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 يأتــى تقريــر موازنــة المواطــن كأحــد أهــم التقاريــر الدوريــة التــي تصدرها 
وزارة الماليــة لنشــر الثقافــة الماليــة ومــد جســور التواصــل مــع 
ــم  ــع- ويت ــنوي التاس ــدار الس ــر اإلص ــذا التقري ــد ه ــن. ويع المواطني
ــي  ــر ف ــواب الموق ــس الن ــن مجل ــة م ــة العام ــاد الموازن ــد اعتم ــره بع نش
يونيــو 2022 ليتنــاول أهــم مالمــح الموازنــة العامــة للدولــة المعتمــدة 
للعــام المالــي 2023/2022، وأهــم بنــود اإلنفــاق واإليــرادات، وأهــم 
ــري  ــن المص ــا المواط ــتفيد منه ــى يس ــة الت ــة االجتماعي ــج الحماي برام
والبرامــج األخــرى التــى تؤثــر بشــكل مباشــر علــى تحســين مســتوى 

معيشــته.

والجديــر بالذكــر ان توقيــت عملية إعــداد موازنــة العام المالــى 2023/2022 
يتزامــن بأحــداث وظروف اســتثنائية يعكســها المشــهد المضطرب 
علــى الســاحتين االقتصاديــة والسياســية الدوليــة. حيــث تتشــابك 
تحديــات هــذا المشــهد بيــن تداعيــات الجائحــة الصحيــة كورونــا وبيــن 
ــة  ــواق العالمي ــي األس ــات ف ــة باضطراب ــدة مصحوب ــة جدي ــة عالمي ازم
وسالســل اإلمــداد تــزداد حدتهــا نتيجــة للصــراع الروســي-االوكراني. 
وعلــي الرغــم مــن تلــك الصعــاب، تســعي الدولــة المصريــة إلحــداث نقلــة 
نوعيــة تقــوم مــن خاللهــا ببنــاء الوطــن وإحــداث الرخــاء اإلقتصــادى 
ووضــع  المصرييــن  حيــاة  وتحســين  العمــل  فــرص  لخلــق  المنشــود 

االقتصــاد الوطنــي فــي مصــاف الــدول األكثــر تقدمــً. 

ومــن هــذا المنطلــق فقد جــاءت موازنــة العــام المالــى 2023/2022 لتوائم 
مــا بيــن العمــل علــى تحقيــق االســتدامة الماليــة لخفــض عجــز الموازنــة 
العامــة للدولــة والمديونيــة الحكوميــة وتحقيــق فوائــض أوليــة، وتوفيــر 
الحمايــة  االجتماعيــة واألمــن الغذائــي، وعلــى التوجــه مــن ناحيــة أخــري 
لتحقيــق متطلبــات النمــو اإلقتصــادى. حيــث قامــت وزارة الماليــة بإقــرار 
حزمــة ماليــة بقيمــة 1٣٠ مليــار جنيــه للتصــدى لألزمــة العالميــة  
والتــي تضمنــت ســرعة إقــرار إجــراءات وحوافــز وسياســات لضمــان توفيــر 

الســلع اإلســتراتيجية للمواطنيــن بأســعار مدعمــة،

د/ محمد معيط - وزير المالية

رسالة
 من الوزير                              
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لعــام 23/22  العامــة  الموازنــة  االقتصاديــة، فتركــز  للتنميــة  بالنســبة  أمــا 
ــة: الزراعــة، والصناعــة، واالتصــاالت  علــى تنميــة القطاعــات الثالثــة ذاِت األولوّي
وتكنولوجيــا المعلومــات، مــع العمــل علــى تعميق التصنيــع المحلــي، وتنميِة 
الصناعــاِت اإللكترونّيــِة وتعزيــِز التحــول الرقمــي، وان تصــل نســبة المشــروعات 
الخضــراء إلــى 4٠% مــن االســتثمارات العامــة، وإجــراء توســعات فــي زيــادة 

الرقعــة الزراعيــة واإلنتاجيــة الزراعيــة لتحقيــق األمــن الغذائــي للمواطنيــن.

وأخيــرًا فــإن  إتاحــة هــذه المعلومــات تهــدف إلــى تشــجيعك علــى المشــاركة 
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار مــن خــالل تســجيل رأيــك علــى الموقــع اإللكترونــي 

)http://www.budget.gov.eg( للموازنــة

والمعاشــات،  األجــور  لدعــم  أخــرى  وإجــراءات 
ــاعدت  ــي س ــة الت ــة المؤقت ــاءات الضريبي ــم اإلعف وتقدي
فــي التصــدي لألزمــة.  وســيظل دائمــً االهتمــام ببنــاء 
الهامــة  اإلصالحيــة  الروافــد  أحــد  المصــري  المواطــن 
التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة، وتحقيقــً لذلــك فقــد تــم 
ــة  ــم والصح ــات التعلي ــي قطاع ــتثمارات ف ــادة اإلس زي
والتنميــة البشــرية، والتركيــز علــى إحــداث التنميــِة 
وتنفيــذ  كريمــة،  حيــاة  مبــادرة  خــالل  مــن  الريفيــِة 

الشــامل،  الصحــي  التأميــن  منظومــة 

حيــث تــم تخصيــص نحــو 51% مــن اإلســتثمارات الحكومية في عــام 23/22 
لبنــاء المواطــن المصــرى، وتخصيــص نحــو ٣1٠ مليــار جنيــه لقطــاع الصحــة، 
ونحــو 475.7 مليــار جنيــه للتعليــم الجامعــى وقبــل الجامعــي، و٣.79 
ــا  ــح والمزاي ــم والمن ــات الدع ــادة مخصص ــي، وزي ــث العلم ــه للبح ــار جني ملي
اإلجتماعيــة إلــى ٣56 مليــار جنيــه ومخصصــات األجــور إلــى نحــو 4٠٠ مليــار 

. جنيه
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الموازنــة هــي بيــان يوضــح كل االيــرادات المتوقــع ان تحصــل عليهــا الدولــة خــالل العــام المالــي وخطــة الحكومة 
فــي اعــادة انفاقهــا لتحســين جــودة حيــاة المواطــن وذلــك فــي مجــاالت الحمايــة االجتماعيــة وكافــة الخدمــات 

الحكوميــة ومنهــا: الصحــة والتعليــم  واالســكان والتمويــن وحمايــة البيئــة وغيرهــا.

يعني ايه موازنة؟                              :1

مراحل إعداد الموازنة                             

تناقش وزارة المالية مشروعات 
الموازنات الواردة اليها 

والخاصة بكل جهة

تصدر وزارة المالية منشور إعداد 
الموازنة لتقوم جهات الدولة 

بإعداد مشروعات موازناتها

بعد اعتماد الموازنة من قبل 
مجلس النواب يتم إرسالها 

مرة أخرى إلى وزارة المالية 
للتنفيذ

يقدم وزير المالية مشروع 
الموازنة لمجلس الوزراء 

للمناقشة والتعديل

يعرض مجلس الوزراء مشروع 
الموازنة بعد تعديله على 
فخامة رئيس الجمهورية 

للمناقشة والموافقة عليه

يحيل السيد رئيس الجمهورية مشروع 
الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته 

وتعديله في ضوء القواعد الحاكمة في 
الدستور والقانون

:٣

ما هو الجديد بموازنة العام المالي ٢٣/٢٢                       

تركــز موازنــة العــام المالــي 2023/2022 علــى االســتمرار فــي تحفيــز األنشــطة االقتصاديــة و اإلنتاجيــة و خاصــة فــي 
ــود  ــع جه ــي دف ــتمرار ف ــع االس ــر، و دعــم النمــو الــذي يقــوده القطــاع الخــاص، م قطاعــات الصناعــة و التصدي
ــب  ــادة ترتي ــاءة وإع ــع كف ــالل رف ــن خ ــذا م ــة و ه ــات الراهن ــرًا باألزم الحمايــة االجتماعيــة و دعــم الفئــات األكثــر تأث
ــتدامة  ــي و اس ــاد الكل ــتقرار االقتص ــالل باس ــاًل دون اإلخ ــل دخ ــة و األق ــات المهمش ــح الفئ ــام لصال ــاق الع ــات االنف أولوي
االنضبــاط المالــي و االســتمرار فــي الخفــض التدريجــي لعجــز الموازنــة العامــة للدولــة و المديونيــة الحكوميــة بالتــوازي 
مــع تعظيــم مــوارد الدولــة الضريبيــة و غيــر الضريبيــة و كذلــك تعظيــم العائــد مــن أصــول الدولــة و التقــدم فــي 

برامــج إعــادة هيكلــة األصــول الماليــة. 

كمــا تســعي موازنــة 23/22 إلــى اإلســتمرار فــي التوســع فــي اعــداد ومتابعــة الموازنــة علــى أســاس موازنــة البرامــج 
و األداء لزيــادة كفــاءة اإلنفــاق العــام بالموازنــة العامــة للدولــة و التركيــز علــي اصــالح الهيــاكل الماليــة لرفــع كفــاءة و 

أداء الهيئــات االقتصاديــة.

:٢
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االســتمرار فــي جهود الحفــاظ على االســتقرار المالــي المتوازن بالتوازي مع جهـــود مســـاندة النشـــاط 
االقتصـــادي وتحفيـزه دون اإلخـالل باسـتدامة مؤشرات الموازنـة والدين، لذا فتستهدف وزارة المالية 
ضـــمان اســـتمرار االتجـــاه النزولـــى التدريجي لمســـار ديـــن أجهزة الموازنة كنســبة من الناتــج المحلى مع 

نهاية عــام 2023/2022.

دعــم ومســاندة القطاعــات االنتاجيــة والفئــات األكثـــر تأثــرًا باألزمـــات االقتصـــادية، بالتزامــن مــع اســتمرار 
دعـم مبـادرات واجراءات تعمل علـــى تعزيـز مجـاالت التنميـة البشـرية وبـاألخص قطـاعي الصـحة 
والتعلـيم وكذلك المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسـين جميـع الخـدمات والبنيـة التحتيـة 

بـالقرى المصـرية.

ــرب و  ــن الته ــد م ــة والح ــاءة اإلدارة الضريبي ــع كف ــع رف ــة )م ــدة الضريبي ــيع القاع ــى توس ــل عل العم
التجنــب الضريبــي( واإلســراع فــي إجــراءات الميكنــة الشــاملة وتشــجيع االقتصاد غيــر الرســمي لالنضمام 

للمنظومــة الرســمية للدولــة.

