر   ٤,٧كتتاب األجانب فى األوراق المالية الحكومية نحو        إيد  رص بلغ 

 .٢٠١٦ مليار دوالر منذ نوفمبر٤تقدر بنحو  بزيادة ٢٠١٧ مارس في نهاية
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٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦

٢٨٢٫١٢٩١٫١٣٦٣٫٧إجمالى اإلی  رادات
٣٫٢٢٤٫٩معدل النمو السنوى (%)

٢٠٤٫٩٢١٢٫٤٢٦٩٫٠إیرادات ضریبیة
٧٫٩٣٫٣٠٫٥المنح 

٦٩٫٣٧٥٫٤٩٤٫٣إیرادات غیر ضریبیة
٤٩٠٫٦٥٣٣٫٣٦٣١٫٤إجمالى المص روفات 

٨٫٧١٨٫٤معدل النمو السنوى (%)

١٤٣٫٣١٥٥٫٨١٥٨٫٠األجور وتعویضات العاملین
١٨٫٨٢١٫٢٢٤٫٥شراء السلع والخدمات

١٢٧٫١١٧٦٫٨٢٣١٫٧الفوائد
١٣٣٫٤١٠٦٫٤١٢٨٫٠الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٣٤٫١٣٦٫٧٤٣٫٤المصروفات األخرى
٣٤٫٠٣٦٫٦٤٥٫٨شراء األصول غیر المالیة  (االستثمارات) 

٢٠٨٫٥٢٤٢٫٢٢٦٧٫٧العجز النقدى 
٩٫٧١٢٫٧٥٫٧صافى حیازة األصول المالیة 

٢١٨٫٣٢٥٤٫٩٢٧٣٫٣العجز الكل ى 
٩٫٠٩٫٤٨٫٠نسبة إلى الناتج المحلى

 مالحظــــات
٩١٫٢٧٨٫٢٤١٫٦العجز األول ى  

٣٫٨٢٫٩١٫٢نسبة إلى الناتج المحلى

المصدر: وزارة المالیة

 ملخص عرض الموازنة العامة للدولة (ملیار جنیھ)

البیان 

یولیو - مارس

ó الفترة مـن نـوفمبر   خالل % ٤٨ للبورصة بنحو ىرتفع قيمة المؤشر الرئيس  إ

 نقطة  ٨٨١١ نقطة مقابل    ١٣٠٦٢ ليحقق المؤشر  ٢٠١٧ حتى ابريل    ٢٠١٦

 كثربـأ  تضاعفت قيم التداول فى البورصة       كما. ٢٠١٦في بداية شهر نوفمبر     

 .٢٠١٦ل الشهور األولى من عام خال المعدالت المحققة مرات عن ٥من 

ó          لـى إ ٢٠١٦/٢٠١٧تشير النتائج األولية للموازنة العامة للعام المالى الحالي 

انخفض ، حيث   مارس/داء الموازنة العامة للفترة يوليو    آوجود تحسن كبير في     

 من% ٢,٩مقارنة بنحو % ١,٢ليحقق  كنسبة من الناتج المحلى    األولىالعجز  

شهور التـسع األولـى مـن العـام المـالى الـسابق             الناتج المحلى خالل ال   

 ليحقـق  انخفض العجز الكلى خالل الفترة المشار اليها         كما.  ٢٠١٥/٢٠١٦

 .من الناتج المحلى خالل العام السابق% ٩,٤من الناتج المحلى مقابل % ٨
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ó      لى تحسن الميـزان التجـاري للـسلع غيـر          إتشير بيانات البنك المركزى

قيمة رتفاع  إ نتيجة   ٢٠١٦ديسمبر  /خالل الفترة يوليو  % ١١ بنحو وليةالبتر

 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق % ٢٥ غير البترولية بنسبة  الصادرات  

  .%١,٦بنسبة غير البترولية  الواردات وانخفاض قيمة

ó نخفـاض  بعد فتـرة مـن اإل      رتفعت تحويالت المصريين العاملين بالخارج    إ

خـالل  % ١٢رتفـاع سـنوي قـدره        إ يمـة التحـويالت   لتسجل ق المتوالى  

خـالل  % ١٣ نخفاض سنوي قـدره   إبمعدل  مقارنة   ٢٠١٦ديسمبر  /كتوبرأ

  . من العام السابقنفس الفترة

ó   خالل % ٣٨زيادة فى التدفقات للداخل بنحو    ستثمار األجنبي المباشر  اإلشهد

  . مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٢٠١٦/٢٠١٧ديسمبر /يوليو
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ó ٢٠١٧ يناير خالل شهر% ٤٩,٥بنحو رتفع معدل نمو السائحين الوافدين إ 

 .٢٠١٦خالل عام % ٣١,٢ره نخفاض قدإمقابل 

 :اإلقتصادية املالية والرئيسية للسياسةاألهداف الكمية واإلفرتاضات : ًثانيا

ترجمـة   ٢٠١٧/٢٠١٨ للعـام المـالى       للدولة مشروع الموازنة العامة   يعتبر

إعداد الموازنة على أسـاس  تم   ، حيث سية للسياسة المالية واإلقتصادية   لرئيألهداف ا ل

 وكـذلك  ،قتـصادى دية والمالية لبرنامج اإلصالح اإل  قتصااإلصالحات  مواصلة تنفيذ اإل  

وزيـادة معـدالت التـشغيل    تحقيق الضبط المالى ودفع معدالت النمو  جهود   ستمرارإ

. جتماعيةوسع في برامج الحماية اإل     والت نفاقتحسين كفاءة اإل  زيادة موارد الدولة و   و

مـشروع الموازنـة    لقتصادية  الرئيسية للسياسة المالية واإل    فتراضاتهم اإل أتتمثل  و

  :يلى ما في٢٠١٧/٢٠١٨العامة للعام المالي 
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٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧

ر جنیھ ) ر السوق (ملیا عا محلى بأس ٢،٤٣٠٢،٧٠٩٣،٤٠٨٤،١٠٧الناتج ال
میل)١/ میل برنت (دوالر / بر ر ر ب ع ٧٣٫٠٤٠٫٨٥٠٫٠٥٥٫٠متوسط س

مى (دوالر / طن)١/ ٢/ عال مح ال ر طن الق ع ٢١٤٫١٢١٣٫٥٢١٧٫١٢٢٢٫٠متوسط س
ر (%)٣/ مص كیة فى  مر ریبة الج عال للض عر الف ٤٫٧٥٫٨٥٫٧٥٫٦متوسط الس

عیة (%)٤/ دات السل ر میة للوا عال رة ال ٢٫٨٢٫٤٣٫٣٣٫٧معدل نمو التجا
مى (%)٤/ عال د ال ٢٫٦٢٫٥٣٫١٣٫٤معدل نمو اإلقتصا

مى (%)٤/ عال م ال دل التضخ ع م ٣٫٠٢٫٨٣٫١٣٫٣متوسط 

رى. ء األخ را روفات الش مص میة بخالف  عال رصات ال داول بالبو ر الت عا ٢/   أس

عیة. دات السل ر مالى الوا كنسبة إلى إج میة  كیة القی مر ریبة الج ٣/ الض

دیة). میال ر ٢٠١٦ (متوسط سنوات  كتوب مى - فى أ عال د ال إلقتصا دة بیانات آفاق ا دولى  - قاع د ال دوق النق رات صن دی ٤/ وفقًا لتق

زنة ٢٠١٨/٢٠١٧ موا ع  مشرو رات  دی د تق دا مة فى إع د مستخ اإلفتراضات الرئیسیة ال

البی ان 
على متوقعف

١/ یتم الحساب فى ضوء متوسطات أسعار السوق ( SPOT)  والسوق اآلجلة لتواریخ التسلیمات المختلفة ویتم حساب ھذه التقدیرات بصورة دوریة. 

 
 

 دفـع  طريـق  عن :والمنتجةزيادة معدالت التشغيل وفرص العمل الحقيقية        .١

 خـالل  مـن  وذلـك  التشغيل، معدالت يادةز بهدف العمالة كثيف اإلقتصادى النشاط

تحقيق زيادة  وواإلقتصادى، المالي ستقراراإل قصالحات التى تحقإستمرار وتيرة اإل

 وتطوير مناخ اإلستثمار من خـالل       ،فى اإلستثمارات الحكومية فى البنية األساسية     

 ستثماراتهإ على زيادة    عية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص    إجراء إصالحات تشري  

، وتطبيق إستراتيجية متكاملـة للتنميـة       زيادة معدالت اإلستثمار األجنبى المباشر    و

 إستكمال تنفيذ   الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، باإلضافة إلى       

ستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيـل       إل زيادة ا  استهدافو،  المشروعات الكبرى 

 على مواكبة التطورات    ملشكل الذى يساعده  باوإكسابهم المهارات الالزمة    الشباب  

 . منتاجيتهإ ومالسريعة فى سوق العمل ورفع كفاءته
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تحقيق معدل نمو مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة  اإلطار يستهدفوفى هذا  

لى إكخطوة نحو الوصول  ،٢٠١٧/٢٠١٨ في عام   %٤,٦ نسبةال يقل عن    إقتصادى  

النمـو  تمتـع هـذا     على المدى المتوسط مـع      % ٦ لـتحقيق معدالت نمو تتخطى ا    

ثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة       آبحيث تنعكس   واإلستدامة  الشمولية  ب

 الداخلين الجدد لسوق العمل     تستوعبملموسة فى معدالت التشغيل وخلق فرص عمل        

معـدل  خفض  تم  لذا فمن المستهدف أن ي    . لى خفض معدالت البطالة   إسنوياً باإلضافة   

 ٢٠١٧/٢٠١٨خـالل العـام المـالى       % ١٢-١١البطالة إلى مستويات تتراوح بين      

ـ      ويتطلـب تحقيـق    . على المـدى المتوسـط    % ١٠كخطوة نحو خفضه لما دون ال

 ألـف فرصـة عمـل       ٧٥٠ خلق نحو    ٢٠١٧/٢٠١٨مستهدف البطالة للعام المالى     

 نحـو    الـى  ٢٠١٦  عـام  خالل الربع األخير من   % ١٢,٤لخفض معدل البطالة من     

 .٢٠١٧/٢٠١٨عام فى % ١١,٥
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  لتحقـق  ٢٠١٤/٢٠١٥ منذ العام المالى     بالتزايدولقد بدأت بالفعل معدالت النمو       -

ال إ. خالل الثالثة سنوات السابقة% ٢,١مقابل متوسط معدل نمو بلغ نحو       % ٤,٤

 لتحقـق  ٢٠١٥/٢٠١٦أن معدالت النمو لم تواصل تسارعها خالل العام المـالى          

سـتمرار  استيراد المواد الخام و إص العملة األجنبية وصعوبة     فى ضوء نق  % ٤,٣

 والظـروف   تأثر قطاع السياحة سلباً على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسـية          

رتفع معدل النمو خالل العام المـالى     ومن المتوقع أن ي   . المحيطة بالمنطقة العربية  

لدافعة للنمو  كنتيجة لعدد من العوامل الرئيسية ا     % ٤,٦لى  إليصل   ٢٠١٧/٢٠١٨

 :فى الفترة القادمة، من أبرزها

ó    للغاز كتشافات الهامةاإلنتاج الغاز الطبيعى بسبب وصول عدد من    إالزيادة فى 

حيـث  . نتاج من أبرزها حقل ظهر وحقل نـورس       الطبيعى مؤخراً لمرحلة اإل   

 مليار متر   ٤٣-٤٢من نحو   % ٣٠نتاج الغاز الطبيعى بنحو     إتوقع أن يرتفع    ي

  العام المالى مليار متر مكعب فى    ٥٥لى نحو   إلعام المالى الحالى    مكعب خالل ا  

لغـاز  حتياجات قطاع الصناعة مـن ا   إوهو ما يسمح بتغطية     . ٢٠١٧/٢٠١٨

 .نتاجالطبيعى ويمكنه من زيادة اإل

ó الالزمة للمشروعات اإلستثمارية    ئيةالكهرباالطاقة  حتياجات من    كافة اإل  توفير

  المـالى  اء سيمنز للخدمـة خـالل العـام       عقب دخول محطات كهرب   المختلفة  

مـن طاقتـه    % ٥٠لى قطاع الكهرباء نحو     إ وهو ما يضيف     ٢٠١٧/٢٠١٨

فضالً عـن   . ستهالك الكهرباء من الوقود بشكل كبير     إة  نتاجية ويرفع كفاء  اإل

روعات الـربط  وتفعيل مشنقل وتوزيع الكهرباء شبكة ستثمارات فى تطوير    اإل

 .نتاج الطاقة الجديدة والمتجددةإ ستثمار فىالكهربائى وتشجيع اإل

ó   قتصاد المصرى بشكل كبير عقب تحرير سعر الصرف وهـو          زيادة تنافسية اإل

ستثمارات كبيرة محلية وأجنبية فـى قطـاعى الـصناعة          إما أدى الى جذب     

وهو المتوقع أن يكون له أثر ملموس خالل العام         واألدوات المالية   والتصدير  

 .تشغيل فى تلك القطاعاتنمو والالالمالى القادم على 
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ó قناة السويس والعاصمة ستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى كتنمية محورإ 

رق واستصالح األراضى مشروعات الطالكهرباء والغاز والجديدة ودارية اإل

 .جتماعىومشروعات اإلسكان اإل
 

على إستخدام كافة األدوات المالية مثل الـضرائب         تعمل الحكومة    فى الوقت نفسه   -

ى تيسير بيئة األعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علـى التوسـع          ف

واإلنتشار لخلق فرص عمل الستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض القيـود           

والعقبات أمام الباحثين عن العمل من الشباب للبدء فى مشروعاتهم الخاصة مـن             

ات الصغيرة ومتناهيـة    ستحداث نظام ضريبى مبسط وعادل وفعال للمشروع      إخالل  

المشروعات والقطاع غير الرسـمى إلـى اإلقتـصاد         تلك   لتشجيع إنضمام    الصغر

على حجم األعمال يعـد     موحد وبسيط   الرسمى، وذلك من خالل تحديد سعر ضريبة        

اإلجـراءات  وتـسهيل   تبـسيط   كمحاولـة ل   والقيمة المضافة بديالً لضريبتى الدخل    

 كما يهـدف  .عات الصغيرة ومتناهية الصغر   صحاب المشرو  أل واإلقرارات الضريبية 

لى إستخدام الفاتورة الضريبية وإيجاد نظام لتحفيز التحول       إلى تفعيل   إذلك اإلصالح   

 .التعامل النقدى
 
 ستمرار اإلصالحات الهيكلية والمالية فى قطـاع الطاقـة        إكما تستهدف الموازنة     -

قتصاد المـصرى   ل اإل إلزالة التشوهات السعرية داخ    ة ضروري اتباعتبارها إصالح 

ستخدام رأس المال والطاقة على حساب إوالتى تسببت في زيادة اإلستثمارات كثيفة 

 . كبر عدد من المواطنين ألالتشغيلالتشغيل التى تحقق  كثيفة ستثماراتإ
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 معدالتتنامى  على السيطرة خالل من :اإلقتصادى وتحقيق اإلستقرار المالى .٢

 علـى  نزولـى  مـسار  فى ووضعها التضخم،العام و  والدينالعامة   الموازنة عجز

 فـى  والـدوليين  المحليـين  المستثمرين ثقة لتدعيم يؤدى وبما المتوسط، المدى

م اإلستفادة من   تعظي خالل من وذلك ، وتخفيض معدالت التضخم   المصرى اإلقتصاد

قدرات وموارد اإلقتصاد، وترشيد وتحسين ترتيب أولويات اإلنفاق العام بما يحقق           

ن  كمـا أ .عريضة من المجتمع المصرىفى جودة الحياة لقطاعات     ملموس  سن  تح

ضمان إستدامة المالية العامة والسيطرة على معدالت الدين العام هو أحد األركان            

الرئيسية لتصحيح اإلختالالت فى التوازنات الرئيسية لإلقتصاد وتحقيق اإلستقرار         

ار السلع والخـدمات، وتحـسين      النقدى والسيطرة على معدالت اإلرتفاع فى أسع      

أوضاع ميزان المدفوعات والنقد األجنبى وبما يمثل بيئة محفزة للتنافسية وتثبيت           

أقدام اإلقتصاد المصرى على خريطة اإلستثمار العالمية، فضالً عن تحصينه فـى            

حيث . مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات اإلقتصاد العالمى        

الطلب المحلى كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى اآلونة األخيـرة ومـا            رتفاع  إأن  

صاحبه من توسع نقدى لم يقابله زيادة على جانب العرض بسبب تـدنى معـدالت    

لى تراجع تنافسية   إرتفاع معدالت التضخم مما أدى بدوره       إ أدى إلى    ممااالنتاجية  

 .قتصاد المصرى وتأثر قيمة العملة المحلية سلباًاإل
 

لـى  إ خفض العجز الكلى     ٢٠١٧/٢٠١٨تهدف مشروع الموازنة للعام المالى      يس -

 وعجز  ٢٠١٥/٢٠١٦فى عام   % ١٢,٥جمالى، مقابل   من الناتج المحلى اإل   % ٩

فى العام المالى الجـارى، كخطـوة نحـو         % ١٠,٨ -% ١٠,٥ فى حدود متوقع  

 .على المدى المتوسط% ٦-٥لى مستويات تتراوح بين إخفض العجز 
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وضع سياسة ضـريبية مـستقرة علـى        ل وزارة المالية    ذا الصدد، فتهدف  وفى ه  -

 اإلقتـصادية   المستويين قصير وطويل األجل تحقق كالً من األهـداف الماليـة و           

 نسبة اإليرادات الضريبية من خالل زيادة    تساهم فى زيادة  و،  جتماعية للضريبة واإل

سـنوياً  % ١إلى النـاتج المحلـي بــ    سيادية الغير  الجهات  مننسبة الحصيلة   

بحلول العام المالي   % ١٨,٥  من ى ما يقارب  إلبجملة الحصيلة الضريبية    للوصول  

٢٠٢١/٢٠٢٢. 
 هم ركائز تطوير وتحديث اإلدارة الضريبية أ

 
  

 والتى من المتوقع أن تزيد فى العام القادم نتيجة قيام           ؛وباستبعاد مدفوعات الفوائد   -

ـ       الفتـرة   نقطة مئوية خـالل      ٦٠٠البنك المركزى المصرى بزيادة أسعار الفائدة ب

بالتزامن مع تحريـر سـعر      وذلك   ٢٠١٦/٢٠١٧  المالى عاممن ال ) ريل أب –يوليو  (

 عجزالحتواء معدالت التضخم المرتفعة، فمن المستهدف أن يتحول ال        ذلك  الصرف و 

 الكلى للموازنة العامة للدولـة باسـتبعاد   عجزوهو ال( للدولة ةاألولى للموازنة العام  

 األولى منذ عقـود ليحقـق   للمرةأولى لى فائض إأولى من عجز   ) مدفوعات الفوائد 

من % ٣,٥جمالى مقابل عجز أولى بنحو      من الناتج المحلى اإل   % ٠,٣ض بنحو   فائ
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-١,٦ وعجز أولى متوقـع بنحـو        ٢٠١٥/٢٠١٦جمالى فى عام    تج المحلى اإل  النا

فـائض األولـى   الومن المـستهدف أن يرتفـع   . خالل العام المالى الجارى % ١,٨

وسيتم ذلـك مـن   . ٢٠١٨/٢٠١٩عام  بحلول %٢-١,٧و نة العامة الى نح زللموا

 :خالل بعض اإلجراءات المالية على جانب اإليرادات والمصروفات كما يلى

 

o اإلجراءات على جانب اإليرادات: 

ó  الالئحة صدور  خاصة بعد القيمة المضافةالفعال لضريبة الكامل والتطبيق
ول أ من بدءاً% ١٤لى إ% ١٣من لضريبة ل السعر العام، مع زيادة التنفيذية
. ٢٠١٦ لسنة ٦٧القيمة المضافة رقم   ضريبةقانون فى جاءكما  ٢٠١٧يوليو 

الناتج المحلى  من% ٠,٣-٠,٢بنحو ضافية تقدر إوتتضمن الموازنة حصيلة 
 .نتيجة زيادة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة

 

ó  يلة لحص زيادة ايؤدى إلى وبما كفاءة اإلدارة الضريبيةرفع إستكمال إجراءات
قتصادي والحصيلة الضريبية رتباط بين نمو النشاط اإلالضريبية، وزيادة درجة اإل

العام فى % ١٣,٤  نحومن الناتج المحلى صعوداً من% ١٤,٧تصل الى نحو ل

هذا باإلضافة . لى المعدالت العالمية على المدى المتوسطإالماضى بهدف الوصول 
 التوسع في تطبيقبى من خالل لتزام وضبط المجتمع الضريلى رفع درجة اإلإ

 زيادة الحصيلة ىساهم فين أ المتوقع والتي من المنازعات الضريبية نهاءإ قانون

تنقية كافة  كما سيتم .٢٠١٧/٢٠١٨عام  مليار جنيه خالل ٨-٦نحو ب الضريبية
ت صدار التعليماإنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب والتعليمات التفسيرية والت

 .والشفافية مزيد من الوضوحالالزمة لتحقيق 
ó    جارى حاليا تنقية البيانات لتحديد العـدد       صالح اإلدارة الضريبية ف   إوفيما يخص

 الـضرائب المـستحقة   قيقى لممولى الضريبة على الدخل وجحم إيـراداتهم و        الح

 .عليهم
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ó  الربط بين المصالح اإليرادية، وميكنة نظم الفحص، والتحصيل أنه جارى كما

تفعيل سبل وقنوات االتصال المميكنة في مصلحة الضرائب  اوكذ .اإللكترونى
 .المصرية واستخدام البريد اإللكتروني للعاملين بها

ó  للضرائب ( لإلقرارات ىتعزيز ونشر آلية التقديم اإللكترونوفى الوقت نفسه فسيتم

، باإلضافة إلى موقع إلكتروني لتلقي )ى الوقت الحالى فقط فعلى القيمة المضافة
 .وى والمقترحاتالشكا

 

ó على المبانى ورفع كفاءة اإلدارة الضريبية، منظومة الضرائب العقارية تحديث 
وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق 

وتقدر . ستكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقاريةإ

 بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨وازنة العام المالى حصيلة الضريبة العقارية في مشروع م
 .عن الحصيلة المتوقعة للعام الحالى% ٥٠ مليار جنيه ارتفاعاً بنحو ٣,٦

 

ó محدودي الدخل،التى ال تمس  الخدمات على  رسوم التنميةإعادة النظر فى بعض 
وبعض أنواع ، المحمولستخدام إوعلى وعلى رأسها تراخيص السيارات، 

 ٨-٦زيادة بنحو ن تشهد حصيلة رسوم التنمية أقع ومن المتو.  األخرىالرخص
 ).من الناتج المحلى% ٠,٢(مليار جنيه عن حصيلة العام الحالى 

 

ó ووضع مستهدفات  المنظومة اإلدارية بمصلحة الضرائب المصريةإصالحستكمال إ 
 .شهرية للحصيلة الضريبة مع إيجاد آليات للمتابعة

ó وبما يحقق حصيلة إضافية للخزانةدخانمراجعة المعاملة الضريبية للسجائر وال . 
 

ó التى تم تحديدها من قبل لجنة مختصة  خطة بيع بعض أراضي الدولةتفعيل 
لى رأسها أرض المعارض ومسرح عالبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وو

 . مليار جنيه خالل هذا العام٥نحو ب تقدر الحصيلةالبالون، حيث 
 

ó ات ووحدات  المختلفة وشركقتصاديةض الهيئات اإلتحويل فوائ حتمية على التأكيد
 مليار ٨للخزانة، ومن بينها نحووالبنوك العامة عمال العام القطاع العام وقطاع األ

 .٢٠١٧/٢٠١٨موازنة بمشروع رباح البنوك العامة أجنيه من 
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o اإلجراءات على جانب املصروفات: 

 .ةنون الخدمة المدنياال لقفعوالتفعيل السليم والتطوير منظومة األجور إستكمال  -

  .إستكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة -

إستكمال منظومة تنقية البطاقات التموينية مع التوسع في قيمة الـدعم النقـدي           -

 . المتاح للمواطنين

نفـاق  داء وبما يساهم في رفع كفاءة اإل      موازنة البرامج واأل  ل التدريجى   التطبيق -

 .س األداء والنتائجابطه بمؤشرات قيالعام ور

 أجهـزة  ديـن  مـستويات  خفض اإلصالح المالى  يصاحب أن المستهدف ومن  -

جمالى خالل العـام     اإل من الناتج المحلى  % ٩٥ نحو الى للدولة العامة الموازنة

 صليل) متوقع( ٦٢٠١/٧٢٠١فى % ١٠٢ نزوالً من نحو ٢٠١٧/٢٠١٨المالى 

 علـى  جمـالى من الناتج المحلى اإل   % ٨٥ نحو ىإلدين أجهزة الموازنة العامة     

 . المتوسط المدى

ويعتبر خفض معدالت الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيـق             -

% ٧٩اإلستقرار المالى على المدى المتوسط خاصة مع إرتفاعها من مـستوى            

من النـاتج فـي عـام    % ٩٣,٧ إلى ٢٠١١/٢٠١٢ في عام   المحلى من الناتج 

 ،٢٠١٦/٢٠١٧خالل العام المالى   المحلىحجم الناتج وتخطيها، ٢٠١٤/٢٠١٥

حيث يتسبب ذلك في زيادة اإلنفاق على مصروفات فوائـد الـدين العـام التـى        

) أكبر باب على جانب المصروفات(أصبحت تمثل نحو ثلث حجم اإلنفاق الحكومى 

 .لويةبدالً من اإلنفاق على المشروعات التنموية واإلجتماعية ذات األو
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 تـدريجياً   معدالت التضخم  المقدر أن يكون اإلنخفاض في        جهة أخرى فمن   من  -

وسـوف  . ٢٠١٩/٢٠٢٠بحلـول عـام   % ٨-٧عند معدالت تقترب من  ليصل  

تساهم السيطرة على معدالت عجز الموازنة فى خفض الضغوط التضخمية داخل           

اإلضافة إلـى  اإلقتصاد، كما أن وجود طاقات كامنة غير مستغلة داخل اإلقتصاد ب    

سيساهم فى زيادة معدالت اإلنتاجية فى اإلقتصاد لالسياسات التى تتبعها الحكومة   

هـذا  دون أن يصاحب    كما هو مستهدف     زيادة معدالت النمو اإلقتصادى      قيحقت

 .إرتفاعاً موازياً فى معدالت التضخم المتزايدالنشاط اإلقتصادى 
 

 ترسـيخ  من خالل :اإلجتماعية واإلقتصاديةتحقيق التنمية الشاملة والعدالة  .٣

مـن خـالل    وذلك  ع،  المجتم فئات كل تعم التى المستدامة الشاملة التنمية مفهوم

توفير الخدمات واإلحتياجات األساسية للمواطنين     بجتماعية  تدعيم نظم الحماية اإل   

ن إجتماعى وتعلـيم    اسكإ من كهرباء ومياه وصرف صحى و      جودة عالية بعدالة و 

سات إستهداف أكثر فعالية لحماية الفئات األولى بالرعايـة         ، وتطبيق سيا  وصحة

على القطاعات األقل دخـالً،     واإلقتصادية  والتخفيف من تأثير اإلصالحات المالية      

ـ              تم يحيث تشمل برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات األولى بالرعايـة التـى س

نامج العالج على وزيادة اإلنفاق على بربرنامجى تكافل وكرامة، مثل  التوسع فيها   

باإلضافة إلى البـرامج المـستحدثة مثـل        نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى،      

منظومة التأمين الصحى الشامل   مشروع  من خالل   الرعاية الصحية لغير القادرين     

 قانون التأمين الصحى الشامل الجـارى  استصداروعلى كافة مواطنى الجمهورية    

لى تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم       إة  فاالض با ،إتخاذ موافقة البرلمان عليه   

ـ         مثلالقائمة   زارعين،  برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعـم الم

 . وغيرها
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لى زيادة إصالحات ضريبية تهدف إتتضمن تقديرات مشروع الموازنة إجراءات و -

يبية فـي   وتحسين عدالة النظام الضريبي من خالل اإلبقاء على اإلعفاءات الضر         

ساسـية، وخـدمات الـصحة      وأهمها السلع الغذائية األ   (قانون القيمة المضافة    

وبحيث يتم تحديد اإلعفاءات وقصرها على السلع والخدمات األساسية         ) والتعليم

كما يتضمن مشروع موازنة    . التي يستفيد منها الطبقات األقل دخالً دون غيرهم       

 ضـريبى  خـصم  بى وإقـرار  عفاء الـضري  اإل حد زيادة مقترح ب  ٢٠١٧/٢٠١٨

 وبما يسمح بخفض قيمة  ونسبة الضريبة المسددة من قبل           لألشخاص الطبيعيين 

أصحاب الدخول المنخفضة مع اإلبقاء على العبء الضريبى ألصـحاب الـدخول     

 .علىألا
م التأمينات والمعاشات وإعداد قانون جديد يهدف إلى معالجـة أهـم            اإصالح نظ  -

نظام بما يضمن   ستدامة المالية لل   الحالى وتحقيق اإل   ي تواجه النظام  التحديات الت 

ويتـضمن  . قتصاد المصرى على المدى المتوسط والطويـل      سالمة واستقرار اإل  

 مـساهمة مـن الخزانـة العامـة         ٢٠١٧/٢٠١٨مشروع موازنة العام المالى     

 مليار جنيه بخالف المبالغ األخرى المخصـصة لـسداد          ٦٢,٥للصناديق بنحو   

 .لصناديق المعاشاتوك المصدرة الفوائد على الصك

 تنقية  معة واستهداف برامج دعم السلع الغذائية ودعم الخبز         كفاء رفع يتمس كما -

ـ توجيإعادة  بطاقات المستفيدين وهو ما سيسمح بتحقيق وفر يمكن          ه لزيـادة   ه

  . للمستحقين لهذا الدعممخصصات دعم السلع الغذائية

 وتستهدف الطبقات االقـل دخـال       كفاءةالتوسع فى برامج الحماية التى تتميز بال       -

  تلـك ن يتم إشراك المجتمع المدنى فـى تنفيـذ بعـض         أولى بالرعاية على    واأل

 يحـصل   ى للخدمات األساسية الت   وتحديث تطويرالعمل على   كما سيتم    .البرامج

اإلجتماعيـة  لعدالـة   لزيع الجغرافي لها فى إطار تـدعيم        عليها المواطن، والتو  

 .قتصاديستفادة من ثمار النمو اإل اإلوتمكين المواطنين من
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تعمـل علـى ترسـيخ      المصرية  واإلقتصادية   السياسة المالية    أنوجدير بالذكر    -

لحمايـة   وا للعدالةنه ال إصالح إقتصادى دون أن يكون مصحوباً بمظلة          أمفهوم  

توفر قـدر   بد من تدخل الدولة ببرامج للحماية اإلجتماعية         أى أنه ال   ،جتماعيةاإل

وعدم إنتظار وصول ثمـار  لحماية للفئات األقل دخالً واألولى بالرعاية    كبير من ا  

إلى جانب سياسات فعالة لتحسين     بشكل تلقائى    الفئاتتلك  النمو اإلقتصادى إلى    

تعمل الحكومة علـى الجمـع بـين        و،  جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين    

إتباع سياسات بين العام و كفاءة االنفاق وزيادة موارد الدولة ورفعالضبط المالى 

. توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث اإلستهداف

نفاق العام للحفاظ على معدل مرتفع  من خالل إعادة ترتيب أولويات اإل  ويأتى ذلك 

لإلستثمارات فى البنية األساسية إلحداث نقلة فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة 

، واإلسـكان    والتعليم مقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة     األساسية ال 

، ومياه الـشرب     والكهرباء والغاز  لمحدودى الدخل، والنقل والمواصالت العامة    

، وتطوير العشوائيات، ومشروع شـبكة الطـرق، والمنـاطق          والصرف الصحى 

 .اللوجستية
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 :٢٠١٧/٢٠١٨ فرتاضات الرئيسية ملشروع موازنة العام املاىلاإل :ًاثالث

 :سعار الفائدة والصرف وأأداء اإلقتصاد العالمى -١

 لينمـو   ٢٠١٧قتصادي العالمي في عام     إلمن المتوقع أن تتحسن وتيرة النشاط ا       -

سـتمرار  إمن المتوقع   أنه  كما  . ٢٠١٦فى عام   % ٣,١صعوداً من   % ٣,٤بنحو  

% ٣,٣ معدالت نمو التجارة الدولية لتسجل نمـواً بنـسبة           التحسن المحدود فى  

كمـا تعتمـد المـسارات      .  على التـوالى   ٢٠١٨ و ٢٠١٧خالل عامى   % ٣,٧و

ـ       قتـصادي فـى    ى تطـورات النـشاط اإل     المتوقعة ألسعار الفائدة بشكل كبير عل

ففـى ظـل    . قتصادية الكليـة  لمتقدمة وعلى مسارات السياسات اإل    قتصادات ا اإل

 لحفز النمـو    اسات مالية توسعية  التوقعات بتبنى الواليات المتحدة األمريكية لسي     

  البنك رتفاع، قد يتجه  ت التضخم فى األجل الطويل نحو اإل      قتصادى واتجاه توقعا  اإل

الفيدرالى األمريكى إلى تبنى مسارات أسرع لتشديد الـسياسة النقديـة لخفـض             

مستويات التضخم وهو ما قد يتوقع على ضوئه تبنى أكثر من جولة لرفع أسعار              

% ١,٥٠  لتصل الـى    نقطة مئوية  ٠,٧٥-٠,٥٠ بين   بمعدالت تتراوح ما  الفائدة  

  .خالل العام الحالى

على الـدول   ملحوظ    تأثير لهسيكون  رتفاع المتوقع لسعر الفائدة على الدوالر       اإل -

 يـؤدى تـشديد   كما قـد . مثل مصرالتى تتبنى نظماً أكثر مرونة ألسعار الصرف     

وقت تتجه فيه  ق أوضاع التمويل الخارجى فىيضيتالسياسة النقدية األمريكية إلى 

 إلصدار سندات بالعملة األجنبية للوفاء باحتياجات       بلدان الدول الناشئة  الكثير من   

  . العامةموازناتها فى العجزتمويل 

 الدول خارج إلى األموال رؤوس تدفق إلى الدوالر على الفائدة رفع قد يؤدى  كذلك -

 أسـعار  علـى  محتملـة  ضغوطات وجود لىإ ثم ومن الصاعدة واألسواق النامية

 .الخارجى  العامالدين خدمة أعباء فى وارتفاع والصرف الفائدة

- ٢٨ -



فـى   ٢٠١٧/٢٠١٨تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المـالى          وقد   -

 فى ظل وجود توازنـات  وذلك ؛ توقع إستقرار معدالت نمو اإلقتصاد العالمى    ضوء

حية ووجود عدد مـن     من نا لعدد من البلدان    حسن وتيرة النشاط اإلقتصادي     تبين  

 فى ضوء نتـائج     ويأتى التحسن . المخاطر التى تحول دون ذلك من ناحية أخرى       

اإلقتصادات المتقدمة وأيضاً الناشئة؛ ويأتى     لبعض   ٢٠١٦النصف الثانى من عام     

افى اإلنتاج الصناعى، وإرتفـاع  على رأسها الواليات المتحدة األمريكية متأثراً بتع    

ادة الكبيرة التى شهدها سـعر الـدوالر األمريكـي منـذ        سهم األمريكية، والزي  األ

إنتهاج سياسات مالية تحفيزيـة     باإلضافة إلى توقع     ،٢٠١٦ نوفمبر   ٨إنتخابات  

خالل المرحلة المقبلة مما سيكون له تأثير إيجابى على إنعـاش ودفـع حركـة               

كما تحسنت مؤشرات األداء اإلقتصادى لدول أخرى خالل تلـك           .اإلقتصاد العالمى 

ستفادة األخيرة من إرتفاع أسعار النفط نتيجـة        إالفترة مثل اليابان وروسيا حيث      

 . لتخفيض حجم المعروض من قبل البلدان المنتجة

 تظل المخاطر المحيطة بالتوقعات المستقبلية مرهونة بعـدة         ؛خروعلى الجانب اآل   -

التى قد تغيرات عديد من الدول والمؤسسات العالمية للعوامل وعلى رأسها ترقب ال

تحدث نتيجة لتغير اإلدارة األمريكية مما يكون له أثر هام على حركـة اإلقتـصاد       

العالمى فضالً عن التباطؤ الذى يشهده النمو اإلقتصادى فى عـدد مـن الـدول               

المؤثرة فى اإلقتصاد العالمى خاصة منطقة اليـورو عقـب تـصويت بريطانيـا              

دالت النمو اإلقتصادى لدول أمريكا     بالتخارج من دول اإلتحاد األوروبى، وتأثر مع      

الالتينية فى ظل ضيق األوضاع المالية فى المكسيك وما تتعرض لـه مـن أثـار     

وذلـك  . الواليات المتحدة األمريكية  عالقتها ب معاكسة بسبب عدم اليقين المرتبط ب     

 ،الـسيولة معـدالت   باإلضافة إلى تأثر حجم اإلستهالك لدولة الهند نتيجة لنقص          

تـأثر  لألوضـاع الداخليـة و    إلنكماش الذى تشهده دولة تركيا نتيجة       فضالً عن ا  

 السياسية نتيجـة للحـروب      - المخاطر الجغرافية كما ان   .  بها إيرادات السياحة 

 ستؤثر على معـدالت النمـو       األهلية والصراعات فى بعض دول الشرق األوسط      

 .والقدرة على جذب مزيد من التدفقات االجنبيةقتصادى اإل
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 :ساسيةالسلع األ -٢

 في ظل نجـاح     ٢٠١٧شهدت أسواق النفط الدولية انتعاشاً نسبياً منذ بداية عام           -

نتاج خـالل الـستة      في التوصل التفاق لخفض كميات اإل      منتجى النفط الرئيسيين  

  قابلة للتمديد حسب التطورات في أسـواق الـنفط         ٢٠١٧أشهر األولى من عام     

، حيث ارتفعت في    أسعار خام برنت  تفاق في رفع    وبالرغم من فاعلية اإل   . العالمية

رتفاع إ، إال أن ٢٠١٦تقريباً ما بين شهري نوفمبر وديسمبر % ٢٠أعقابه بنسبة 

 من  سيحدنتاج مما   منتجين على العودة لرفع كميات اإل      ال شجع العديد من  األسعار  

وعلـى جانـب   . ٢٠١٨ و٢٠١٧الزيادة المتوقعة في أسعار النفط خالل عـامى     

لب في ظل تحـسن مـستويات النـشاط         ع تزايد مستويات الط   الطلب، فمن المتوق  

 .قتصادي العالمى حسب تقديرات كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة األوبكاإل

لـى  إوبناء عليه، تشير تقديرات المؤسسات الدولية وبنوك االستثمار العالميـة            -

يل خـالل   دوالر للبرم٥٥ - ٥٠ستقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين    إ

 دوالر للبرميـل  ٦٠ - ٥٥لـى نحـو    إ لتصل   ٢٠١٨ترتفع فى   قد  ،  ٢٠١٧عام  

تفترض تقديرات الموازنـة    لذلك ف . الت النمو والطلب العالمى   مدفوعة بزيادة معد  

 دوالر  ٥٥عنـد   ) خـام برنـت   (سعار بترول   أل  متوسط خالل العام المالى الجديد   

 .٢٠١٧/٢٠١٨للبرميل خالل العام المالى 

تعافى فـى األسـعار فـى    األسواق  فمن المتوقع أن تشهد ؛لق بالمعادن فيما يتع و -

مـن  % ٥٠ التى تمثل نحـو      ضوء التوسع فى أنشطة التشييد والبناء فى الصين       

كذلك ستجد أسعار المعادن دعمـاً مـن        . ستهالك العالمى من المعادن   إجمالى اإل 

قتصادات المتقدمة لتنفيذ عدداً من مشروعات البنية إرتفاع مستويات الطلب فى اإل

 فمن المتوقع، طبقاً لتقديرات البنك الـدولى،        ؛أما عن المعادن النفيسة   . األساسية

، بسبب توقعات بـضعف    ٢٠١٧  عام فى% ٧بنحو  في أسعارها   أن تشهد تراجعاً    

قية فى   وأسعار الفائدة الحقي   الدوالرستثمارى فى ضوء توقعات بارتفاع      الطلب اإل 

 .الواليات المتحدة
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طبقاً لتقديرات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك  وفى المقابلو -

أسعار السلع الغذائية خالل العامين فى رتفاع طفيف إ تحقيق من المتوقعف الدولى

بفعل مالئمة مستويات المعروض منها وارتفاع مستويات  ٢٠١٨ و٢٠١٧

 . الرئيسية وتحسن الظروف المناخيةالمخزون من السلع الغذائية

تجاه الهبوط الذي إسعار السلع األولية ومنها القمح كسر أومن المتوقع أن تشهد  -

تخذته خالل السنوات السابقة والعودة إلى الصعود خالل العام المالي القادم، إ

عداد تقديرات الموازنة العامة في ضوء افتراض شراء طن إوعلى ذلك فقد تم 

 دوالر للطن، وذلك في ظل التوجيهات بشراء االنتاج ٢٢٢لى أساس القمح ع

 دوالر ١٨٦المحلي من القمح بنفس تكلفة شراء المستورد، والتي تقدر بنحو 

 . دوالر للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون٢٢٢للطن تصل إلى 
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  املالية السنة العامةوازنةامل شروعمب اجلديدة والتوجهات املالمح أهم : ًرابعا
٢٠١٧/٢٠١٨: 

 

فائض أولى ألول مرة تحقيق  ٢٠١٧/٢٠١٨يستهدف مشروع موازنة العام المالى  -

 مقارنة بعجز أولى اإلجمالىمن الناتج المحلى % ٠,٣يصل إلى طويلة  سنواتمنذ 

ــع % ١,٦ ــاممتوق ــالىللع ــالى % ٣,٥ و٢٠١٦/٢٠١٧  الم ــام الم ــى الع ف

 وازنة العامة نحوف فى مشروع المكما يبلغ العجز الكلى المستهد. ٢٠١٥/٢٠١٦

 - %١٠,٥فـى حـدود     متوقـع   عجز  جمالى مقارنة ب  من الناتج المحلى اإل   % ٩

، وهو ٢٠١٥/٢٠١٦ عامفى % ١٢,٥، ونحو  خالل العام المالى الجارى%١٠,٨

% ٩٥ما سوف ينتج عنه خفض الدين العام ألجهزة الموازنة العامة للدولة إلـى      

 . المحلىمن الناتج% ١٠٢نزوالً من متوقع من الناتج المحلى اإلجمالى، 

 فى مـشروع     العامة  إجمالى اإليرادات  من خالل زيادة  بالدرجة األولى   ويأتى ذلك    -

% ٢٩,٦ مليار جنيه بزيادة     ٨٣٥يصل إلى   ل ٢٠١٧/٢٠١٨موازنة العام المالى    

وتأتى هذه الزيادة بشكل أساسى فى ضوء . ٢٠١٦/٢٠١٧عن متوقع العام المالى 

مـن  % ١٤,٧( مليار جنيه    ٦٠٤ اإليرادات الضريبية لتصل إلى      يادةإستهداف ز 

متوقع العام المالى   ) من الناتج % ١٣,٤( مليار جنيه    ٤٥٨، مقارنة بنحو    )الناتج

 .الجارى

 فى مـشروع   العامةالمصروفاتستمرار سياسات ترشيد    إ المستهدف من    أنه كما -

  تريليون١,٢صل إلى لت% ٢١,٣بنحو لترتفع  ٢٠١٧/٢٠١٨موازنة العام المالى 

 كنتيجـة    العام المالى الجـارى     خالل  مليار جنيه متوقع   ٩٩٤بنحو  جنيه مقارنة   

 مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدالت نمو فاتورة األجور

 مقارنة   مليار جنيه  ١٣٥,٤ ليصل الى  ستثمارياإلاإلنفاق  وبالتوازي سيتم زيادة    

 زيادة مخصصات كما سيتم   .  العام المالى الجارى    فى وقعمليار جنيه مت   ٩١بنحو  

نفاقـه خـالل عـام      إ مقارنـة بـالمتوقع      %٢٩,٧شراء السلع والخدمات بنحو     

٢٠١٦/٢٠١٧. 
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٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧
مشروع موازنةمتوقع

٤٥٦٫٨٤٦٥٫٢٤٩١٫٥٦٤٣٫٨٨٣٤٫٦٢٩٫٦إجمالى اإلیرادات
٢٦٠٫٣٣٠٦٫٠٣٥٢٫٣٤٥٨٫٠٦٠٣٫٩٣١٫٨إیرادات ضریبیة

-٩٥٫٩٢٥٫٤٣٫٥١٫٦١٫١٢٩٫٨المنح 
١٠٠٫٦١٣٣٫٨١٣٥٫٦١٨٤٫٢٢٢٩٫٦٢٤٫٦إیرادات غیر ضریبیة

٧٠١٫٥٧٣٣٫٤٨١٧٫٦٩٩٤٫٤١،٢٠٦٫٠٢١٫٣إجمالى المصروفات
١٧٨٫٦١٩٨٫٥٢١٣٫٧٢٢٢٫٧٢٣٩٫٦٧٫٦األجور وتعویضات العاملین

٢٧٫٢٣١٫٣٣٥٫٧٣٩٫٨٥١٫٦٢٩٫٧شراء السلع والخدمات
١٧٣٫١١٩٣٫٠٢٤٣٫٤٣٠٣٫٩٣٨١٫٠٢٥٫٤الفوائد

٢٢٨٫٦١٩٨٫٦٢٠١٫٠٢٧٨٫٥٣٣٢٫٧١٩٫٥الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
٤١٫١٥٠٫٣٥٤٫٦٥٨٫٦٦٥٫٨١٢٫١المصروفات األخرى

٥٢٫٩٦١٫٧٦٩٫٢٩٠٫٩١٣٥٫٤٤٨٫٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات) 
٢٤٤٫٧٢٦٨٫١٣٢٦٫١٣٥٠٫٦٣٧١٫٤٥٫٩العجز النقدى

١١٨-١٠٫٧١١٫٣١٣٫١٧٫٧١٫٤صافى حیازة األصول المالیة -
٢٥٥٫٤٢٧٩٫٤٣٣٩٫٣٣٥٨٫٢٣٧٠٫٠٣٫٣العجز الكلى

١٢٫٢١١٫٥١٢٫٥١٠٫٥٩٫٠نسبة إلى الناتج المحلى

-١٢٠٫٢-٨٢٫٣٨٦٫٤٩٥٫٩٥٤٫٤١١٫٠العجز األولى
-٣٫٩٣٫٦٣٫٥١٫٦٠٫٣نسبة إلى الناتج المحلى

ارة المالیة المصدر : وز

ملخص عرض مشروع الموازنة العام ة للدول  ة للع  ام الم  الى  ٢٠١٨/٢٠١٧
(ملیار جنیھ)

نسبة النمو البیان
(%) فعلى

 
علـى مالمـح وتوجهـات مـشروع         المالية االجمالية المستهدفة     وتنعكس األهداف   

 : على النحو التالى٢٠١٧/٢٠١٨الموازنة العامة للعام المالى 

 :قتصاديةجتماعية والعدالة اإلية اإلالحما ) أ(

  :التوسع فى برامج الدعم النقدى .١

 سـتهداف إ آليات وتطوير لمستحقيه الدعم وصول ضمان على لحكومةا تحرص -

 الدعم من التحول عملية األخيرة السنوات فى تبنت فقد بالرعاية ىاألول لفئاتا

وسـوء اإلسـتخدام    الفاعلية  بعدم تسمإ والذى خدمة أو بسلعة مباشرة المرتبط

زيادة العبء المالى   وختالالت فى العدالة االجتماعية،     إنظراً لما يترتب عليه من      

 ويفـتح   على الخزانة، وتشوه األسعار بشكل يؤثر سلباً على المنتج والمستهلك         

 :ويظهر ذلك فى هيكل الدعم والمنح والمزايا االجتماعية كما يلى. الباب للفساد

٫٢

- ٣٣ -



 
مـن  % ٦٤ على   ٢٠١١/٢٠١٢ المالى العام فى لبتروليةا المواد دعم ستحوذإ -

فقط % ٣٣إجمالى الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى          

باإلضافة إلى دعـم الكهربـاء       ٢٠١٧/٢٠١٨فى مشروع موازنة العام المالى      

لتفسح )  والمنح والمزايا اإلجتماعية من قيمة الدعم %٤٢بإجمالى  % (٩بنسبة  

دعم السلع التموينية ودعـم صـناديق        و ل لزيادة كبيرة فى الدعم النقدى     المجا

 ٢٠١١/٢٠١٢ فى العام المالى     %٢٦المعاشات والتى إرتفعت فى مجملها من       

ع موازنة   من إجمالى الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية فى مشرو        %٤٢,٧إلى  

 .٢٠١٧/٢٠١٨العام المالى 

 

 

- ٣٤ -



 مليـار   ١٠وتكافل وكرامة من     تماعى الضمان اإلج  اتمعاشرتفعت مخصصات   إ -

مليار جنيـه فـى      ١٥,٤ إلى نحو    ٢٠١٦/٢٠١٧ فى العام المالى      متوقع جنيه

حيث % ٥٠ بنسبة نمو قدرها نحو      ٢٠١٧/٢٠١٨مشروع موازنة العام المالى     

 -م  ايتاأل(مستحقة سواء من    أسرة   مليون   ١,٧ نحولالمعاشات المقدمة   تغطى  

 - ات العـاجز  - إذا توفيت أو سـجنت       اتقللمط أوالد ا  - ات المطلق -مل  ااألر

 ٣ لمدة ال تقل عن سر المساجينأ –ت التى بلغت سن الخمسين ولم تتزوج     االبن

 إلـى  برنامجى تكافل وكرامة زيادة أعداد المستفيدين من     توقع  كما تم   ). سنوات

 مليار جنيه حيث يستهدف برنامج      ٧,٨عتماداته إلى   إ مليون أسرة لتصل     ١,٧

 ١٨حتى سن    بالمدارس   أطفالئات التى تعانى من الفقر الشديد ولديها        تكافل الف 

سنة، بينما يستهدف برنامج كرامة فئات تعانى من الفقر الـشديد وال تـستطيع    

 الـذين   األشـخاص  سنة،   ٦٥ فوق سن    سنين وكبار السن  ، الم اإلنتاجالعمل أو   

 .لديهم عجز كامل

 :تزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشا .٢

بصورة مضطردة وهو ما يتطلـب  نظراً الستمرارية تفاقم أعباء نظام المعاشات        -

والحاجة إلى الحد زيادة تخصيص المزيد من موارد الدولة لدعم نظام المعاشات       

من هذه األعباء المتزايدة على الخزانة العامة، تعمل وزارة المالية جنبـاً إلـى              

د مشروع نظام جديد للتأمينـات      اجنب مع وزارة التضامن االجتماعي على إعد      

جتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المـواطنين           اإل

، حسين المعاشات واألجور التأمينيـة    أقل تعقيداً من النظام الحالي يساعد على ت       

ستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة ون مموالً ذاتياً وقادراً على اإل     على أن يك  

 .دوريةالعامة بصورة 

- ٣٥ -



وتحـويالت  بدعم وتوجيه مخصـصات     العامة  الخزانة   أن تقوم    المستهدف من -

 عـام  مليـار جنيـه فـى    ١١٠ بنحـو  المعاشـات  منظومـة  مالية لمـساندة  

 ٦٢,٥ صناديق المعاشات بنحـو      دعم؛ من ضمنها مخصصات     ٢٠١٧/٢٠١٨

 مليـار جنيـه فـى موازنـة العـام المـالى             ٥٢,٥ مقارنة بنحو    مليار جنيه 

 مليار جنيه حصة ١٨,٨، باإلضافة إلى %١٩بنسبة نمو قدرها  ٢٠١٦/٢٠١٧

فـى صـندوق التـأمين      ) والتى هى جزء من األجور    (كصاحب عمل   الحكومة  

 . مليار جنيه فوائد على صكوك المعاشات٢٩,١وللعاملين بالحكومة جتماعي اإل

 

 :زيادة مخصصات دعم السلع التموينية وزيادة كفاءة المنظومة .٣

 إسـتهداف زيـادة أعـداد       ٢٠١٧/٢٠١٨زنة العام المالى    يشمل مشروع موا   -

 ٧٦,٨ مليون مستفيد ونحـو      ٧١المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو        

 . مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات

- ٣٦ -



يبلغ الدعم الموجه للغذاء شامالً دعم المزارعين فى مشروع الموازنة العامـة             -

 فى موازنـة     متوقع مليار جنيه  ٤٩,٥بالمقارنة بنحو   يار جنيه    مل ٦٤,٢نحو  

 .عن العام السابق% ٢٩,٥بنسبة نمو  ٢٠١٦/٢٠١٧العام المالى 

 :قرار خصم ضريبى على دخول الموظفين خاصة األقل دخالًإ .٤

صـالحية  ألثر السلبى لتنفيذ اإلجراءات اإل    طار جهود الحكومة للحد من ا     إفى  

ألكثر فقراً فى المجتمع، تتضمن موازنة العـام المـالى    على الطبقات المتوسطة وا   

خل علـى    على قـانون ضـريبة الـد       تعديل االثر المالى القتراح   ٢٠١٧/٢٠١٨

 )سعر الضريبة ( من الضريبة    هشريحة األولى المعفـأ  لاالمواطنين بهدف رفع حد     

 قرار خصم ضريبى متدرج على جميع شرائح الدخلإ و جنيه٧٢٠٠ نحو  إلىلتصل

% ٨٠ب الـدخول المنخفـضة يـصل الـى       صحابحيث يتم اقرار خصم ضريبى أل     

 مليـار جنيـه     ٧ بتكلفة تصل إلى نحو      %٤٠اب الدخول المتوسطة بنحو     حوالص

 . ستتحملها الخزانة العامة كخفض فى إيراداتها الضريبية

 :زيادة مخصصات الصحة والتعليم .٥

، ١٩،  ١٨( أرقـام    ٢٠١٤مصر العربية   تضمنت مواد دستور جمهورية     

نفاق الحكومى على قطاعات الصحة والتعليم      إلتخصيص نسب من ا   ) ٢٣ ،٢١

جمـالى    الناتج القومى اإل   ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى من       

على التوالى تتصاعد تدريجياً حتـى تتفـق مـع           %١ ،%٢ ،%٤،  %٣تبلغ  

  .المعدالت العالمية

- ٣٧ -



 ٢٠١٥/٢٠١٦لتزام بهذه النسب بدءاً من موازنة السنة المالية         أصبح اإل 

ر الدولية والتعريفات السليمة    هدف رئيسى للحكومة تسعى لتنفيذه وفقاً للمعايي      

نفاق الحكومى على هذه القطاعات، بهدف تحقيق الكفاءة والفاعليـة مـن            لإل

كانيات مت مع مراعاة القدرات البشرية واإل     عتمادات لهذه القطاعا  صيص اإل تخ

مثل، ولتحقيق المواءمة بـين     ستخدام األ الفنية فى إستخدام هذه اإلعتمادات اإل     

التوازن المالى فى توزيع الموارد على مختلف القطاعـات وتحقيـق النـسب             

المشار إليها سلفاً لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فقد           

عـروض علـى المجلـس المـوقر إدراج         تضمن مشروع الموازنة العامة الم    

 :يق هذه النسب وفقا للمبادئ األساسية التاليةعتمادات المالية الالزمة لتحقاإل

ó نفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات أن مفهوم اإل

الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليـل إحـصاءات ماليـة             

 الصادر عن صندوق النقد الدولى والتى تشمل مـا          ٢٠٠١الحكومة العامة   

والمصالح التابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو تنفقه الوزارات 

لى إنفاق شركات   إضافة   حكومية باإل  إقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية     

أن كل ذلك يدخل   باعتبار    المملوكة للدولة  القطاع العام وقطاع األعمال العام    

 . نفاق الحكومى العامفى مفهوم اإل

ó   على هذه القطاعات من خـالل كافـة         عتمادات التى تصرف  حصر كافة اإل 

الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنـة           

العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات االقتصادية وكذا سواء          

كانت هذه الجهات مصنفة وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامـة للدولـة        

بيعة نشاطها الرئيسى أو مبوبة بقطاعات      التعليم حسب ط   بقطاع الصحة أو  

 .أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمات لهذه القطاعات

- ٣٨ -



ó         مراعاة عدم حدوث إزدواج فى حساب النفقة وذلك من خالل إعادة تبويـب

 .إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع أخر

ó            مثل  ١/تحميل هذه القطاعات الوظيفية بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام

نفاق كل قطـاع مـن   لوظيفية على أساس الوزن النسبى إل   باقى القطاعات ا  

تم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجـة بالمـشروع         قد  و .هذه القطاعات 

 على هـذه    نفاقكلفة الحصول على المال المخصص لإل     باعتبار أنها تمثل ت   

لقطاعات  وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كافة ا      الخدمات

 . الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى

ó نفاق على الخدمات الصحية بصفة خاصة يتسع ليشمل خدمات         أن اإل عتبار  إ

ساسـيان فـى   أتوفير مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارهما مقومـان         

وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين وذلك     سليمة  تحقيق معدالت صحية    

ن منظمة الصحة العالميـة ومكتـب       لدولية الصادرة ع  تساقاً مع المعايير ا   إ

نسان والتى تؤكد على أن الصحة العامـة تـشمل          األمم المتحدة لحقوق اإل   

 باعتبارهما من مؤشرات الـصحة      ٢ /توفير خدمات المياه والصرف الصحى    

على سبيل المثال كميـة الميـاه النقيـة لكـل        من هذه المؤشرات    العامة و 

 المتمتعين بمرافق صرف صـحى متميـز فـى          مواطن، نسبة عدد السكان   

 . وغيرها من المؤشراتالريفية/المناطق الحضرية
 

 

                                                        
زة الموازنة العامة للدولة ضمن قطاع الخـدمات العامـة وال تـوزع علـى                تدرج نفقات خدمة الدين العام الجه      ١/

القطاعات الوظيفية حيث أن وزارة المالية هى المنوط بها إدارة هذا االنفاق من خـالل إصـدار األذون والـسندات          
 .تمويل عجز الخزانة العامة للدولةل
مستقبل حـضرى أفـضل     ، نحو   امى لحقوق االنسان   مكتب المفوض الس   -األمم المتحدة ،  منظمة الصحة العالمية   ٢/

 . ٣٥، صحفة الوقائع رقم الحق فى المياه

- ٣٩ -



ة المعروض نفاق بمشروع الموازنلى يوضح النسب الدستورية وحجم اإلوالجدول التا
:ليها إ رالربع المشالكل قطاع من القطاعات أ  

 المبالغ بالمليون جنيه 

 القطاع
النسبة وفق 

 الدستور

المخصص 

شروعبالم  

النسبة للناتج المحلى 

 اإلجمالى

الجامعيالتعليم قبل   ٤,٠%  ٤,١ ١٤١،٠٥٧%  

العاليالتعليم   ٢,٠%  ٢,٠ ٦٨،١٥٥%  

%٣,٠ الصحة  ٣,١ ١٠٥،٢١٧%  

العلميالبحث   ١,٠%  ١,٠ ٣٥،٤١٥ 

جمالى العاماإل  ١٠,٠%  ١٠,٣ ٣٤٩،٨٤٤%  
 

 :قتصادى والتشغيلدفع النشاط اإل ) ب(

 :الحكوميةستثمارات زيادة مخصصات اإل .١

موارد اضافية تمكنهـا     للدولةتيح  بما ي نفاق الحكومى   ولويات اإل أعادة ترتيب   إ -

لـى  إستثمارات على الخدمات العامة من صحة وتعليم، باإلضـافة          من زيادة اإل  

والميـاه  والغـاز  تطوير البنية التحتية كالطرق والكبارى وشـبكات الكهربـاء          

 وزيـادة وحـدات     العـشوائيات والصرف الصحى والمواصالت العامة وتطوير      

توليد فرص  ستثمارات لها دور كبير فى      اإلتلك  ن  أ، خاصة و  ن اإلجتماعى اسكاإل

 .العمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة لإلقتصاد المصرى

 تساهم تلك اإلستثمارات فى إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقـدمتها            -

كان منخفض التكـاليف وتطـوير     مشروعات الطرق وإستصالح األراضى واإلس    

 . العشوائيات ومترو األنفاق وتطوير السكك الحديدية، وغيرها

%
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  فى مشروع الموازنة العامة للعـام      ستثماريةلموازنة اإل من المتوقع أن تصل ا     -

 مليـار جنيـه     ٦٥ مليار، منها نحـو      ١٣٥,٤ إلى نحو  ٢٠١٧/٢٠١٨المالى  

عن متوقـع العـام الجـارى       % ١٨,٦ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة       

ويهدف مشروع موازنة العـام     . والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى      

الحفاظ على معدل مرتفع لإلسـتثمارات الحكوميـة        إلى   ٢٠١٧/٢٠١٨المالى  

لتطوير وتحديث البنية األساسية، وبما يتفق مع القدرة اإلستيعابية والتنفيذيـة           

إعطاء أولوية إلسـتكمال تنفيـذ المـشروعات        للجهات المنفذة، باإلضافة إلى     

 .  سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرىبها السابق البدء 

 :تطوير أداء منظومة اإلدارة الضريبية .٢

 إلـى تطـوير   ٢٠١٧/٢٠١٨تستهدف الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى     

 : خاللمنأداء المنظومة الضريبية 

- ٤١ -



 بما يزيد من مـوارد      الضريبية القاعدة توسيع على والعمل بىالضري ستقراراإل -

 .الدولة

 . المنازعات الضريبيةنهاءإ قانون والتوسع في تنفيذتفعيل  -

ت المتوسـطة   آللمنـش لتبسيط المعاملـة الـضريبية      قانون موحد   اإلنتهاء من    -

 .والصغيرة

وجـود  اإلجراءات الضريبية وبما يساهم فـي        توحيدعداد قانون   إنتهاء من   اإل -

تساق كامل بين اإلجراءات الضريبية المتبعة مـن قبـل مـصلحة الـضرائب              إ

 .)ضريبة الدخل والقيمة المضافة(المصرية 

 الضريبية  قراراتاإل تبسيط ورفع كفاءتها والعمل على      دارة الضريبية تحسين اإل  -

  .تقليل المنازعاتل
 

  الرابعة من مـشروع  تطوير وتحسين المنظومة الجمركية من خالل تنفيذ المرحلة        .٣

 من وضـع قـانون      واالنتهاء الكشف باألشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية      

ـ  أفـضل جديد للجمارك يساهم في محاربة التهرب الجمركي واتبـاع           ت ا الممارس

   .لى السوق المصرىإالدولية التي تضمن سرعة نفاذ السلع من و
 
 :نفاق العامالعمل على تحسين كفاءة اإل) ج(

 :كثر كفاءة للدين العامأدارة إويع مصادر التمويل وتن .١

 تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخـارجى  على سياسة وزارة المالية   تعتمد -

سعار الفائدة فى السوق المحلى على خدمة الدين وذلـك     أرتفاع  إللحد من تأثير    

) منخفض التكاليف وطويل االجل   (ستفادة من وسائل تمويل ميسره      من خالل اإل  

ستهداف تمديد آجال   إباإلضافة إلى   .  أو األسواق الدولية   من المؤسسات الدولية  

إصدارات أذون وسندات الخزانة إلـى آجـال أطـول، ومـع توسـيع قاعـدة                

،  العـام المستثمرين وبما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين    

وسندات الخزانة وذلك من خالل جذب المؤسسات اإلستثمارية لإلكتتاب في أذون 

 .في السوق المحلية

- ٤٢ -



 

ستحداث أدوات تمويلية جديدة مثل الـصكوك، وتنـشيط         إوتعمل وزارة المالية على      -

 .السوق الثانوية للسندات

 :ترشيد دعم الطاقة .٢

نفاق  مواصلة الجهود لرفع كفاءة اإل     ٢٠١٧/٢٠١٨تشهد موازنة العام المالى      -

ء من الوفر المالى المحقق لتمويل جزالعام من خالل ترشيد دعم الطاقة وتوجيه    

 ستهداف الطبقات األولى بالرعايـة    إجتماعية األكثر كفاءة فى     برامج الحماية اإل  

بما يمكن الدولة من إعادة توجيه      و عدالت الدين العام  مالعجز و إلى جانب خفض    

مواردها لصالح التنمية اإلقتصادية والبشرية واإلجتماعية بدالً من سداد فوائـد           

 . الديون

 مليـار جنيـه لـدعم المـواد البتروليـة للعـام المـالي            ١١٠دراج نحو   إتم   -

لى إرتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه باإلضافة إ فى ضوء   ٢٠١٧/٢٠١٨

 المـواد  تاحـة إ لى زيادة تكلفـة إرتفاع أسعار البترول العالمية وهو ما يؤدى      إ

 . البترولية
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 دعم المواد البتروليـة علـى       صالح منظومه إ قدماً فى    ىتعتزم الحكومة المض   -

المدى المتوسط فى قطاع الطاقة باعتباره إصالح ضروري إلزالـة التـشوهات         

سـتخدام رأس   إستثمارات كثيفـة    إقتصاد التى أدت إلى جذب       اإل السعرية داخل 

فضالً عن  . المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشغيل         

 :صالحاتشمل هذه اإلوت. لى البيئةثاره السلبية عآ

ó للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البتروليـة   تطبيق المنظومة الجديدة

 .بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسرب

ó  ستهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسطإتحقيق أفضل . 