ــوارد  ــص الم ــاءة تخصي ــان كف ــات لضم ــلع والخدم ــليم للس ــعير الس ــة التس ــي سياس ــتمرار ف  االس
ــة  ــة الراهن ــة العالمي ــوط التضخمي ــل الضغ ــي ظ ــا ف ــتخدامات خصوص واالس

االســتمرار والتوســع فــي منظومــة إعــداد ومتابعة الموازنــة على أســاس منهجيــة البرامــج واألداء لضمان 
تحقيــق مبادرات محــددة بأهداف واضحة يمكن قياســها بمؤشــرات أداء مما يضمــن رفع كفاءة 

ــاق العام. وجودة اإلنف

تعظيم العائد من أصول الدولة من خالل زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة للدولة.

حزمة متكاملة من اإلجراءات لدفع ومساندة جهود التحول لالقتصاد األخضر وخفض االنبعاثات. 

رؤية وزارة المالية المستهدف تحقيقها من خالل 
الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٣/٢٠٢٢                          :4
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إستهداف زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في االستثمارات المنفذة من 30% الى 65% خالل 3 سنوات	 

اإلعــالن عــن برنامج لمشــاركة القطــاع الخاص في األصــول المملوكــة للدولة بمســتهدف 10 مليارات دوالر ســنوّيًا 	 
ولمدة 4ســنوات.

رفــع نســب مشــروعات المشــاركة مــع القطــاع الخــاص PPP فــي مجــاالت التحــول الرقمــى والمــدارس والبنيــة 	 
التحتيــة

إستهداف زيادة الصادرات الى 100 مليار دوالر خالل 5 سنوات 	 

1. تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي، ودعم توطين 
الصناعات المحلية                  

دفع جهود الحماية اإلجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن

 التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية )الصحة والتعليم(

ــي  ــتقرار المال ــق االس ــة وتحقي ــة الحكومي ــي والمديوني ــاط المال ــتدامة االنضب ــى اس ــاظ عل الحف
ــر ــة والتصدي ــات الصناع ــة قطاع خاص

مساندة ودعم النشاط االقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير

ركائز موازنة العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢                       

اإلعــالن عــن وثيقــة سياســة ملكيــة الدولــة للتخــارج مــن األنشــطة االقتصاديــة واطــالق حــوار مجتمعــى واســع 	 
النطــاق 

إنشاء صندوق فرعى يتبع صندوق مصر السيادي إلدارة عمليات بيع الشركات المملوكة للدولة 	 

إستهداف طرح 12 شركة قطاع عام من خالل برنامج الطروحات العامة عام 23/22	 

إستهداف دمج 7 موانئ مصرية ومشروع أخر بدمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة	 

أهم التوجهات اإلقتصادية للعام المالى ٢٣/٢٢                     

:5

:6
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2. حوافز اإلستثمار في عام 23/22                    

إطــالق حوافــز خاصــة بقانــون اإلســتثمار، والحوافــز الخضــراء، وحوافــز 	 
اإلســتثمار فــي القطــاع الصحــى، وحوافــز المــدن الجديــدة، 

إطــالق الرخصــة الذهبيــة لمنــح موافقــة واحــدة إلقامــة المشــروعات فــي 	 
القطاعات الرائدة )الهيدروجين األخضر/ صناعة المركبات الكهربائية/ 

البنيــة التحتية(

إنشاء وحدة لحل مشكالت المستثمرين والتراخيص بمجلس الوزراء	 

إطــالق قانــون جديد إلعفــاء المشــروعات الصناعية في المــدن الجديدة 	 
مــن الضرائب

تســهيل حصــول المســتثمرين علــى االراضــى الصناعيــة عبــر حــق االنتفــاع 	 
ــات  ــى الموافق ــول عل ــة الحص ــة الصناعي ــة التنمي ــى هيئ ــراء، وتول او الش

نيابــة عــن المســتثمرين.

التخصيص الفــوري لألراضى بالمــدن الجديدة على الموقــع اإللكترونى 	 
لهيئة المجتمعــات العمرانية

إطــالق االســتراتيجية الوطنية لتنميــة صناعة الســيارات واالســتراتيجية 	 
الشــاملة للخدمــات الماليــة غيــر المصرفية، واإلســتراتيجة الوظنيــة لتغير 

المناخ عــام 2050. 

منــح ســلطات أقــوى لجهــاز منــع المنافســة واإلحتــكار لدعــم التنافســية 	 
وتعديــل قانــون المنافســة ومنــع االحتــكار 

ــام 2022 	  ــم 2018 لع ــورى رق ــرار الجمه ــً للق ــة وفق ــة الجمركي ــل التعريف تعدي
مــن  صنــف   150 علــى  الــوارد  ضريبــة  بخفــض  الوطنيــة  الصناعــة  لتحفيــز 

اإلنتــاج مســتلزمات 

ميكنة اإلقرارات الضريبية وإجراءات تراخيص وتسجيل الشركات	 

إطالق اإلصدار الثالث للخريطة االستثمارية لمصر في فبراير 2022	 

إســتهداف زيــادة الكهربــاء المولدة مــن الطاقة المتجددة الــى 42% بحلول 	 
عام 2023 مقابــل 10% حاليً

المصريــة 	  البورصــة  لتنشــيط  إجــراء   21
لزيــادة رؤوس األمــوال والشــركات المقيــدة 
ــة ــات العام ــج الطروح ــي برنام ــع ف والتوس
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التوقيع على 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دوالر مع المملكة 	 
العربية الســعودية لزيادة االستثمارات الدوالرية  وغيرها مع 

قطر واالمارات. 

إتفاقــات مــع االتحــاد االوروبــى لتصديــر الغــاز المصــرى إلى 	 
أوروبــا وفــى مجــاالت الطاقــة النظيفة

 	COP 27  اإلستعداد إلستضافة قمة مكافحة تغير المناخ

موازنة  
2023/2022

ختامي-
مبدئي 
2022/2021

 فعلى
2021/2020

 فعلى
2020/2019

 فعلى
2019/2018

2,070.91,812.11,578.81,434.71,369.9 المصروفات 

400.0358.2318.8288.8266.1 االجور و تعويضات العاملين

125.695.681.569.962.4 شراء السلع و الخدمات  

690.2584.8565.5568.4533.0الفوائد 

355.9341.9263.9229.2287.5الدعم و المنح و المزايا االجتماعية  

122.7113.499.886.877.6 المصروفات االخري 

376.4318.2249.4191.6143.3شراء االصول غير المالية )االستثمارات( 

1,517.91325.41,108.6975.4941.9 االيرادات

1,168.8990.1834.0739.6736.1 الضرائب  

0.92.93.05.32.6  المنح

348.1332.3271.7230.5203.2االيرادات االخري 

428.0-459.3-470.1-486.7 -553.0- العجز/ الفائض النقدي

1.72.23.51.9-5.1صافي حيازة األصول المالية 

430.0-462.8-472.3-485.0-558.2- العجز/ الفائض الكلى 

103.1-105.6-93.2-132.099.8العجز/ الفائض األولى 

9,092.17,940.76,923.06,295.05,724.0 الناتج المحلي االجمالي  

الناتج  إلى  النقدي  الفائض  العجز/  نسبة 
المحلى

-%6.1-%6.1-%6.8-%7.3-%7.5

نسبة العجز/ الفائض الكلي الى الناتج 
المحلى

-%6.1-%6.1-%6.8-%7.4-%7.5

نسبة العجز/ الفائض االولى إلى الناتج 
المحلى

%1.5%1.3%1.3%1.7%1.8

 التقسيم اإلقتصادى بموازنة ٢٣/٢٢                    

* الميزان األولى يشمل الميزان الكلي، مستبعدًا منه باب الفوائد 
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تعظيــم جهــود دمــج االقتصــاد غيــر الرســمى فــى االقتصــاد الرســمي لتوســيع 
القاعدة الضريبية وزيادة اإليرادات الضريبية بنحو 18% مقارنة بختامى مبدئي 22/21

مستهدفات األداء المالى بموازنة ٢٣/٢٢

الســعي نحــو تحقيــق فائض أولــى بمقــدار 132 مليار جنيه بنســبة 1,5% مــن الناتج 
المحلــى، وخفــض العجز الكلــى للموازنة إلــى 6,1% مــن الناتج المحلــى اإلجمالي 

مقارنــة بعجز كلــى 12,5% فى نهايــة يونيه 2016، 

المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة لعام٢٠٢٣/٢٠٢٢

معدل النمو

االستقرار المالي

تحقيق معدل نمو 5.5% خالل العام المالي 2022/2023

تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج	 
خفض عجز الموازنة الى 6.1% من الناتج المحلي	 
خفض نسبة دين أجهزة الموازنة الى نحو 85.6% فى يونيو 2023 	 

خفــض معــدل الديــن إلــى 85.6% فــى يونيــو 2023 مــن الناتــج المحلــي مقارنــة 
بنســبة 103% فــى نهايــة يونيــه 2016، 

ــام  ــة الع ــه بموازن ــار جني ــون و71 ملي ــة ٢ تريلي ــات العام ــي المصروف إجمال
 2023/2022 المالــى 

إجمالي اإليرادات العامة 1.518 تريليون جنيه، 

وضــع معــدل الديــن فــى مســار نزولــي مســتدام ليصــل ألقــل مــن 75% مــن الناتج 
المحلــى خــالل األربــع ســنوات المقبلة، 

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

مستهدفات اإلطار االقتصادي                   

22
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)وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية(

 ثالث مستهدفات رئيسية 

1- )51% من اإلستثمارات الحكومية لبناء اإلنسان المصرى( 

ــر  ــاة كريمــة، ونظــام التأميــن الصحــي الشــامل، والتطوي ــادرة حي ــِة مــن خــالل مب ــِة الريفي 2- )تحقيــق التنمي
ــة(. ــم والصح ــي والتعلي التكنولوج

3- )تنمية القطاعات الثالثة ذاِت األولوّية: الزراعة، والصناعة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(

اإلستثمارات بالخطة العامة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية لعام ٢٣/٢٢                     

 القطاع الزراعي: 

 توفير األمن الغذائي من خالل: 

زيادة الرقعة الزراعية 
بنصف مليون فدان، 

زيادة اإلنتاجية 
الزراعية الى 19 مليون 
فدان، تحسين نظم 

الرى وتبطين الترع

مشروعات مستقبل 
مصر والدلتا الجديدة 

ومشروع تنمية 
توشكي جنوب الوادى 
الجديد ومشروع شرق 

العوينات

تنمية الصادرات 
الزراعية الى 3.6 

مليار دوالر 

إطالق مشروع 
مستقبل مصر لإلنتاج 
الزراعى على امتداد 
محور روض الفرج- 
الضبعة الجديدة 

لزيادة الرقعة الزراعية 
والتصدير الزراعي

 مخطط تنمية 
االستزراع السمكي 
الى 3 مليون طن 

عام 2030 

:7
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القطاعــات المســتهدفة: الصناعــات الهندســية - الصناعــات الغذائية والحاصــالت الزراعيــة - الصناعات 
الكيماويــة - الصناعــات النســيجية - الصناعــات الطبيــة - صناعات الطباعــة والتغليــف - صناعات مواد 

البنــاء والصناعــات المعدنية
 

القطاع الصناعي: 

 تعميق التصنيع المحلي	 

القطــاع 	  مســاهمة  نســبة  رفــع 
المحلــى الناتــج  مــن   %21 الــى  الصناعــى 

ــة بـــ15% عــن 	  ــادة الصــادرات الصناعي زي
ــابق  ــام الس الع

تحديــد قائمــة بالســلع المســتوردة لتصنيعهــا محليًا 
وتشمل: 

ــي 	  ــة ف ــة المضاف ــادة القيم ــي زي ــاهم ف ــات تس منتج
ــاج ــالت إنت ــع أو مدخ ــة الصن ــواء تام ــة س ــة المحلي الصناع

منتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري.	 