ó            إجراء إصالحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظـيم

دولة ويـساهم  ائد فى قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة لل         الع

ـ جتماعية وتحقيـق اإل   فى تمويل البرامج اإل    تدامة الماليـة ومعالجـة     س

 .ختالالتاإل

 ٢٠١٧/٢٠١٨ مليار جنيه لدعم الكهرباء خالل العام المالى         ٣٠دراج نحو   إتم   -

ناتج عـن بيـع التيـار    بما يضمن تغطية العجز المالى لدى شركات الكهرباء ال    

عادة هيكلـة تعريفـة دعـم       إالكهربائى بأقل من تكلفته وبما يتسق مع برنامج         

 . الكهرباء

ستكمال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفتح           إ -

ستثمار فى  نتاج الكهرباء وتشجيع اإل   إالمجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى       

بما يعود بمـردود إيجـابى علـى خفـض          وجديدة والمتجددة   مجاالت الطاقة ال  

 .التكاليف وتوفير الطاقة الالزمة لدعم خطة التنمية
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 :نضباط المالى واإلدارى ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومىإلتحقيق ا .٣

فى ضوء المستجدات االقتصادية، ولمواكبة إجراءات ضبط اإلنفاق العام، فـسوف      

انون ربط الموازنة العامـة للدولـة، بتقـديم         تقوم وزارة المالية فى أعقاب صدور ق      

ق الحكومى وذلك   نضباط المالى و اإلدارى ورفع كفاءة اإلنفا      تحقيق اإل قرار ل مشروع  

 وزارة المالية تراعىسو .دارية تطبيقهسهل على الجهات اإل وبما يعلى نحو جديد كلياً 

 : إعداد مشروع القرار ما يلىعند 

ó به وتنفيذهسترشادلموضوعات لسهولة اإللقرار وفقاً لتقسيم و تبويب ا . 

ó             إضافة كافة المستجدات من قرارات رئيس مجلـس الـوزراء، وقـرارات

مجلس الوزراء ذات الصلة والصادرة عن جلساته المختلفة خالل السنوات          

  .٢٠١٢ لسنة ٨٠٠قرار رقم التالية على صدور 

ó  قانون تفضيل إضافة جزء خاص بالشراء من المنتج المحلى بما يتوافق مع

 .٢٠١٥لسنة ) ٥(قم رالمنتج المصرى 

ó      ستدامة وعدم اللجوء إلى إصـدار قـرار      صياغة القرار على نحو يحقق اإل

جديد مع صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة فى بداية كل عام مالى،             

 . دعت الضرورة إلى ذلكاذاوإنما يقتصر األمر على تعديل بعض المواد 

  :ميكنة العمليات الحكومية .٤

 خالل عـام   باستكمال ما بدأته٢٠١٧/٢٠١٨تلتزم وزارة المالية خالل موازنة   -

إلنجاز كافة  وذلك  لكترونية داخل الوزارة،    تطوير النظم اإل  ، فيما يتعلق ب   ٢٠١٦

تاحة بيانات لمتخذي القـرار وخلـق       إعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية و    األ

  :ىلكترونية هومن اهم هذه المنظومات اإل، ذبستثماري جاإمناخ 

- ٤٥ -



Ø ةي الحكومالماليةمعلومات الدارة إ نظام MISFG :عداد ومراقبة إمختصة بال

 . إلكترونياً وذلك من خالل ميكنة الوحدات الحسابيةتنفيذ الموازنة
 
Ø       المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحدTSA:     وهى مختصة بتفعيل كافة 

اإللكتروني الحكومي من خـالل حـساب الخزانـة الموحـد           عمليات الدفع   

 وإلغـاء العمـل     عداد موقف مـالي لحظـي     إالمفتوح في البنك المركزي و    

 .بالشيكات الحكومية الورقية
 
Ø     وهو مختص بتنفيذ جميع : مركز الدفع والتحصيل اإللكتروني لوزارة المالية

وامر الدفع  أام  لكترونية باستخد إعمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة      

 . والتوقيع اإللكتروني

 

 :تطوير وتحديث طريقة إعداد وعرض الموازنة العامة للدولة .٥

فى إطار حرص وزارة المالية على تطوير أدواتها المالية وعلى األخص طريقة   

إعداد الموازنة العامة وعرضها وفقاً ألحدث األسس العالمية ومدعومة من مجلـسكم            

مرتكـزة   العامة ال  موازنةال خطوات واإلجراءات الالزمة إلعداد   الموقر فجارى إتخاذ ال   

 وذلك من خالل إستصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مركزية           على البرامج 

لموازنة البرامج واألداء بوزارة المالية تكون هى المنوط بها التنسيق مع الوحـدات             

يعطى مجاالً أفضل للمتابعـة     ، مما   التى سوف تنشأ فى الوزارات األخرى لهذا الشأن       

والتقييم كما يخدم المساءلة بشأن مؤشرات األداء ومخرجات اإلنفاق علـى الـصحة             

 . على وجه الخصوصوالتعليم والبحث العلمى
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 :صالحات هيكلية أخرىإ .٦

 :تطوير منظومة المشتريات الحكومية -

Ø           قـانون المناقـصات    (إعداد مشروع قانون جديـد للتعاقـدات الحكوميـة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للمـشتريات          :)ايداتوالمز

والتعاقدات الحكومية يتوخى إرساء مبادىء الثقة فى التعامل بـين كافـة            

األطراف، ويحقق معايير اإلنفاق الكُفء للمال العام، ويعلى من فكرة تحقيق     

المصلحة العامة بمفهومها األرحب الذى يشمل مصلحة المـواطن، وكافـة      

ـ منهـا مجتمـع األعمـال، والحكومـة، و        ئات المجتمع و  ف دعم سياسـة   ي

عتماد على وسائل حديثة تساير التقدم التكنولـوجى        الالمركزية، ويتبنى اإل  

لكترونى، ويشجع تطبيق الحلـول     فى تسجيل الموردين والشراء والدفع اإل     

ينـشر  ستشارية بمنهجية مناسـبة، و    كارية فى التعاقد على األعمال اإل     بتاإل

المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة،         

 .واألخالقيات، وغيرها
 
Ø            ٨٩ومن أهم التعديالت المقترحة على قانون المناقصات والمزايدات رقـم 

 :، والتى من شأنها تحسين الخدمات العامة ما يلى١٩٩٨لسنة 

 على مرحلتين، وطلـب  اقصةالمن: تين للشراء همادإضافة طريقتين جدي   •

قتراحات، وذلك للحاالت التى يتعذر فيها على الجهات الحكومية         تقديم اإل 

التحديد الفنى الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المركبة لبعض األصناف 

واألعمال والخدمات والمشاريع التى يتطلب تنفيذها حلوالً فنيـة غيـر           

 .لحل مشكالت محددةنتائج  تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو

ستئجار إمن خالل (التحول إلى تلقى الخدمات بديالً عن شراء المنقوالت    •

 ).المنقوالت ذات الطبيعة الخاصة

% ١,٥ يزيد عن نـسبة      ما ال لى  إبتدائى  خفض قيمة خطاب الضمان اإل     •

 . من القيمة التقديرية للعملية
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 .التأهيل المسبق للموردين ومقدمى الخدمات والمقاولين •

عتماد شروط نموذجية لكل من توريد السلع والتعاقد علـى األشـغال            إ •

والخدمات لتكون جزءاً من القانون أسوة بمشروع العقـد النمـوذجى،           

ة طـرح   وذلك لمساعدة أجهزة الدولة والقطاع الخـاص فـي سـرع          

 .تقليل نسبة المخاطر على الجهات اإلداريةالمشاريع وإعداد العروض و

وزارة المالية قد أتاحت الفرصة لمجتمـع األعمـال         وتجدر اإلشارة إلى أن     

والمؤسسات الدولية إلبداء الرأى بشأن هذه المقترحات، وفـتح حـوار موسـع             

 ٢٠١٧وجدير بالذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد إنتهى  فى يناير             . حولها

خـرى ذات   وافق بينه وبين بعض التـشريعات األ      من مراجعة القانون وجارى الت    

 بشأن تفضيل المنتجات المصرية     ٢٠١٥ لسنة   ٥ومن ضمنها القانون رقم     الصلة  

  . وسوف يتم إحالة مشروع القانون لمجلسكم الموقر لمناقشتهفى العقود الحكومية

 
 

 :تطوير مكتب متابعة التعاقدات الحكومية -

مناخ األعمال وتحقيق التوازن بين مـصالح       تستهدف وزارة المالية تحسين     

داريـة علـى    ين من القطاع الخاص مع الجهـات اإل       لمتعاملا و ةاألطراف المختلف 

مستوى الدولة وذلك من خالل تطوير المنظومة الحاليـة المعنيـة بـالنظر فـى               

وتستهدف الوزارة  . الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات      

راءات العمل به من إعادة هيكلة مكتب متابعة التعاقدات الحكومية الحالى تطوير إج

تـسم  نصاف وتوفير عناصر بشرية للعمل به ت      بما يتوافق مع معايير الحوكمة واإل     

لمن يتقدم بالـشكوى ضـد قـرارات        إتخاذ قرارات منصفه    على   والقدرةبالكفاءة  

مستقل وفي غـضون فتـرة زمنيـة        حيادى و بشكل  الغير صائبة   الجهة المتعاقدة   

 .مالئمة
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 :ستراتيجيالتخطيط اإل -

 وزارة المالية من عقد سلـسلة مـن ورش العمـل لوضـع خطـة                انتهت

، وتـم   ٢٠٣٠ستراتيجية مصر   للوزارة لمدة ثالث سنوات كجزء من إ      ستراتيجية  إ

التوصل فيها إلى وضع أهداف محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمنى إلنجازها، مع    

ـ             ق وضع مؤشرات قياس النتائج، وتحديد مهام كل قطاع وإدارة ودورهم في تحقي

 نظـراً  للوزارة وألجهزة الدولـة وتعد هذه التجربة تجربة رائدة     . النتائج المرجوة 

لمشاركة جميع قيادات الوزارة العليا والوسطى والجهات التابعة لها فـي إعـداد             

 حيث سيتم إجراء متابعة وتقييم ،الخطة وهم من سيكون عليهم العمل على تفعيلها       

كما سيتم إفادة كافـة     . ى التقدم في التنفيذ   لألداء كل ثالثة أشهر للوقوف على مد      

ستراتيجية التي تم وضعها فـي      ة والجهات التابعة لها بالخطة اإل     العاملين بالوزار 

شـراك كافـة    إورش العمل المشار إليها لمزيد من الشفافية وكذا إيماناً بأهميـة            

 .تبنى مبادرات اإلصالح وتحويلها إلى واقع ملموسين عند ملالعا
 

 : والتواصلشفافيةالتعزيز  -

 بالتعاون مع كل مـن      اإلسكندرية مكتبة فى بالمحافظات مجتمعى لقاء أول عقد -

وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ووزارة التنمية المحلية، وممثلين         

توسـيع  لعن الجهاز اإلداري لمحافظة اإلسكندرية ومنظمات المجتمع المدنى،         

 المعلومات فيما يتعلق بإعداد ومتابعة تنفيـذ        قاعدة المشاركة الشعبية وإتاحة   

 .الموازنة العامة للدولة

لكترونى تفـاعلي بالتعـاون مـع مكتـب         إيتم حاليا العمل على إطالق موقع        -

تكنولوجيا المعلومات بالوزارة إلتاحة البيانات التفـصيلية للموازنـة العامـة           

 المالية العامة   للدولة؛ بحيث يسهل حصول المستخدمين الرئيسيين على بيانات       

بشكل قابل للبحث اإللكتروني والنقل على البرامج المتاحة لقـراءة الجـداول            

 .والبيانات وتحليلها

اصدار كل من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة فى مارس من كل عام وموازنة  -

 .المواطن فى  شهر سبتمبر
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 :٢٠١٧/٠١٨٢وازنة العام املاىل شروع ماملخاطر املالية مل: ًاخامس

 ): عالميةمحلية ومخاطر مالية (قتصادية فتراضات اإلتغير اإل ) أ(
 
 اال أنه ما زال عرضة لعدد من ،قتصاد العالمى التعافىبالرغم من توقع مواصلة اإل     -

ات المتقدمة والناشئة علـى حـد       يقتصاد التى قد تؤثر سلباً على أداء اإل       المخاطر

الت سياسية واقتصادية قـد     ات الكبرى تحو  يقتصاد تشهد عدد من اإل    حيث. سواء

يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسـعار الـصرف وحركـة        

ستمرار أعباء المـديونيات    إهذا إلى جانب عدم وضوح تداعيات       . التجارة العالمية 

غيـر  . تحاد األوروبى قة اليورو، وخروج بريطانيا من اإل     العامة والخاصة فى منط   

حو تبنى سياسات تجارية حمائية من الممكن أن يؤثر سـلباً           تجاه المتزايد ن  أن اإل 

 باإلضـافة إلـى   ،على فرص النمو والتشغيل فى عدد من الدول المتقدمة والنامية         

تزايد المخاطر المالية فى ضوء التشوهات فى أسعار األصـول وارتفـاع أسـعار         

مـع  العقارات فى عدد من الدول وتقلبات ملموسة فى أسواق الصرف بـالتزامن             

تباين مسارات السياسة النقدية ما بين األسواق المتقدمة خاصة الواليات المتحدة           

  .واالتحاد األوروبى

 مـصادر  أهـم حد أقتصادية الداخلية والخارجية    فتراضات اإل حتمال تغير اإل  إيشكل   -

 إعدادلذا فقد تم    . ٢٠١٧/٢٠١٨لعام المالى   خالل تنفيذ موازنة ا   المخاطر المالية   

 بشكل حذر وبمـا يـضمن       ٢٠١٧/٢٠١٨قتصادية الرئيسية لعام    اإلاإلفتراضات  

نحرافات عن التقـديرات المـستهدفة، ولكـن        إية  أ هةالتحوط والقدرة على مواج   

 : فتراضات التاليةتغيرات كبيرة فى اإلأى المستهدفات المالية قد تتاثر بوجود 
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 :معدالت النمو .١

 تى تبنى عليها العديد من بنود     فتراضات الرئيسية ال  يعد معدل النمو أحد أهم اإل      -

. سـتثمارات واإلوالجمركية  يرادات الضريبية   الموازنة العامة مثل تقديرات اإل    

وبالتالى فخطر تباطؤ معدالت النمو اإلقتصادى عن المعـدالت المقـدرة فـي             

و لتباطؤ معـدالت نمـو      أب محلية   سباأ عن   الموازنة العامة سواء كان ناتجاً    

ثر سلباً على أداء النشاط اإلقتصادى مما له مـن أثـر            قتصاد العالمى قد يؤ   اإل

مباشر على تغيير المستهدفات المالية مثل مستهدف العجـز الكلـى واألولـى        

 . وبالتالى مستهدفات الدين العام

تحقق نحو  لقتصاد العالمى    التحسن الطفيف في معدالت نمو اإل      على الرغم من   -

، إال أن هذه المعدالت ٢٠١٧خالل عام % ٣ مقارنة بـ٢٠١٨في عام % ٣,٣

ال تزال منخفضة نسبياً مما قد يشكل خطر على أداء الموازنة العامة ومعدالت             

 .نمو النشاط اإلقتصادى

 : التجارة العالمية .٢

ستمرار ضـعف معـدالت نمـو التجـارة      إوفى نفس السياق، فمن المتوقع      

 علـى  ٢٠١٨ و ٢٠١٧خـالل عـامى     % ٣,٧و% ٣,٣العالمية لتحقق نحـو     

، حيث من المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على حصيلة اإليرادات العامـة             التوالى

خاصة المتحصالت من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب          

على الواردات والصادرات، وتحقيق نمو محدود لصادرات السلع والخدمات، مما 

ل العـام   سيكون له أثر سلبى على قدرة اإلقتصاد المصرى على التعـافى خـال            

 .٢٠١٧/٢٠١٨المالى 
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 :سعر الصرف .٣

 فمن المحتمل ٢٠١٦منذ نوفمبر  مرنةنظراً لتبنى مصر سياسة سعر صرف    

 أثناء التنفيذ مقارنة بتقديرات سـعر  سعر الصرفزيادة  ىى تحرك ف أأن يؤدى   

موازنـة  ال ىساسية ف أ إلى مخاطر على عدة بنود       الصرف عند إعداد الموازنة   

 وضرائب البنك المركزى  جمارك والمواد البترولية والغذائية   لدولة مثل ال  لالعامة  

 . ذون والسنداتوضرائب األ

 :أسعار الفائدة .٤

نكماشية خالل المرحلة المقبلـة     إقد تتجه دول كثيرة إلى تبنى سياسات نقدية          -

لخفض معدالت التضخم وهو ما قد يترتب علية رفع أسـعار الفائـدة بنحـو               

خـالل العـام    % ١,٥٠ بلوغها مستوى     نقطة مئوية، ومن ثم    ٠,٧٥-٠,٥٠

 علـى اإلقتـصاد     ياًألمر الذى سيكون له  تأثيراً سلب      ا. ٢٠١٦/٢٠١٧ الحالى

ستمرار إالمصرى متمثالً فى نقص حجم المعروض من النقد األجنبى وبالتالى           

 . تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدوالر

ـ  إلـى     تؤدى السياسة النقدية التقشفية لإلدارة األمريكية      قد - يق أوضـاع   يضت

التمويل الخارجى فى الوقت الذى تتجه فيه مصر إلصـدار سـندات بالعملـة              

األجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى الموازنة العامة ولتنويع مـصادر           

قتراض عن المتوقع في موازنة العام      رتفاع تكلفة اإل  إالتمويل، مما يمثل خطر     

 .٢٠١٧/٢٠١٨المالى 
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 :طاألسعار العالمية للنف .٥

 ٥٥ فى مـستوى  مستويات األسعار العالمية للنفط أن تتحرك  من المتوقع

 فمن المتوقـع مواصـلة      ٢٠١٨ عام   ما فى أ. ٢٠١٧دوالر للبرميل خالل عام     

األمـر الـذى    .  دوالر للبرميل  ٥٧رتفاع لكن بوتيرة أبطأ لتصل إلى مستوى        اإل

حد من الموارد   لسيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة للدولة من خالل ا          

األمر الذي ينطبق أيـضاً علـى      . جتماعيواإلنفاق الرأسمالى   المتاحة لتعزيز اإل  

أسعار القمح و المواد الغذائية في ضوء اإلرتفاعات التـى تـشهدها األسـعار              

 للمـواد   العالمية مما سيكون له تأثير مباشر على زيـادة مخصـصات الـدعم            

 .البترولية والكهرباء

 

 :)الضمانات واإللتزامات المالية (تملةلتزامات المحاإل ) ب(
لتزامات المحتملة من مصادر المخاطر المالية وهـى تتمثـل فـى            تعتبر اإل 

لتزامات مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت تنشأ نتيجـة            إ

أحداث ماضية وقد يترتب عليها تدفقات نقدية خارجة من الخزانة العامة للدولة      

و عدم وقوع حدث فى المستقبل ليس تحـت سـيطرة وزارة            فى حال وقوع أ   

 .المالية
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 :القروض والتسهيالت المضمونة من الخزانة العامة .١

Ø       تمكن الجهات المملوكة للدولة مـن       التىتقوم وزارة المالية بإصدار الضمانات 

الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجيـة  وكـذلك             

 .ين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامةتسهيالت من المورد

Ø     ل درجة المخاطرة فـي  و الشريك التجاريأحيث قد ال يرغب المقرضفي تحم 

 تنخفض تكلفة التمويل علـى      كماحال عدم وجود ضمانة من وزارة المالية ،         

 .الجهة المملوكة للدولة نتيجة ضمان الخزانة العامة للقرض 

Ø     الهيئة العامـة للبتـرول     ( الضمانات لقطاعي الطاقة     صدارإومن المالحظ تركز

 الضمانات المصدرة   حيث تمثل ) هيئة قناة السويس  (والنقل  ) وشركات الكهرباء 

الشكل التالى  يوضح  . باً من إجمالي الضمانات القائمة    تقري% ٨٣ لتلك الجهات 

 :وفقا للجهات ٢٠١٦نهاية ديسمبر قيمة الضمانات المحلية والخارجية فى 
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 :لتعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا التحكيم الدولىا .٢

 تضطر الخزانة العامة لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى قـضايا التحكـيم             قد •

عـداد  إويـدرج عنـد     . و تسويتها وديـاً   أالمرفوعة على الحكومة المصرية     

 .ثناء العامأالموازنة العامة للدولة مخصص للطوارئ تحسباً للمطالبة بالسداد 

جمهوريـة مـصر   بالرغم من وجود بعض قضايا التحكيم الدولي مقامة ضد     و •

إال أنه خالل الخمـس       متداولة حالياً طرف عدد من الجهات المختلفة،       العربية

وهو ما  . نتهى النزاع فى معظمها لصالح الدولة المصرية      إسنوات الماضية قد    

منخفـضة  ضطرار الحكومة لسداد تعويضات تعتبـر       إحتماالت  إيشير إلى أن    

وذلك فى ضوء عدد القضايا التى صدر لها أحكام فى صالح الدولة المـصرية              

ن ربع هذه المطالبات ستُسدد علـى مـدار         أوبافتراض  . فى السنوات السابقة  

 . ثالث سنوات

 :PPPلتزامات المحتملة الناشئة من مشروعات اإل .٣

ع العـام   حتمالية تتمثل في حلول القطـا     إباإلضافة إلى ما سبق، هناك مخاطر       

خفق األخير في تنفيذ تعاقده وانتقـال األعبـاء الماليـة           أمحل القطاع الخاص إذا ما      

المحمل بها المشروع من قبل مؤسسات التمويل للقطاع العـام والتزامـه بالتـشغيل              

ويحد من هذه المخاطر حصول القطاع العام على ضمانات ماليـة           . واإلدارة والصيانة 

 .ة المشروعتتناسب مع حجم ونوعية وأهمي

 :لتزامات المحتملة المخاطر الناتجة عن اإلوإدارة لتقييم اإلصالحيةاإلجراءات  -

دراكاً من وزارة المالية بضرورة التعامل مع تلك المخاطر الماليـة الناتجـة          إو

لتزامات المحتملة على المدى المتوسط، فقد قامت الوزارة بتطبيق عـدد مـن             عن اإل 

 بتقييم تلك المخاطر للمؤسـسات المـصرفية وغيـر          صالحية الخاصة جراءات اإل اإل

ويمكـن  . لتزامات وتحجيم درجة المخاطر الناتجـة عنهـا  دارة اإل إالمصرفية لتطوير   

 :تلخيص هذه اإلجراءات فى التالى
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 جميع الوزارات بالزام ٢٠١٧وزراء فى مارس المجلس عن  قرار صدر ♦

ات خاصـة  بـرامج أو أى مـشروع  و التعاقد على تنفيذ   أقبل التفاوض   

يترتب عليها ديـون او     والتى  قومية  الصبغة  الكبرى ذات   المشروعات  ال

ن يتم التنسيق مع وزارة المالية والعـرض        أو أعباء، مراعاة    أقروض  

تأكد من جدواها ومدى حاجة الدولة اليها وما قد         لعلى مجلس الوزراء ل   

  أو اإلقتراض  صدار ضمانات حكومية  إلتزامات تتطلب   إيترتب عليها من    

 . لتمويلها

كافـة المتخصـصين    تتـضمن   تشكيل لجنة خاصة بالضمانات السيادية       ♦

صـدار الـضمانات    إدار وتقييم طلبات    صإة  يابعة عمل بوزارة المالية لمت  

الجديدة والتأكد من جدوى المشروعات الممولة ومن قدرة الجهات على          

 .سداد أقساط وفوائد المديونية المستحقة عليهم

 
 :جلية من األدوات المالية قصيرة األالمديونحجم رتفاع إ ) ج(
 

خيرة من أدوات التمويل قـصيرة       أعباء الدين العام فى الفترة األ      زيادةأدى  

 سنة فـى    ١,٨ خفض متوسط عمر الدين القابل للتداول المقدر بنحو          إلىاألجل  

مما يعد مـن المخـاطر      . ٢٠١٦ فى يونيو    ٢,١، مقارنة بنحو    ٢٠١٧مارس  

رتفاع أسـعار   إادة التمويل فى المدى المتوسط فى ظل        المالية وذلك لحتمية إع   

ـ  .الفائدة مما سيكون له أثر على مدفوعات الفوائد واسـتدامة الـدين            ل وتعم

دين العـام مـا بـين       الحكومة على تنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة ال       

طالة عمر الدين المحلي القابل للتداول وتطـوير منحنـى          ى، وإ المحلي والخارج 

 .  على األوراق المالية المحليةالعائد
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 :تقديرات األداء املاىل على املدى املتوسط : ًاسادس

يتطلب تحقيق اإلستدامة المالية واإلستقرار اإلقتصادى خفـض العجـز الكلـى             -

خذاً فـي   آ،  ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل عام   % ٥-٤بالموازنة العامة للدولة إلى نحو      

ن بين اإلصالحات المالية واإلقتـصادية      اإلعتبار تطبيق برنامج إقتصادى متواز    

التنميـة   برامج   وفى نفس الوقت زيادة اإلنفاق على       المطلوب تنفيذها   الهيكلية  

 التعليم والصحة، وزيادة اإلنفاق علـى إسـتثمارات         في مجالى البشرية خاصة   

البنية األساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخـدمات العامـة األساسـية أمـام              

وخاصة اإلنفاق على برامج الحماية اإلجتماعية      زيادة  ضافة إلى   المواطنين، باإل 

ثار برنامج اإلصالح اإلقتـصادى علـى       آ لتقليل عبء و   للفئات األولى بالرعاية  

 .المواطن

 عرضـه علـى مجلـس       والذى تم  برنامج اإلصالح اإلقتصادى  تلتزم الحكومة ب   -

وباقى المؤسسات   والبنك الدولى     مع صندوق النقد الدولى    عليهتفاق  النواب واإل 

تفاق المالية والنقدية تم تحديدها واإل     يشمل عدداً من المستهدفات      والذىالدولية  

ختالالت المالية واختالالت ميـزان المـدفوعات ودفـع    عليها بهدف تصحيح اإل 

ستعادة الثقة المحليـة والدوليـة      إقتصادي والتشغيل وبالتالي    معدالت النمو اإل  

، مـع مراعـاة األبعـاد       البرنامجهذا  ستهدفة من   والتي تمثل أهم المكاسب الم    

 نقاط ٥,٥-٥ويأتى تحقيق خفض فى العجز األولى بنحو . جتماعية والتنمويةاإل

-١,٧مئوية على أولوية أجندة اإلصالح المالى بحيث يتحقق فائض أولى بنحو      

فـى  % ٣,٥ مقارنة بعجز أولى قدره      ٢٠١٨/٢٠١٩بحلول العام المالى    % ٢

 .٢٠١٥/٢٠١٦العام المالى 
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فـي  إلى جانب زيادة معدالت النمو اإلقتـصادى        يسمح خفض عجز الموازنة     و -

% ٩٠-%٨٥ليصل إلـى نحـو      ) محلى وخارجى (تحسن مؤشرات الدين العام     

، وذلك إرتباطاً بإستمرار تطبيق إجـراءات الـضبط         ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل عام   

 من خدمة أعباء المالى وبما يسهم في توجيه موارد الدولة لإلنفاق التنموى بدالً

 . الدين

يتطلب ذلك إستمرار تنفيذ اإلجراءات اإلصالحية في مجـاالت الـسيطرة علـى        -

والعمل على زيادة   فى دعم المواد البترولية     األجور وترشيد اإلنفاق غير الفعال      

اإليرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلى عائد على أصـول الدولـة،            

حات يمكن أن يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة         هذه اإلصال  غياب ىحيث أنه ف  

،  المحلى اإلجمالى  من الناتج % ١٣ إلى نحو    ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل العام المالى    

وهى المحلى اإلجمالى من الناتج % ١٠٩وإرتفاع الدين العام الحكومى إلى نحو 

مؤشرات ال تحقق اإلستدامة المالية للدولة واإلستقرار الالزم للـسيطرة علـى            

 .دالت نمو األسعار وايجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط اإلقتصادىمع

 
 

- ٥٨ -



 :وتتمثل أهم اإلجراءات اإلصالحية المطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالى فى

ó        تحسين كفـاءة الـنظم الـضريبية       زيادة الموارد الضريبية للدولة من خالل

كيز علـى سـد     وإنتظام المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، والتر      

منافذ التخطيط والتهرب الضريبى، وتحسين أداء الحصيلة من بعض األنشطة          

بما يساهم في زيادة نسبة اإليرادات الضريبية من الناتج المحلى اإلجمالى إلى 

 ./١ النسب المتعارف عليها عالمياً بالنسبة للدول النامية والناشئة

ó         فوائض الهيئات والـشركات    تعظيم موارد الدولة األخرى غير الضريبية من

 .المملوكة للدولة

ó التخارج من دعم الكهرباء مع إستمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة. 

ó            ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض اإلستخدامات التـى

تمس محدودى الدخل في أضيق الحدود، وإستبداله تدريجياً بالدعم النقـدى           

 .للفئات المستهدفة

ó السيطرة على معدالت نمو السكان. 