المنتجات التي لديها فرص للنمو	 

 

تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهوِد التنمية	 
ان تصل نسبة المشروعات الخضراء 4٠% من االسثمارات العامة 	 

تنميِة الصناعاِت اإللكترونّيِة	 

تعزيِز التحول الرقمي	 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: 

)تدعيم التنافسّيِة الدولّيِة لالقتصاد المصري ودمج التنمية البيئية( 
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اإلستثمارات الكلية للدولة
)لعام ٢٣/٢٢( تنقسم الى ما يلى:

توزيع إستثمارات الخطة لعام ٢٣/٢٢

)وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية(

قطاعات دافعة للنمو: 

تريليون 1.4 
جنيه

ــتثمارات  ــى االس ــرف الصح ــاه والص المي
ــة 103.4 مليــار جنيــه ــة للدول الكلي

)النقــل( االســتثمارات الكليــة للدولــة 307 
المشــروعات  أهــم  مــن  جنيــه،  مليــار 
)تطويــر المتــرو وانشــاء القطــار الكهربائي 

الســريع والمونوريــل(

)المشروعات الخضراء( تصل 336 مليار 
)الصناعة التحويلية( 93.5 مليار جنيه جنيه

1.1 تريليون جنيه
إســتثمارات  تشــمل  العامــة  االســتثمارات  قيمــة 
والمركزيــة،  االقتصاديــة،  والهيئــات  الخزانــة، 

العامــة والشــركات 

٣٠٠ مليار جنيه
 قيمة إستثمارات القطاع الخاص

17.5 مليار جنيه
 لدواوين عام المحافظات
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جهود الحكومة المصرية لتطبيق 
موازنة البرامج واألداء

وفًقــا لالســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة المعروفــة باســم رؤيــة مصــر 2030، فــإن تطبيــق الموازنــة 
القائمــة علــى البرامــج واألداء فــي مصــر، جنًبــا إلــى جنــب مــع موازنــة البنــود المطبقــة حالًيــا، يشــكل تحــوًلا 

كبيــًرا فــي نظــام اإلدارة الماليــة العامــة.

ــة فــي مواجهــة األزمــات وضمــان الوصــول إلــى أكبــر  ــة درجــة مــن المرون ــة البرامــج واألداء للدول تمنــح موازن
اســتخدام ممكــن للمــوارد العامــة، وتحقيــق النتائــج المرجوة مــن االعتمــادات المالية بما يســاهم فــي تطوير 

الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطنيــن.

يقــوم برنامــج عمــل الحكومــة علــى 5 أهــداف اســتراتيجية، تهــدف فــي مجملهــا إلــى توفيــر حيــاة كريمــة 
لجميــع المواطنيــن والحفــاظ علــى اســتقرار االقتصاد الكلــي المصــري. يقوم كل هــدف على عدد مــن البرامج 

الرئيســية )اجمالــي 25 برنامــج( ينبثــق منهــا مجموعــة برامــج فرعيــة )اجمالــي 163 برنامــج(.

الهــدف االســتراتيجي الرابــع: النهــوض بمســتويات التشــغيل )٣ 
برامــج رئيســية – 1٣ برنامــج فرعــي(

الخامــس: تحســين مســتوي معيشــة  االســتراتيجي  الهــدف 
الشــعب المصــري )7 برامــج رئيســية – 4٣ برنامــج فرعــي(

موازنة البرامج وأداء وفقًا لختامي عام 2021/2020:    

ــة )4  ــر الخارجي ــة مص ــي وسياس ــن القوم ــة االم ــتراتيجي األول: حماي ــدف االس اله
برامــج رئيســية – ٣٠ برنامــج فرعــي(

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: بنــاء المواطــن المصــري )4 برامــج رئيســية – ٣٢ 
برنامــج فرعــي(

الهــدف االســتراتيجي الثالث: التنميــة االقتصادية ورفع كفــاءة األداء الحكومي 
)7 برامــج رئيســية – 45 برنامج فرعي(

موازنة البرامج واألداء تربط مخصصات الموازنة العامة بأهداف التنمية المستدامة

ورؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة:  

:8
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زيادة مشاركة المرأة في االنتخابات

ــرأة  ــاندة للم ــات المس ــم الخدم ــي تقدي ــع ف التوس
ــة ــل آمن ــة عم ــان بيئ ــة وضم العامل

فتج مجاالت عمل جديدة للمرأة 

نشر ريادة االعمال بين اإلناث

برنامــج دعــم أنشــطة األســر المنتجــة - الهــدف: 
ــاث بمــا فــي ذلــك النســاء  التدريــب وبنــاء قــدرات اإلن

المهمشــات  

نحو موازنة مســتجيبة للنوع – اهم البرامج الرئيســية والفرعية بموازنة 

البرامج واألداء:

من اهم البرامج المرتبطة بالمرأة: 

ضمن مبادرة حياة كريمة تصحيح الموروثات الثقافية عن المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة

برنامج توفير متطلبات األمن الغذائي دعم اقتصاديات المرأه باألراضي الجديدة 

برنامج تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين - الهدف: صحة االم والجنين والطفل

ــدة  ــروعات جدي ــجيع مش ــدف: تش ــغيل - اله ــي التش ــة ف ــة المجتمعي ــج التنمي ــز دور برام ــج تعزي برنام
ــرأة   ــا الم ــا وتديره تملكه

برنامج تفعيل المشاركة االقتصادية واالجتماعية للمرأة – األهداف:  

 برنامــج التوعية اإلعالمية بمنظومة القيم والموروث الحضاري – الهدف واألنشــطة: 
ــة رياض األطفال   تنمية وتطوير مرحل

برنامــج تعزيــز دور البحــث العلمــي في تحســين بيئــة األعمــال- الهدف واألنشــطة: 
اســتكمال مجمعــات االســرة والطفولــة- بحــوث األطفال   

برنامــج تدعيــم خطط التنميــة بالمحافظــات – الهدف واألنشــطة: تنميــة مهارات 

 من اهم البرامج المرتبطة بالطفل 

االيتــام برنامــج الحمايــة االجتماعية - األهداف واألنشــطة:  
ــشء 	  ــراغ الن ــات ف ــغل أوق ــة لش ــطة الترويحي ــي األنش ــع ف التوس

ــباب  والش

تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطالق المهارات اإلبداعية 	 
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برنامج تعزيز الحماية االجتماعية لذوي اإلعاقة	 

برامــج توفيــر البنيــة األساســية الرياضيــة منهــا األكاديميــة الوطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات 	 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

برنامــج تطويــر نظــم االتصــاالت وتوطين صناعــة تقنيــة المعلومــات – الهدف واألنشــطة: 	 
اســتخراج البطاقــات التموينيــة لــذوي االحتياجــات الخاصة    

 من اهم البرامج المرتبطة بذوي القدرات الخاصة

من اهم البرامج المرتبطة بالمسنين

ــتكمال  ــطة: اس ــدف واألنش ــة - اله ــة االجتماعي ــج الرعاي برنام
ــار الســن ــة كب مجمــع رعاي

برنامج تطوير الخدمــات الصحية المقدمة للمواطنين - الهدف 
واألنشطة: برامج عالجية للمسنين

فــي ضــوء اتجــاه مصــر نحــو تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء، قامــت وزارة الماليــة بالتعــاون مــع منظمــة 
ــة مــن  ــة )جيفــت( بعقــد ورشــة عمــل هــي الثاني ــة للشــفافية المالي ــادرة العالمي اليونيســف وشــبكة المب
نوعهــا فــي مايــو 2022 مــن اجــل تدعيــم خطــة تنفيــذ منهجيــة ربــط مخصصــات الموازنــة العامــة بأهــداف 

ــة. ــة الناجح ــرات الدولي ــى الخب ــاء عل ــتدامة بن ــة المس التنمي

ــر  ــي تقدي ــدف ال ــي ته ــتدامة والت ــة المس ــداف التنمي ــل اه ــتراتيجية تموي ــار اس ــي إط ــة ف ــذه الورش ــي ه تأت
ــدة  ــل جدي ــي أدوات تموي ــول ال ــي الوص ــدف ال ــذي يه ــل )INFF( وال ــي المتكام ــل القوم ــار التموي ــف إط تكالي

ربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المســتدامة )SDG tagging( وجهود 
مصــر في تعظيم أدوات تمويــل األهداف األممية .

الفــرص  مــن  واالســتفادة  إضافيــة  أمــوال  وجــذب 
بشــكل  الســتخدامه  والتخطيــط  التمويــل  لزيــادة 
أفضــل وأكثــر فاعليــة. ذلــك المشــروع يهــرف الــي 
دعــم جهــود مصــر التنمويــة الطموحــة فــي ضــوء 

افريقيــا 2063. 2030 واجنــدة  اجنــدة مصــر 
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البرنامج
تكلفة االستثمارات الكلية 

بعض األمثلةللدولة

قطاع اإلسكان وخدمات 
المياه والصرف الصحى

 )االستثمارات الكلية للدولة للتشييد والبناء 33 مليار جنيه
 - االستثمارات الكلية للدولة لمشروعات المياه والصرف الصحي 103 مليار جنيه
 - من أهم المشروعات إنشاء 306 ألف وحدة سكنية ضمن السكن االجتماعي

-تطوير أكثر من 15 الف فدان من المناطق غير المخططة يستفيد منها 6 مليون مواطن«

االستثمارات الكلية للدولةقطاع النقل
307 مليار جنيه 

 )176 مليار جنيه للهيئة القومية لألنفاق(
 -24 مليار جنيه لوزارة النقل

 -27 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر
- من أهم المشروعات تطوير الوحدات النهرية على طول المجري المالحي )من القاهرة 

 الى اسوان ووادي حلفا(
-استكمال تطوير وميكنة الموانيء البرية )السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان 

 وقسطل وأرقين(
-إنشاء 13 ميناء جاف ومركز لوجيستى على مستوى الجمهورية.

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات

)من أهم المشروعات التأشيرة اإللكترونية(، والشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسالمة 
 الموحدة، ورفع كفاءة اإلنترنت

وشبكات الربط للجهاز اإلدارى للدولة وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والرقمية.

)إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية و7 استادات و5 مدن رياضية قطاع الشباب والرياضة 
و8 مستشفيات ووحدات طب رياضى و60 نادي، و4 مراكز تعليم مدني في مطروح وبني 

 سويف والفيوم وسوهاج(
-تطوير 20 قصر ثقافي، و9 بيوت ثقافة طفل، و4 مسارح، وعدة متاحف، منها متحف الفن 

المصري الحديث، وإنشاء ثالثة أفرع لمكتبة مصر العامة.

 )تخصيص 1.4 مليار جنيه إلنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في المحافظات(.قطاع التنمية المكانية
 - 10 مليار جنيه لتطوير 75 تجمع حضري ضمن المرحلة األولى لمبادرة )حياة كريمة( 

- تخصيص 1.7 مليار جنيه لمبادرة »«حوافز تميز األداء في إدارة اإلستثمار العام على المستوي 
 المحلى

- تخصيص 10 مليار جنيه للتخطيط المستجيب للنوع اإلجتماعى للمرأة والطفل وذوى 
 الهمم.

-إنشاء 20 مركز لألسر المنتجة و10 مستشفيات طب أطفال و23 بيت ثقافة للطفل و3000 
حضانة. 

قطاع الكهرباء 

)من أهم المشروعات توسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية 
لمشروعات التنمية االقتصادية بشرق العوينات والساحل الشمالى وسيناء وتوشكي والدلتا 

 الجديدة ومشروع المونوريل.(
- مشروعات توليد الطاقة بالرياح بمنطقة خليج السويس والزعفرانة وكوموبو والغردقة 

 وبغرب أسوان.
-المشروع اإلقليمى )يورو-أفريقا( لربط الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص الى الدول 

األوروبية األخري بقدرة 2000-3000 ميجاوات.

االستثمارات الكلية للدولةالمشروعات الخضراء 
336 مليار جنيه 

- دمج اإلستدامة البيئية في الخطط التنموية في مجاالت النقل )300 مليار جنيه( و الكهرباء 
)2.4 مليار جنيه( والتمية المحلية )2.8 مليار جنيه(، والري )26.4 مليار جنيه( واإلسكان )4.5 مليار 

جنيه( لتصل اإلستثمارات الخضراء 40% من جملة اإلستثمارات العامة. 

االستثمارات الكلية للدولة تشمل ) االستثمارات العامة، واستثمارات القطاع الخاص(

اإلســتثمارات الحكوميــة هــي جــزء مــن اإلســتثمارات العامــة، وتشــمل باقــى األجــزاء االســتثمارات 
الممولة من الخزانة، واستثمارات الشركات العامة، واستثمارات الهيئات االقتصادية 

 

بيان بالتكلفة االستثمارية ألهم المشروعات القومية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بكل

 قطاع وفقًا لموازنة البرامج واألداء )وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية(



19

 من أهم القرارات التي تضمنتها الحزمة المالية لمواجهة األزمة ما يلي:

تدخالت السياسة المالية لمواجهة 
األزمة العالمية لحرب روسيا/أوكرانيا

ــات الهائلــة والتــى يعكســها المشــهد  ــة العامــة مــع وجــود عــدد مــن التحدي تزامــن توقيــت إعــداد الموازن
اإلقتصــادى العالمــى، مــن تداعيــات جائحــة كورونــا، وبســبب األزمــة الروســية األوكرانيــة والتــي ســاهمت فــى 
وجــود اضطرابــات فــى سالســل األمــداد وبالتالــى ارتفاعــات كبيــرة فــي األســعار عالميــًا خاصــة أســعار الســلع 

األساســية والغذائيــة، 

ــن  ــاندة المواطني ــل لمس ــق ومتكام ــار متس ــع إط ــى وض ــة عل ــة ووزارة المالي ــة المصري ــت الحكوم ــد عمل وق
والقطاعــات االقتصاديــة المتضــررة مــن خــالل ســرعة إقــرار إجــراءات وحوافــز وسياســات لتوفيــر الســلع 
ــة  ــاعدات اجتماعي ــة مس ــرار حزم ــم إق ــث ت ــة. حي ــة االجتماعي ــراءات للحماي ــة، وإج ــعار مدعم ــية بأس األساس

ــه«. ــار جني ــة 130 ملي »بقيم

تــم  إقــرار حزمــة إجــراءات إضافيــة للحمايــة االجتماعيــة فــي يوليــو العــام الحالــى تتــراوح بيــن 11 و12 مليــار جنيــه، لتشــمل 
ضــم مليــون أســرة إضافيــة لبرنامــج تكافــل وكرامــة بتكلفــة ســنوية تقــدر بـــ5.4 مليــار جنيــه ليصبــح عــدد المســتفيدين 
مــن البرنامــج أكثــر مــن 20 مليــون مواطــن، وصــرف مســاعدات اســتثنائية لـــ 9 مالييــن أســرة لمــدة 6 أشــهر بتكلفــة مليــار 
جنيــه شــهريً ألصحــاب المعاشــات الذيــن يحصلــون علــى معــاش شــهري أقــل مــن 2500 جنيــه، وأيضــً مــن العامليــن 

بالجهــاز اإلداري للدولــة الذيــن يحصلــون علــى راتــب شــهري أقــل مــن 2700 جنيــه .
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 19٠.5
إجمالي القســط الســنوي الـــذي ســتتحمله 
الموازنة العامة للدولـة لصـــالح صــــــــدوق 

والمعاشات. التأمينــات 

حزمة من اإلجراءات المالية والحماية االجتماعية تم تخصيصها للتعامـل مـع 
تداعيات األزمـات العالمية

1٣٠
للتعامــل مــع تداعيــات األزمــة االقتصادية 
العالمية وتخفيف آثارهــا على المواطنين. 

%٢5
نســبة زيــادة حــد اإلعفــاء الضريبــي مــن 24 
إلــى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

٣
سيتم تدبيرها لضم 450 الف أسرة جديدة
للمستفيدين من برنامج )تكافل وكرامة(.

مليار
 جنيه

مليار
 جنيه

مليار
 جنيه

  تقديم المساندة للفئات والقطاعات األكثر تضررًا كما يلي:

7 مليــار جنيــه لرفــع حــد اإلعفــاء الضريبــي الشــخصي مــن 9 االف جنيــه الــي 15 الــف جنيــه و اإلجمالي 	 
مــن 24 الــف جنيه الــي ٣٠ الــف جنيــه بزيــادة ٢5%.

تحمل الخزانة قيمة الضريبة العقارية لقطاع الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣.75 مليار جنيه 	 

 خصم نسبة 5٠% من األرباح الرأسمالية عند الطرح األولي فى البورصة لمدة عامين.	 

إعفاء صناديق االستثمار واألوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.	 

إعفاء صناديق االستثمار في أدوات الدين واألسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر. 	 

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر.	 

من أهم التسهيالت الممنوحة خالل التصدى لالزمة العالمية

 	%
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التعجيل بزيادة األجور والمعاشات

أول أبريل 2022 تطبيق زيادة المرتبات بدال من أول يوليو 2022

%15
مــن األجــر األساســي عــالوة خاصــة لغيــر المخاطبيــن 
بالخدمــة المدنية بحــد أدنى 100 جنيه شــهريً بعــد زيادتها 

مــن %13

مليار٣٣
 جنيه

ســيتم تـــدبيرها لصـــرف العــالوة الخاصــة المخاطبيــن 
بالخدمة المدنية والعـــالوة الخاصـة لغيـــر المخاطبين 

والحافــز اإلضافــي.

%8أبريل ٢٠٢٢
زيــادة الحافــز اإلضافــي الشــهري للمخاطبيــن وغيــر 
المخاطبيــن بالخدمــة المدنيــة بفئــات ماليــة تتــراوح 

بيــن )175 - 400 ( جنيــه. 

مــن األجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيــه  العالوة الدورية 
للمخاطبين بالخدمة المدنية بعد زيادتها من %7.

تم التوسع في زراعة القمـــح حيث بلغت المساحة المزروعة هذا العام إلـــى نـحـــو ٣,5 ماليـيـــن فـــدان ســـنويا 
بزيادة ٢5٠ ألـــف فـدان عـن عـام 2021، وبإنتاجيـــة متوقعـة )1٠( مليـون طـن بزيادة نحو مليون طن.

العمل على ضمان توفير السلع اإلستراتيجية للمواطنين

زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل االستراتجية

أكثر من ضعف عدد الفقــــراء يســـتفيد 
مــن الخبــز المدعم

رفع االكتفاء الذاتي من السلع المختلفة:

القمح ة  ر لــذ ا
الصفراء

ــول  الف
البلدي

اللحــوم 
الحمــراء

األسماك

45% 24%

32%

30%

80% 65%

57% 82%

85%65%

٢٠٢٠

٢٠٢5

مــع الوتيــرة المتســارعة للزيــادة الســكانية تــزداد 
الضغــوط علــى برنامــج دعــم الخبــز فــي مصــر

ــبة  ــز كنس ــتفيدي الخب ــي مس ــبي إلجمال ــع النس التوزي
ــر ــي مص ــكان ف ــي الس ــن إجمال م

71
مليون مستفيد مـن 

دعـم رغيـف الخبز

 مستفيد             غير مستفيد

31%
69% 

مصــر تخطــط لرفــع االكتفــاء الذاتي من الســلع 
5٠٠بحلول ٢٠٢5

زيادة مستهدفة في الرقعة الزراعية خالل 22022	 

زيــادة إنتاجيــة الفدان بنســبة%15 إلــى %٢٠ من خالل 	 
رفع كفاءة اســتخدام الميــاه والبذور

زيــادة الصــادرات الزراعيــة إلــى ٣.6 مليــارات دوالر 	 
خــالل23/2022 مقابــل 2.4 مليــار دوالر فــي 2021/20

ألف
 فدان

)وفقًا لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، مجلس الوزراء( 
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زيــادة مخصصــات األغذيــة بمشــروع الموازنــة المعــروض )تتضمــن األغذيــة المدرســية( لتصــل إلــى 1٢.٢ مليــار 
جنيــه بزيــادة ســنوية قدرهــا 59.1% مقارنــة بختامــى مبدئــي ٢٢/٢1