ó            إصالح نظام المعاشات بما يضمن إستدامته المالية وتحسين أحوال أصـحاب

 .المعاشات

ó        للدولة للـسيطرة علـى عـدم تجـاوز         رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة

لتحقيق أفضل عائد   إستخدام موارد الدولة    والتركيز على   اإلعتمادات المدرجة   

مى الذى ينعكس بشكل يشعر به المواطنون فـي مـستوى    من اإلنفاق الحكو  

 .الخدمات المقدمة لهم

 

                                                        
 .فى الدول النامیة والناشئة% ٢٥یبلغ متوسط نسبة اإلیرادات الضریبیة من الناتج المحلى اإلجمالى نحو /  ١

- ٥٩ -



تستهدف الحكومة زيادة معدالت النمو اإلقتصادى على المـدى المتوسـط           كما   -

بما يسهم فى زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة وخفـض  % ٦-٥,٥لمستوى  

. ٢٠١٩/٢٠٢٠ خالل العام المـالى   % ١٠-٩معدالت البطالة لتصل إلى حدود      

مـن النـاتج    % ١٨-١٧ويتطلب ذلك رفع معدالت اإلدخار القومى إلى نحـو          

من % ١٧-١٦رب مع معدالت اإلستثمار المستهدفة عند       اتقتالمحلى اإلجمالى ل  

الناتج المحلى اإلجمالى التى تسمح بتوسيع الطاقة اإلنتاجيـة ورفـع معـدالت             

 .التشغيل

 

- ٦٠ -



 

 

 نىالثاالفصل 
 ـــ

 البيانات التحليلية
 ملشروع املوازنة العامة للدولة

 ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة املالية 
 ـــ 

 مـشروع الموازنـة      وتفاصيل  الضوء على أهم جـوانب    ىأتشرف أن ألق   

 .٢٠١٧/٢٠١٨ للدولة للسنة المالية العامة

 

  جنيهمليون 

 ١،٢٠٦،٠٣٠ قدر إجمالى المصروفات بمبلغ •

 ٨٣٤،٦٢٢ رادات بمبلغـ اإليىإجمالوقدر  •

 ٣٧١،٤٠٨  للموازنة قدر بمبلغىومن ثم فإن العجز النقد •

 المقـدر  حيازة بعض العمليات الرأسمالية      ىوبإضافة أثر صاف   •

 ١،٤٠٨- بمبلغ

 ٣٧٠،٠٠٠  لمشروع الموازنة ىيكون العجز الكل •

 ى من الناتج المحلي اإلجمال٩,٠ المشار إليه نسبة ىويشكل العجز الكل
 . السنة المالية المقبلةىالمتوقع ف

ًاملـصروفات واإليـرادات والعجـز وفقـا ملـشروع تقـديرات  ويوضح اجلـدول التـاىل

 مقارنة باملوازنـة والتقـديرات األوليـة لنتـائج الـسنة ٢٠١٧/٢٠١٨موازنة السنة املالية 
ــة  ــسنو ، ٢٠١٦/٢٠١٧املالي ــة لل ــائج الفعلي ــة وات ابالنت ــن ملالي  وحــىت ٢٠١٣/٢٠١٤م
٢٠١٥/٢٠١٦: 

- ٦١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)(١-٣)%
١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤٩٩٤،٤٠٥٢١١،٦٢٤٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤المصروفات العامة

١٢٣٩،٥٥٥٢٢٨،٧٣٦٢٢٢،٧٣٥١٦،٨٢٠٢٠٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨١٧٨،٥٨٩- األجور وتعويضات العاملين

٢٥١،٥٦٥٤٢،٣٠٢٣٩،٧٥٣١١،٨١٢٤٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦٢٧،٢٤٧- شراء السلع والخدمات

٣٣٨٠،٩٨٦٢٩٢،٥٢٠٣٠٣،٨٧٩٧٧،١٠٧٣٢٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨١٧٣،١٥٠- الفوائد

٤٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤٢٧٨،٤٦٤٥٤،٢٦٣٢٨٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩٢٢٨،٥٧٩- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٦٥،٧٦٥٥٨،١٠٠٥٨،٦٤٦٧،١١٩٥٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩٤١،٠٦٨- المصروفات األخرى

٦١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١١٩٠،٩٢٧٤٤،٥٠٤١١٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠٥٢،٨٨٢- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٨٣٤،٦٢٢٦٦٩،٧٥٦٦٤٣،٨٤٢١٩٠،٧٨١٤٩١،٤٩٢٤٦٥،٢٤١٤٥٦،٧٨٨اإليرادات العامة

١٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠٤٥٨،٠٤٨١٤٥،٨٧٠٧٢٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧٢٦٠،٢٨٩- اإليرادات الضريبية

٠٣،٥٤٦٢٥،٤٣٧٩٥،٨٥٦-٢١،١٤٣٢،٢١٣١،٦٢٩٤٨٦- المنـــح

٣٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣١٨٤،١٦٥٤٥،٣٩٦٢٨١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧١٠٠،٦٤٢- اإليرادات األخرى

٣٧١،٤٠٨٣٠٥،٠٣٨٣٥٠،٥٦٣٢٠،٨٤٥٣٢٦،٣٥٦٢٦٨،١٠٩٢٤٤،٧٢٧العجز(الفائض) النقدى

(المصروفات - اإليرادات)

١٣،١٣٩١١،٣٢١١٠،٧١٣-١٤،٤٢٢٧،٦٦٧٩،٠٧٥-١،٤٠٨صافى حيازة األصول المالية

٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠٣٥٨،٢٣١١١،٧٦٩٣٣٩،٤٩٥٢٧٩،٤٣٠٢٥٥،٤٣٩العجز(الفائض) الكلى

٩٥،٨٦٠٨٦،٤٢٢٨٢،٢٨٩-٢٦،٩٤٠٥٤،٣٥١٦٥،٣٣٨-١٠،٩٨٦العجز (الفائض) األولى

٤،١٠٦،٩٨٥٣،٢٤٦،٥٣٤٣،٤٠٧،٧٢١٢،٧٠٨،٥٠٠٢،٤٢٩،٨٠٠٢،١٠١،٩٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

٢١,٧٪١٩,١٪١٨,١٪١٨,٩٪٢٠,٦٪٢٠,٣٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٣,٤٪٣٠,٢٪٣٠,٢٪٢٩,٢٪٣٠,٠٪٢٩,٤٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١١,٦٪١١,٠٪١٢,٠٪١٠,٣٪٩,٤٪٩,٠٪نسبة العجز(الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى

١٢,٢٪١١,٥٪١٢,٥٪١٠,٥٪٩,٨٪٩,٠٪نسبة العجز (الفائض)الكلى إلى الناتج المحلى

٣,٩٪٣,٦٪٣,٥٪١,٦٪٠,٨٪٠,٣٪-نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى١/

٩٠,٦٪٩٣,٧٪١٠٢,٠٪١٠١,٦٪٩٠,٠٪٩٤,٩٪نسبة إجمالى الدين للناتج المحلى

٢٠١٧/٢٠١٦
التغير

١/ يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

الوزن
 

فعلىالنسبى
البيان

جدول رقم (١)
المصروفات واإلیرادات

- ٦٢ -



 

 

 ستخدامات إلا
   للسنة المالية للدولةستخدامات في مشروع الموازنة العامةإلتبلغ تقديرات ا  

 ) اإلجمـالى   من الناتج المحلى   ٣٦,٢(مليار جنيه    ١،٤٨٨ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨
 :ىعلى ثالثة مكونات رئيسة ه موزعة

 

 من النـاتج    ٢٩,٤مليار جنيه بنسبة     ١،٢٠٦ وتبلغ المصروفـــــات •
 .المحلى اإلجمالى

 مـن النـاتج    ٠,٤مليار جنيه بنـسبة      ١٦,٦وتبلغ   حيازة األصول المالية •
 .المحلى اإلجمالى

 مـن النـاتج     ٦,٥ مليار جنيه بنسبة     ٢٦٥,٤وتبلغ   سداد أقساط القروض •
 .المحلى اإلجمالى

 
 

 : شار إليهاويوضح اجلدول التاىل اإلستخدامات امل
 
 
 
 
 
 
 

- ٦٣ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

المصروفات العامة 

١٢٣٩،٥٥٥١٦,١٢٢٨،٧٣٦١٨,٢١٠،٨٢٠٤,٧٢٢٢،٧٣٥٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨١٧٨،٥٨٩- األجور وتعويضات العاملين

٢٥١،٥٦٥٣,٥٤٢،٣٠٢٣,٤٩،٢٦٣٢١,٩٣٩،٧٥٣٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦٢٧،٢٤٧- شراء السلع والخدمات

٣٣٨٠،٩٨٦٢٥,٦٢٩٢،٥٢٠٢٣,٣٨٨،٤٦٦٣٠,٢٣٠٣،٨٧٩٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨١٧٣،١٥٠- الفوائد

٤٣٣٢،٧٢٧٢٢,٤٢٠٦،٤٢٤١٦,٤١٢٦،٣٠٣٦١,٢٢٧٨،٤٦٤٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩٢٢٨،٥٧٩- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٦٥،٧٦٥٤,٤٥٨،١٠٠٤,٦٧،٦٦٥١٣,٢٥٨،٦٤٦٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩٤١،٠٦٨- المصروفات األخرى

٩٠،٩٢٧٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠٥٢،٨٨٢-٧,٧-٦١٣٥،٤٣١٩,١١٤٦،٧١١١١,٧١١،٢٨٠- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،٢٠٦،٠٣٠٨١,١٩٧٤،٧٩٤٧٧,٦٢٣١،٢٣٦٢٣,٧٩٩٤،٤٠٥٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤جملة المصروفات العامة

٣٣,٤٪٣٠,٢٪٣٠,٢٪٢٩,٢٪٣٠,٠٪٢٩,٤٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١٤،٤٧٦٢٠،٧٣٤١٣،٧٦٢١٥،٣١٤-٣٣,٩-٧١٦،٥٦٧١,١٢٥،٠٧٩٢,٠٨،٥١٢- حيازة األصول المالية

٨٢٦٥،٣٩١١٧,٨٢٥٦،٢٨٨٢٠,٤٩،١٠٣٣,٦٣٠٦،٣٥٦٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦١٠٧،٥٤٧- سداد القروض

١،٤٨٧،٩٨٨١٠٠,٠١،٢٥٦،١٦١١٠٠,٠٢٣١،٨٢٧١٨,٥١،٣١٥،٢٣٦١،٠٨٨،٧٢٤٩٨٣،٥٧٨٨٢٤،٣٧٦إجمالى األستخدامات

٣٩,٢٪٤٠,٥٪٤٠,٢٪٣٨,٦٪٣٨,٧٪٣٦,٢٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٢)
اإلستخدامات

- ٦٤ -



 

 

 :املصروفات:  ًأوال

 للسنة الماليـة     للدولة مشروع الموازنة العامة  بتبلغ تقديرات المصروفات    

  مـن النـاتج المحلـى      ٢٩,٤(مليون جنيه    ١،٢٠٦،٠٣٠ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨

وازنـة الـسنة الماليـة      مب مليـون جنيـه      ٩٧٤،٧٩٤ مقارنة بنحـو  ) اإلجمالى

٣٠( ٢٠١٦/٢٠١٧   ٢٣١،٢٣٦بزيـادة قـدرها   ) ى اإلجمـالى  من الناتج المحل 

مليـون   ٢١١،٦٢٥، وبزيادة بلغت نحو      ٢٣,٧  قدرها مليون جنيه بنسبة زيادة   

مليون جنيه  ٩٩٤،٤٠٥نحو  البالغة   السنة المالية جنيه عن النتائج المتوقعة لذات      

)٢٩,٢٢١,٣بنسبة زيادة قدرها  )لى اإلجما من الناتج المحلى. 
فـي  ترجـع   ومن الجدير بالذكر أن الزيادة المشار إليها في المـصروفات           

، فـضالً    وشراء السلع والخدمات   الزيادات المرتبطة بحتميات األجور   إلى  األساس  

امة للمساهمة األعباء التي تتحملها الخزانة العورتفاع تكلفة خدمة الدين العام إعن 

  .، وباقى بنود الدعمعاشاتفي صناديق الم

 
 :العامة للدولة صروفات املوازنة وفيما يلي عرض مل

 

  :ًوفقا للتصنيف االقتصادياملصروفات  )أ(

 :يلى فيما ىقتصادإلتتمثل عناصر المصروفات وفقًا للتصنيف او

 .األجور وتعويضات العاملين §

 .شراء السلع والخدمات §

 .الفوائد §

 .ماعيةالدعم والمنح والمزايا االجت §

 .المصروفات األخرى §

 ".االستثمارات"شراء األصول غير المالية  §

- ٦٥ -



 

 

  

 التـصنيف المـصروفات حـسب     عناصـر    مقارنة لنـسب     التاليويوضح الشكل   

  الـسنة الماليـة     موازنـة  اإلقتصادى إلى إجمـالى المـصروفات فـى مـشروع         

 .٢٠١٠/٢٠١١ السنة المالية مقارنة بنسب األداء الفعلى فى ٢٠١٧/٢٠١٨

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــا  ــاكم ــدول الت ــح اجل ــصروفات ىليوض ــى امل ــة ف ــسنة املالي ــة ال ــشروع موازن  م
 بالنتـائج الفعليـة و ٢٠١٦/٢٠١٧ لـسنة املاليـةل مقارنة باملوازنة واملتوقـع ٢٠١٧/٢٠١٨
 :٢٠١٥/٢٠١٦ وحىت ٢٠١٣/٢٠١٤من ملالية وات اللسن

- ٦٦ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى

 
الموازنة 

الوزن 
النسبى

 
قيمة

نسبة 

متوقع

٢٣٩،٥٥٥١٩,٩٢٢٨،٧٣٦٢٣,٥١٠،٨٢٠٤,٧٢٢٢،٧٣٥٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨١٧٨،٥٨٩* األجور وتعويضات العاملين

٪٨,٥٪٨,٢٪٧,٩٪٦,٥٪٧,٠٪٥,٨

٥١،٥٦٥٤,٣٤٢،٣٠٢٤,٣٩،٢٦٣٢١,٩٣٩،٧٥٣٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦٢٧،٢٤٧* شراء السلع والخدمات

٪١,٣٪١,٣٪١,٣٪١,٢٪١,٣٪١,٣

٣٨٠،٩٨٦٣١,٦٢٩٢،٥٢٠٣٠,٠٨٨،٤٦٦٣٠,٢٣٠٣،٨٧٩٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨١٧٣،١٥٠* الفوائد

٪٨,٢٪٧,٩٪٩,٠٪٨,٩٪٩,٠٪٩,٣

٣٣٢،٧٢٧٢٧,٦٢٠٦،٤٢٤٢١,٢١٢٦،٣٠٣٦١,٢٢٧٨،٤٦٤٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩٢٢٨،٥٧٩* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٪١٠,٩٪٨,٢٪٧,٤٪٨,٢٪٦,٤٪٨,١

٦٥،٧٦٥٥,٥٥٨،١٠٠٦,٠٧،٦٦٥١٣,٢٥٨،٦٤٦٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩٤١،٠٦٨* المصروفات األخرى

٪٢,٠٪٢,١٪٢,٠٪١,٧٪١,٨٪١,٦

٩٠،٩٢٧٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠٥٢،٨٨٢-٧,٧-١٣٥،٤٣١١١,٢١٤٦،٧١١١٥,١١١،٢٨٠* شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٪٢,٥٪٢,٥٪٢,٦٪٢,٧٪٤,٥٪٣,٣

١،٢٠٦،٠٣٠١٠٠,٠٩٧٤،٧٩٤١٠٠,٠٢٣١،٢٣٦٢٣,٧٩٩٤،٤٠٥٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤اإلجمالى

٪٣٣,٤٪٣٠,٢٪٣٠,٢٪٢٩,٢٪٣٠,٠٪٢٩,٤

(%) : نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٣)
المصروفـــــــات

- ٦٧ -



 

 

 لعاملنيااألجور وتعويضات 
 ــــ

 للسنة  للدولةفي مشروع الموازنة العامة" لعاملينااألجور وتعويضات " قدرت
  من الناتج المحلـى    ٥,٨( مليون جنيه  ٢٣٩،٥٥٥  بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨المالية  
 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامـة        ٥,٥ لتمويل أجور نحو     )اإلجمالى

 ٢٢٨،٧٣٦  نحـو   مقابل )صاديةبخالف العاملين بالهيئات والوحدات االقت     (للدولة
 بموازنـة الـسنة الماليـة       ) اإلجمـالى   من الناتج المحلـى    ٧,٠(مليـون جنيه   

 ٤,٧  قـدرها  مليون جنيه بنسبة زيادة    ١٠،٨٢٠ بزيادة قدرهـا    ٢٠١٦/٢٠١٧
مليون جنيه  ١٦،٨٢٠  نحوبزيادة تبلغو ،عن االعتماد المدرج بذات السنة المالية 

 مليـون جنيـه   ٢٢٢،٧٣٥  نحـو  البالغة السنة المالية  عن النتائج المتوقعة لذات   
)٦,٥٧,٦بنسبة زيادة قدرها )  اإلجمالى من الناتج المحلى. 

 مـن   ١٩,٩عتمادات األجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة       إويالحظ أن   
 ١،٢٠٦ نحـو  ةغـة البال ـإجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدول      

مـشروع  فـى    سـتخدامات إلا من إجمـالي     ١٦,١نسبة  ، كما تمثل    مليار جنيه 
 .جنيه  مليار١،٤٨٨المـوازنة العامـة للدولة والمقـدر بمبلغ 

الداخلة فى  كافة الجھات لتزامإ تقدیر األجور بمشروع الموازنة ى فروعىوقد   
 والمكاف   آت قت   صادیة ص   رف الح   وافزإلالموازن   ة العام   ة للدول   ة والھیئ   ات العام   ة ا 

 العادی  ة واألعم  ال اإلض  افیة والب  دالت وكاف  ة المزای  ا النقدی  ة والعینی  ة   والجھ  ود غی  ر
 یحصل علیھا الموظف بعد تحویلھا من نسب ى الت- بخالف المزایا التأمینیة -وغیرھا 

إل ى فئ ات مالی ة مقطوع ة وب ذات القواع د وال شروط          ىمئویة مرتبطة ب األجر األساس      
 . المقررة

 األجـور التـي    اعتمـادات ن هناك زيادات متتالية في وتجدر اإلشارة إلي أ   
 علـى النحـو     ١٩٨٠/١٩٨١ منذ السنة الماليـة      تتحملها الموازنة العامة للدولة   

 -:الى ـالت
 مليون جنيه السنة المالية

١،٤٥٢ ١٩٨٠/١٩٨١ 
٧،١١٨ ١٩٩٠/١٩٩١ 
٢٨،٠٦٦ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٩٦،٢٧١ ٢٠١٠/٢٠١١ 
 ٢٣٩،٥٥٥ )مشروع (٢٠١٧/٢٠١٨

 مقارنــة املوازنـة املعـروضشروع مبــ توزيـع األجـور ىليوضـح اجلـدول التــاكمـا 
مـن ملاليـة وات ا بالنتـائج الفعليـة للـسنو ٢٠١٦/٢٠١٧ باملوازنة واملتوقع للعـام املـاىل

 :٢٠١٥/٢٠١٦ وحىت ٢٠١٣/٢٠١٤

- ٦٨ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٦١،٠١١٢٥,٥٦٠،٦٣٢٢٦,٥٣٧٩٠,٦٥٦،٨٢٤٥٣،٢٨٧٢٧،٧٦٣٢٦،٤٧١* الوظائف الدائمة

٣،٩٤٧١,٦٣،٦٥٢١,٦٢٩٤٨,١٤،٢٤٧٤،٠٣٦٢،٥٥٠٢،٥٩٠* الوظائف المؤقتة

٧٧،٨٢٦٣٢,٥٧٧،٧٦٦٣٤,٠٦١٠,١٧٥،٧٥٦٧٤،٣٢٦٨٠،٠٣٤٧٥،٢٧٩* المكافـــآت ١/

٢٧،٤٦٦١١,٥٢٦،٦١٧١١,٦٨٤٩٣,٢٢٧،٠٠٤٢٥،٦٩٥٢٤،١٢٨٢٢،١٧٢* البدالت النوعية ٢/

١٥،٢٦٥٦,٤١٤،٥٣٦٦,٤٧٢٩٥,٠١٤،٦٥٨١٣،٤٤٨٢٥،٠٨٥١٧،٧٢٨* المزايا النقدية

٥،٠٦٧٢,١٣،٨٩٧١,٧١،١٧٠٣٠,٠٤،١٠٠٣،٠٣٤٢،٧٥١٢،٦٣٠* المزايا العينية

٢٢،٨٩٠٩,٦٢٢،٠٣٧٩,٦٨٥٢٣,٩٢١،٩٢٨٢٠،٦٠٦١٨،٩٩٧١٦،٧٠٥* المزايا التأمينية ٣/

٢٦،٠٨٣١٠,٩١٩،٥٩٨٨,٦٦،٤٨٥٣٣,١١٨،٢١٨١٩،٢٨٩١٧،١٦٠١٥،٠١٥* باقى أنواع األجور واالحتياطى

٢٣٩،٥٥٥١٠٠٢٢٨،٧٣٦١٠٠١٠،٨٢٠٤,٧٢٢٢،٧٣٥٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨١٧٨،٥٨٩اإلجمالى

٨,٥٪٨,٢٪٧,٩٪٦,٥٪٧,٠٪٥,٨٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١/ مثل تعويض العاملين عن جهود غير عادية، حوافز العاملين بالكادرات الخاصة، مكافات االمتحانات، وتكاليف حافز اثابة إضافى.

٢/ مثل بدل خطر، بدل جامعة، بدل معلم (تدريس)، بدل اعتماد (معلمين)، وبدل مهن طبية.

٣/ مثل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، التأمين ضد المرض، والتأمين ضد اصابة العمل.

فعلى

البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٤)
األجور وتعویضات العاملین

- ٦٩ -



 

 

 ع واخلدماتشراء السل
 ـــ   

ـ ىعتمادات متطلبات إدارة دوالب العمل الحكوم    إلتشمل هذه ا    ذلـك  ى بما ف

 علـى نفقـات   ىمستلزمات األدوية واألغذية للمستشفيات والمدارس كمـا تحتـو      

 نارةإل واعتمادات المياهإ للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً      ىالصيانة والمقابل النقد  

 .ى تكاليف طبع الكتاب المدرسوكذاإلنفاق، بمراعاة مقتضيات ترشيد او

 ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنة الماليـة      للدولة وقد تضمن مشروع الموازنة العامة    

مخصصة لـشراء  )  اإلجمالى  من الناتج المحلى   ١,٣(مليون جنيه    ٥١،٥٦٥نحو  

  مـن النـاتج المحلـى      ١,٣( مليون جنيه    ٤٢،٣٠٢  نحو السلع والخدمات مقابل  

مليون جنيه  ٩،٢٦٢ ا قدره بزيادة ٢٠١٦/٢٠١٧ نة المالية السبموازنة  ) اإلجمالى

 مليون جنيه عن النتـائج   ١١،٨١٢  نحو ، وبزيادة تبلغ  ٢١,٩  قدرها زيادةبنسبة  

 من الناتج   ١,٢(مليون جنيه    ٣٩،٧٥٣  نحو  البالغة السنة المالية المتوقعة لذات   

  .٢٩,٧ بنسبة زيادة قدرها ) اإلجمالىالمحلى
 مـن   ٤,٣المخصصة لشراء السلع والخدمات نـسبة       عتمادات  إلوتمثل ا 

 ١،٢٠٦ نحـو  ةإجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولـة البالـغ       

مشروع المـوازنة  فى  ستخدامات  إلمن إجمالي ا   ٣,٥، كما تمثل نسبة     مليار جنيه 

 .جنيه  مليار١،٤٨٨العامـة للدولة والمقـدر بمبلغ 

 

شروع مبـعتمـادات شـراء الـسلع واخلـدمات إوزيـع ت ىليوضح اجلدول التـاكما 
 بالنتائج الفعليـة   و٢٠١٦/٢٠١٧  مقارنة باملوازنة واملتوقع للعام املاىلاملوازنة املعروض

 :٢٠١٥/٢٠١٦ وحىت ٢٠١٣/٢٠١٤من ملالية وات اللسن

 

 

 

- ٧٠ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى

 
قيمة

نسبة

 متوقع

٦،٤٦٤١٢,٥٤،٢٠٠٩,٩٢،٢٦٤٥٣,٩٤،٣٧٨٣،٥٨٨٣،٤٩٤٢،٩١٢* االدوية

٤،٤١٢٨,٦٢،٤٨٣٥,٩١،٩٢٩٧٧,٧٢،١٩٨١،٩٧٨١،٦٤٩١،٤٤٢* االغذية

٢،٩٦٦٥,٨٢،٠٤٥٤,٨٩٢١٤٥,١٤،٣٩٨٢،٣٠٨١،٨١٨١،٤٨٧* مواد خام أخرى

١،٦٠٨٣,١١،٤١٧٣,٣١٩٢١٣,٥١،٤٦٨١،٣٧٥١،١٦٥٨٠٥* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل

١٨٥٠,٤١٥٩٠,٤٢٦١٦,٢١٦١١٢٨١٢٤٨٣* وقود وزيوت لسيارات الركوب

١،٢٩٦٢,٥١،٠٨٧٢,٦٢٠٨١٩,١١،٠٤٩٨٥٨٨٠٦٦٩٣* قطع غيار ومهمات

٤،١٦٥٨,١٤،٠٥٩٩,٦١٠٦٢,٦٣،٤٥٩٤،١١٢٣،٩٢٠٣،٥١٢* اإلنارة

٨٢٧١,٦٧٧٢١,٨٥٥٧,١٦٨٩٧٨٤٦٨٣٥٠٨* المياه

٦،٨٩٩١٣,٤٦،٠٧٨١٤,٤٨٢١١٣,٥٦،٠٣٦٤،٩٣٩٤،٠٤٧٣،٤٧٧* الصيانة

٢،٢٢٩٤,٣١،٦٤٣٣,٩٥٨٥٣٥,٦١،٧٠٦١،٤٩٠١،٤٧١١،٣١٥* نفقات الطبع

٣،٤٠٤٦,٦٣،٢٥٩٧,٧١٤٥٤,٤٣،٣٢٤٣،٠٧٦٢،٩٣٩٢،٥٤١* النقل واالنتقاالت

٣٤٤٢٩٢٥٦٦٢٧٨-٣,٠-٥٩١١,١٦٠٩١,٤١٨* البريد واإلتصاالت

٢٣١٠,٤٢٢٤٠,٥٨٣,٤١٠٥١٨١٢١٠١٦٩* نفقات تنفيذ أحكام قضائية

٢،٥٢٠٤,٩٢،٤٥٧٥,٨٦٣٢,٦٢،٥٥٢٢،٦٧٨٢،٥٢٨٢،٦٨١* شراء سلع وخدمات للصناديق والحسابات الخاصة

٨،١٤٣١٥,٨٦،٨٩٩١٦,٣١،٢٤٤١٨,٠٧،٨٨٦٧،٨٧٥٥،٨٥٨٥،٣٢٥* باقى بنود الباب الثانى

٥،٦٢٥١٠,٩٤،٩١٢١١,٦٧١٣٠,٠٠٠٠٢٠* إحتياطيات عامة

٥١،٥٦٥١٠٠٤٢،٣٠٢١٠٠٩،٢٦٢٢١,٩٣٩،٧٥٣٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦٢٧،٢٤٧اإلجمالى

١,٣٪١,٣٪١,٣٪١,٢٪١,٣٪١,٣٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٥)
شراء السلع والخدمات

- ٧١ -



 

 

 الفوائـــــد 
 ـــ

 مـشروع  ىلفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية واألجنبية فتُقدر ا 

مليـون   ٣٨٠،٩٨٦ بمبلـغ    ٢٠١٧/٢٠١٨الموازنة العامة للدولة للسنة المالية      

  مليون جنيـه   ٢٩٢،٥٢٠  نحو  مقابـل ) اإلجمالى  من الناتج المحلى   ٩,٣(جنيه  

)٩,٠زيادة ـ ب٢٠١٦/٢٠١٧ بموازنة السنة المالية ) اإلجمالى من الناتج المحلى

 وبزيـادة تبلـغ نحـو    ٣٠,٢  قدرهامليون جنيه بنسبة زيادة   ٨٨،٤٦٦ا  ـقدره

  نحـو  البالغـة الـسنة الماليـة  مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات    ٧٧،١٠٧

 بنسبة زيادة قـدرها     ) اإلجمالى  من الناتج المحلى   ٨,٩(  مليون جنيه  ٣٠٣،٨٧٩

٢٥,٤. 
 أنواعهـا  علـى  واألجنبيـة  المحليـة  الفوائد توزيع ىالتال الشكل ويوضح

 :٢٠١٧/٢٠١٨ المالية للسنة  للدولةالعامة الموازنة مشروع ىف الرئيسية

 

- ٧٢ -



 

 

 

 المـصروفات فـي   ىإجمـال مـن   ٣١,٦فوائد نـسبة   إعتمادات ال  تمثلو

، كمـا     مليـار جنيـه    ١،٢٠٦ نحـو  ةمشروع الموازنة العامة للدولـة البالـغ    

مـشروع المــوازنة    فـى   مات  سـتخدا إلمـن إجمـالي ا     ٢٥,٦تمثل نـسبة    

، وتمثـل مـدفوعات     جنيـه  مليـار    ١،٤٨٨العامـة للدولة والمقــدر بمبلـغ       

  .٢٠١٥/٢٠١٦الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 

 المحلــى  الــدين العــام تخــدم الفوائــدوجــدير بالــذكر أن إعتمــادات

 فـى ه  رصـيد صـافى    بلـغ  والـذى     ألجهزة الموازنة العامة للدولـة     والخارجى

  مـن النـاتج المحلـى      ٨٩,٤( مليـار جنيـه    ٣،٠٤٦,٣نحو   ٣١/١٢/٢٠١٦

 .  )اإلجمالى

  
علـى عتمـادات الفوائـد احملليـة واألجنبيـة إتوزيـع  ىليوضح اجلـدول التـاكما 

  مقارنـة باملوازنـة واملتوقـع للعـام املـاىلاملوازنـة املعـروضشروع مبـأنواعها الرئيسية 
 :٢٠١٥/٢٠١٦ وحىت ٢٠١٣/٢٠١٤من ملالية وات السن بالنتائج الفعلية ل و٢٠١٦/٢٠١٧

 

 

- ٧٣ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

(أ) - الفوائد الخارجية

٢٥،٢٥٤٦,٦٧،٥٦٩٢,٦١٧،٦٨٥٢٣٣,٦١٢،٨٤٨٥،٠٠٨٤،٦٥٤٤،٩٥٥* فوائد الدين العام الخارجى

٢٩٦٠,١٩٠٠,٠٢٠٧٢٢٩,٨١٥٨٥٨٤٦٤١* فوائد خارجية تسددها الجهات

٢٥،٥٥١٦,٧٧،٦٥٩٢,٦١٧،٨٩٢٢٣٣,٦١٣،٠٠٦٥،٠٦٦٤،٧٠٠٤،٩٩٦جملة (أ)

(ب) - الفوائد المحلية

٤٩،٠٢٦٣٤،٢٦١٣١،٩٦١٣٣،١٣٦-٢٣,١-٥٢،٣٥٣١٣,٧٦٨،٠٦٦٢٣,٣١٥،٧١٣* فوائد سندات البنك المركزى

١٢٧،٩٠٠٣٣,٦٧١،٣٨٤٢٤,٤٥٦،٥١٦٧٩,٢٨٩،٠٥٥٥٩،٨٤٧٥٢،٤٧٧٥٤،٨٢١* فوائد األذون على الخزانة العامة

١٢١،٢٦٠٣١,٨٩٨،١٤٢٣٣,٦٢٣،١١٨٢٣,٦١٠٣،٩٩٩٨٨،٤٠٧٦٤،٩٩٤٤٧،٢٠٤* فوائد سندات الخزانة المصرية

١٦،٦٢٩٣١،٥٤٤١٧،٥٣٩١١،٨٧٥-٥٤,٨-٦،٤٦٣١,٧١٤،٣٠٠٤,٩٧،٨٣٨* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين

٢٩،٠٩١٧,٦٢٤،٦٤٤٨,٤٤،٤٤٧١٨,٠٢٨،١٦٤٢٣،٥٩٠٢٠،٣١٧١٩،٠٠٥* فوائد صكوك صناديق المعاشات

١٨،٣٦٨٤,٨٨،٣٢٤٢,٨١٢٧،٧٧٨١٥٣٥,٠٤،٠٠٠٩٢١١،٠٢٠٢،١١٤فوائد أخرى متنوعة

٣٥٥،٤٣٥٩٣,٣٢٨٤،٨٦١٩٧,٤٧٠،٥٧٤٢٤,٨٢٩٠،٨٧٣٢٣٨،٥٧٠١٨٨،٣٠٩١٦٨،١٥٤جملة (ب)

٣٨٠،٩٨٦١٠٠٢٩٢،٥٢٠١٠٠٨٨،٤٦٦٣٠,٢٣٠٣،٨٧٩٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨١٧٣،١٥٠اإلجمالى

٨,٢٪٧,٩٪٩,٠٪٨,٩٪٩,٠٪٩,٣٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٦)
الفوائــــــــد

- ٧٤ -



 

 

 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

 ـــ

 مشروع الموازنـة    ىف"  الدعم والمنح والمزايا االجتماعية    "بلغت تقديرات    

 ٨,١(يه  مليون جن  ٣٣٢،٧٢٧  نحو ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنة المالية     للدولة العامة
 مـن    ٦,٤( مليون جنيـه     ٢٠٦،٤٢٤نحو   مقابل   ،) اإلجمالى من الناتج المحلى  

 ا قـدره  بزيـادة  ٢٠١٦/٢٠١٧موازنة السنة الماليـة      ب ) اإلجمالى الناتج المحلى 

عن االعتماد المدرج بموازنة     ٦١,٢ قدرها   زيادة مليون جنيه بنسبة   ١٢٦،٣٠٣

 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة      ٥٤،٢٦٣بلغ نحو   ت وبزيادة ،ذات السنة المالية  

  من الناتج المحلى   ٨,٢( جنيه   مليون ٢٧٨،٤٦٤  نحو  البالغة السنة المالية لذات  

 .١٩,٥ قدرها زيادة بنسبة )اإلجمالى

 مـشروع موازنـة     ىعتمادات الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ف     إوتوزع  

 :ىالتال على النحو ٢٠١٧/٢٠١٨السنة المالية 

 يهمليون جن 

 ٢٠٥،٩٠٨ الدعم السلعي*  

 ٩٤،٧٤٢ الدعم والمنح للخدمات االجتماعية*  

 ٩٤٧ الدعم والمنح لمجاالت التنمية*  

 ٩،٠١٩ الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية*  

 ٢٢،١١١  واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفةإعتمادات*  

 ٣٣٢،٧٢٧ ىاإلجمال

شروع مبـعلى أنواعهـا الرئيـسية االعتمادات تلك   توزيعىليوضح اجلدول التاو
 بالنتائج الفعليـة  و٢٠١٦/٢٠١٧  مقارنة باملوازنة واملتوقع للعام املاىلاملوازنة املعروض

 :٢٠١٥/٢٠١٦ وحىت ٢٠١٣/٢٠١٤من ملالية وات اللسن

 

- ٧٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)
٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

* الدعم السلعى :
٦٣،٠٩٥٤١،١١٥٢١،٩٨٠٤٧،٦١٤٤٢،٧٣٨٣٩،٣٩٥٣٥،٤٩٣- دعم السلع التموينية

١،٩٤٥١،٧٤٣١،٢٧٢٦٢٦-١،٠٦٥٥،١٨٠٤،١١٥- دعم المزارعين
١١٠،١٤٨٣٥،٠٤٣٧٥،١٠٥١٠١،٢٧٢٥١،٠٤٥٧٣،٩١٥١٢٦،١٨٠- دعم المواد البترولية

٣٠،٠٠٠٢٧،٣٧٩٢،٦٢١٣٥،٠٧١٢٨،٤٨٣٢٣،٦٣٠١٣،٢٨٠- دعم الكهرباء
٦٠٠٦٠٠٠٦٠٠٣٩٧٢٠١٢٥٧- دعم االدوية والبان األطفال

١،٠٠٠١،٠٠٠٠١،٠٠٠١،٣٣٣٨٥٢٧٥٠- دعم شركات المياه
٢٠٥،٩٠٨١١٠،٣١٦٩٥،٥٩٢١٨٧،٥٠٢١٢٥،٧٤٠١٣٩،٢٦٥١٧٦،٥٨٦إجمالى الدعم السلعى

* الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية :
١،٧٦١١،٦٤٢١١٩١،٦٨٦١،٦٠٠١،٥٥٨١،٤٣٤- دعم نقل الركاب

٢٠٠٢٠٠٠٢٠٠١٣٣١٥٤٩٣- دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد)
٧٥٧٥٠٧٥٤٣٠٠- دعم إشتراكات الطلبة(مترو االنفاق)
١،٠٠٠١،٠٠٠٠١،٠٠٠٨٩٠٧٩٥٨٨٧- دعم الخطوط غير االقتصادية(سكك حديد)
٣٣٠٢٥٦٧٤٢٩٢٢٦٤٢٦١٢٤٠- دعم التأمين الصحى على الطالب
١٦٦١٥٧٩١٥٧١٥٧١٩٨١٢٤- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة
٢٣٢١٨٠٥٢٢٠٧١٨٦١٨٠١٧٤- دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي
٣،٠٠٠٣،٠٠٠٠١،٩٣٩٠٠٠-دعم التامين الصحي لغير القادرين من اصحاب معاش الضمان 
١٠٠١٠٠٠١٠٠٠٠٠- دعم التأمين الصحى على الفالحين

٧،٥٠٠٧،١٠٠٤٠٠١٠،٠٠٠٧،٠٧٩٦،٧٤٠٤،٩٧٢- معاش الضمان االجتماعى
٧٠٧٠٠٧٠٧٠٥٣٥٤- معاش الطفل

٧،٧٥٠٤،١٠٠٣،٦٥٠٢،٠٥٤١،٧٠٠٠٠-برنامج تكافل وكرامة 
٧٧٧٧٠٧٧٦١٤٣٧٠-اعانات الشئون االجتماعية