زيــادة مخصصــات الميــاه إلــى ٢.7 مليــار جنيــه بزيــادة ســنوية قدرهــا ٣9.7% مقارنــة بختامــى مبدئــي 
٢٢/٢1

زيــادة مخصصــات النقــل واالنتقــاالت إلــى 4.9 مليــار جنيــه بزيــادة ســنوية قدرهــا 1.6% مقارنــة بموازنــة 
٢٢/٢1

تخصيــص 1.8 مليــار جنيــه لدعم نقــل الــركاب، و 5.5 مليار جنيــه لدعم ســكك الحديد )تشــمل 5.2 مليار 
جنيــه دعــم خطوط ســكك الحديــد، و 0.3 مليار جنيــه دعم إشــتراكات طلبــة وإمتيازات(

تخصيص ٢ مليار جنيه لدعم األدوية وألبان األطفال 

اهم مخصصات الحماية االجتماعية:

من أهم مخصصات مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 

مدى استفادة المواطن من موازنة 
العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :1٠

والحمايــة  الدعــم  مخصصــات  زيــادة 
جنيــه  مليــار   ٣56 إلــى  االجتماعيــة 
تنفيــذًا للتوجيهات الرئاســية وتخصيص 
ــتفيدين  ــادة المس ــه لزي ــار جني ٢٢ ملي
و)الضمــان  وكرامــة(  )تكافــل  مــن 
االجتماعــى( ألربعــة مالييــن أســرة

٣76 مليــار جنيــه لالســتثمارات بالموازنــة 
ــة بنســبة نمــو ســنوى ٣.%18  العامــة للدول
مقارنــة بختامــى مبدئي ٢٢/٢1 لتحســين 
الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد 
ــادة  ــباب وزي ــة للش ــل خاص ــرص العم ــن ف م

المشــروعات الصديقــة للبيئــة إلــى %5٠

٣.5 مليــار جنيــه لتوصيــل الغــاز الطبيعــى لنحــو 1.٢ مليــون وحــدة ســكنية و7,8 مليــار جنيــه لتمويــل 
مبــادرات اإلســكان االجتماعى

6 مليــارات جنيــه لالســتمرار فــى تمويــل برنامــج دعــم المصدريــن وتوفيــر المخصصــات الماليــة المطلوبــة 
لســرعة رد األعبــاء التصديريــة للمصدريــن

زيــادة مخصصــات األجــور بـــ 4٢ مليــار جنيــه مقارنــة بختامــى مبدئــي ٢٢/٢1 إلــى نحــو 4٠٠ مليــار جنيه لتحســين دخول 
مــا يقــرب مــن 4.5 مليــون موظــف يعمــل بالجهــاز اإلدارى للدولــة  ومــن أهــم إصالحــات األجــور مــا يلي:

ــى 8 مليــار جنيــه 	  ــة ال ــه( باإلضاف ــار جني ــنوية 38 ملي ــة س ــبة 1٣% وبحــد أدنــى 1٢٠ جنيــه )تكلف ــات بنس ــادة المعاش زي
ــادة فــي شــهر ابريــل 2022. نتيجــة الزي

زيــادة الحافــز اإلضافــي بفئــات ماليــة شــهرية مقطوعــة ومتدرجــة وفــق الدرجــات الماليــة لــكل مــن المخاطبيــن بقانــون 	 
الخدمــة المدنيــة، وغيــر المخاطبيــن بقانــون الخدمــة المدنيــة )175 جنيه للدرجــات الماليــة السادســة، الخامســة، الرابعة / 
225 جنيــه للدرجــة الثالثــة / 275 جنيــه للدرجــة الثانيــة/ 325 جنيــه للدرجة األولــى/ 350 جنيه لدرجــة مدير عــام / 375 جنيه 
للدرجــة العاليــة/ 400 جنيــه للدرجــة الممتــازة( وهــي ذات الفئــات المعمــول بهــا بموازنــة الســنة الماليــة الحاليــة 2022/2021. 

بتكلفــة 18 مليــار جنيــه، باإلضافــة إلــى تكلفــة إضافيــة 5 مليــار جنيــه نتيجــة الزيــادة في شــهر ابريــل 2022

زيادة حد اإلعفاء الضريبي ٢5% من ٢4 ألف جنيه الى ٣٠ ألف جنيه بتكلفة سنوية 8 مليار جنيه	 

منــح العامليــن المخاطبيــن بقانــون الخدمــة المدنيــة بــدءا مــن ابريــل 2022 عــالوة دوريــة بنســبة 8% مــن األجــر الوظيفــى 	 
بحــد أدنــي 1٠٠ جنيــه، وغيــر المخاطبيــن بـــنسبة زيــادة 15% مــن االجــر األساســي بتكلفــة 8 مليــار جنيــه، باإلضافــة إلــى 

تكلفــة إضافيــة 2 مليــار جنيــه نتيجــة للزيــادة فــي شــهر ابريــل 2022.

األجور بموازنة العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢
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قطاع الصحة

المخصصات المالية لقطاع الصحة بموازنة عام 23/22

إنشاء وتطوير 15 مستشفى و1٠4 وحدة صحية في إطار مبادرة )حياة كريمة(، باعتمادات 2.8مليار جنيه 	 

إنشاء وتطوير 94 مستشفى و 448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل	 

إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة ألمانة المراكز الطبّية المتخّصصة.	 

توفيــر 15٠٠ ســرير رعاية َمركــزة في كافــة المحافظات مع التركيــز على 6 محافظــات )قنا، البحيرة، ســوهاج، 	 
المنيا، السويس،الجيزة(،

زيادة أِسرة المستشفيات الحكومية بنسبة %11	 

االنتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى باعتمادات 8٠٠ مليون جنيه	 

االنتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مستشفيات جامعّية	 

إحداث تطوير شامل ل 5٢ لصحة وتنمية األسرة 	 

استمرار دعم مبادرات »1٠٠ مليون صحة« و»القضاء على قوائم االنتظار«.	 

توفير األدوية واألمصال وألبان األطفال والمستلزمات واألجهزة الطبية، وزيادة حضانات األطفال	 

المخطط اإلستثماري- قطاع الصحة 
)وفقً لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية(:

اســتيفاء نســب اإلســتحقاق الدســتورى بتخصيص إجمالــى ٣1٠.٢ مليار جنيه لقطــاع الصحة 
بموازنة 23/22. 

1٠.9 مليــار جنيــه لألدويــة والمســتلزمات الطبيــة، وعــالج غيــر القادريــن علــى نفقــة 
الدولــة بموازنــة ٢٢/٢٣

ــي 	  ــز ف ــد العج ــه لس ــار جني ــو 1.8 ملي ــدر بنح ــنوية تق ــة س ــاعد بتكلف ــم مس ــف معل ــدد ٣٠ أل ــن ع تعيي
ــه. ــو 3800 جني ــدر بنح ــهرية تق ــة ش ــط تكلف ــرض. متوس ــذا الغ ــرى له ــابقة تج ــالل مس ــن خ ــن م المعلمي

تعيين ٣٠ ألف طبيب وصيدلي بتكلفة أخري تزيد عن 1.8 مليار جنيه.	 

زيــادة حافز الجــودة للســادة أعضاء هيئــة التدريــس ومعاونيهم بالجامعــات والمراكــز والمعاهد 	 
والهيئــات البحثيــة المخاطبيــن بالقانــون رقــم 49 لســنة 1972 بشــأن تنظيــم الجامعــات فــي أطــار ســابق 

توجيهــات الســيد رئيــس الجمهوريــة بتحســين دخولهــم وخاصــة الشــباب منهــم. 



23

قطاع التعليم بموازنة العام المالى ٢٣/٢٢

استيفاء نسب اإلستحقاق الدستورى بتخصيص 475.7 للتعليم الجامعى وقبل الجامعى 
و79.٣ مليــار جنيه للبحث العلمى بموازنة العام المالى 23/22.

خفض كثافات الفصول، والتوّسع في ِإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، 	 

توجيــه اســتثمارات لهيئــة األبنيــة التعليميــة بقيمــة 15.4 مليــار جنيــه بمعــدل نمــو 4٠ %، إلنشــاء 25 ألــف فصل في 	 
كافــة المراحــل التعليمية. 

 تخصيــص ٢.5 مليار جنيه إلنشــاء المدارس اليابانية ومــدارس النيل ومدارس المتفوقين فــي العلوم والتكنولوجيا 	 
والهندســة والرياضيات  STEM والبالغ عددها حاليا 19 مدرسة، 

إنشاء ٢٠ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، 	 

التوّسع في توفير الشاشات والفصول الذكية بقيمة ٣٢4 مليون جنيه، 	 

البدء في تنفيذ برنامج »التعليم 2« باعتمادات مالية 7٠٠ مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، 	 

توجيه 7٠٠ مليون جنيه لبنك المعرفة، 	 

المخطط اإلستثماري- التعليم الجامعي:
)وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية(:

المخطط اإلستثماري - التعليم قبل الجامعى 
)وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية(:

المخصصات المالية لقطاع التعليم بموازنة عام ٢٣/٢٢

التوسع في ميكنة االختبارات بالجامعات الحكومية، بمخصصات قدرها 1 مليار جنيه لميكنة 154 مركز 	 

ــرق 	  ــر، ش ــدة باألقص ــة الجدي ــدة، طيب ــيوط الجدي ــر، أس ــات ) 6 أكتوب ــة جامع ــات تكنولوجي ــغيل 6 جامع ــاء وتش إنش
بورســعيد، ســمنود بالغربية، برج العرب باإلســكندرية( بطاقة اســتيعابية ٢٢.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات 

التكنولوجيــة إلــى 9 جامعات، 

أهليــة، منهــا 	  إنشــاء وتشــغيل 15جامعــة 
بنــي ســويف، المنصــورة،  )الزقازيــق، بنهــا، 
أســيوط، حلــوان، الــوادي الجديــد، الســويس، 
المنيــا، المنوفيــة( بطاقة اســتيعابية 150 ألف 

ــه،  ــار جني ــادات 7.4 ملي ــب، باعتم طال

تم بدء الدراســة في أربــع جامعات تضم 4٠ 	 
كلية تتيــح تكنولوجيــا العلــوم الحديثة 
)العلميــن الدوليــة، الملــك ســلمان الدوليــة، 

الجاللــة، المنصــورة الجديدة(.
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من اهم المبادرات في ضوء موازنة العام المالي 

الجديد التي تخص المواطن:

1- المشروع القومى لتنمية الريف المصري )حياة كريمة(

٢- المشروع القومي إلحالل المركبات

٣- منظومة التامين الصحى الشامل

تســتهدف مبادرة )حياة كريمة( 4584 قرية تقــع في 175 مركز و ٢٠ محافظة 	 
ويبلغ إجمالي المســتفيدين 58 مليون مســتفيد خالل الفترة من 2020 إلى 2023 ؛ 

تنفيــذ المشــروع القومــي لتنميــة الريــف المصــري )حيــاة كريمــة( بتكلفــة إجماليــة 	 
ــة فــي الريــف،  ــر القــرى المصري تتجــاوز 7٠٠ مليــار جنيــه علــى ثــالث ســنوات، لتطوي

ــغيل. ــة والتش ــة التحتي ــة والبني ــم والصح ــة التعلي خاص

وقــد أدرجــت األمــم المتحــدة مبــادرة حيــاة كريمــة ضمــن أفضــل الممارســات الدوليــة 
للعديــد مــن األســباب: 

ــي 	  ــوارد الت ــر الم ــاس، تواف ــة للقي ــة، قابل ــة واضح ــتهدفات كمي ــا مس ــادرة لديه المب
تضمــن تنفيذهــا، لهــا نطــاق زمنــي محــدد، وتتالقى مــع العديــد مــن أهــداف التنمية 

المســتدامة لألمــم المتحــدة.

مخصصات بقيمة 494 مليون جنية بموازنة 23/22 لتمويل المشروع القومي إلحالل المركبات 	 

تحويل15،5٠٠ سيارة أجرة وميكروباص ومالكى لتعمل بالغاز الطبيعي بداًل من السوالر والبنزين 	 

سيحقق المشروع وفر للمستفيد بنحو 5٠ % من تكلفة السيارة خالل فترة عمر سداد المركبة.	 

تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة 4.5 مليون مواطن.	 

اســتكمال تطبيق منظومة التامين الصحى الشــامل لمحافظات األقصر واإلســماعيلية وجنوب ســيناء وأسوان 	 
ــادرات  ــن بالمب ــض العاملي ــم والتمري ــة ومعاونيه ــم الطبي ــة األطق ــى إثاب ــة إل ــعيد، باإلضاف ــويس وبورس والس
المختلفــة بقطــاع الصحــة خاصــًة العامليــن بمواجهــة فيــروس كورونــا والمبــادرات األخــرى تحــت مظلــة ) 100 

مليــون صحــة(.

تــم صــدور القانــون رقــم ٢ لســنة ٢٠18 بشــأن التأميــن 	 
الصحــي الشــامل.

المؤمــن عليهــم مــن فئــات الغيــر قادريــن بمــن فيهــم 	 
المتعطلــون عــن العمــل وغيــر القادريــن وغيــر المســتحقين 
او المســتنفذين لمــدة اســتحقاق تعويــض البطالــة وكذلك 

كل فــرد مــن افــراد االســرة المعاليــن. 
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أهم أولويات سياسات اإلصالح على 
جانب اإليرادات العامة 

ــول  ــة وإدارة األص ــات الحكومي ــرادات والمدفوع ــل اإلي ــراءات تحصي ــيط إج ــة وتبس ــة ميكن ــي عملي ــع ف التوس
والمخاطــر )ميكنــة ودمــج منظومــة الضرائــب والضريبــة العقاريــة والجمــارك- ســرعة رد الضريبــة - إدارة 

ــورة ــر متط مخاط

متابعــة وتحديــث تنفيذ اســتراتيجية اإليــرادات وبما يضمــن زيادة الحصيلــة الضريبية بنحــو 0.5% من الناتج ســنويا 
مع اســتقرار ووضوح وعدالة السياســات الضريبيــة المتبعة

العمل على تقليص والحد من اإلعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق االستدامة وزيادة االنتاجية

العمــل علــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين كفــاءة وعدالــة المنظومــة الضريبــة )التجــارة االلكترونيــة 
ــر  ــاع غي ــج القط ــة- دم ــة  والبيئ ــرة بالصح ــاالت المض ــى المج ــب عل ــراء- الضرائ ــب الخض ــوم و الضرائ - الرس

ــات ــة المرتب ــرة وضريب ــن الح ــجيل -  المه ــر والتس ــاط الحص ــام بنش ــمي- االهتم الرس

:11

ــة 	  ــل الضريب ــة لتحصي ــة المضاف ــة القيم ــون ضريب ــل وقان ــة الدخ ــون ضريب ــالت قان تعدي
علــى التجــارة اإللكترونيــة )متوقــع تحصيــل 1٠ مليــار جنيــه مــن ضرائــب التجــارة االلكترونيــة 

ــاح البنــوك العامــة( وارب

المضي قدمً ببرنامج الطروحات العامة )متوقع حصيلة 6 مليار جنيه(	 

اســتيفاء حقــوق الخزانــة العامة من العوائــد على األصول المملوكــة للدولــة )11.6 مليار جنيه 	 
فوائض مــن الهيئــات االقتصادية( و)1٠ مليــار جنيه من شــركات القطاع العام(

اســتمرار تفعيــل قانــون الضرائــب علــى المهــن الحــرة وتحصيــل الضريبــة المفروضــة علــى 	 
األربــاح الرأســمالية 

تطويــر وتحســين المعاملــة الضريبية على عوائــد األوراق الماليــة الحكومية من أذون وســندات 	 
ــار جنيه( )متوقع 9٣ ملي

ــات 	  ــد بيان ــات بقواع ــب المرتب ــة ضرائ ــط منظوم ــالل رب ــن خ ــة م ــة الضريبي ــين التغطي تحس
ــات  ــق المعاش صنادي

إصالحات القوانين الضريبية
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من أهم اإليرادات بموازنة العام المالى ٢٣/٢٢

اجمالى اإليرادات1518 المبلغ بالمليار جنيه

الضرائب1169تمثل 77% من اجمالى اإليرادات 

أهم  البنود فى اإليرادات الضريبية       

ضرائب دخل )من مرتبات موظفي الحكومة(٣.٢1٠7.%9

ضرائب دخل من المهن الحرة )أطباء، مهندسين، محاميين...ألخ( 5.٣6٢.%5

ضرائب دخل من باقى الشركات )متعلقة بالنشاط االقتصادى(٢166.1.%14

ضرائب دخل من هيئات سيادية-)قناة السويس(4٣9.6.٣%

 ضرائب دخل من هيئات سيادية –)الهيئة العامة للبترول(   541.1.٣%

 ضرائب ممتلكات على أذون وسندات الخزانة4.٠9٣.%8

 ضرائب قيمة مضافة على السلع المستوردة 9.816٠.%1٣

 ضرائب قيمة مضافة على السلع المحلية ٣97.4.%8

اإليرادات األخرى٣48                                           تمثل ٢٢.9% من اجمالى اإليرادات                  

 أهم  البنود فى اإليرادات األخري 

أرباح أسهم من الهيئات االقتصادية 11.6 ٣.٣%

أرباح أسهم من شركات القطاع العام وقطاع االعمال العام  %4.616  

أرباح أسهم من قناة السويس6.4٠ %11.6 

أرباح أسهم من هيئة البترول 1٢.٣  5.٣%

عائدات من المناجم والمحاجر  41.6.٠%  

اإلصالح الهيكلي والمؤسسي الخاص بضرائب 

الدخل وضريبة القيمة المضافة

إعادة هندسة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية لدمج مصلحتى )ضرائب الدخل والقيمة المضافة( 	 

إعداد استراتيجية اإليرادات متوسطة المدى لضمان وجود قدر من الشفافية والوضوح.	 

استكمال تطبيق منظومة الفاتورة االلكترونية وفقا لحكام القانون رقم )206( لسنة 2020.	 

تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وتحفيز دمج القطاع غير الرسمي.	 

مشروع التحصيل اإللكتروني للضرائب بهدف خلق بيئة عمل ذكية لإلدارة الضريبية 	 

مشــروع الفاتــورة اإللكترونيــة، انضمــت لــه أكثــر مــن 71 ألــف شــركة حتــى األن وســوف ينتهــي ضــم باقــى الشــركات 	 
بنهايــة عــام 2022 

مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خالل اإليصاالت اإللكترونية.	 

إنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين.	 

إلزام كبار الممولين بالميكنة اإللكترونية في عملية الدفع والتحصيل والتظلم 	 
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إصالحات منظومة الجمارك:

)MTRS( استراتيجية االيرادات على المدى المتوسط

اســتصدار قانون الجمــارك الجديد رقم ٢٠7 لســنة 2020 لتبســيط اإلجــراءات الجمركية، واســتحداث نظم جمركية 	 
جديدة.

تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع االستثمار والحفاظ على البيئة	 

مشروع الكشف باألشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية للحد من حاالت التهريب الجمركي.	 

ــة 	  ــراءات الجمركي ــير اإلج ــرض تيس ــز المراكــز اللوجســتية بغ ــدة ويشــمل إنشــاء وتجهي ــذة الواح ــروع الناف مش
ــا وميكنته

مشروع نظام الفاعل اإلقتصادى المعتمد، والذي يتضمن إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة 	 

ــتندات 	  ــن المس ــتغناء ع ــدف االس ــر، به ــام إدارة المخاط ــحونات، ونظ ــبق للمش ــجيل المس ــام التس ــروع نظ مش
ــة ــداد الدولي ــل اإلم ــبكات سالس ــا بش ــة وبربطه الورقي

ــة، 	  ــروة العقاري ــات الث ــدة بيان ــاء قاع ــكنية لبن ــق الس ــة للمناط ــط الجغرافي ــث الخرائ ــات تحدي ــم اإلصالح ــن أه م
ــة. ــة العقاري ــي للضريب ــل اإللكترون ــام التحصي ــل بنظ ــى العم ــع ف والتوس

تم إعداد استراتيجية اإليرادات المتوسط المدى )MTRS( للفترة من 2021/2020 حتى 2023/2024 	 

مصر تعتبر من أوائل الدولة عالميا التى تطبق هذا االسلوب الحديث فى ادارة االصالحات. 	 

تعد استراتيجية خارطة طريق لضمان استمرار تطوير وإصالح النظام الضريبي من خالل ثالث محاور رئيسية:	 

 السياسات الضريبية /  اإلدارة الضريبية واإلجراءات التنظيمية / القوانين والتشريعات الضريبية. 	 