٦٢،٥٠٠٥٢،٤٨٥١٠،٠١٥٥٢،٤٨٥٤٣،٩٥٤٣٣،٢١٣٢٩،٢٠٠- مساهمات فى صناديق المعاشات
٥،٠٩٧٤،٢٣٠٨٦٧٤،٩٣٧١،٠٥٥٩٨٨٩٠٤- مزايا إجتماعية أخرى

٤،٨٨٤٤،٠٥٧٨٢٧٤،٠٦٧٧،٨٠٦٦،٢١١٥،١٩٠- المنــــح والمساعدات 
٩٤،٧٤٢٧٨،٧٢٨١٦،٠١٤٧٩،٣٤٥٦٤،٩٩٩٥٠،٣٩٥٤٣،٣٤٣إجمالى الدعم والمنح للخدمات االجتماعية
* الدعم والمنح لمجاالت التنمية :

٢٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠- دعم تنمية الصعيد
٥٠٠٥٠٠٠٤٩١٣٩٠٦٣١٦٩٥- دعم فائدة القروض الميسرة
٧٨٠٢،٠٠٠٠٨٢-٠١،٥٠٠١،٥٠٠- دعم إسكان محدودى الدخل

١٩٣٧٦١٦٤٢٠٨-١٢٢١٩٣٧١- صندوق مركبات النقل السريع
١٢٥١٢٥٠٠٥٠١٠٤٠-  التدريب 

١،٤٦٤٢،٥١٦٨٠٥١،٠٢٥-٩٤٧٢،٥١٨١،٥٧١إجمالى الدعم والمنح لمجاالت التنمية
* الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية :

١،٤٠٠١،٤٠٠٠٨٠٠٤٠٠٤٠٠١،٥٦٧- دعم المناطق الصناعية
٢،٦٠٠٢،٦٠٠٠٢،٦٠٠٣،٧٠٠٢،٥٨٠٣،٠٧٢- دعم تنشيط الصادرات
١،٧٢٩١،٤٤٠٢٨٩١،٦٤٦١،١٨٢٢،٤٤١١،٢٤٠- دعم االنتاج الحربى

٨١٠٦٥٤١٤٨٦٥-١٩٠١،٠٠٠٨١٠- صندوق دعم نشاط التمويل العقارى
١،٢٠٠١،٢٠٠٠١،٢٠٠١،١٨٦١،٤٠٠١،٠١٤- برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

٥٠٠٣٥٠١٥٠٢٠٠٣٥٠٠- مبادرة حوض النيل
١٠٠١٠٠٠٢٥٠٠٠- جهاز تنمية التجارة الداخلية

١،٣٠٠١،٠٠٠٣٠٠٢،٠١٠٣٧١٤١٣٩- بنود أخرى 
٩،٢٩٠٧،١٩٥٦،٩٨٣٧،٠٩٦-٩،٠١٩٩،٠٩٠٧١إجمالى الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية

٣١٠،٦١٦٢٠٠،٦٥٢١٠٩،٩٦٤٢٧٧،٦٠١٢٠٠،٤٥٠١٩٧،٤٤٧٢٢٨،٠٥٠جملة الدعم
٤٨٦٤٦٩١٧٨٦٣٥٧٤١،١٢٣٥٣٠* اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
٢١،٦٢٥٥،٣٠٣١٦،٣٢٢٠٠٠٠* متطلبات إضافية وإحتياطيات

٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤١٢٦،٣٠٣٢٧٨،٤٦٤٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٧٠٢٢٨،٥٨٠اإلجمالى

١٠,٩٪٨,٢٪٧,٤٪٨,٢٪٦,٤٪٨,١٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١/  يتضمن نحو ٣١٣٧،٥ مليون جنيه عالج على نفقة الدولة٠

فعلى
البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٧)
الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

١/

- ٧٦ -



 

 

 :يلي هم عناصر الدعم واملنح واملزايا االجتماعية فيماوميكن إيضاح أ

 ىالسلعالدعـــم : أوال 

 :دعم السلع التموينية) ١(

يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة      
 مليـون   ٤١،١١٥ مليون جنيه، وذلك مقابل مبلـغ        ٦٣،٠٩٥ بنحو   ٢٠١٧/٢٠١٨

مليـون   ٢١،٩٨٠  بزيادة قدرها  ٢٠١٦/٢٠١٧الية الحالية   جنيه بموازنة السنة الم   
 .٥٣,٥جنيه بنسبة زيادة 

 -:ًهذا وقد مت تقدير دعم السلع التموينية وفقا لالفرتاضات التالية 
 مليون فرد حيث تبلغ كميـات  ٧٦,٨عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز نحو   -١

 . مليار رغيف سنويا١٤٠,١ًالخبز المستحقة للمواطنين نحو 
نحو بفى المتوسط   عدم سحب عدد األرغفة المقررة للفرد بالكامل        فتراض  إومع   -٢

٣٨      مليار رغيـف  ٨٦,٣ فإن كميات الخبز المستهدف إنتاجها بالفعل تبلغ نحو 
 ١٠ مليار رغيف يتم توفيرها واستبدالها وفقاً لنظام النقاط بواقـع           ٥٣,٨ونحو  

 .يتم توفيره ) رغيف(قروش لكل نقطة 
 ٨٦,٣ مليون طن قمح لتـوفير كميـة     ٨,٨ات القمح المطلوب تدبيرها     تبلغ كمي  -٣

 .مليار رغيف
 كجـم دقيـق     ٧,٥تبلغ كمية القمح المطلوب توفيرها لدقيق المستودعات بواقع          -٤

لف طن دقيـق    أ ٦٩٤ نحو   ل مليون طن قمح بما يعاد     ٠,٨٧٣للفرد شهرياً نحو  
منها نحـو   ( يون طن    مل ٩,٧وبالتالي فإن كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ        

 ) .  مليون طن قمح مستورد٥,٢ مليون طن قمح محلى و ٤,٥
طن بما يعـادل نحـو      / دوالر٢٢٢ )C&F(يبلغ متوسط سعر القمح المستورد     -٥

 .طن/جنيه٢٥٠طن بخالف المصروفات اإلضافية والتى تبلغ نحو / جنيه٣٥٥٢
طـن بخــالف    / جنيـه  ٣٥٥٢يبلغ متوسط سعر طن القمـح المحلـى نحـو            -٦

طن وهو يعادل سعر شراء    / جنيه ١٤٥روفات اإلضافية والتى تبلـغ نحـو      المص
القمح المستورد المقدر بالموازنة وفقاً لقرار اللجنة الوزارية االقتـصادية رقـم            

بشأن إعالن سعر القمح طبقاً لمتوسط سعر الـصرف اليـومى           ) ٣/٠١/١٧/٤(
التوريد عن شهر   للدوالر المعلن بالبنك المركزى المصرى وكذلك متوسط أسعار         

 .سابق 
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للطن كما تبلغ تكلفة تـصنيع الخبـز نحـو          /  جنيه ٤٨٠يبلغ تكلفة الطحن نحو      -٧
  رغيـف  ١٢٣٠٠رغيف وتقدر متوسط إنتاجية طن الدقيق بنحو        /  قرش ١١,٢
 .تقريباً

رغيف ويبلغ دعم الرغيـف     / قرش ٤٨,٠٥تبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز نحـو        -٨
 .رغيف /  قرش٤٣,٠٥نحو 

 وفيما يلى بيان بدعم رغيف اخلبز والسلع التموينية

 مليار جنيه 
 ٣٩،٨٢١   ودقيق المستودعات مليار رغيف٨٦,٣إجمالي دعم رغيف الخبز لكمية تبلغ 

 ٥,٣٨٢  مليار رغيف٥٣,٨× رغيف / قروش ١٠= دعم نقاط الخبز 
 ١٧,٨٩٢  شهر ١٢×  جنيه ٢١×  مليون مواطن ٧١= دعم سلع البطاقة التموينية 

الي الدعمإجم  ٦٣،٠٩٥ 
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 :دعم املزارعني) ٢(
للـسنة الماليـة    مشروع الموازنـة العامـة للدولـة        بم المزارعين   يقدر دع 

مليـون جنيـه     ٥،١٨٠ نحو  مليون جنيه، وذلك مقابل    ١،٠٦٥ بنحو   ٢٠١٧/٢٠١٨
 مليـون جنيـه بنـسبة       ٤،١١٥ بخفض قدره    ٢٠١٦/٢٠١٧السنة المالية   بموازنة  
عن النتائج المتوقعـة لـذات       مليون جنيه    ٨٨٠ قدره   وبخفض ٧٩,٤  قدرها خفض
 .٤٥,٢ قدرها خفضبنسبة  مليون جنيه ١،٩٤٥ البالغـة ة الماليةالسن

 دعم المزارعين نتيجة تقدير أسعار شـراء        ومن الجدير بالذكر أن الخفض فى     
القمح المحلى بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد وتضمين كافة تكلفـة الـشراء             

بتسعير محصول القمـح   لبند دعم السلع التموينية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص          
المحلى وفقاً لمتوسط األسعار العالمية للقمح ، وكذلك تم رفع سعر توريد طن قـصب               

  جنيه للطن وبالتالى لم يتم إدراج مبالغ لـدعم         ٦٢٠لى  إ جنيه للطن    ٤٠٠السكر من   
 .قصب السكرمحصولى القمح المحلى و

المزارعين، حيث  رفع المعاناة عن صغار    ما تهدف إليه الدولة من    تماشياً مع   و
 :تقوم الدولة بما يلى

 .دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات -١
 .تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض اآلفات الزراعية -٢
 .ىالمساهمة في خفض أسعار التقاو -٣
تقديم القروض الميسرة لبعض األغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامــة           -٤

 .ئد هذه القروض المخصصة لإلنتاج الزراعيفي سبيل ذلك فروق فوا
عـروض  مويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة ال          -٥

 :فيما يلى
 مليون جنيه

 بيان متوقع مشروع
٢٠١٧/٢٠١٨  ٢٠١٦/٢٠١٧  

 التغير

 دعم فرق سعر الفائدة لقروض اإلنتاج النباتي
)ستحقات البنك الزراعى المصرىم(  ٩٨ ٦٠٢ ٧٠٠ 

 ١٣٠٣- ١٣٠٣ ٠ دعم محصول القمح المحلى
 ٢٥ ٢٥ ٥٠ مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن

 ٣٠٠ ٠ ٣٠٠ فروق أسعار القطن
 ٠ ١٥ ١٥ دعم صندوق الموازنة الزراعية

٨٨٠- ١٩٤٥ ١٠٦٥ اإلجمالي  
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 :دعم املواد البرتولية) ٣( 
العامة للدولـة للـسنة     مشروع الموازنة   بتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية      

 مليـون   ٣٥،٠٤٣  نحـو   مليون جنيه مقابل   ١١٠،١٤٨نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨المالية  
مليـون جنيـه     ٧٥،١٠٥ اقدرهبزيادة   ٢٠١٦/٢٠١٧جنيه بموازنة السنة المالية     

 سعر برميل برنت مـن      رتفاعإ إلى   الزيادة ، وترجع هذه  ٢١٤,٣  قدرها زيادةسبة  بن
 إلى متوسط سـعر متوقـع       ٢٠١٦/٢٠١٧  السنة المالية   دوالر للبرميل بموازنة   ٤٠

، ٢٠١٧/٢٠١٨ الـسنة الماليـة      فى مشروع موازنـة    دوالر للبرميل    ٥٥يبلغ نحو   
 .رتفاع سعر صرف الدوالرإباالضافة إلى 

دعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقـل           ويمثل هذا ال  
سـتيراد  إمحلـي أو    عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق اإلنتاج ال         

 .بعضها من الخارج
 :دعم الكهرباء) ٤(

 نحـو   ٢٠١٧/٢٠١٨يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة         
مليون جنيه بموازنـة الـسنة الماليـة         ٢٧،٣٧٩  نحو  مليون جنيه مقابل   ٣٠،٠٠٠
  .٩,٦  قدرهازيادةمليون جنيه بنسبة  ٢،٦٢١ ا قدرهبزيادة ٢٠١٦/٢٠١٧

 :دعم األدوية وألبان األطفال ) ٥( 
يمثل دعم األدوية وألبان األطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجـة             

 وبيعها بأسعار تقـل عـن       وتاسيوم وأيودات الب   وألبان األطفال  األنسولينستيراد  إعن  
تكلفتها االقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الـصحة             

 مليـون جنيـه بمـشروع       ٦٠٠نحو  وقد بلغت تقديرات دعم األدوية وألبان األطفال        
 .٢٠١٧/٢٠١٨لسنة المالية  اموازنة

 :دعم شركات املياه) ٦ (
مليون جنيه بمشروع موازنة     ١،٠٠٠ه نحو   بلغت تقديرات دعم شركات الميا    

موازنـة الـسنة الماليـة      ب وهو ذات المبلغ المـدرج     ٢٠١٧/٢٠١٨السنة المالية   
التكلفة االقتـصادية   يتمثل دعم مياه الشرب أساساً في الفرق بين          ، و  ٢٠١٦/٢٠١٧

ات ستناداً إلى ما تضمنته قـرار     إللمياه وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة، وذلك         
لتحقيـق سياسـة   وإنشاء تلك الشركات من تحمل الخزانة العامة بقيمة هذا الفـرق؛      

وذلك لحين تحقيق تلك الـشركات      ،  الدولة بتوصيل مياه الشرب النقية لكافة المناطق      
 لـسنة   ٢٤٩التوازن المنشود وذلك إعماال للمادة الثانية من القرار الجمهوري رقـم            

٢٠٠٦. 
من إستثمارات من خالل الهيئـة القوميـة لميـاه         هذا بخالف ما يدرج سنوياً      

، حيث يتم   تنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى    الشرب والصرف الصحى والجهاز ال    
زيادة أصول الشركات التابعة بما يتم االنتهاء من تنفيذه سنوياً من تلك االسـتثمارات              

مقابـل تلـك    مقابل تعلية رؤوس أموالها بذات القدر دون تحمل الشركات ألية أعباء            
 .ستثماراتإلا
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 الدعـــم واملنح للخدمات اإلجتماعية: ًثانيا 

 :دعم نقل الركاب ) ١ (

   -:ويتمثل فى كل من 

الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة واإلسكندرية لتغطية جانب من العجـز        -أ 

ها الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفت            

 مليون جنيه بمشروع ١،٧٦١ نحواالقتصادية، وقد بلغت تقديرات دعم نقل الركاب 

عن موازنة   مليون جنيه    ١١٩ بزيادة قدرها    ٢٠١٧/٢٠١٨لسنة المالية   اموازنة  
  قدرهابنسبة زيادة مليون جنيه  ١،٦٤٢  نحو البالغة ٢٠١٦/٢٠١٧السنة المالية   

٧,٣ . 

، وط السكك الحديدية ومتـرو األنفـاق       خط الدعم الممنوح الشتراكات الطلبة على     -ب 

شتراك التجـارى   إلويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة ا          

والقيمة المخفضة المحصلة من طالب المدارس والجامعات بما فيها جامعة األزهر     

والمعاهد األزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو األنفاق وذلك فى إطار تنفيذ 

إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص 

 مليون جنيه   ٢٧٥طالب العلم ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة المعروض نحو          

شتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لـسكك        إ مليون جنيه لدعم     ٢٠٠,٠(

على خطوط مترو أنفـاق     شتراكات الطلبة   إ مليون جنيه لدعم     ٧٥,٠حديد مصر،   

 ).القاهرة

قتصادية بالمحافظات وذلك فى إطار إصـالح       إلدعم خطوط السكك الحديدية غير ا      -ج 

الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطـوط خاسـرة              

تحقق إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة             

ق بين التكلفة الفعلية وبين اإليرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك في تحمل الفر

 مليون جنيه ١،٠٠٠ مبلغ ٢٠١٧/٢٠١٨ السنة الماليةالخطوط بمشروع موازنة 

 .شغيل هذه الخطوط بكافة المحافظاتعن تالناتجة لمواجهة خسائر الهيئة 
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 :ن االجتماعيمني الصحي لغري القادرين من أصحاب معاش الضماأدعم الت) ٢(
 

 :من حيث التكلفة املالية
 

تبلغ تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى مشروع موازنـة الـسنة          -
، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنـة        مليار جنيه  ٣,٠ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨المالية  

 .٢٠١٦/٢٠١٧ السنة المالية
 

  :من حيث اهلدف والتغطية
 

الذين حتياجاً إ األكثر فقراً واألكثر ةالقادرين بالشريحيستهدف البرنامج تغطية غير      -

 تكفـل لتزاماً بمواد الدستور والتـي      إ ال تشملهم نظم التأمين الصحى القائمة وذلك      

 .غير القادرينل عبء توفير الرعاية الصحيةدولة تحمل ال
مـن  % ٩٥ بنسبة الشريحة  هذهتقوم إدارة البرنامج بدور مشترى الخدمة لصالح         -

وحدات طب األسرة، مستشفيات عامة     (الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة       

ومركزية، مستشفيات تعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مستشفيات 

ويتم اإلحالـة   ) هيئة التامين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش      

 .ر الخدمة في هذه المستشفياتفللقطاع الخاص في حال عدم توا% ٥لنسبة 
لتي تستخدم في صرف الـسلع      يتم تقديم هذه الخدمة عن طريق البطاقة الذكية وا         -

 .المدعمة
هذا البرنامج والعالج على نفقة الدولة تم عمل ربـط          زدواج بين   إحتى ال يحدث    و -

 تم ربطهم على البطاقات الذكية لتغطية غيـر   بحيث يتم استبعاد ما   بينهما   ىلكترونإ

 .القادرين
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 :لآلمان االجتماعى خمصصات ) ٣( 
 السنة الماليـة تبلغ اإلعتمادات المدرجة لألمان اإلجتماعى بمشروع موازنة      

 -:التالي مليار جنيه ويمكن إيضاحها على النحو ١٥,٤ نحو ٢٠١٧/٢٠١٨

 بيان
 عدد األسر 
 ةالمستفيد

)باأللف(  

 المبلغ 
 بالمليون جنيه

اعي الضمان االجتممساعدات  ٧،٥٠٠ ١،٧٠٠ 
 ٧،٧٥٠ ١،٧٠٠ برنامج تكافل وكرامة

 ٧٠ ٥٥ معاش الطفل
 ٧٧ ٢٣ مساعدات شهرية

 ١٥،٣٩٧ جمله

 جنيـه شـهرياً لألسـرة          ٣٢٣ بواقـع    ىاالجتماعتمنح مساعدات الضمان    

 جنيه  ٤١٣ جنيه شهرياً لألسرة المكونة من فردين،        ٣٦٠المكونة من فرد واحد،   

 . جنيه شهرياً لألسرة المكونة من أربعة أفراد٤٥٠ة أفراد،شهرياً المكونة من ثالث

يستهدف األسر التي تعاني من الفقر الشديد       ه  نإوفيما يخص برنامج تكافل ف    

فال في الفئة العمرية حتـى  وتحتاج إلي دعم نقدي وخدمي علي أن يكون لديها أط    

ـ        ف، أما برنامج كرامة      سنة ١٨ شديد وال  يستهدف الفئات التي تعاني من الفقـر ال

 ر أو  سنة فأكث  ٦٥ أن تعمل أو تنتج وغير قادرة علي الكسب ككبار السن            عتستطي

 هذا ويحدد قيمة المبلغ المستحق بكل        عن العمل   لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع      من

 :برنامج وفقاً لما يلى

         جنيه لألسرة باإلضافة إلى منحة لكل تلميـذ فـى مراحـل التعلـيم               ٣٢٥ :تكافل  

 . جنيه شهرياً ١٠٠ – ٦٠من )  ثانوي – اعدادى –تدائي اب( 

 . أفرد  ٣ جنيه للفرد بحد أقصى ٣٥٠ :كرامة

اسـر   تمنح لبعض الفئات من      فإنهاوفيما يخص باقي المساعدات الشهرية      

 ىنجـع حمـاد   و  ،   ألف أسرة  ٣,٦حاليب وشالتين   و  ،   ألف أسرة  ١٨,٨مجندين  

 .  ألف أسرة٠,٦

- ٨٣ -



 

 

 : املزايا االجتماعية) ٤(

مـشروع  ب    تبلـغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صـناديق المعاشـات           

 مليـون   ٥٢،٤٨٥  نحو مقابل  مليون جنيه  ٦٢،٥٠٠المـوازنة المعروض نحـو    

 مليـون جنيـه     ١٠،٠١٥ اقدرهبزيادة   ٢٠١٦/٢٠١٧جنيه بموازنة السنة المالية     

 .١٩,١ زيادةبنسبة 

  :  املنح واملساعدات) ٥(

  مخـصص لهـا مبلـغ     جتماعيـة   نية واإل امج تمويل لألغراض اإلنسا   وهى بر 

مليون جنيه   ٤،٠٥٧  نحو  مقابل مشروع الموازنة المعروض  ب  مليون جنيه  ٤،٨٨٤

 بنسبة زيـادة     مليون جنيه  ٨٢٧ ا قدره بزيادة ٢٠١٦/٢٠١٧بموازنة السنة المالية    

 .٢٠,٤قدرها 
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 الدعـــم واملنح االت التنمية : ًثالثا 

 :دعم فائدة القروض امليسرة) ١(

، تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة لإلسكان الـشعبي          

، فضالً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هـذه         واإلقراض الميسر لألسر الفقيرة   

 مليون جنيـه  ٥٠٠ وقد بلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو       القروض

 تفاصـيل   ىالتالالبيان  ، ويوضـح   ٢٠١٧/٢٠١٨بمشروع موازنة السنة المالية     

 :المعروض دعم فروق فوائد القروض الميسرة بمشروع الموازنة

 )مليون جنيه(
 البيان        موازنة مشروع موازنة

٢٠١٧/٢٠١٨  ٢٠١٦/٢٠١٧  
   القوميقروض بنك االستثمار 

 ١٩٦,٥ ١٩٥,٠ إسكان المحافظات
 ١,٦ ١,٥ شركات اإلسكان والتعمير

 ٠,١ ٠,١ مشروعات استصالح االراضى
 المشروعات التصديرية وضـمان الـصادرات     

 )الشركة المصرية لضمان الصادرات(
٦,٠ ٦,٠ 

 ٠,٣ ٠,٣ المناطق الصناعية بالمحافظات
 ٦٩,٩ ٦٩,٩ هيئة المجتمعات العمرانية
 تعاونيات البناء واإلسكان

 )  االستثمار القوميقروض بنك(
٣٣,٣ ٣٠,١ 

 ٣,٧ ٣,٧ صندوق تمويل المساكن
 ٣١١,٤ ٣٠٦,٦ بنك االستثمار القوميقروض مجلة 

 هيئة تعاونيات البناء واإلسكان 
قروض بنك التعمير واإلسكان والبنك العقاري      (

 ) المصري العربي
٧٩,٩ ١١٥,٤ 

 ١٧,٠ ٢٥,٠ نبنك التعمير واإلسكا
 ٠,١ ٠,١ البنك العقاري المصري العربي

 ٩١,٦ ٥٢,٩ أخرى 
 ٥٠٠,٠ ٥٠٠,٠ االمجاىل العام
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 دعم صندوق متويل شراء بعض مركبات النقل السريع) ٢(

عتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع نحـو        إلبلغـت تقديـرات ا  
 وهو يمثل مـا     ٢٠١٧/٢٠١٨موازنة السنة المالية    مشروع   مليون جنيه ب   ١٢٢

 ٢٠٠٩لـسنة   ) ٤٧٠(تتحمله الدولة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم           
بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع حيث يقوم الـصندوق بـإحالل       

 ، وقرار رئيس مجلس الـوزراء       اكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة    سيارات الت 
 . ٢٠١٠ لسنة ٣١٨٤رقم 

 ٢٠٠٩ارات التى تم إحاللها منذ بداية المشروع فى أبريل          وقد بلغ عدد السي   
 سيارة وبلغت قيمة األعباء المالية التى تحملتهـا     ٤٥٠٠ نحو   ٢٠١٧حتى فبراير   

 مليون جنيه متمثلة فى مقابل تخريد       ١،٦٦٩وزارة المالية خالل هذه الفترة مبلغ       
 الجمركي باإلضافة  واإلعفاءالقيمة المضافة  علىضريبة الالسيارات القديمة وقيمة

إلى مقابل اإلعالن الذي تحملته الخزانة العامة للتخفيف عـن مـالكي الـسيارات              
 .القديمة خاصة فى المرحلة األولى والثانية 

 الدعـــم واملنح لألنشطة االقتصادية: ًرابعا 
 :دعم املناطق الصناعية) ١(

بمـشروع   مليون جنيه    ١،٤٠٠بلغت تقديرات دعم المناطق الصناعية نحو       
بموازنة السنة الماليـة    وهو ذات المبلغ     ٢٠١٧/٢٠١٨المـوازنة للسنة المالية    

نـشاء وترفيـق    إلدعـم   مـن    ةما تتحمله الدول  قيمة  ، وهو يمثل    ٢٠١٦/٢٠١٧
والذى  ٢٠٠٥ لسنة   )٣٥٠( الجمهوري رقم    المناطق الصناعية وفقاً ألحكام القرار    

وضـع وتنفيـذ     ها الجهة المنوط بها    باعتبار للتنمية الصناعية يتاح للهيئة العامة    
وتبسيط الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير  غراضألسياسات تنمية االراضى ل

ما تم تدبيره خالل السنوات     بلغ  ، وقد   الصناعية  حصولهم على التراخيص   إجراءات
 لترفيـق    مليار جنيه  ٤,٥ نحو   ٢٠١٥/٢٠١٦نهاية السنة المالية    السابقة وحتى   

 :وفقاً لما يلىاعية  الصنالمناطق
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(بالمليون جنيه)

لكل حمافظةلكل منطقة صناعية
٢٣٩,٣بياض العرب

٢٦٧,٠كوم أبو راضى
١٣٧,٠منطقة الصناعات الثقيلة ٢/٣١

١٤٣,٥المطاهرة شرق
٤٠,٠وادى السريرية
٢٥٢,١عرب العوامر

١٧١,٤بنى غالب
٧٥,٠الكالحين

٧٥,٠هو
٥٧,٠الكوثر

٨١,٠غرب جرجا
٧٩,٥غرب طهطا

٨٨,٤الخارجة
١٥,٠الداخلة

٣٩,٠٣٩,٠البغداداألقصر
٢٢,٥٢٢,٥العالقىأسوان
١٨٥,٢١٨٥,٢كوم أوشيمالفيوم

١٥٩,٠١٥٩,٠قويسناالمنوفية
٩٥,٨وادى النطرون

٧٩,٧مشروع تجمع الغزل والنسيج بكفر الدوار
٣٥,٠٣٥,٠الشروقالقليوبية
٨٥,٠٨٥,٠بلبيسالشرقية

٢٠,٠بلطيم
١٢٠,٠مطوبس
١٩٧,٠جمصة

٥,٠مجمع الصناعات الصغيرة
٣,٠مصرف طلخا

٩٥,٠جنوب بورسعيد
١٢٠,٠المنطقة الصناعية الجديدة بمساحة ٣٢٠ فدان

٤٠٧,١أبو خليفة
٣٤,٥القنطرة شرق

٣٧,٠وادى التكنولوجيا
١٥,٠١٥,٠عتاقةالسويس

٤٢,٥٤٢,٥بئر العبدشمال سيناء
٥,٠٥,٠أبو زنيمهجنوب سيناء

٧٤٧,٩الجلود بالروبيكى
١٥,٠شق الثعبان

١٢٣,٠١٢٣,٠ابورواشالجيزة
٧٨,٣٧٨,٣

٤,٤٨٧.٧٤,٤٨٧.٧

١٠٣,٤الوادى الجديد

كفر الشيخ

١٧٥,٥البحيرة

٢٠٥,٠الدقهلية

٢١٥,٠بورسعيد

٤٧٨,٦اإلسماعيلية

٧٦٢,٩القاهرة

اإلمجاىل

٢١٧,٥سوهاج

مشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

١٨٣,٥

٤٢٣,٥أسيوط

١٥٠,٠قنا

المنيا

١٤٠,٠

٦٤٣,٣بنى سويف

إجمالى الدعم المنصرف من صندوق الدعم
الستكمال أعمال البنية األساسية بالمناطق الصناعية بالمحافظات حتى يونيه ٢٠١٦

إمجاىل املنصرف حىت يونيه ٢٠١٦املنطقة الصناعيةاحملافظة
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 :دعم تنشيط الصادرات) ٢( 

 جنيـه    مليـار  ٢,٦ بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المـصرية نحـو        
 وهو يمثل ما تتحمله الدولة لـدعم   ٢٠١٧/٢٠١٨موازنة السنة المالية    مشروع  ب

عم يتم تدبير جانب منـه مـن   الصادرات المصرية، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الد   
خالل ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة             

مـن  ) ٣(الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقاً للمـادة رقـم            
 .٢٠٠٢ لسنة ١٥القانون رقم 
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 املصروفات األخرى

 ـــ
 بمـشروع موازنـة الـسنة الماليـة         "ألخرىالمصروفات ا  "تبلغ تقديرات   

 ) اإلجمـالى  من الناتج المحلى  ١,٦(مليون جنيه    ٦٥،٧٦٥ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨
بموازنـة  )  اإلجمـالى   من الناتج المحلى   ١,٨(  جنيه مليون ٥٨،١٠٠مقابل نحو   

بنسبة زيادة قدرها مليون جنيه  ٧،٦٦٥بزيادة قدرها  ٢٠١٦/٢٠١٧السنة المالية 

١٣,٢   السنة  مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات        ٧،١١٩  نحو تبلغ، وبزيادة

)  اإلجمـالى   من الناتج المحلـى    ١,٧ (مليون جنيه  ٥٨،٦٤٦  نحو البالغةالمالية  
 .١٢,١بنسبة زيادة قدرها 
 ىلـدفاع واألمـن القـوم     عتمادات المخصصة ل  إلا هذه التقديرات ومن أهم   

 والجهـاز  ضاء والمحكمة الدستوريةعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل الق او

 باإلضافة إلى مصروفات الضرائب والرسـوم       المركزى للمحاسبات ومجلس النواب   

 .والتعويضات والغرامات وكذا االشتراكات الدولية
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 "ستثماراتإلا"األصول غري املالية شراء 
 ـــ

 بمـشروع   " سـتثمارات إلا –شراء األصول غير الماليـة       "بلغت تقديرات   
 مـن   ٣,٣(مليون جنيه    ١٣٥،٤٣١ نحو ٢٠١٧/٢٠١٨موازنة السنة الماليـة    

مـن النـاتج    ٤,٥( جنيه    مليون ١٤٦،٧١١  نحو مقابل ) اإلجمالى الناتج المحلى 
 .٢٠١٦/٢٠١٧لسنة المالية ابموازنة )  اإلجمالىالمحلى

ستثمارات الممولة من موارد الخزانة     إلوتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات ا     
 . جنيه مليار٦٥  تبلغ نحو٢٠١٧/٢٠١٨ السنة المالية بمشروع موازنةالعامة 

ستثمارات المخصصة لألجهزة الحكومية    إل ا ىهستثمارات المشار إليها    إلوا
  . الموازنة العامة للدولةىالداخلة ف

 العديد من البرامج    ستثماراتإل ل جتماعيةإلوتتضمن خطة التنمية البشرية وا    
 نتاج النباتى إلراضى كتنمية ا  أللتنفيذ المشروعات فى مجاالت الزراعة واستصالح ا      

 الطرق الرئيسية والكبارى واستكمال اتبكنشاء وتطوير شإ، ومجاالت النقل كوالرى
سكان والمرافـق والتنميـة العمرانيـة       إلنفاق، ومجاالت ا  ألوتطوير خطوط مترو ا   

 والمشروع القـومى لإلسـكان      حتياجاًإكثر  ألكاالستهداف الجغرافى لتنمية القرى ا    
اإلجتماعى وتطوير العشوائيات وتطوير وإنشاء شبكات ميـاه الـشرب والـصرف      

  .جاالت الصحة والتعليمالصحى، وم

 :مصادر متويل اخلطة موزعا على املوازنات املختصةوفيما يلي 
 )جنيه مليون(  

 مصادر التمويل
 البيـــــان

مشروع موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٨ 
 أخرى الخزانة المنح

 ٥٣،١١٤ ٢٢،٧٤٣ ٤٥٨ ٧٦،٣١٥ ىالجهاز اإلدار
 ١،٤٥٥ ٦،٣٨٧ ـــ ٧،٨٤٢ المحليات

 ١٥،٠٦٨ ٣٣،٨٧٠ ٣٣٦ ٤٩،٢٧٤ الهيئات الخدمية
 ـــ ٢،٠٠٠ ـــ ٢،٠٠٠ االحتياطيات

 ٦٩،٦٣٧ ٦٥٫٠٠٠ ٧٩٤ ١٣٥،٤٣١ االمجاىل

 : توزيع االستثمارات على مكوناتها الرئيسيةىلالتا جلدولايوضح هذا و
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

الموازنة مشروع موازنة

(١)(٢)

* مبانى وإنشاءات :