تهدف وزارة المالية ان تكون االستراتيجية وثيقة عامة تشاركية تعكس اراء ورغبات جميع االطراف المعنية، 	 

أن تكــون آليــة للمتابعــة والتنفيــذ لضمــان القيــام باإلصالحــات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة المســتهدفة علــى المــدى 	 
المتوســط 

ضمان اكبر قدر من فاعلية وكفاءة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية االيرادات.	 
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أهم أولويات سياسات إصالح اإلنفاق العام بالموازنة  :1٢

الموجــه  االنفــاق  زيــادة 
للتنميــة البشــرية )الصحة 
والتعليــم( ورفــع كفائتــة

زيــادة نســبة وكفــاءة منظومــة 
االســتثمارات العامــة

زيــادة جملــة االنفــاق 
لبرامــج  المخصــص 

ــزي  ــك المرك ــارج البن تخ
وتنفيــذ  إدارة  مــن 

وتحمــل أعباء المبــادرات ذات 
المدعومــة  الفائــدة  أســعار 

وتحويــل تلــك المبــادرات إلدارة 
الحكومــة وتضميــن تكلفتهــا 

الســنوية بالموازنــة وعلى 

المحاور 
والسياسات 

تفعيل قانون المالية 
العامة الموحد: صياغة 

الالئحة التنفيذية 
واستهداف وضع اطار 
متوسط للمالية العامة

أن يتحول البنــك المركزي 

االجتماعيــة  الحمايــة 
وزيادة درجة  االستهداف 

لضمان تحقيق تحسن في 
المســاوة وخفــض  معــدالت 

قانــون الماليــة العامــة الموحــد رقــم 6 الذي أصــدره مجلــس النــواب المصري فــي فبرايــر 2022 يمثل تحول تشــريعي 	 
غير مســبوق وركيزة أساســية نحــو تطبيــق موازنة البرامــج واألداء.

القانون يدمج بين قانوني المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة.	 

ــاب 	  ــادة 4, الب ــة )الم ــاركة المجتمعي ــفافية والمش ــاح والش ــز اإلفص ــي تعزي ــدف ال ــدًا يه ــً جدي ــارًا قانوني ــل اط يمث
األول( وإعطــاء الموازنــة مرونــة أكبــر فــي تحقيــق أهدافهــا المرجــوة في ضــوء الخطــة العامــة للتنميــة االقتصادية 

واالجتماعيــة واألهــداف االســتراتيجية للدولــة.

يمهد الطريق للتطبيق الكامل لموازنة البرامج واألداء خالل فترة 4 سنوات 	 

يحــدد دورًا رائــدًا لــوزارة الماليــة فــي ضمــان التنفيــذ المالئــم لالنضبــاط المالــي و فــي الحفــاظ علــي رقابــة صارمــة 	 
علــي اإليــرادات و النفقــات بطريقــة آليــة )مــن خــالل نظــام معلومــات اإلدارة الماليــة الحكوميــة: GFMIS( لضمــان 

تحقيــق االمتثــال المالــي.

تمت صياغة مواد القانون في ضوء الممارسات الدولية وبمراعاة التحول الرقمي.	 

اإلصالح التشريعي: قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة ٢٠٢٢

مــرة أخرى إلــى تحقيق 
فوائــض

معــدالت الفقــر
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ــن 	  ــر م ــت مبك ــي وق ــن ف ــة بالدي ــتهدفات المتعلق ــة والمس ــتهدفات المالي ــع المس وض
ــة،  ــداد الموازن ــة إع عملي

تطبيق موازنة ذات أسقف مالية لألنفاق العام

إطالــة عمــر الديــن إلــى ٣.1 عــام فــي يونيــو 2022 ارتفاعــا مــن 1.٣ عــام فــى يونيــو 2013 ونحــو 1.8 عــام فــى يونيــو 	 
 .2014

إطالة عمر دين أجهزة الموازنة العامة

دين أجهزة الموازنة العامة للعام 
المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
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:1٣

تخصيص أســقف إنفاق مع التركيز على التصنيف الوظيفي / القطاعي 	 
لضبط اإلنفاق العام.
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خــالل 	  مــن  ومســتدام  نزولــي  مســار  فــي  العــام  الديــن  وضــع  إســتهداف 
دوريــً. تحــدث  الديــن  إلدارة  واضحــة  اســتراتيجية 

تنويع مصادر التمويل بين األسواق المحلية والخارجية، 	 

تشمل إستراتيجية إدارة الدين ثالث مستهدفات:

ــى أدوات 	  ــاد عل ــى االعتم ــع ف ــق التوس ــن طري ــة ع ــزة الموازن ــن أجه ــر دي ــة عم إطال
ــل. ــة األج ــن طويل الدي

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لعام 2021 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الصكوك 	 

إستهداف جذب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين فى أدوات التمويل المطابقة للشريعة. 	 

سيكون لها تأثير إيجابى على خفض تكلفة الدين نظرًا لعائداتها	 

إستراتيجية الدين على المدى المتوسط

الصكوك 

إحتواء وخفض عبء خدمة الدين على المدى المتوسط.	 

ــوق 	  ــى س ــة ف ــز المنافس ــتثمرين وتعزي ــدة المس ــيع قاع توس
األوراق الماليــة الحكوميــة المصــرى.

الدين

تنويــع  فــي  اإلصــدار  ســاهم 
التمويــل،  وأدوات  مصــادر 
وتوســيع قاعــدة المســتثمرين 

االســيوية.  األســواق  فــي 

سندات الساموراي في أسواق المال اليابانية

إطــالق أول ســندات ســاموراي مصريــة 
بقيمــة  اليابانيــة  المــال  أســواق  فــي 
إجماليــة 6٠ مليــار يــن يابانــي، بمــا 

ُيعــادل نصــف مليــار دوالر، 

ــنوًيا  ــد 0.85% س ــدل عائ ــدار بمع اإلص
ــة  ــط تكلف ــنوات، بمتوس ــل 5 س ألج
ســنوي 2.3% بمــا يجعل اإلصــدار أكثر 
كوبونــات  بأســعار  مقارنــة  تميــًزا 

ــة.  ــندات الدولي ــدارات الس إص
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السندات الدولية المقومة بالدوالر األمريكي سبتمبر ٢٠٢1

ــة 3  ــام 22/21 بقيم ــالل ع ــة خ ــندات دوالري ــرح س ط
ــنة(.  ــرائح )6-12-30 س ــالث ش ــى ث ــارات دوالر عل ملي

ســاهم الطرح في خفض معدالت أسعار الفائدة 
)الكوبون(.

اإلقبــال علــى الســندات الدوليــة المصريــة جــاء من 
ــة  ــل نهاي ــل قب ــذي وص ــتثمر وال ــن 300 مس ــر م أكث
الطرح إلــى حوالي9 مليارات دوالر وبما يمثل نســبة 

تغطيــة حوالــي 3 مــرات قيمــة الطــرح 

المخاطر المالية خالل 
العام المالي ٢٣/٢٢

االقتصاد العالمي

كان مــن المتوقــع أن يبــدأ االقتصــاد العالمــي فــي التعافــي مــع بــدء حمــالت 	 
التطعيــم فــي مختلــف البلــدان.

ــى 	  ــا عل ــت بظالله ــي ألق ــي األوكران ــراع الروس ــة للص ــات المصاحب  إال أن االضطراب

االرتفــاع الكبيــر فــي معــدالت التضخــم وارتفــاع أســعار المــواد األساســية وخاصــة 
ــً ــدة عالمي ــعار الفائ ــاع أس ــً ارتف ــة وأيض ــة والبترولي الغذائي

ممــا ســاهم فــي إنخفــاض االســتهالك واإلنفــاق الرأســمالي والصــادرات بشــكل إثــر 	 
ســلبً علــى أداء االقتصاديــات المتقدمــة والناشــئة علــى حــد ســواء.

ــم 	  ــد أه ــة أح ــي الموازن ــة عل ــة والخارجي ــة الداخلي ــات االقتصادي ــر االفتراض ــال تغي ــكل احتم ويش
ــة، ــر المالي ــادر المخاط مص

لــذا فقــد تــم إعــداد موازنــة العــام المالــى 23/22 بشــكل حــذر وبمــا يضمــن التحــوط لمواجهــة أيــة 	 
المســتهدفة،  التقديــرات  عــن  انحرافــات 

ولكــن تظــل المســتهدفات الماليــة عرضــة للتأثــر وبشــدة بوجــود تغيــرات كبيــرة فــى االفتراضــات 
التاليــة:

:14
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ــر المالــي الســلبي علــى االقتصــاد المصــرى لــكل انخفــاض )ارتفــاع( بمقــدار %1 	  يقــدر األث
فــي النمــو الســنوي لحركــة التجــارة العالميــة علــى اجمالــى مــا يــؤول للخزانــة العامــة 
مــن ايــرادات قنــاة الســويس بنحــو ٢% ممــا يــؤدى الــى انخفــاض )ارتفــاع( حصيلــة مــا 

يــؤؤل للخزانــة مــن قنــاة الســويس بنحــو ٢ مليــار جنيــه.

ــة 	  ــة ) 1%( مقارن ــة مئوي ــو 1٠٠ نقط ــة بنح ــدة المحلي ــعار الفائ ــي أس ــاع ف ــدر أي ارتف ويق
بمــا هــو مســتهدف بمشــروع الموازنــة ســيكون لــه تأثيــرًا ســلبيً علــى عجــز الموازنــة 
وذلــك نتيجــة زيــادة فاتــورة خدمــة ديــن أجهــزة الموازنــة العامــة بنحــو ٢8 مليــار 

ــنويًا. ــه س جني

كمــا أنــه فــي حــال ارتفــاع ســعر النفــط العالمــي بنحــو 1 دوالر/برميــل ســيؤدى ذلــك 	 
إلــى تدهــور صافــي العالقــة مــع الخزانــة وبالتالــي زيــادة العجــز الكلــى المســتهدف 

بأكثــر مــن 1 مليــار جنيــه لــكل زيــادة مقدارهــا دوالر للبرميــل عمــا هــو مقــدر بالموازنــة.

أسعار الصرف والفائدة والنفط

تقــوم وزارة الماليــة بإصــدار الضمانــات التــى تمكــن الجهــات المملوكــة للدولــة مــن الحصــول علــى 	   
لتمويــل  المورديــن  مــن  تســهيالت  وكذلــك  الخارجيــة  أو  المحليــة  الماليــة  المؤسســات  مــن  قــروض 

العامــة. والمرافــق  القوميــة  المشــروعات 

تركــز إصــدار الضمانــات لقطاعــات الطاقــة )الهيئــة العامــة للبتــرول وشــركات الكهربــاء( والنقــل )هيئــة قنــاة 	 
ــات  ــت الضمان ــث بلغ ــة(. حي ــات العمراني ــة المجتمع ــكان )هيئ ــاق( واإلس ــة لألنف ــة القومي ــويس والهيئ الس

الصــادرة لتلــك الجهــات نحــو 79% تقريبــا مــن إجمالــي الضمانــات القائمــة فــي 30 يونيــو 2022.

الضمانات

تعزيز إدارة المخاطر المالية

إعــداد اســتراتيجية الضمانات 
الحكومية 

إعــداد تقريــر نصــف ســنوي 
ألهــم المخاطــر الماليــة.