١٢،٣٤٢٤،٤٣٩٥،٣٢٩٢،٣٦٤-x٣٣،٩١٣٦١،٣٩٢٢١،٥٧١٢٧،٤٧٩ مبانى سكنية

x٢١،١٦٣١٩،٦٨٢١٨،٧٠٩١،٤٨١٢،٤٥٥١٠،١٣٨٨،٦٨٣٥،٤٦٧ مبانى غير سكنية

x٤٧،٠١٣٣٩،٢٠٧٢٥،٢٨٩٧،٨٠٦٢١،٧٢٥٢٩،٢١٤٢٠،٣٢٦٢٠،٦٦٨ تشييدات

٣٦،٥٢١٤٣،٧٩٢٣٤،٣٣٨٢٨،٥٠٠-١٠٢،٠٩٠١٢٠،٢٨١٦٥،٥٦٩١٨،١٩١جملة

* االت ومعدات ووسائل نقل :

٩٢٩٢،٥٢٦١،٠٨٦-٨١١-x١،٤٤٩١،٧١٠٢،٢٦٠٢٦١ وسائل نقل 

x٤١٣٢٦٢٢٧٤١٥١١٤٠٣٠٢٢٩٨١٥٧ وسائل انتقال 

x١٧،٩١٠١٢،٥٤٤١٠،٣٩١٥،٣٦٦٧،٥١٩٧،٤٣٧٦،٢٠٤٦،٨٦٤ اآلت ومعدات

x٤١٠٣٣٠٣١٤٨٠٩٧١٩١١٥٥١٤٨ عدد وادوات

x٣،٣٢٦٣،١٧٧٢،٩٧٢١٤٩٣٥٤١،٩٥٧١،٩٧١١،٦٠٨ تجهيزات

٢٣،٥٠٨١٨،٠٢٣١٦،٢١١٥،٤٨٥٧،٢٩٨١٠،٨١٦١١،١٥٥٩،٨٦٥جملة

* أصول ثابتة أخرى :

x٥٧٥٦٥١١٦٣٣٥٤٧٣ ثروة حيوانية ومائية ( اصول زراعية )

٥٧٥٦٥١١٦٣٣٥٤٧٣جملة

٤٣،٨٢٥٥٤،٦٤١٤٥،٥٤٧٣٨،٤٣٧-١٢٥،٦٥٥١٣٨،٣٦١٨١،٨٣٠١٢،٧٠٦إجمالى األصول الثابتة

* االصول الطبيعية :

x١،٧٥٣١،٦٧٣١،٦٠٥٨٠١٤٨١،٧٣٣٢،٨٠٣٨٥٤  شراء أراضى

١٢٨١١٢١٤-٦٥-x٧٢١٣٧١٣٧٦٥ تمهيد وأستصالح أراضى

x٣٠٠٣٣٠٠٠ أصول طبيعية أخرى

١،٨٢٨١،٨١٠١،٧٤٢١٨٨٦١،٨٦١٢،٩١٥٨٦٩جملة

x٢٥١٣١٣١٢١٢١٨١٨٦٠  فوائد سابقة على بدء التشغيل

x١،٠٣٤٦٤٨٦٤٨٣٨٦٣٨٦١٥٣٤٤٠٣٣٨  البعثات

x٣،٠٨٧٢،٦٥٥١،٩٤٩٤٣٣١،١٣٨١،٢٣٧٢،٢٨٨٢،٠٥٠  ابحاث ودراسات للمشروعات اإلستثمارية

١٣،٣٥٣١٠،٥٤٢١١،١٢٨-x١،٧٨٦٧٣٢٤،١٨٤١،٠٥٥٢،٣٩٧  دفعات مقدمة

٠٠-x٠٠٠٠٠٢،٩٦٦  تعويضات فروق األسعار للمقاولين

٩٥٦٠٠-٥٤٦-x١٥٤٩٣٥٦١٤٧٨  االجور للمشروعات االستثمارية

x٢،٠٠٠٢،٠٠٠٠٠٢،٠٠٠٠٠٠ إحتياطيات عامة 

٤٤،٥٠٤٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠٥٢،٨٨٢-١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١١٩٠،٩٢٧١١،٢٨٠إجمالى االستثمارات

٢,٥٪٢,٥٪٢,٦٪٢,٧٪٤,٥٪٣,٣٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
متوقع 
(٣)

البيان

التغير٢٠١٧/٢٠١٦

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (٨)
االستثمارات ومكوناتھا الرئیسیة

- ٩١ -



 

 

 الوظيفى ًوفقا للتصنيف املصروفات  )ب

 بشأن الموازنة العامـة     ١٩٧٣ لسنة   ٥٣ المادة الرابعة من القانون رقم       ىتقض

، بأن تُعد الموازنة العامـة للدولـة     ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧ والمعدل بالقانون رقم     –للدولة  

 ى ألوجه نـشاط الدولـة والتـصنيف اإلدار        ىقتصادإلوتنفذ وفقاً لكل من التصنيف ا     

 ألنـشطة   ىعرض المصروفات وتقدم وفقاً للتصنيف الوظيف     للجهات والوحدات، كما تُ   

 .الدولة

  رضت على سيادتكم فيما سبق المصروفات بمشروع الموازنة العامة         وقد ع

 مليون جنيه موزعة    ١،٢٠٦،٠٣٠ وجملتها   ٢٠١٧/٢٠١٨للدولة للسنة المالية    

 ألوجه نشاط الدولة، وتـم إيـضاح أبـواب الموازنـة            ىقتصادإلتصنيف ا وفقاً لل 

 ،المختلفة من أجور، شراء سلع وخدمات، فوائد، دعم ومنح ومزايـا اجتماعيـة            

 .)ستثماراتإلا(شراء أصول غير مالية ومصروفات أخرى، 

 لتزاماً بأحكام القانون، أتشرف بأن أعرض علـى سـيادتكم مـصروفات           إو 

وجملتهـا   ٢٠١٧/٢٠١٨لعامـة للدولـة للـسنة الماليـة         مشروع الموازنـة ا   

 ألنـشطة الدولـة     ىجنيه موزعة وفقاً للتـصنيف الـوظيف       مليون   ١،٢٠٦،٠٣٠

المختلفة من خدمات عامة، نظام األمن العام، الشئون االقتصادية، حماية البيئـة،            

يـة  اإلسكان والمرافق، الصحة، الشباب والثقافة والشئون الدينية، التعليم، والحما        

 .االجتماعية

- ٩٢ -



 

 

 ى عرض ملكونات التصنيف الوظيفىوفيما يل

 :قطاع الخدمات العامة -١

 ،العامة الخدمات    القانونية،  األجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون    يتضمن

 خدمات عموميـة  ،   البحوث والتطوير فى مجال الخدمات العامة      ،البحوث األساسية 

،  تحويالت ذات طبيعة عامة، معامالت الدين العام،عامة غير مصنفة فى مكان آخر    

 :أهم الجهات الرئيسيةومن 

 المجـالس   ،مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلـس الـوزراء        

، دواوين عموم المحافظات، الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية التخصصية

 .ومصالحها، وزارة الخارجية

  :قطاع الدفاع واألمن القومى -٢

 وخطط الطـوارئ، البحـوث      ىيتضمن خدمات األمن والدفاع، الدفاع المدن     

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن ر فى مجال الدفاعيوالتطو

  .ىوزارة الدفاع، وزارة اإلنتاج الحرب

 :قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة -٣

الحريق، المحاكم، البحوث   يتضمن خدمات الشرطة والسجون، الحماية ضد       

أهـم الجهـات    ، ومـن    والتطوير فى مجال النظام العام وشئون السالمة العامـة        

 :الرئيسية

، الهيئات القضائية،  العلياوزارة الداخلية، وزارة العدل، المحكمة الدستورية     

دار اإلفتاء المصرية، صنـدوق تطوير نظام األحوال المدنية، صندوق أبنيـة دور            

 .ىندوق السجل العينالمحاكم، ص

- ٩٣ -



 

 

 

 :قتصاديةقطاع الشئون اإل -٤

قتصادية والتجارية، شـئون العمالـة الـشاملة،        إليتضمن إدارة الشئون ا   

، اإلنتاج الحيواني والصيد، الوقود والطاقة، التعـدين والـصناعة،     ىالزراعة والر 

، ومـن   قتصاديةإلالنقل، االتصاالت السياحة البحوث والتطوير فى مجال الشئون ا        

 :م الجهات الرئيسيةأه

  المـصوغات  وزارة التجارة والصناعة، وزارة االستثمار، مـصلحة دمـغ        

والموازين، مديريات التموين بالمحافظات، الهيئة العامة للرقابة على الـصادرات          

مديريات القوى العاملـة بالمحافظـات، وزارة       ،  والواردات، وزارة القوى العاملة   

، هيئـة   ىفظات، وزارة الموارد المائيـة والـر      مديريات الزراعة بالمحا  ،  الزراعة

 .الخدمات البيطرية

 :قطاع حماية البيئة -٥

يتضمن إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها، تصريف الـصرف الـصحى،          

أهـم الجهـات    ، ومـن    البحوث والتطوير فى مجال حماية البيئة     ومعالجة التلوث   

 :الرئيسية

ـ      النظافة بالقاهرة والجيزة، وزارة شئو     ىهيئت  ىن البيئة، الجهـاز التنظيم

 .لمياه الشرب والصرف الصحى

 :قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية -٦

يتضمن تنمية اإلسكان، إدارة شئون اإلسكان، التنمية المجتمعية، إمـدادات          

، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فـى مجـال         ىالمياه، تصريف الصرف الصح   

 :يسيةأهم الجهات الرئ، ومن اإلسكان والمرافق

مديريات اإلسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى     ،  وزارة اإلسكان والمرافق  

، صندوق تطوير المنـاطق العـشوائية،       ىللتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمران    

 لمشروعات ميـاه  ى، الجهاز التنفيذ ىالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصح     

 .الشرب والصرف الصحي

- ٩٤ -



 

 

 :قطاع الصحة -٧

مات المستشفيات والعيادات الخارجية، خـدمات المستـشفيات        يتضمن خد 

المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة، خـدمات الـصحة العامـة،          

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن البحوث والتطوير فى مجال الشئون الصحية

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة،      ،  وزارة الصحة 

، الهيئة العامـة للمستـشفيات      يات الجامعية، المراكز الطبية المتخصصة    المستشف

والمعاهد التعليمية، هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون،          

 .المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان

  :قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية -٨

ضـية، الخـدمات الثقافيـة،      يتضمن الخدمات الشبابية والترفيهيـة والريا     

الخدمات اإلذاعية والنشر، الخدمات الدينية، البحوث والتطوير فى مجال الـشباب           

 :أهم الجهات الرئيسيةومن ، والثقافة والدين

المجلس القومي للشباب، المجلس القومي للرياضـة، مـديريات الـشباب           

لمركـز القـومي    والرياضة بالمحافظات، وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، وا       

 هيئة  ،قصور الثقافة، قطاع األعالم   العامة ل هيئة  الللسينما، المجلس األعلى لآلثار،     

 .االستعالمات، مكتبة اإلسكندرية، مكتبات مصر العامة، دار الكتب والوثائق

 :قطاع التعليم -٩

 بكافة مراحله، التعليم العـالي، التعلـيم غيـر          ىيتضمن التعليم قبل الجامع   

، ومن ى، خدمات مساعدة التعليم، البحوث والتطوير فى مجال التعليمالمحدد بمستو

 :أهم الجهات الرئيسية

مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وزارة التعليم ،  وزارة التربية والتعليم  

العالي، الجامعات، المركز القومي للبحوث التربوية، المركز القومي لالمتحانـات،          

ية وتعليم الكبار، الهيئة العامة لألبنية التعليمية، صـندوق         الهيئة العامة لمحو األم   

 .تطوير التعليم

- ٩٥ -



 

 

 :جتماعيةإلقطاع الحماية ا -١٠

جتماعية فى حـاالت العجـز والـشيخوخة، الـضمان          إليتضمن المساندة ا  

أهم الجهات ، ومن ، معاش الطفل، الحماية االجتماعية، الدعم، المعاشاتىجتماعإلا

 :الرئيسية

 بالمحافظـات،  الـشئون اإلجتماعيـة  ، مديريات  ىجتماعإلوزارة التضامن ا  

 .جتماعية والجنائيةإل للبحوث اىالمجلس القومي للطفولة واألمومة، المركز القوم
 

ًوفقـا  ة ملـصروفات املوازنـىالـوظيفلتـصنيف ا) ١٠، ٩( ىويوضح كل من اجلدولني رقم

 -:ب األبواى مستوى على واملصروفات بالتصنيف الوظيفألنشطة الدولة

 

- ٩٦ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

الموازنةمشروع موازنة
(١)(٢)

٤٩٣،٥٤٦٣٨٠،٤٩٩١١٣،٠٤٨٢٩٣،٥٦٠٢٣٨،١٣٥٢١٨،٨٢٦* الخدمات العامة

٥٥،٠١٩٥٠،٨١٨٤،٢٠٢٥١،٣٦٩٤٦،٠٨٥٤٠،٧١٤* النظام العام وشئون السالمة العامة

٥٣،٦٥٩٤٣،٥٨١١٠،٠٧٨٤٤،٦٦٨٣٩،٩٥٢٣٢،٩٧٦* الشئون االقتصادية

١،٩٧٢١،٩٤٠٣٢٢،١٤٨٢،٠٧٨١،٥٥٣* حماية البيئة

٢١،٦٢٩٢٠،٤٣٧١٧،٣٦٣-٥٦،٨٩٧٧٨،٧٠١٢١،٨٠٤* اإلسكان والمرافق المجتمعية

٥٤،٩٢٢٤٨،٩٤٤٥،٩٧٨٤٣،٨٧٨٣٧،٢٢٤٣٠،٧٥٩* الصحة

٣٠،٦٥٧٢٧،٩٨٦٢٤،١١١-٣١،٠٠٣٣١،٨٤٨٨٤٥* الشباب والثقافة والشئون الدينية

١٠٦،٥٧٥١٠٣،٩٦٢٢،٦١٣٩٧،٣٣٥٩٢،٢٨٦٨٤،٠٦٦* التعليم

٣٠٠،٥٧٩١٨٧،٣٦٨١١٣،٢١١١٨٧،٢٠٨١٨٧،٤٠٤٢١٨،٧٨٩* الحماية اإلجتماعية

٥١،٨٥٨٤٧،١٣٥٤،٧٢٣٤٥،٣٩٦٤١،٧٦٣٣٢،٣٥٧* أنشطة وظيفية متنوعة

١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤٢٣١،٢٣٦٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
األنشطة الوظيفية

(١-٢)

جدول رقم (٩)
التصنيف الوظيفى لمصروفات الموازنة وفقاً ألنشطة الدولة

- ٩٧ -
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 حيازة األصول املالية
 ـــ

 مساهمات الخزانة العامة فـي بعـض الهيئـات          "الماليةحيازة األصول   "تمثل  
 هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة إلصـالح        ى خلالً ف  ى تعان ىقتصادية الت إلا

المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضالً عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي           
 المدرجة لحيازة األصـول     تاإلعتماداقدر  وتُلتزاماً على الخزانة العامة للدولة،      إتعد  

 بنحـو  ٢٠١٧/٢٠١٨لـسنة الماليـة    العامة للدولـة ل   موازنةالمشروع  بالمالية  
 مـن النـاتج     ٠,٨ ( مليون جنيـه   ٢٥،٠٧٩ نحومقابل   مليون جنيه    ١٦،٥٦٧

 ٨،٥١٢ قـدره    بخفـض  ٢٠١٦/٢٠١٧ بموازنة السنة المالية     )المحلى اإلجمالى 
 مليون جنيه   ٢،٠٩١ تبلغ نحو ادة  ، وبزي ٣٣,٩  قدرها خفضمليون جنيه بنسبة    

 مليون جنيه بنسبة    ١٤،٤٧٦  نحو البالغةالسنة المالية   عن النتائج المتوقعة لذات     
 .١٤,٤زيادة قدرها 

 بمشروع الموازنة   وتتمثل عناصر حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية      
 : فيما يلىالمعروض

 
  البيان  مليون جنيه مليون جنيه
 :ت فى هيئات اقتصاديةمساهما  ٦،٢٩٠

 هيئة سكك حديد مصر − ٢،٢٧٣ 
 اتحاد اإلذاعة والتليفزيون − ٢،٠٨٣ 
 )القاهرة واإلسكندرية(نقل الركاب  − ٨٦٥ 
 هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة − ٨٠٣ 
 باقي الهيئات االقتصادية − ٢٦٦ 

 :مساهمات فى شركات قابضة  ٢،٦٠٥
 للغزل والنسيجالشركة القابضة  − ١،٦٠٠ 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي − ٧٣٠ 
مديونية هيئة كهربـة    "الشركة القابضة لكهرباء مصر      − ٢٧٥ 

 "الريف
 حصة مصر فى رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية   ٢،٥٩٥
 باقي البنود  ٩٥٠

 .حتياطي عامإ  ٤،١٢٧

 اإلجمالي  ١٦،٥٦٧

- ٩٩ -



 

 

 لقروضسداد ا
 ـــ

 إهالكهـا  أوحل موعد سـدادها     يالتي   األقساط   قيمة" القروض دسدا"تمثل  

بمـشروع    سداد القروضبلغت تقديرات، حيث   ٢٠١٧/٢٠١٨خالل السنة المالية    

 مليون جنيه ٢٦٥،٣٩١نحو  ٢٠١٨ /٢٠١٧ للسنة المالية ة العامة للدولةالموازن

)٦,٥    ٧,٩ ( مليون جنيـه   ٢٥٦،٢٨٨ نحو   مقابل ) من الناتج المحلى اإلجمالى 
 قدرها  بزيادة ٢٠١٦/٢٠١٧لسنة المالية   ا   بموازنة )من الناتج المحلى اإلجمالى   

 .٣,٦قدرها زيادة مليون جنيه وبنسبة  ٩،١٠٣
                                           : يلىفيما المعروض الموازنة مشروعالمقدرة بوتتمثل أقساط القروض 

 )بالمليون جنيه(

ــــانالبيـ ع موازنةمشرو   
٢٠١٧/٢٠١٨  

 موازنة
٢٠١٦/٢٠١٧  

 التغير

 ١،٧٠٤ ١،٤٠٣ ٣،١٠٧ أقساط قروض خارجية معاد إقراضها 
 ١٦،٨٢٧ ٣٣،٩٨٤ ٥٠،٨١١ سداد قروض لمصادر أخرى
 )١،٢٠٩( ١٧٩،١٤٥ ١٧٧،٩٣٦ سندات على الخزانة العامة

 ١٧،٣٢٢ ٢١٤،٥٣٢ ٢٣١،٨٥٤ )١(جملة سداد القروض المحلية 
 )٨،٦٤٤( ٤١،٠٤٥ ٣٢،٤٠١ عام الخارجيأقساط الدين ال

 ٤١٦ ٤٧٧ ٨٩٣ أقساط خارجية تسددها الجهات 
 )٨،٢٢٨( ٤١،٥٢٢ ٣٣،٢٩٤ )٢(جملة سداد القروض الخارجية 

 ٩ ٢٣٤ ٢٤٣ )٣(سداد قروض للحسابات والصناديق الخاصة 
) ٣+٢+١(االجمالى     ٩،١٠٣ ٢٥٦،٢٨٨ ٢٦٥،٣٩١ 

 

 إهالك ما يحل أجله مـن       تتضمنيها  ويالحظ أن أقساط القروض المشار إل     

السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين اإلشارة إلى أن سداد القـروض    

لموازنة العامـة للدولـة،      الكلى ل  عجزالوإهالك السندات ال يحتسب ضمن مكونات       

ستبعاد مـن مـصادر التمويـل أو مـن          إللتزامات المسددة با  إلوإنما تعالج هذه ا   

  . الدين العامى الزيادة الحقيقية فىديد، وذلك لتحديد صافقتراض الجإلا

- ١٠٠ -



 

 

 املوارد العامة

 
يبلغ إجمالي موارد الدولة في مشروع الموازنة العامـة للـسنة الماليـة             

)  اإلجمـالى   من الناتج المحلى   ٣٦,٢( جنيه    مليار ١،٤٨٨ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨

 :ىموزعة على ثالث مكونات رئيسة ه

 مـن النـاتج     ٢٠,٣ مليار جنيه بنسبة     ٨٣٤وتبلغ   اإليرادات العامة  •
 .المحلى اإلجمالى

المتحصالت من حيازة    •
 األصول المالية

 من الناتج المحلى    ٠,٤ مليار جنيه بنسبة     ١٨وتبلغ  
 .اإلجمالى

ــدار  • ــراض وإص اإلقت
 األوراق المالية

 مـن النـاتج     ١٥,٥ مليار جنيه بنسبة     ٦٣٦وتبلغ  
 .المحلى اإلجمالى

 

 :  املوارد العامة املشار إليهاويوضح اجلدول التاىل

- ١٠١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

اإليرادات العامة 

٦٠٣،٩١٨٤٠,٦٤٣٣،٣٠٠٣٤,٥١٧٠،٦١٨٣٩,٤٤٥٨،٠٤٨٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧٢٦٠،٢٨٩* اإليرادات الضريبية

١،٦٢٩٣،٥٤٦٢٥،٤٣٧٩٥،٨٥٦-٤٨,٤-١،١٤٣٠,١٢،٢١٣٠,٢١،٠٧٠* المنــــــح

١٨٤،١٦٥١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧١٠٠،٦٤٢-٢,٠-٢٢٩،٥٦١١٥,٤٢٣٤،٢٤٣١٨,٦٤،٦٨٢* اإليرادات األخرى

٨٣٤،٦٢٢٥٦,١٦٦٩،٧٥٦٥٣,٣١٦٤،٨٦٦٢٤,٦٦٤٣،٨٤٢٤٩١،٤٩٢٤٦٥،٢٤١٤٥٦،٧٨٨جملة اإليرادات العامة

٢١,٧٪١٩,١٪١٨,١٪١٨,٩٪٢٠,٦٪٢٠,٣٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١٧،٧٢٥١,٢١٠،٤٠٧٠,٨٧،٣١٨٧٠,٣٦،٨٠٨٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٨٧* المتحصالت من مبيعات األصول المالية

٦٣٥،٦٤١٤٢,٧٥٧٥،٩٩٨٤٥,٩٥٩،٦٤٢١٠,٤٦٦٤،٥٨٦٥٩١،٣١٧٥١٥،٨٩٧٣٦٣،٣٠١* االقتراض وإصدار األوراق المالية

١،٤٨٧،٩٨٨١٠٠,٠١،٢٥٦،١٦١١٠٠,٠٢٣١،٨٢٧١٨,٥١،٣١٥،٢٣٦١،٠٨٨،٧٢٤٩٨٣،٥٧٨٨٢٤،٣٧٦إجمالى الموارد العامة

٣٩,٢٪٤٠,٥٪٤٠,٢٪٣٨,٦٪٣٨,٧٪٣٦,٢٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١١)
الموارد العامة

- ١٠٢ -



 

 

 :اإليرادات العامة :ًأوال 
 يتم تحصيلها مـن عمليـات       ى اإليرادات الت  ىتتمثل جملة اإليرادات العامة ف    

التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر للوحـدات والجهـات الداخلـة فـي         
تلفة مـن   الموازنة العامة للدولة، وتشمل أساساً اإليرادات الضريبية بأنواعها المخ        

 والضرائب الجمركيـة، كمـا      والضريبة على القيمة المضافة   ضرائب على الدخول    
تشتمل اإليرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكـذلك علـى             
اإليرادات األخرى المتمثلة أساساً في الفوائض واألرباح المحققـة مـن الهيئـات             

 فضالً عن    والخاص قطاع األعمال العام    القطاع العام وشركات   االقتصادية وشركات 
 .إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة

 للـسنة الماليـة      للدولة مشروع الموازنة العامة  بوقد قدرت اإليرادات العامة     
)  اإلجمالى من الناتج المحلى٢٠,٣( مليون جنيه ٨٣٤،٦٢٢ نحو ٢٠١٧/٢٠١٨

 ٢٠١٦/٢٠١٧اليـة   موازنـة الـسنة الم    ب مليون جنيه    ٦٦٩،٧٥٦ مقارنة بنحو 
)٢٠,٦   مليون جنيه بنسبة    ١٦٤،٨٦٦بزيادة قدرها   ) ى اإلجمالى  من الناتج المحل

مليون جنيـه عـن النتـائج        ١٩٠،٧٨١، وبزيادة بلغت نحو     ٢٤,٦  قدرها زيادة
 مـن   ١٨,٩(مليون جنيـه     ٦٤٣،٨٤٢ البالغة نحو    السنة المالية المتوقعة لذات   
 .٢٩,٦قدرها  نموبنسبة  ) اإلجمالىالناتج المحلى

 فـى مـشروع موازنـة       اإليـرادات  عناصـر    تطـور ويوضح الشكل التالي    
 .٢٠٠٩/٢٠١٠فى السنوات من  مقارنة بنسب األداء الفعلى ٢٠١٧/٢٠١٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ــا  ــاكم ــرادات ىليوضــح اجلــدول الت ــى اإلي ــة ف ــسنة املالي ــة ال ــشروع موازن  م

 بالنتــائج الفعليــة و ٢٠١٦/٢٠١٧  واملتوقــع للعــام املــاىل مقارنــة باملوازنــة٢٠١٧/٢٠١٨
 :٢٠١٥/٢٠١٦ وحىت ٢٠١٣/٢٠١٤من ملالية وات اللسن

- ١٠٣ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٦٠٣،٩١٨٧٢,٤٤٣٣،٣٠٠٦٤,٧١٧٠،٦١٨٣٩,٤٤٥٨،٠٤٨٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧٢٦٠،٢٨٩* اإليـرادات الضريبيـــة 

٢٨٥،١٥٩٣٤,٢٢٠٩،٢٧٣٣١,٢٧٥،٨٨٦٣٦,٣٢٢٨،٠٨٨١٩٠،٠٥٦١٦٥،٢٢٣١٥٤،٥٧٣- الضرائب العامة

٢٥٢،٧٧٩٣٠,٣١٧٢،٣٤٥٢٥,٧٨٠،٤٣٤٤٦,٧١٨٠،٠٣٨١٢٠،٠٤٨١٠٥،٥٣٢٧٧،٠٠١- الضريبة على القيمة المضافة

٣٦،٤١٤٤,٤٢٩،٥٤٨٤,٤٦،٨٦٦٢٣,٢٣٠،١١٨٢٨،٠٩١٢١،٨٦٧١٧،٦٧٣- الضرائب الجمركية

٢٩،٥٦٦٣,٥٢٢،١٣٤٣,٣٧،٤٣٢٣٣,٦١٩،٨٠٤١٤،١٢٠١٣،٣٣٥١١،٠٤١- باقى اإليرادات الضريبية



١،٦٢٩٣،٥٤٦٢٥،٤٣٧٩٥،٨٥٦-٤٨,٤-١،١٤٣٠,١٢،٢١٣٠,٣١،٠٧٠* المنــــــــح



١٨٤،١٦٥١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧١٠٠،٦٤٢-٢,٠-٢٢٩،٥٦١٢٧,٥٢٣٤،٢٤٣٣٥,٠٤،٦٨٢* اإليـرادات غيـر الضريبيـة 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها



٨٣٤،٦٢٢١٠٠,٠٦٦٩،٧٥٦١٠٠,٠١٦٤،٨٦٦٢٤,٦٦٤٣،٨٤٢٤٩١،٤٩٢٤٦٥،٢٤١٤٥٦،٧٨٨اإلجمالى



() : نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١٢)
اإلیرادات العامة

- ١٠٤ -



 

 

 اإليرادات الضريبية
 ــــ

 على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة          

علة لتدوير الموارد من األنشطة المنتجة للدخول األعلى  لما تمثله من أداة فاللدولة

لصالح الخدمات العامة والفئات األولى بالرعاية بجانب ما تمثله من مورد حقيقي            

 مختلـف   ى تضطلع به الدولة ف    ى والذ ى تمويل اإلنفاق الحكومي المتنام    ىيسهم ف 

لعامـة للدولـة،    تخفيض األعباء التمويلية على الخزانة ا  ىالمجاالت مما يساهم ف   

 تستخدمها الدولة لتحقيق أهـداف خطـة        ىوكونها أهم أدوات السياسة المالية الت     

، إال أن معـدالت  ىجتماعإلالتنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار مراعاة البعد ا      

ستبعاد الضرائب المحصلة إ خاصة إذا ما تم  تعد منخفضة،  المحلىالضرائب للناتج   

وكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركـزى وقنـاة          من جهات سيادية أو ممل    

وتقوم وزارة المالية   السويس والضرائب على عوائد األذون والسندات الحكومية،        

بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط االقتصادى وتوسيع          

اليرادية القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح ا          

 .والممولين

  للدولـة  شروع الموازنة العامـة   بموقد بلغت تقديرات اإليرادات الضريبية      

 من النـاتج   %١٤,٧( مليون جنيه    ٦٠٣،٩١٨ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة المالية   

  مـن النـاتج المحلـى      %١٣,٣(مليـون جنيه    ٤٣٣،٣٠٠  نحو مقابل، )المحلى

 مليون ١٧٠،٦١٨زيادة قدرهـا  ب٢٠١٦/٢٠١٧بموازنة السنة المالية ) اإلجمالى

 مليون جنيه عـن  ١٤٥،٨٧٠  نحو، وبزيادة تبلغ%٣٩,٤ نمو قدرهاجنيه بنسبة   

 %١٣,٤(مليون جنيه  ٤٥٨،٠٤٨  نحو البالغةالسنة الماليةالنتائج المتوقعة لذات 

 .%٣١,٨ قدرها نموبنسبة )  اإلجمالىمن الناتج المحلى

رادات الضريبية خالل الـسنوات املاليـة  تطورات حصيلة اإلييني التالنيويوضح اجلدول
ــ ــسابقة مقارن ــديراتها ةال ــا  بتق ــذا مكوناته ــوك ــة ىف ــسنة املالي ــة لل ــشروع املوازن  م

٢٠١٧/٢٠١٨ . 

- ١٠٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 
القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 

معدل النمو عن 
السنة السابقة



٢٠٠٥/٢٠٠٤٧٩،٨٤٢٧٥،٧٥٩١٢,٨

٢٠٠٦/٢٠٠٥٨١،٦٠٧٩٧،٧٧٩٢٩,١

٢٠٠٧/٢٠٠٦١٠٥،٦٤٥١١٤،٣٢٦١٦,٩

٢٠٠٨/٢٠٠٧١٢٠،٨٢٤١٣٧،١٩٥٢٠,٠

٢٠٠٩/٢٠٠٨١٦٦،٥٧٠١٦٣،٢٢٢١٩,٠

٢٠١٠/٢٠٠٩١٤٥،٥٤٤١٧٠،٤٩٤٤,٥

٢٠١١/٢٠١٠٢٠٠،٤٢٤١٩٢،٠٧٢١٢,٧

٢٠١٢/٢٠١١٢٣٢،٢٣٢٢٠٧،٤١٠٨,٠

٢٠١٣/٢٠١٢٢٦٦،٩٠٥٢٥١،١١٩٢١,١

 ٢٠١٤/٢٠١٣٣٥٨،٧٢٩٢٦٠،٢٨٨٣,٧

 ٣٦٤،٢٩٠ ٢٠١٥/٢٠١٤٣٠٥،٩٥٧١٧,٥

٤٢٢،٤٢٧ ٢٠١٦/٢٠١٥٣٥٢،٣١٥١٥,٢

٢٠١٧/٢٠١٦٤٣٣،٣٠٠٤٥٨،٠٤٨٣٠,٠  موازنة/متوقع

-ـ٦٠٣،٩١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧  مشروع

السنوات المالية

فعلى موازنة

جدول رقم (١٣)
تطور حصیلة اإلیرادات الضریبیة

- ١٠٦ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

٢٨٥،١٥٩٢٠٩،٢٧٣٢٢٨،٠٨٨١٩٠،٠٥٦١٦٥،٢٢٣١٥٤،٥٧٣- الضرائب العامة



٢٥٢،٧٧٩١٧٢،٣٤٥١٨٠،٠٣٨١٢٠،٠٤٨١٠٥،٥٣٢٧٧،٠٠١- الضريبة على القيمة المضافة



٣٦،٤١٤٢٩،٥٤٨٣٠،١١٨٢٨،٠٩١٢١،٨٦٧١٧،٦٧٣- الضرائب الجمركية



٢٩،٥٦٦٢٢،١٣٤١٩،٨٠٤١٤،١٢٠١٣،٣٣٥١١،٠٤١- باقى اإليرادات الضريبية



٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠٤٥٨،٠٤٨٣٥٢،٣١٤٣٠٥،٩٥٧٢٦٠،٢٨٩اإلجمالى



(): نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١٤)
مكونات اإلیرادات الضریبیة

- ١٠٧ -



 

 

 :ــة املشـار إليهـا أهم مكونـــات اإليـرادات الضريبيـىيلوفيما 
ًأوال 

 :الضرائب العامة -
لسنة المالية   العامة للدولة ل   موازنةالبلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع      

)  اإلجمالى  من الناتج المحلى   ٦,٩(  مليون جنيه  ٢٨٥،١٥٩نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨
 ٢٠١٦/٢٠١٧موازنـة الـسنة الماليـة       ب مليون جنيه    ٢٠٩،٢٧٣ مقارنة بنحو 

)٦,٤نمو مليون جنيه بنسبة  ٧٥،٨٨٦بزيادة قدرها ) ى اإلجمالىناتج المحل من ال
مليون جنيه عن النتـائج المتوقعـة        ٥٧،٠٧١، وبزيادة بلغت نحو     ٣٦,٣ قدرها
  من الناتج المحلى   ٦,٧(مليون جنيه    ٢٢٨،٠٨٨ البالغة نحو    السنة المالية لذات  

 .٢٥ قدرها نموبنسبة  )اإلجمالى
 

ًثانيا 
 :القيمة املضافة  علىيبةالضر -

 العامة للدولة   موازنةال بمشروع   على القيمة المضافة  بلغت تقديرات الضرائب    
 مـن النـاتج   ٦,٢(  مليون جنيـه ٢٥٢،٧٧٩نحو  ٢٠١٧/٢٠١٨لسنة المالية   ل

موازنة الـسنة الماليـة     ب مليون جنيه    ١٧٢،٣٤٥ مقارنة بنحو )  اإلجمالى المحلى
٥,٣ (٢٠١٦/٢٠١٧   مليون  ٨٠،٤٣٤بزيادة قدرها   ) جمالىى اإل  من الناتج المحل

مليون جنيـه عـن      ٧٢،٧٤١، وبزيادة بلغت نحو     ٤٦,٧ نمو قدرها جنيه بنسبة   
 ٥,٣(مليون جنيـه     ١٨٠،٠٣٨ البالغة نحو    السنة المالية النتائج المتوقعة لذات    

مشروع ، وتتضمن تقديرات    ٤٠,٤ قدرها   نموبنسبة   ) اإلجمالى من الناتج المحلى  
 ١٣(مـضافة    ضـريبة القيمـة ال     لزيادة نـسبة  ثر المالى   أل ا روض المع الموازنة

 .بما يعزز الحصيلة الضريبية) ١٤إلى
 

 :الضرائب اجلمركية: ًثالثا
لـسنة   العامة للدولـة ل    موازنةال بمشروع   الجمركيةبلغت تقديرات الضرائب    

  مـن النـاتج المحلـى      ٠,٩(  مليون جنيه  ٣٦،٤١٤نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨المالية  
موازنـة الـسنة الماليـة      ب مليـون جنيـه      ٢٩،٥٤٨ مقارنـة بنحـو   ) اإلجمالى
٠,٩ (٢٠١٦/٢٠١٧   مليـون   ٦،٨٦٦بزيادة قدرها ) ى اإلجمالى  من الناتج المحل

مليـون جنيـه عـن       ٦،٢٩٦، وبزيادة بلغت نحو     ٢٣,٢ نمو قدرها جنيه بنسبة   
 من  ٠,٩(مليون جنيه    ٣٠،١١٨ البالغة نحو    السنة المالية النتائج المتوقعة لذات    

 .٢٠,٩ قدرها نموبنسبة  ) اإلجمالىالناتج المحلى

 مـشروع املوازنـة ىفـ ةرادات الـضريبيات اإليـمكونـ تطـورات ةي التالجلداولاوضح تو
 .٢٠١٧/٢٠١٨للسنة املالية 

- ١٠٨ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

أوالً : الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية :

٣٢،٤٠٩٣٢،٧٨٩٣٣،٠٧٢٢٨،٠٩٨٢٣،٨٠٣١٩،٣٣٦- ضريبة المرتبات وما فى حكمها

٢٣،٦٠٠١٤،٢٢٩١٣،٩٨٧٩،٢٤٧١٠،٥٨٩٨،٤٣١- ضريبة النشاط التجارى والصناعى

١،٧٩١١،٤٤٦١،٢١٩٧٣١٥٤٤٥٠٩- ضريبة النشاط المهنى غير التجارى

٧٠١٥٢٣٥٨٢٣٤٣٢٧٩٢١٨- ضريبة الثروة العقارية

٥٨،٥٠١٤٨،٩٨٧٤٨،٨٦٠٣٨،٤١٩٣٥،٢١٥٢٨،٤٩٥جملة

ثانياً : الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية :

٤٤،١٧٩٢١،٤١٩٣٢،٠٩٣٣٧،٣١٣٣٦،٠٠٠٤٦،٠٦٠- ضرائب البترول

٣٠،١٥٠١٨،١١٤٢٥،٦٩٣١٤،٩٠٣١٣،٤٠٠١٤،٣١٢- ضرائب قناة السويس

٣،٤٤٤١١،١٨٦٥،٤٧٤١٣،٢٤٥٣،٦٩١٤،٠٤٢- ضرائب البنك المركزى

٦٥،١٧٣٤٥،١٠٠٤٦،٣٤٤٣٦،٩٢٦٣٨،٥١٢٢٥،٠٩٩- ضرائب باقى الشركات

١٤٢،٩٤٦٩٥،٨١٩١٠٩،٦٠٤١٠٢،٣٨٧٩١،٦٠٣٨٩،٥١٢جملة

ثالثاً : الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :

١٦،٧٦٥١٥،٧٦٠١٥،٦٨٨١٠،٩٦٥١٠،٢٢٨١٠،٦٠٤- من البنك المركزى

١٨١١٨٤٥٨- من البنوك التجارية

١٦،٧٦٦١٥،٧٦٨١٥،٦٨٩١٠،٩٦٦١٠،٢٣٥١١،٠٦٢جملة

رابعاً : ضريبة الدمغة :
٤،٩٤٥٣،٦٥٤٤،٦٨٩٣،٩٣٣٢،٩٩٨٢،٩١٦- الدمغة على المرتبات

١٨،١٦٢١٣،٧٩٢١٣،٨٤٧٩،٧٠٧٧،٧٢١٦،٦٩٤- الدمغة النوعية

٢٣،١٠٧١٧،٤٤٦١٨،٥٣٦١٣،٦٤٠١٠،٧١٩٩،٦١٠جملة

خامساً : باقى الضرائب :
٨٤٨٨٤٦٧٦٠٦٤٨٣٠٤٢٥٩- ضريبة التضامن اإلجتماعى

٣٩،١٣٣٢٧،٩٧٧٣١،٦٠٠٢٣،٠٦٩١٦،٦٨٢١٥،٢٥٦- الضرائب على األذون والسندات

٣،٠٠٢٢،٠٠٣٢،١٤٥٠٠٠- ضرائب االرباح الرأسمالية

٨٥٦٤٢٧٨٩٤٩٢٧٤٦٥٣٨٠- أخرى

٤٣،٨٣٩٣١،٢٥٣٣٥،٣٩٩٢٤،٦٤٤١٧،٤٥٠١٥،٨٩٤جملة

٢٨٥،١٥٩٢٠٩،٢٧٣٢٢٨،٠٨٨١٩٠،٠٥٦١٦٥،٢٢٣١٥٤،٥٧٣إجمالى الضرائب العامة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١٥)
الضرائب العامة

- ١٠٩ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

* الضريبة على القيمة المضافة:

٤٩،٩٠٠٣١،٩٩٤٣٥،٤٥٩٢١،١٠٢١٨،٤١٥١٤،٥٧٧- الضريبة على السلع المحلية

٨٥،٨٠٨٥١،٩٢٥٦٠،٧٧٨٣٦،٣٥٢٣٥،٠١٠٢٨،٣٩٨- الضريبة على السلع المستوردة

١٣٥،٧٠٨٨٣،٩١٩٩٦،٢٣٧٥٧،٤٥٤٥٣،٤٢٥٤٢،٩٧٤جملة

* الضريبة على سلع الجدول رقم (١):

(محلي ومستورد)

٥٤،٩٦٩٤٢،٥١٨٤١،٧٦٠٣٣،٥٨٤٢٦،٤٦٣١٩،٥٨٨- السجائر والتبغ

١٧،٨٦٦١٠،٣٠١١٢،٠٧٥١٣،١٨١١٢،٠٠٤٣،٩٣٤- المنتجات البترولية

٢،٠٨٠١،٨٧٨٢،٢٦٢١،٧٥٦١،٥٤٣١،٠٤٢- أخـرى

٧٤،٩١٥٥٤،٦٩٧٥٦،٠٩٧٤٨،٥٢١٤٠،٠٠٩٢٤،٥٦٤جملة

* الضريبة على الخدمات:

١١،١٢٥٦،٨٤٤٨،٧٨٨٤،٥٥٩٤،٣٩٣٣،٨٧٧- خدمات االتصاالت الدولية والمحلية

١٦،٣١١١٣،٠٣٥١١،١٩٢٦،٨٤٥٤،٨٤٤٣،٤٤٢- خدمات التشغيل للغير

٩،٠٠٩٧،١٤٩٤،٤٥٣٢،١٥٧٢،٣٣٤١،٧٠٤- الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

٥،٧١١٦،٧٠١٣،٢٧١٥١٢٥٢٧٤٤٠- خدمات أخرى

٤٢،١٥٦٣٣،٧٢٩٢٧،٧٠٤١٤،٠٧٢١٢،٠٩٨٩،٤٦٣جملة

٢٥٢،٧٧٩١٧٢،٣٤٥١٨٠،٠٣٨١٢٠،٠٤٨١٠٥،٥٣٢٧٧،٠٠١إجمالى الضريبة على القيمة المضافة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١٦)
الضريبة على القيمة المضافة

- ١١٠ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

* الضريبة على الواردات :

٣٤،٧٤٤٢٨،٤٤١٢٨،٦٢٣٢٦،٩٣٣٢٠،٩٥٥١٦،٩٣٥- الضرائب الجمركية القيمية 

٣٤،٧٤٤٢٨،٤٤١٢٨،٦٢٣٢٦،٩٣٣٢٠،٩٥٥١٦،٩٣٥جملة

٧٧٦٦٥٣٦٨٣٦٠١٥٠٦٤١٧- ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان

٣٥،٥٢٠٢٩،٠٩٤٢٩،٣٠٦٢٧،٥٣٤٢١،٤٦٠١٧،٣٥٢جملة الضرائب على الواردات

* الضرائب على التجارة الدولية :

٥٣٦٢٢١٤٤٩٢١٦١٨٠١٨٣- الضرائب على الصادر

٣٠٢١٩٣٣١٥٣٠٢١٩٣١٢٣- إيرادات الغرامات

٥٦٤٠٤٨٤٠٣٣١٤- إيرادات المضبوطات

٨٩٤٤٥٤٨١٢٥٥٧٤٠٧٣٢١جملة الضرائب على التجارة الدولية

٣٦،٤١٤٢٩،٥٤٨٣٠،١١٨٢٨،٠٩١٢١،٨٦٧١٧،٦٧٣إجمالى الضرائب الجمركية

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١٧)
الضرائب والرسوم الجمركیة

- ١١١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

١١،٤١٠٩،٠٥١٦،١٧٤٤،٩٩٤٤،٨٨٤٣،٨٣٩* رسوم تنمية الموارد ١/

٤،٥٦٠٢،٧٩٠٣،٧٩٦٢،٠٥٨١،٩٤٥١،٨٦٧* إتاوة قناة السويس

٣،٣٦٤٢،٦٣٦١،٦٠٠١،٠٥٦١،٢٩٥١،٢٧٦* رسوم اإلجراءات القنصلية

٢،١٥٥١،٣٥٠١،٧٥٠١،٢٨٣١،١٥٤١،٠٤٦* رسوم الموانى والمنائر

٢٥٦٢٣٤٢٣٤٢٠٣١٨٦١٨٤* ضريبة األراضى

٣،٦٥٠٢،٤١٥٢،٤١٥٩٦٩٤٥١٢٤٤* ضريبة المبانى

١،٢٠٥١،١٣٢١،١٣٢١،٠٠٢٩٤٧٧٩٩* رسوم نقل الملكية

٥٤٤٣١٥٥٣١٢٢٥٦٥٤٢٤٠* رسوم العبور (سوميد)

١،٠٢٠١،٠١٩١،٠١٩١،٢٤٧٨٣١٦٢٩* المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية

٣٢٠١٨٥١٨٥١٦٧١٥٢١٤٦* رسوم تصاريح العمل

١،٠٨٢١،٠٠٧٩٦٨٩١٦٨٣٥٧٧١* إيرادات ضريبية أخرى ٢/

٢٩،٥٦٦٢٢،١٣٤١٩،٨٠٤١٤،١٢٠١٣،٣٣٥١١،٠٤١اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١/ یتضمن رسم تنمیة على (تذاكر السفر للخارج، مغادرة البالد، المحاجر، تسییر السیارات، السیارات الجدیدة).

٢/ یتضمن ضریبة المالھى، ایرادات ورسوم ذات صفة محلیة، ورسوم تراخیص العمل لألجانب، ورسوم جوازات السفر، رسوم حلیج األقطان.

فعلى
البيان

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١٨)
اإلیرادات الضریبیة األخرى

- ١١٢ -



 

 

 املنـــح
 ــــ

لـسنة الماليـة    العامـة للدولـة ل  موازنـة ال بمـشروع  المنحبلغت تقديرات  

)  اإلجمـالى   من الناتج المحلى   ٠,٠٣(  مليون جنيه  ١،١٤٣نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨

 ٠,٠٧ (٢٠١٦/٢٠١٧موازنة السنة المالية    ب جنيه    مليون ٢،٢١٣ مقارنة بنحو 
 خفض قدرها مليون جنيه بنسبة     ١،٠٧٠ قدره   بخفض) ى اإلجمالى من الناتج المحل  

٤٨,٤ الـسنة  مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لـذات         ٤٨٦ بلغ نحو    بخفض، و

 ) اإلجمـالى   من الناتج المحلـى    ٠,٠٥(مليون جنيه    ١،٦٢٩ البالغة نحو    المالية

 .٢٩,٨ قدرها خفضبة بنس
 

 من إجمـالي  ٠,١٤نسبة بمشروع الموازنة المعروض وتشكل هذه المنح   

 . مليون جنيه ٨٣٤،٦٢٢  نحواإليرادات العامة البالغة

 

- ١١٣ -



 

 

 يرادات األخرىإلا
 ــــ

لسنة المالية  العامة للدولة لموازنةال بمشروع اإليرادات األخرىبلغت تقديرات 

)  اإلجمـالى  اتج المحلى  من الن  ٥,٦( مليون جنيه  ٢٢٩،٥٦١نحو ٢٠١٧/٢٠١٨

 ٢٠١٦/٢٠١٧موازنـة الـسنة الماليـة       ب مليون جنيه    ٢٣٤،٢٤٣ مقارنة بنحو 

)٧,٢   مليـون جنيـه بنـسبة       ٤،٦٨٢ قدره   بخفض) ى اإلجمالى  من الناتج المحل

مليون جنيه عن النتائج المتوقعـة       ٤٥،٣٩٦، وبزيادة بلغت نحو     ٢ خفض قدرها 

  من الناتج المحلى   ٥,٤(مليون جنيه    ١٨٤،١٦٥ البالغة نحو    السنة المالية لذات  

 .٢٤,٦ قدرها نموبنسبة  )اإلجمالى
 

Ø    مشروع الموازنة  ب الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول     بلغت تقديرات

مليون جنيه بنسبة  ٢٨،٩١٢ نحو ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنة الماليةالعامة للدولة 

البـالغ   ٢٠١٦/٢٠١٧ الـسنة الماليـة    متوقـع  عـن    ٣٥,١ قدرها   زيادة

هيئة إلى الموازنة العامة للدولـة  ال ويؤول فائض    ،مليون جنيه  ٢١،٣٩٩نحو

، ومـع األخـذ فـى     والخـارجى عن نتائج أرباح نشاطها فى السوق المحلى        

 . عتبار تحمل الموازنة العامة لدعم المواد البترولية فى السوق المحليةإلا

Ø  وازنة العامة للدولة مشروع المب الفائض من هيئة قناة السويسبلغت تقديرات

 مليون جنيه بنسبة نمو قـدرها       ٣١،٤٢٣ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنة المالية 

١٨,٣   مليون  ٢٦،٥٦٨البالغ نحو    ٢٠١٦/٢٠١٧ السنة المالية عن متوقع

 لنمو حركة التجارة الدولية، وقد تم تقـدير         العالميةفى ضوء التقديرات    جنيه  

لمرتبطـة بحركـة التجـارة      هيئة فى ضوء تقديرات رسوم المرور ا      الفائض  

 .ة المقبلالسنة الماليةالدولية المارة بقناة السويس خالل 

Ø   مشروع الموازنة العامة للدولـة     ب تقديرات األرباح من البنك المركزى    بلغت

  نحـو  مليـون جنيـه مقابـل      ١٠،٩٧٦  نحو ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنة المالية 

 .٢٠١٦/٢٠١٧للسنة المالية  مليون جنيه متوقعة ١٩،٥١٢

- ١١٤ -



 

 

Ø مشروع الموازنة العامـة    ب  األخرى  الهيئات اإلقتصادية  فائض تقديرات   بلغت

 نحـو  مليون جنيه مقابل     ٥،٠٢١ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنة المالية للدولة  

ومن أهـم هـذه    ،٢٠١٦/٢٠١٧للسنة المالية  متوقع   مليون جنيه    ٩،٣٠٤

الفوائض بمشروع الموازنة المعروض الجهاز القومى لتنظـيم االتـصاالت          

 مليـون  ١،٢١٣ بمبلغ   اإلسكندرية مليون جنيه، وهيئة ميناء      ١،٣٩٥ بمبلغ

 . جنيه

Ø    للسنة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة     ب أرباح الشركات بلغت تقديرات 

  مليون جنيه  ٨،٩٢٧ نحو   مقابل مليون جنيه    ١١،٦٢٨ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨

 لقطاع العـام  ، وتتضمن أرباح شركات ا    ٢٠١٦/٢٠١٧ للسنة المالية متوقع  

رباح بمشروع الموازنة المعـروض     أل، ومن أهم هذه ا    وقطاع األعمال العام  

، مليـون جنيـه    ٨،٤٣٢ بمبلغ   بنكى مصر واألهلى  حصة الدولة فى أرباح     

 ، الشركة القابـضة    مليون جنيه  ١،٠٢٤الشركة المصرية لالتصاالت بمبلغ     

ـ و،  مليون جنيه  ٧٥٧للتأمين بمبلغ    غ شركة المطارات والمالحة الجوية بمبل

 . مليون جنيه٤٨٧

Ø    تمثـل إيـرادات     جنيـه     مليون ١،٥٥٥ نحو األخرى اإليراداتكما تضمنت

  مليـون  ٨٦٦ نحـو المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض مقابل       

 .٧٩,٧ قدرها نمو بنسبة ٢٠١٦/٢٠١٧ للسنة المالية متوقعجنيه 
 

خـالل الـثالث سـنوات واجلدول التاىل يوضح عناصر اإليرادات األخرى وتطور احلصيلة 
 .السابقة

- ١١٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

٢٨،٩١٢١٣،٩٥٠٢١،٣٩٩٧،٨٢٠٢٥،٤١٤٢١،٨٠٩* فائض البترول

٣١،٤٢٣٢٣،٢٦٨٢٦،٥٦٨١٤،٧٥٥١٩،٢١٤١٨،٠٨٤* فائض قناة السويس

٥،٠٢١٩،٧٠٤٩،٣٠٤٧،٨٢٠١٠،٠٩٣١،٦٣٠* فائض الهيئات االقتصادية األخرى

١١،٦٢٨٩،٤٦٤٨،٩٢٧٣،٤٣٣٣،٢٩٥٣،١٥٧* أرباح الشركات

١٠،٩٧٦٢٩،٢٤٤١٩،٥١٢٢٩،٤٦٢١٣،٤١٧٩،٢٨٣* أرباح البنك المركزى

٤٤،٦١٨٨٠،٠٦٦٣٤،١٢١١٦،١٧٩١٠،٦١٤٦،١٨٠* موارد متاحة لتمويل االستثمارات ١/

٢٤،٢٠٣١٧،٧٢٦٢٠،٢٦٩١٩،٦٢٧١٧،٧٩٧١٧،٠٥٢* موارد الصناديق والحسابات الخاصة٢/

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٤،٤٠٠٣،٠٠٢٣،٢٤٠٧،٣٠٧* قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسبات الخاصة 

٢،٤٠٥٢،٢٩١٢،٣٠٣١،٩٩١١،٧٣٢١،١٤٧* رسوم قضائية وغرامات

٥،٨١١٥،٥٨٥٥،٣٠٥٤،٣٨٦٣،٦٤٧٢،٩٦٥* مقابل الخدمات الحكومية

٣،٢٣٢٢،٥٢٠٢،٧٤١٩٦٨٣،٤٥٣٧٤٥* الفوائد المحصلة

٨،٦١٠٤،٦٢٥٥،٥١٠٤،١٣٩٥،٩٦٤١،٧٣٧* إتاوة البترول

١،٥٥٥٥،٢٣٠٨٦٦٣٨٨١٢٨١٠٨*إيرادات المناجم

٠٥٣-٠٠٦،٥٦٧١٣١* مقابل تراخيص التليفون المحمول

٣٠٠١،٠٠٠٧٠٠٢٠٥١٢٨١٩٢* مقابل تراخيص األسمنت والحديد

١٠،٤٤٦٨،٧٣٠٣١٦٣٧٠٦٦٠١٩٠* حصيلة بيع أصول غير انتاجية (أراضى)

٣٥٠١٥٠٣٠٠١١٨١٠٢١١٠* إتاوات الذهب

١،٢٩٦٩١٤١،٩٦٩١،٣٨١٨٤١٥٤٦* تعويضات وغرامات

٣٣،٧٧٣١٤،٧٧٥١٣،٠٨٨١٩،٧١٦١٤،١٠٧٨،٣٥٠* أخرى

٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣١٨٤،١٦٥١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧١٠٠،٦٤٢اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢/ مدرج مقابلھا باالستخدامات ویتمثل جانب منھا فى حساب تمویل البحوث العلمیة، حساب تحسین الخدمة بالمستشفیات وصنادیق أخرى.

فعلى

١/ موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات متضمنھ نسبة الـ ١٥% لتمویل االستثمارات من الصنادیق والحسابات الخاصة.

البيان
٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (١٩)
اإلیرادات األخرى

- ١١٦ -



 

 

 املتحصالت من حيازة األصول املالية

 ـــ

مـشروع  ب) المحلية واألجنبية (تقدر المتحصالت من حيازة األصول المالية       

 مليون جنيه   ١٧،٧٢٥بنحو   ٢٠١٧/٢٠١٨الموازنة العامة للدولة للسنة المالية      

)٠,٤   ٠,٣(مليـون جنيه    ١٠،٤٠٧  نحو مقابل، ) من الناتج المحلى   من الناتج 

 ٧،٣١٨ بزيادة قدرهــا     ٢٠١٦/٢٠١٧بموازنة السنة المالية    )  اإلجمالى المحلى

 مليون جنيـه    ١٠،٩١٧  نحو ، وبزيادة تبلغ  ٧٠,٣ نمو قدرها مليون جنيه بنسبة    

 ٠,٢(مليون جنيه    ٦،٨٠٨  نحو  البالغة السنة المالية عن النتائج المتوقعة لذات     
 .١٦٠,٤ قدرها نموبنسبة )  اإلجمالىمن الناتج المحلى
أقساط محصلة من اإلقراض من شركات قطاع       فى   المتحصالت   وتتمثل هذه 

 ، أقساط محصلة من الهيئات االقتـصادية     مليون جنيه    ٤،٨٥٠ األعمال العام بنحو  

القـروض   ( العامـة  ةوأقساط محصلة من أجهزة الموازن    ،   مليون جنيه  ٩٥٩ بنحو

ت األخرى واألقساط المحصلة من الجها،  مليون جنيه٣٠٠٠ بنحو )المعاد إقراضها

المتوقع تحصيله من  مليون جنيه قيمة     ٧،٢٠٠ بنحو، و  مليون جنيه  ١،٧١٦بمبلغ  

 .    بنك القاهرة حصة الدولة فىبيع جزء من

- ١١٧ -



 

 

 االقرتاض وإصدار األوراق املالية
 ـــ

 ى األوراق المالية المحلية واألجنبية المصدر الرئيس     قتراض وإصدار إليمثل ا 

 وكذلك تمويل سداد أقـساط القـروض    العامة للدولة،  لموازنةل  الكلى عجزاللتمويل  

الخزانة على  ، وذلك عن طريق إصدار أذون وسندات        السنة المالية المستحقة خالل   

 .العامة

) صافى الحيازةالمصروفات، اإليرادات و (ونتيجة للتقديرات السابق عرضها     

 ٢٠١٧/٢٠١٨ للـسنة الماليـة       للدولة العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة    فأن  

مليون جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحليـة          ٣٧٠،٠٠٠نحو  يصل إلى   

 خصخـصة الصـافى حـصيلة     ، وبمراعاة    مليون جنيه  ٢٦٥،٣٩١ألجنبية نحو   وا

السنة المبلغ المطلوب تمويله خالل     يصبح  ) بالسالب( مليون جنيه    ٢٥٠ نحو البالغة

 مليـون   ٥،٠٠٠مليون جنيه، منه نحـو       ٦٣٥،٦٤١  نحو ٢٠١٧/٢٠١٨ المالية

مليون جنيه قروض   ١٩٠ ستثمارات العامة، ونحو  إل لتمويل ا  ىقتراض خارج إجنيه  

ليون جنيـه    م ٦٣٠،٤٥١ نحو   ىخارجية معاد إقراضها عن طريق الخزانة، والباق      

 .أذون وسندات على الخزانة العامة ريتم تغطيته من خالل إصدا

- ١١٨ -



 

 

 ثالثالفصل ال
 ــ 

 التوازنات املالية األساسية 
 ملشروع موازنة السنة املالية

٢٠١٧/٢٠١٨ 
  ـــــــــ 

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

 اإلسـتخدامات والمـوارد   وفقاً لما سبق عرضه من تحليل لعناصر كل من          

 تتضح الصورة اآلتية ٢٠١٧/٢٠١٨دولة للسنة المالية مشروع الموازنة العامة للب

 : للموازنة العامة للدولةى تبين كيفية تحقيق التوازن المالىالت

  جنيهمليون 
 : ......................................................المصروفات* 

   وتتمثل في األجور، شراء المـستلزمات مـن سـلع وخـدمات، فوائـد              
الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـة، المـصروفات األخـرى،         القروض،  

 ". االستثمارات"وشراء األصول غير المالية 

١،٢٠٦،٠٣٠ 

 : .........................................................اإليرادات* 
   وتتمثل في اإليرادات الضريبية، المنح المتاحة، اإليرادات غير الـضريبية   

 .من فوائض وأرباح، إيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة وغيرها

٨٣٤،٦٢٢ 

 : ............................................العجز النقدي للموازنة* 
غطيـة المـصروفات    يترتب على عدم قدرة اإليرادات المتاحـة علـى ت         و   

 .العامة، وجود فجوة تمثل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة

٣٧١،٤٠٨ 

 : ......................................صافى حيازة األصول المالية* 
   وتمثل ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو إقراض مطروحا منه ما            

 .ازات كاسترداد أقساط القروضتحصله من موارد تستحق على هذه الحي

-١،٤٠٨ 

  : ............................................العجز الكلى للموازنة* 
 مضافاً إليه أو مطروحاً منه صـافي         العامة  للموازنة ى   ويمثل العجز النقد  

حيازة األصول المالية، وهو العجز الذي يتطلب األمر البحث عن مصادر           
 .تمويلهل

٣٧٠،٠٠٠ 

  :...................................... األولى للموازنة)الفائض(العجز* 
 .الفوائد مطروحاً منه  العامةللموازنةالكلى ويمثل العجز    

- ١٠،٩٨٦ 

- ١١٩ -



 

 

 ى تحليـل بـاق    ىوحيث سبق تحليل مكونات المصروفات واإليرادات، فإنه ينبغ       

 : للموازنة العامة للدولة، وتشملىة للوصول إلى التوازن المالالعناصر المرتبط

 . للموازنةىالعجز النقد §

 . حيازة األصول الماليةىصاف §

 . للموازنةىالعجز الكل §

 . في الموازنة العامة للدولةىإجراءات تمويل العجز الكل §

 .ى والخارجىمركز الدين العام المحل §

 :العجز النقدي للموازنة: ًأوال 

مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة       ب الظاهر   ىعجز النقد يمثل ال 

الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة من ناحية، والمتاح لها           ٢٠١٧/٢٠١٨

 .من إيرادات من ناحية أخرى

  المعـروض  مشـروع المـوازنة بمليار جنيه    ٣٧١,٤نحـو  تمثل هذه الفجـوة    
لمستهدف لتلك السنة المالية، وهو عجـز يعكـس    اى اإلجمالى من الناتج المحل ٩نسبة  

 .قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة
 الموازنة العامة للدولـة، وإن كـان يـرتبط          ى ف ىومن ثم فإن العجز النقد    
 تلتزم بها الدولة خاصة متطلبات األجور، الـدعم        ىبعمليات التشغيل والحتميات الت   

والصحة، واالستثمارات العينية فضالً عن فوائد     نفقات التعليم   والمزايا االجتماعية،   
 ى تكفل تخفيض هذا العجز النقدىالدين العام، فإنه البد من البحث عن اإليرادات الت

 لترشيد اإلنفاق العام ذاته، وكلها أمـور لهـا محاذيرهـا، وإن كانـت               ىأو السع 
ـ قتراض الجديد والحدإلضرورية للتخفيف من الحاجة إلى ا   الـدين  ى من الزيادة ف

 .العام

- ١٢٠ -



 

 

 : حيازة األصول املاليةىصاف: ًا ثاني

بدون المساهمات  (وفقًا للقواعد المالية الدولية؛ فإن حيازة األصول المالية         

لهيئات والشركات  ا رؤوس أموال    ى مساهمات الدولة ف   ىالمتمثلة ف ) إلعادة الهيكلة 

ـ وغيرها، وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض للغير، كل ذلك يمثـل عب              اً إضـافي  اًئ

 . للموازنة العامة للدولةىلى العجز النقديضاف إ

على الجانب المقابل فإن ما يتولد عن حيازة األصول المالية وغيرها مـن             

 .ىيستبعد من العجز النقد) بدون حصيلة الخصخصة(المتحصالت 

ومن حيازة األصول المالية والمتحصالت الناجمة عن هذه الحيازة نصل إلى  

مـشروع الموازنـة    بصول المالية؛ وهو ما يقدر       الحيازة من األ   ىما يسمى بصاف  

 مليار ٧,٧  نحومليار جنيه مقابل) ١,٤(  بمبلغ٢٠١٧/٢٠١٨العامة للسنة المالية 

 .٢٠١٦/٢٠١٧لسنة المالية لجنيه متوقع 

 يراعـى احليازة مـن األصـول املاليـة، والـىتى  عناصر صافيوضح اجلدول التاىل
َ ُ

 الـىت    ـــنهـامصخـصة األصـول سـواء املتحـصلة ستبعاد العمليات املرتبطـة خبإفيها 
تعترب من عناصر التمويل وفقا للمفاهيم الدولية

ً
ما تتحمله الدولة إلعادة هيكلـة  وأ  ــ

 يعاجل أيضا وفقا ىالشركات والذ
ً ً

 ٠ذات املنظورب

 
   

    

- ١٢١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعالموازنةمشروع موازنة
(١)(٢)(٣)

حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى المساهمات 
فى الهيئات والشركات واإلقراض 

المتاح لبعض الجهات.

٢،٠٩١٢٠،٧٣٤١٣،٧٦٢١٥،٣١٤-١٦،٥٦٧٢٥،٠٧٩١٤،٤٧٦٨،٥١٢

يستبعد :

* المساهمة فى صندوق إعادة 
الهيكلة

٢٥٠٢٥٠٠٠٢٥٠١،٦٧٩٠٣٥٠

١،٨٤١١٩،٠٥٥١٣،٧٦٢١٤،٩٦٤-١٦،٣١٧٢٤،٨٢٩١٤،٤٧٦٨،٥١٢الصافى

المتحصالت من حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى األقساط 
المحصلة من القروض 

والمتحصالت من بيع بعض 
األصول المالية وحقوق المالية.

١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٦،٨٠٨٧،٣١٨١٠،٩١٧٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٨٧

يستبعد :

٠٠٠٠٠٠٠٣٥* حصيلة الخصخصة

١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٦،٨٠٨٧،٣١٨١٠،٩١٧٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٥٢الصافى

١٣،١٣٩١١،٣٢١١٠،٧١٣-٩،٠٧٥-١٤،٤٢٢٧،٦٦٧١٥،٨٣٠-١،٤٠٨صافى الحيازة

فعلى
البيان

التغير٢٠١٧/٢٠١٦

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (٢٠)
صافى حیازة األصول المالیة

- ١٢٢ -



 

 

 :العجز الكلى للموازنة : ًثاثال

 حيازة األصول المالية إلى العجز      ىفى ضوء ما تقدم، فإنه بإضافة نتيجة صاف       

نـة  مـشروع المواز ب يقدر  ى للموازنة العامة للدولة، الذ    ى نصل إلى العجز الكل    ىالنقد

  مـن النـاتج المحلـى      ٩,٠(مليار جنيه    ٣٧٠  بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة المالية   

للـسنة الماليـة    مليار جنيه عن النتائج المتوقعـة        ١١,٨ ا قدره دةبزيا )اإلجمالى

  من الناتج المحلى١٠,٥( مليار جنيه ٣٥٨,٢ البالغة نحو ٢٠١٦/٢٠١٧الحالية 

  .)اإلجمالى

  

العجز الكلى ملشروع املوازنة العامة للدولـة للـسنة املاليـة يوضح اجلدول التاىل 
ــسنة٢٠١٧/٢٠١٨ ــع ال ــة ومتوق ــة مبوازن ــة  مقارن ــائج ٢٠١٦/٢٠١٧ املالي ــذلك بالنت  وك

 .٢٠١٥/٢٠١٦، ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٣/٢٠١٤الفعلية للسنوات املالية 
   

- ١٢٣ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤٩٩٤،٤٠٥٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤* المصروفات العامة

٨٣٤،٦٢٢٦٦٩،٧٥٦٦٤٣،٨٤٢٤٩١،٤٩٢٤٦٥،٢٤١٤٥٦،٧٨٨* اإليرادات العامة

٣٧١،٤٠٨٣٠٥،٠٣٨٣٥٠،٥٦٣٣٢٦،٣٥٦٢٦٨،١٠٩٢٤٤،٧٢٧العجز (الفائض) النقدى

١٤،٤٢٢٧،٦٦٧١٣،١٣٩١١،٣٢١١٠،٧١٣-١،٤٠٨صافى حيازة األصول المالية

٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠٣٥٨،٢٣١٣٣٩،٤٩٥٢٧٩،٤٣٠٢٥٥،٤٣٩العجز (الفائض) الكلى

٢٦،٩٤٠٥٢،٩٧١٩٥،٨٦٠٨٦،٤٢٢٨٢،٢٨٩-١٠،٩٨٦العجز (الفائض) األولى

٤،١٠٦،٩٨٥٣،٢٤٦،٥٣٤٣،٤٠٧،٧٢١٢،٧٠٨،٥٠٠٢،٤٢٩،٨٠٠٢،١٠١،٩٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

٢١,٧٪١٩,١٪١٨,١٪١٨,٩٪٢٠,٦٪٢٠,٣٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٣,٤٪٣٠,٢٪٣٠,٢٪٢٩,٢٪٣٠,٠٪٢٩,٤٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١١,٦٪١١,٠٪١٢,٠٪١٠,٣٪٩,٤٪٩,٠٪نسبة العجز (الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى

١٢,٢٪١١,٥٪١٢,٥٪١٠,٥٪٩,٨٪٩,٠٪نسبة العجز (الفائض) الكلى إلى الناتج المحلى

٣,٩٪٣,٦٪٣,٥٪١,٦٪٠,٨٪٠,٣٪-نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى١/

١/ یمثل العجز الكلى مطروحًا منھ الفوائد

البيان
فعلى

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٢١)
العجز الكلى

- ١٢٤ -



 

 

 : للموازنة العامةىإجراءات متويل العجز الكل : ًرابعا

إليهـا   ومواردها مـضافًا   للدولةإن الفجوة بين مصروفات الموازنة العامة    

 الموازنة العامة للدولة، ى فى حيازة األصول المالية؛ تصل بنا إلى العجز الكلىصاف

 . البحث عن مصادر لتمويله وتغطيتهىوهذا العجز سيستدع

 :هذا الشأن التفرقة بني أمرين هامني ىفيتعني و

 ال يقـف عنـد       للدولة  تحتاجه الموازنة العامة   ى التمويل الذ  ىن إجمال أ  : األول

مليار جنيه،   ٣٧٠الموازنة المعروض بنحو  مشروع  ب ىد العجز الكل  حدو

وإنما يمتد األمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القـروض            

  نحـو  مشروع الموازنـة المعـروض    بالمحلية والخارجية؛ والمقدر لها     

 . مليار جنيه٢٦٥,٤

ـ      اإل ىأن صاف   : الثانى ـ    الـدين ا   ىقتراض يمثل الزيادة الحقيقية ف  ىلعـام المحل

 حتياجات التمويلية الجديدة كالً   إل أن يستبعد من ا    ىوالخارجي، حيث ينبغ  

نتقاصـاً  إمن أقساط القروض المحلية والخارجيـة المـسددة بوصـفها      

 .وتخفيضاً ألرصدة الدين العام عن السنوات السابقة

تبعا لذلك و  
ً

 املقبلـة  السنة املاليـةى حتتاجه املوازنة فىقرتاض الذإل اىصاففان 
 مليار جنيه مبوازنة الـسنة ٣١٩.٧ حنو مليار جنيه مقابل ٣٧٠.٣حنو يبلغ  ٢٠١٧/٢٠١٨

 : اجلدول التاىلما يوضحههو و مليار جنيه ٥٠.٦بزيادة قدرها  ٢٠١٦/٢٠١٧املالية 

 

- ١٢٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

متوقعموازنة مشروع موازنة

٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠٣٥٨،٢٣١٣٣٩،٤٩٥٢٧٩،٤٣٠٢٥٥،٤٣٩العجز (الفائض) الكلى

يضاف

٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨٣٠٦،٣٥٦٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦١٠٧،٥٤٧سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

٦٣٥،٣٩١٥٧٥،٧٤٨٦٦٤،٥٨٦٥٨٩،٦٣٨٥١٥،٨٩٧٣٦٢،٩٨٦إجمالى التمويل

(يستبعد)

٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨٣٠٦،٣٥٦٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦١٠٧،٥٤٧الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

-٠٣١٥-٠١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠صافى حصيلة الخصخصة

٣٧٠،٢٥٠٣١٩،٧١٠٣٥٨،٢٣١٣٤١،١٧٤٢٧٩،٤٣٠٢٥٥،٧٥٤صافى اإلقتراض

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

متوقعموازنة مشروع موازنة

٦٣٠،٤٥١٥٧٤،٨٩٨٤٧٦،٨٥١٤٥١،٤٣٢٢٨٧،٥٣٠٢٦٢،٦٢٣- التمويل بإصدار أذون وسندات

٥،٠٠٠١٠٠١٨٧،٠١٩٢،٧٧٩١٣،٠١٧٥٠،٣٢٣- القروض من المصادر الخارجية

١٩٠١،٠٠٠٧١٧١٣٧،١٠٦٢١٥،٣٤٩٥٠،٣٥٥- اإلقتراض من مصادر أخرى

-٠٣١٥-٠١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠- صافى حصيلة الخصخصة

٦٣٥،٣٩١٥٧٥،٧٤٨٦٦٤،٥٨٦٥٨٩،٦٣٨٥١٥،٨٩٧٣٦٢،٩٨٦إجمالى مصادر التمويل

ومن الطبيعى أنه اذا توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها.

فعلى

فعلى
البيان

البيان
٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٧/٢٠١٦

هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة لتغطية العجز الكلى و سداد أقساط القروض                  

المستحقة من المصادر التمويلية التالية:

جدول رقم (٢٢)
صافى اإلقتراض ومصادر التمویل

- ١٢٦ -



 

 

  :ى واخلارجىمركز الدين العام احملل : ًخامسا

 الموازنة العامة للدولة يعد من األسباب الرئيسية لزيادة         ىشك أن العجز ف   ال

 ٢٠١٧/٢٠١٨حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة           

قتـراض لتغطيتـه،   إل ا ى مليار جنيه وهو ما يستدع     ٣٧٠ بنحو   اً كلي يتضمن عجزاً 

 .    إلى زيادة الدين العامى بالتالىويؤد

، فـإن   ى وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه اقتصادنا القوم         لذلك

ـ        ى ف  يتمثل  األكبر للسياسة المالية   ىالتحد  ى القدرة على تحجيم الدين العـام المحل

 تواجهها ى، خاصة مع الصعوبات التى اإلجمالى منسوباً إلى الناتج المحلىوالخارج

رتبط عادة بمتطلبـات جماهيريـة       ي ى تخفيض حجم اإلنفاق العام والذ     ىالحكومة ف 

ستثمارات إلحتمية سواء بالنسبة لألجور أو الدعم والمنح والمزايا االجتماعية أو ا          

 .جتماعية وغيرهاإلقتصادية واإلالالزمة لدفع عجلة التنمية ا

 من خالل ثالثة مـستويات      اًقتصاديإوعلى الرغم من أن الدين العام يقاس        

إال أن  . ، والدين العـام للدولـة     ىة، الدين الحكوم  أجهزة الموازنة العام    دين ىوه

ى العنصر األول وهو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة يظل صاحب التأثير األساس 

 .    قياسات الدين العامى فوالرئيسى

 تنفذها وزارة المالية على الحـد       ىومن ثم فقد حرصت السياسة المالية الت      

 لألعباء   وتحجيماً ىا آلثاره على الدخل القوم    رء هذا الدين؛ د   ى ف ىمن التزايد النسب  

 من هـذا    القادمةالمترتبة على خدمة هذا الدين، وتقليالً لنصيب األجيال الحالية و         

 .   الدين

 ىل إمجـاىأ( الـدين العـام ألجهـزة املوازنـة ى تطور صافوفيما يلى بيان يوضح
 : اإلمجاىلى الناتج احمللًمنسوبا إىل) ًدين هذه األجهزة مطروحا منه ودائعها بالبنوك

- ١٢٧ -



قيمة
نسبة إلى 
الناتج


قيمة

نسبة إلى 
الناتج


قيمة

نسبة إلى 
الناتج



٦٧,٧%١٣,٧٧٠٥،٤٧١%٥٤,٠١٤٣،١٤٥%٢٠٠٩/٦/٣٠٥٦٢،٣٢٦

٦٧,٢%١٢,٢٨١٠،٥٣٥%٥٥,٠١٤٦،٧١٧%٢٠١٠/٦/٣٠٦٦٣،٨١٨

٧٠,٥%١١,٦٩٦٦،٨٤٦%٥٨,٩١٥٨،٧٣٤%٢٠١١/٦/٣٠٨٠٨،١١٢

٦٩,٠%٩,٢١،١٤٣،٦٠٢%٥٩,٨١٥٣،٠٧٩%٢٠١٢/٦/٣٠٩٩٠،٥٢٣

٧٩,١%١٠,٧١،٤٥٨،٢٧٣%٦٨,٤١٩٧،١٣٢%٢٠١٣/٦/٣٠١،٢٦١،١٤١

٨٢,٩%٩,٧١،٧٤٣،٣٢٤%٧٣,٢٢٠٤،٨٦٤%٢٠١٤/٦/٣٠١،٥٣٨،٤٦٠

٨٤,٧%٧,٩٢،٠٥٧،٢٨٠%٧٦,٨١٩١،٠٩٢%٢٠١٥/٦/٣٠١،٨٦٦،١٨٨

٩٢,٣%٧,٩٢،٤٩٩،٥٧٠%٨٤,٤٢١٣،٧١٥%٢٠١٦/٦/٣٠٢،٢٨٥،٨٥٥

٨٩,٤%١٣,٨٣،٠٤٦،٢٦٣%٧٥,٦٤٧١،٥٣٢%٢٠١٦/١٢/٣١٢،٥٧٤،٧٣١

٨٩,٧%١٣,٨٣،٠٥٨،١٠٥%٧٥,٩٤٧١،٩٢٤%٢٠١٧/٢/٢٨٢،٥٨٦،١٨١

السنوات
إجمالى الدين المحلى والخارجىالدين الخارجىالدين المحلى

الدين العام ألجهزة الموازنة
(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٢٣)
تطور الدین العام ألجھزة الموازنة العامة
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 رابعالالفصل 

 ـــ  
 مشروع موازنة اخلزانة العامة

 ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة املالية 
  ـــ 

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

ديالته،  وتع ١٩٧٣ لسنة   ٥٣وفقاً ألحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم         

 :تعد موازنة الخزانة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية ويعرض فيها

 .ىالعجز أو الفائض النقد §

 .ىالعجز أو الفائض الكلـ §

 .ىمصادر تمويل العجز الكل §

 موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول ىتمويل العجز ف §

 .إليها فوائض تلك الجهات

 :ما يلي) ٢٥(واجلدول رقم ) ٢٤(قم راجلدول ويوضح 

 وعجـز   ىالصورة اإلجمالية لموازنة الخزانة العامة وما تظهره من عجز نقد          .١

 . سيمول من الخزانة العامةى ومصادر التمويل والعجز الذىكل

 . النتائج العامة للموازنة العامة للدولة حسبما تبرزها موازنة الخزانة العامة .٢
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٧/٢٠١٦

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

موازنةإجمالى

# اإليرادات
٦٠٠،٨٤٧١،٠٤٠٢،٠٣٢٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠ - الضرائب

٧٩٩٠٣٤٤١،١٤٣٢،٢١٣ - المنح 
١٨٨،٣٦٤٨،٦١٦٣٢،٥٨٢٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣ - اإليرادات األخرى

٧٩٠،٠١٠٩،٦٥٦٣٤،٩٥٧٨٣٤،٦٢٢٦٦٩،٧٥٦جملة اإليرادات
# املصروفات

١٠٣،٩٧٣١٠٥،٧٣٩٢٩،٨٤٣٢٣٩،٥٥٥٢٢٨،٧٣٦ - األجور وتعويضات العاملين
٢٩،٨٩٤١٠،٦٠١١١،٠٧٠٥١،٥٦٥٤٢،٣٠٢ - شراء السلع والخدمات

٣٨٠،٤٢٢١٩٠٣٧٤٣٨٠،٩٨٦٢٩٢،٥٢٠ - الفوائد
٣٢٧،٢٣٠٤٧٩٥،٠١٨٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤ - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٦١،٦٥٨١،٠٢٦٣،٠٨٢٦٥،٧٦٥٥٨،١٠٠ - المصروفات األخرى
٧٨،٣١٥٧،٨٤٢٤٩،٢٧٤١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١١ - شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٩٨١،٤٩٢١٢٥،٨٧٨٩٨،٦٦١١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤جملة المصروفات
١٩١،٤٨٢١١٦،٢٢٢٦٣،٧٠٤٣٧١،٤٠٨٣٠٥،٠٣٨العجز ( الفائض)  النقدى
 # صافى حيازة األصول املالية

١٧،٦١٦٠١٠٩١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧ - المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول (بدون الخصخصة)
١٥،٨٩٩٠٤١٨١٦،٣١٧٢٤،٨٢٩ - حيازة األصول المالية المحلية والخارجية ( بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة )

١٤،٤٢٢-٠٣٠٩١،٤٠٨-١،٧١٧صافى حيازة االصول المالية
١٨٩،٧٦٥١١٦،٢٢٢٦٤،٠١٣٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠العجز ( الفائض ) الكلى
# مصادر التمويل للعجز الكلي

= االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
٤٥١،٤٥٥١١٦،٥٠٧٦٢،٤٨٨٦٣٠،٤٥١٥٧٤،٨٩٨* إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات

٠٠١٩٠١٩٠١،٠٠٠. إقتراض من مصادر أخرى
٤٥١،٤٥٥١١٦،٥٠٧٦٢،٦٧٨٦٣٠،٦٤١٥٧٥،٨٩٨جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
= االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية

١،٩٨٩٠٣،٠١١٥،٠٠٠١٠٠. لتمويل االستثمارات
٠٠٠٠٠. لتمويل االلتزامات الرأسمالية

١،٩٨٩٠٣،٠١١٥،٠٠٠١٠٠جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
٤٥٣،٤٤٤١١٦،٥٠٧٦٥،٦٨٩٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٢٦٣،٤٣٠٢٨٥١،٦٧٦٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨ -  يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية

١٩٠،٠١٥١١٦،٢٢٢٦٤،٠١٣٣٧٠،٢٥٠٣١٩،٧١٠صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
-٢٥٠-٠٠٢٥٠-٢٥٠ - يضاف صافى حصيلة الخصخصة

١٨٩،٧٦٥١١٦،٢٢٢٦٤،٠١٣٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠صافى مصادر متويل العجز الكلى

البيان
مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢٤)
موازنة الخزانة العامة

الصورة اإلجمالیة للموازنة العامة للدولة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٨/٢٠١٧

٣٧١،٤٠٨٣٠٥،٠٣٨العجز النقدى٨٣٤،٦٢٢٦٦٩،٧٥٦إجمالى اإليرادات١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤إجمالى المصروفات

حيازة 
األصول 
المالية 
المحلية 

والخارجية 
(بدون 

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل الهيكلة)

١٦،٣١٧٢٤،٨٢٩

متحصالت 
من االقراض 

ومبيعات 
األصول 
(بدون 
حصيلة 

الخصخصة)

١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧
صافى حيازة 

األصول 
المالية

١٤،٤٢٢-١،٤٠٨

إجمالى 
المصروفات 

وحيازة 
األصول 
المالية

١،٢٢٢،٣٤٧٩٩٩،٦٢٣

إجمالى 
اإليرادات 

ومتحصالت 
اإلقراض

٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠العجز الكلى٨٥٢،٣٤٧٦٨٠،١٦٣

سداد 
القروض 
المحلية 
واإلجنبية

٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨اإلقتراض٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨
صافى 

اإلقتراض
٣٧٠،٢٥٠٣١٩،٧١٠

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل 
الهيكلة

٢٥٠٢٥٠
حصيلة 

الخصخصة
٠٠

صافى 
حصيلة 

الخصخصة
٢٥٠-٢٥٠-

١،٤٨٧،٩٨٨١،٢٥٦،١٦١٠٠اإلجمالى١،٤٨٧،٩٨٨١،٢٥٦،١٦١اإلجمالى

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٧/٢٠١٦

النتائجالموارداالستخدامات

البيانالبيانالبيان
موازنة السنة 

المالية  
٢٠١٧/٢٠١٦

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول رقم (٢٥)
موازنة الخزانة العامة

النتائج العامة للموازنة العامة للدولة
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 اخلامسالفصل 
 ـــ 

 العالقات مع اهليئات االقتصادية 
 ـــ                                            

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

بـشأن  وتعديالتـه    ١٩٧٣ لسنة   ٥٣تقضي المادة الثالثة من القانون رقم       

سـتخدامات  إلالموازنة العامة للدولة، بأن تشمل الموازنة العامة للدولـة جميـع ا           

 ووحدات الحكم   ى يقوم بها كل من الجهاز اإلدار      ىوالموارد ألوجه نشاط الدولة الت    

 .والهيئات العامة وصناديق التمويل ىالمحل

وال تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئـات العامـة االقتـصادية            

 يصدر بتحديدها قرار مـن رئـيس        ى الت ىقتصادإلوصناديق التمويل ذات الطابع ا    

مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلـس             

لى السلطة التشريعية العتمادها، وتقتصر العالقـة بـين هـذه           الوزراء إلحالتها إ  

 يؤول للدولة، وما    ىالموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذ       

 .يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات

وتبعاً لذلك فقد تم إرسال مشروعات موازنات تلك الهيئات االقتصادية إلـى            

 .مجلسكم الموقر
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 العامـة  الموازنـة لمقام اإلشارة إلى العالقات بين  هذا اى فلذلك فإنه يتعين 

 للـسنة الماليـة      للدولة مشروع الموازنة العامة  بوبين الهيئات االقتصادية    للدولة  

 : تسفر عنى والت٢٠١٧/٢٠١٨

 مليار جنيه  

 البيان
مشروع موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٨ 

  موازنة

٢٠١٦/٢٠١٧ 
 التغير

 العامة من الهيئـات     للموازنةما يؤول   

 تصاديةاالق

٦٨,٦ ١٠٥,٥ ١٧٤,١ 

 العامـة للهيئـات     الموازنـة ما تدفعه   

 االقتصادية

١٠٠,٧( ١٤٣,٠ ٢٤٣,٧( 

 )٣٢,١( )٣٧,٥( )٦٩,٦( الصافي

يـؤول مـن الهيئـات االقتـصادية        ما  أن   من الجدول السابق     من المالحظ 

 مليـار  ١٧٤,١  نحـو يبلـغ  المعروض  للدولة بمشروع الموازنة    العامة للموازنة

ـ   يبلـغ  لتلك الهيئـات  للدولة   العامة   الموازنة تدفعه  حين أن ما   فى ،جنيه و ـنح

 . مليار جنيه٦٩,٦بنحو  عالقة سالبة تقدر بصافي  مليار جنيه٢٤٣,٧

بين الموازنة العامـة  العالقة  ) ٢٨(،  ) ٢٧(،  ) ٢٦(وتوضح الجداول أرقام    

 .الهيئات االقتصاديةللدولة و
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ف ذلك)
ف جنیھ إال إذا ذكر خال

(باالل

شروع
م

ربط
شروع

م
ربط

٢٠١٨/٢٠١٧
٢٠١٧/٢٠١٦

+
-

٢٠١٨/٢٠١٧
٢٠١٧/٢٠١٦

+
-

صادیة
من الھیئات االقت

صادیة
الى الھیئات االقت

ض الحكومة
  ١-  فائ

٦٥،٣٥٥،٧٤٩
٤٦،٩٢٢،٥٦٥

١٨،٤٣٣،١٨٤
٠

   ١-  الدعم ( اإلعانات )
٢٣٦،٣٤٦،٤٠٥

١٢٩،٠٩١،٥٥٤
١٠٧،٢٥٤،٨٥١

٠

ضرائب الدخلیة
  ٢-  ال

٧٤،٠٠٤،٩٦٧
٤١،٣٨٣،١٨٠

٣٢،٦٢١،٧٨٧
٠

   ٢-  المسـاھمــات
٦،٢٨٩،٩٨٥

١٢،٨١٩،٨٩٦
٠

٦،٥٢٩،٩١١

  ٣-  اإلتــــــــاوات
س ، ھیئة البترول)

( قناة السوی
١٣،١٧٠،١٠٤

٧،٤١٤،٨٢٠
٥،٧٥٥،٢٨٤

٠
    ٣-اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون

(خدمات مؤداه ألجھزة الدولة)
١،١٠٠،٠٠٠

١،١٠٠،٠٠٠
٠

٠

ضرائب الدخلیة عن سنوات سابقة
 ٤-ال

٣،٢٠٠،٠٠٠
٠

٣،٢٠٠،٠٠٠
٠

   ٤-  الھیئة القومیة للبرید
       ( رسوم وعموالت )

٩،٠٠٠
٩،٠٠٠

٠
٠

  ٥-  الرســــــــوم
١٥،٧٧٨،٤٢١

٧،٧١٥،٢٥٤
٨،٠٦٣،١٦٧

٠

  ٦-  أخــــــرى
٢،٦١٩،٣٨٤

٢،٠٦٧،٨٥١
٥٥١،٥٣٣

٠

 جملة ما یؤول للخزانة
١٧٤،١٢٨،٦٢٥

١٠٥،٥٠٣،٦٧٠
٦٨،٦٢٤،٩٥٥

٠
 جملة ما تدفعھ الخزانة

٢٤٣،٧٤٥،٣٩٠
١٤٣،٠٢٠،٤٥٠

١٠٧،٢٥٤،٨٥١
٦،٥٢٩،٩١١

صافى العالقة 
 ( زیادة ما تدفعھ عن ما یؤول )

٦٩،٦١٦،٧٦٥
٣٧،٥١٦،٧٨٠

٣٢،٠٩٩،٩٨٥
٠

صافى العالقة 
 ( زیادة ما یؤول عن ما تدفعھ )

٠
٠

٠
٠

اإلجمـــــالى
٢٤٣،٧٤٥،٣٩٠

١٤٣،٠٢٠،٤٥٠
١٠٠،٧٢٤،٩٤٠

٠
اإلجمـــــالى

٢٤٣،٧٤٥،٣٩٠
١٤٣،٠٢٠،٤٥٠

١٠٧،٢٥٤،٨٥١
٦،٥٢٩،٩١١

١٠٠،٧٢٤،٩٤٠
١٠٠،٧٢٤،٩٤٠

التغير
التغير

ما يؤول من الموازنة العامة 
للدولة

ما يؤول للموازنة العامة 
للدولة

جدول رقم (٢٦)
صادیة للموازنة العامة للدولة

بیان إجمالى ما یؤول من الھیئات االقت

- ١٣٥ -



موازنة مشروع موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة

١- فائض الحكومة من:
٢٨،٩١١،٨٥٨١٣،٩٥٠،١٨٩١٤،٩٦١،٦٦٩  الهيئة العامة للبترول

٣١،٤٢٢،٦٦٠٢٣،٢٦٨،٣٨٦٨،١٥٤،٢٧٤  هيئة قناة السويس
٤،٦٨٢،٧٥٩-٥،٠٢١،٢٣١٩،٧٠٣،٩٩٠ باقى الهيئات االقتصادية

٦٥،٣٥٥،٧٤٩٤٦،٩٢٢،٥٦٥١٨،٤٣٣،١٨٤إجمالى فائض الحكومة 
٢- ضرائب الدخل من:

٢١،٤٧١،٩٩٣١٠،٣٥٦،١٢٢١١،١١٥،٨٧١  الهيئة العامة للبترول
١٩،٥٠٦،٧٨٤١١،٠٦٢،٤٥٦٨،٤٤٤،٣٢٨ الهيئة العامة للبترول (الشريك األجنبي)

٣٠،١٥٠،٣٨٦١٨،١١٤،٢٥٧١٢،٠٣٦،١٢٩ هيئة قناة السويس
٢،٨٧٥،٨٠٤١،٨٥٠،٣٤٥١،٠٢٥،٤٥٩ باقى الهيئات االقتصادية

٧٤،٠٠٤،٩٦٧٤١،٣٨٣،١٨٠٣٢،٦٢١،٧٨٧إجمالى الضرائب الدخلية
٣- االتاوات من:

٨،٦١٠،١٠٤٤،٦٢٤،٨٢٠٣،٩٨٥،٢٨٤  الهيئة العامة للبترول
٤،٥٦٠،٠٠٠٢،٧٩٠،٠٠٠١،٧٧٠،٠٠٠ هيئة قناة السويس

١٣،١٧٠،١٠٤٧،٤١٤،٨٢٠٥،٧٥٥،٢٨٤إجمالى اإلتاوات
٤٣،٢٠٠،٠٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠- ضرائب الدخل عن سنوات سابقة

٤- الرسوم:
١٤،٨٢٢،٣٠٦٦،٩٨٣،٩٠٣٧،٨٣٨،٤٠٣ضرائب ورسوم سلعية

٢،٢٦٥٢،٢٦٥٠ مغادرة الموانى  
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٠رسوم مغادرة البالد طبقا لقانون ٥٣ لسنة ١٩٨٠

٥٤٤،٠٠٠٣١٥،٠٠٠٢٢٩،٠٠٠رسوم سوميد (هيئة البترول)
٤،٢٣٦-٣٢٩،٨٥٠٣٣٤،٠٨٦ رسم دمغة نوعى (هيئة البترول)

١٥،٧٧٨،٤٢١٧،٧١٥،٢٥٤٨،٠٦٣،١٦٧إجمالى الرسوم
٥- أخرى:

١،٠٧٦،٤١٧٩٢٨،٦٥٠١٤٧،٧٦٧المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف
٩،٥٠٠٦،٥٠٠٣،٠٠٠المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة (المراقبات)
١٦٨،٢٩٥١٥٦،١٩٠١٢،١٠٥الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
٩٦٠،٦٣٨٥٩٨،٩٤٥٣٦١،٦٩٣األقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
٧٦،٩١٣٦٩،١٢٢٧،٧٩١المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى
٧٦،٩١٣٦٩،١٢٢٧،٧٩١المخصص لوزارة التنمية المحلية ( صيانة طرق ) .

١،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٦،٠٠٠إعانات للغير (للمحافظات السياحية)
٢٣٥،٧٠٨٢٢٣،٣٢٣١٢،٣٨٥تكاليف خدمات المصالح
٢،٦١٩،٣٨٤٢،٠٦٧،٨٥٢٥٥١،٥٣٢إجمالى أخرى

١٧٤،١٢٨،٦٢٥١٠٥،٥٠٣،٦٧١٦٨،٦٢٤،٩٥٤إجمالى ما يؤول إلى الجهاز اإلدارى للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٢٧)
ما یؤول من الھیئات االقتصادیة للموازنة العامة للدولة

- ١٣٦ -



(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

موازنةمشروع موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

  ١- الدعم (اإلعانات) الى:

١١٠،١٤٧،٧٣٢٣٥،٠٤٢،٥٣٨٧٥،١٠٥،١٩٤الهيئة العامة للبترول

٦٣،٠٩٥،٣١٣٤١،١١٥،٠٠٠٢١،٩٨٠،٣١٣هيئة السلع التموينية 

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

٣١،٦٢٠،٠٠٠٢٦،١٠٠،٠٠٠٥،٥٢٠،٠٠٠

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال 

العام والخاص.
٢٨،٣٦٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٣٦٠،٠٠٠

٣،١٢٣،٣٦٠٢،٨٣٤،٠١٦٢٨٩،٣٤٤باقى الهيئات االقتصادية

٢٣٦،٣٤٦،٤٠٥١٢٩،٠٩١،٥٥٤١٠٧،٢٥٤،٨٥١إجمالى الدعم (اإلعانات)

٦،٥٢٩،٩١١-٢٦،٢٨٩،٩٨٥١٢،٨١٩،٨٩٦- المساهمات:

٣١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٠- إتحاد اإلذاعة والتليفزيون (خدمات مؤداه ألجهزة الدولة):

٤- الهيئة القومية للبريد:

١،٠٠٠١،٠٠٠٠عمولة على أرصدة الشيكات 

٨،٠٠٠٨،٠٠٠٠عمولة على مبيعات وطوابع وأوراق الدمغة

٩،٠٠٠٩،٠٠٠٠إجمالى  الهيئة القومية للبريد

٢٤٣،٧٤٥،٣٩٠١٤٣،٠٢٠،٤٥٠١٠٠،٧٢٤،٩٤٠إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

جدول رقم (٢٨)
ما یؤول من الموازنة العامة للدولة للھیئات اإلقتصادیة

- ١٣٧ -



 

 

 



 

 

  اخلامتة

  النوابرئيس جملس / السيد األستاذ  الدكتور
 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

لقد حرصت في عرضي المتقدم لمشروع الموازنة العامة للدولة المعروض          

على سيادتكم أن أؤكد على أن تنفيذ السياسات المالية إنما يسير بخطى متوازنـة              

كـسياسة  وتحقيق التنميـة الـشاملة      جتماعية  إلص كل الحرص على األبعاد ا     تحر

متصلة ومستمرة لحكومتنا، كما يسير في ذات الوقت بخطى متقدمة نحو تحقيـق             

ستثمار إلقتصادية للوصول لتنمية مستدامة مرتكزة على محاور اإلنتاج وا    إلاألبعاد ا 

 .ىقتصادنا القومإوتهيئة المناخ المالئم لتنشيط 

بياني عن مشروع الموازنة العامة للدولة أن تكـون         ذلك فقد حرصت في     ك

رتكاز التي تتحاور الحكومة  إلالمصارحة والمكاشفة والشفافية والواقعية هي نقاط ا      

 :من خاللها، وهو ما يظهر جلياً من خالل

 في إطار إنفاق فعال  للدولة الموازنة العامةىستخدامات فإلعتمادات اإتقدير  §

ما في ذلك االعتمادات االستثمارية وحرصاً على االلتزام بالحـدود          ورشِيد ب 

 .المخصصة دون تجاوزات

تقدير الموارد العامة المستهدفة في إطار القدرة التكليفية للمجتمع الضريبي       §

وبمراعاة توجه الدولة نحو تنفيذ منظومة متكاملة تأخذ في حساباتها أهمية           

يبى إلكسابها الفاعليـة فـي األداء       إعادة هيكلة بعض جوانب النظام الضر     

 .وتحقيق العدالة الضريبية

خالل إدارة تدفقات المالية العامـة لخزانـة        تنفيذ سياسة مالية نشطة من       §

الدولة بأسلوب علمي سليم تحرص فيه على السيطرة علـى الـدين العـام     

وتقليل أعباء خدمته، وفى إطار تخطيط يوازن بين توفير التمويل الالزم من            

رات حقيقية ومن سياسات الضبط المالى الالزم لتخفيض هـذا الـدين            مدخ

 .وربطه بالناتج المحلى اإلجمالي

- ١٣٩ -



 

 

إن حقوق الدولة وملكيتها لمؤسساتها البد وأن يحقق نتـائج مثمـرة، وأن     §

إدارة هذه المؤسسات والملكيات العامة إنما ينبغي أن يكون لصالح الخزانة           

 على رؤوس أموال تلك المؤسـسات دون        العامة، وأن يتحقق العائد المالئم    

 . للدولةىجتماعإلإغفال لما يناط بالبعض منها من أداء في الدور ا

 هذا المجال إلى أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين         ىوال أغفل أن أشير ف      

من قانون الموازنـة العامـة   ) ١٥(السياستين المالية والنقدية إعماالً لحكم المادة  

 واسـتقرار سـعر     ى األداء االقتـصاد   ىتحقيقاً لالنضباط المطلوب ف   للدولة، وذلك   

 والسيطرة علـى التـضخم      ىالصرف والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصر      

ورفع معدالت التصدير وتحسين موازنة المعامالت التجارية، وزيادة معدالت النمو          

 .بصفة عامة

 تزداد عمقـاً فـي إطـار        ويقيني أن التوجهات نحو اإلصالح والتنمية إنما        

التشاور والتحاور البناء، وسيساعد ذلك على تحقيق رفعة هذا الـوطن وتحقيـق             

 .الخير ألبناء مصر العزيزة على قلوبنا جميعاً

 

 واهللا ويل التوفيق
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