اســتمرار تطبيــق آليــة التســعير 
البتروليــة. للمنتجــات  التلقائــي 

إلدارة  وحــدة  إنشــاء 
المتعلقــة، المخاطــر 

لتقييــم  شــامل  نظــام  وضــع 
الحكوميــة،  الضمانــات  اصــدار 
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ما هو االقتصاد األخضر؟ 

ه فيــه االســتثمارات العامــة والخاصة  يهــدف اإلقتصــاد األخضــر إلى تحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن، وُيوجَّ
مــن خــالل تعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، وتخفيــض انبعاثــات الكربــون والنفايــات والتلــّوث وحمايــة 

البيئة.

أمثلة لبعض المشروعات الخضراء:

التحول من المازوت والسوالر الى الغاز الطبيعى

عدد المنازل المتصلة بالغاز الطبيعى

تحويل وسائل النقل العام الى الغاز الطبيعى

ــي  ــة ف ــر األدوات التكنولوجي ــي توفي ــع ف التوس
ــم. التعلي

الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء

خفض عدد المناطق العشوائية 

الليــد الموفــرة فــي إضــاءة  اســتخدام لمبــات 

والمنــازل. الشــوارع 

مشــروعات الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة 
الشمســية والريــاح

ــتخدام  ــاه الس ــر المي ــادة تدوي ــروعات إع مش
ميــاه الصــرف فــي الزراعــة ومحطــات تحليــة 

الميــاه

مشــروعات الصــرف الصحى االمــن ومحطات 
المياه

اســتخدام  خــالل  المســتدامة مــن  الزراعــة 
األمنــة والمخلفــات  والمبيــدات  األســمدة 

استخدام طرق الري الحديثة

رفع كفاءة وتبطين الترع

االستغالل األمثل للمياه الجوفية
 والتوسع في االبار

ــل  ــي تعم ــة والت ــيارات الكهربائي ــع الس تصني
ــى. ــاز الطبيع بالغ

تعمــل  التــي  المســتدامة  النقــل  وســائل 
الكهربــاء بواســطة 

للبيئــة  ملوثــة  غيــر  التكنولوجيــا  الصناعــة 

ــل  ــا مث ــات التكنولوجي ــع للصناع ــل الراب )الجي
والرقمنــة( اإلصطناعــي  الــذكاء 

خفض معدالت توليد المخلفات، واإلنبعاثات 
بالبيئة الضارة 

المستشــفيات الخضراء )المستلزمات الطبية 
ــر،  ــل للتدوي ــر القاب الخاليــة مــن البالســتيك غي
مــن  اآلمــن  للتخلــص  بأجهــزة  والمــزودة 

المخلفــات الطبيــة(

الرياضــة الخضــراء: المشــروعات واألنشــطة 
بالبيئــة  تضــر  ال  التــي  الرياضيــة  والمنشــآت 

المحيطــة، 
المبانــي الخضــراء: المبانــي صديقــة البيئــة 
والتي تعمل على ترشيد استهالكات الطاقة 

والميــاه والمــوارد بشــكل عــام، 

الصناعيــة  المخلفــات  التخلــص االمــن مــن 
االلكترونيــة والمخلفــات 
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مصــر تانــي أكبــر دولــة إنتــاج الطاقــة 
2020 فــي  أفريقيــا  فــي  الشمســية 

مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أفريقيا  

168٠ ميجاوات
 قدرة مصر على توليد الطاقة الشمسية

القدرة المركبة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا ٢٠٢٠ 

)وفقًا لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، مجلس الوزراء( 

القدرة المركبة لتوليدطاقة الرياح في أفريقيا ٢٠٢٠  طاقة
الرياح

1٣8٠ ميجاوات
 حجم إنتاج مصر في طاقة الرياح

الطاقة
الشمسية

 2% السنغال

 57%  جنوب أفريقيا 

 41%  جنوب أفريقيا 

14% باقي الدول

2% باقي الدول

4% تونس 
5% إثيوبيا 

5% كينيا  

7% المغرب

22% المغرب

16% مصر

21% مصر

 مصــر ثالــث أكبــر دولة فــي توليد 
طاقــة الرياح فــي أفريقيا

6479
 ميجاوات

 1٠4٣1
ميجاوات

75% مــن االســتثمارات فــي مصادر 
الطاقــة المتجــددة إلفريقيــا تركــزت 
فــي 4 دول مــن بينهــا مصــر خــالل 

ــرة 2020-2010 الفت

ــتثمارات  ــم اس ــارات دوالر حج 8.2 ملي
ــر  ــا مص ــي تلقته ــددة الت ــة المتج الطاق

ــرة 2020-2010 ــالل الفت خ
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مصر تفوز بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بالشرق االوسط وشمال إفريقيا

فرص التمويل الجديدة - السندات الخضراء 

مشروع المونوريل،

محطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح،

توزعت عوائد إصدار السندات الخضراء بين

 75٠
قيمة اإلصدار االول لمصر في سوق 
السندات الخضراء في سبتمبر 2020

الجوائز التي حصلت عليها مصر: 

إلصدار الريادي في 
السوق االخضر من 
مؤسسة كاليمت 

بوندز

سستينابل فاينانس 
ألفضل صفقة تمويل 
مستدام من مؤسسة 

جوائز السندات والقروض 
والصكوك بالشرق 

االوسط

مليون
 دوالر

15مشروعً تمت المساهمة في تمويلها من خالل السندات الخضراء تضم:  
محطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، 

مشــروعات الميــاه والصــرف الصحي بشــمال 
ــوب الصعيد وجن

لمشــروعات الميــاه والصــرف الصحي  %54 %46 
لمشروعات النقل النظيف  المستدام،

مصر تحسن من كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

 المســتفدين مــن خدمــات ميــاه الشــرب 
النقية خالل 2021٬ مقابل 98.5% خالل 2020.

المســتفدين من خدمات الصــرف الصحي 
خــالل 2021٬ مقابل 61.5% في 2020

المعالــج فــي مصــر خــالل 2020 مقابــل 
74.3% خــالل 2019.

نسبة  %66.7  %98.7 
السكان

نسبة 
السكان

نسبة مياه%86.6
 الصرف

كمــا تنفذ مصــر الخطة االســتراتجية للتوســع 
في إنشــاء محطــات تحلية ميــاه البحــر لتوفير 
6.4 ماليين 3 م يوميً من إحتياجات المواطنين 

للشرب

)وفقًا لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، مجلس الوزراء( 
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دراسة تقديم 
حوافز للسفن التي 

تستخدم الغاز 
الطبيعي المسال 

وتطبق معايير 
السالمة البيئية

قناة السويس تتحول لقناة خضراء: 

تشغيل محطات 
اإلرشاد 16 بالطاقة 

المتجددة، 

تشغيل بعض 
مرافق الهيئة 
وأعمدة اإلنارة 
بها بالطاقة 
الشمسية، 

تحويل البحرية 
الخاصة بالهيئة 

للعمل بالغاز 
الطبيعي،

 تشجيع عمالء 
القناه على 

إستخدام وقود 
صديق البيئة

فرص التمويل الجديدة - السندات الخضراء  

تم توجيه العائد من 
اإلصدار لتنفيذ 15 مشروًعا 

قومًيا تشمل:

تم اصدار طرح 
السندات الخضراء 
بقيمة 750 مليون 

دوالر في سبتمبر 2020 

وفي نوفمبر 2021 تم 
الحصول علي اول 

تمويل اخضر بقيمة 1.5 
مليار دوالر من البنوك 

التجارية الدولية، 

االصدار األول فى الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

 مشروعات المياه والصرف 
الصحى بشمال وجنوب 

الصعيد، ومحطة الضبعة 
لتحلية المياه بمطروح، 

ومحطة معالجة المياه 
بقرية عرب المدابغ 

بأسيوط، ومحطة معالجة 
المياه فى المحاميد 

بأسوان، 

ومشاريع الطاقة 
المتجددة والنقل 

النظيف؛ ومنها 
مشروع » المونوريل 

« و» القطار 
الكهربائى«.

)وفقًا لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، مجلس الوزراء( 
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في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ COP٢7.. تصريحات المبعوث 

األممي الخاص للتنمية المستدامة خالل قمة »صوت مصر« 

خــالل قمــة صــوت مصــر التــي انعقــدت تحــت رعايــة وزارة البيئــة والتــي تأتــي تزامنــًا مــع اســتعدادات الدولــة 
الســتضافة قمــة المنــاخ Cop٢7 فــي نوفمبر مــن العام الجــاري، صــرح الدكتور محمــود محي الديــن المبعوث 

الخــاص لألمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ورائــد المنــاخ للرئاســة المصرية ان:

مؤتمــر األمــم المتحــدة للمنــاخ يعــد اكبــر مؤتمــر متعــدد األطــراف يحظــى بزخــم وإهتمــام دولــى لمناقشــة قضية 	 
 Cop26 التصــدي للتغيــرات المناخيــة، حيــث اســتضافة المملكــة المتحــدة )عضــو مجموعــة الســبع الكبــار( القمــة

العــام الســابق فــي مدينــة Glasgow إســتكمااًل لمفاوضــات باريــس عــام 2015.

هنــاك أهميــة كبيــرة ألن تعقــد القمــة القادمــة الســابعة والعشــرين للمنــاخ فــي مصــر لكونها دولــة ذات ثقــل وتميز 	 
ــن  ــر ع ــا تعب ــك فإنه ــطي وكذل ــار المتوس ــي اإلط ــي و ف ــي و االفريق ــط العرب ــي المحي ــام ف ــى ه ــر تفاوض وذات تأثي

أولويــات الــدول الناميــة وصــوت الجنــوب فيمــا يخــص التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

أولويــات القمــة الســابعة والعشــرين أوال ان تكــون ذات نهجــً شــامل فــي التعامــل مــع المتغيــرات المناخيــة فــي 	 
ــة 2030. إطــار التنميــة المســتدامة ورؤي

ســيكون هنــاك تركيــز علــى األبعــاد التطبيقيــة والتنفيذيــة المرتبطــة بتغيــرات المنــاخ مــن اجــل تحويــل االلتزامــات 	 
والوعــود لمشــروعات )مثــل مشــروعات الطاقــة المتجــددة والتــي نفذتهــا مصــر فعليــً فــي الزعفرانــة وبنبــان 
ومشــروعات أخــرى لضمــان إســتدامة مصــادر الميــاه وتحســين الوضــع للقطــاع الزراعــى وتحســين وســائل الصــرف 

ــام 2050. ــول ع ــي بحل ــاد الكربون ــي الحي ــل ال ــى نص ــارة حت ــاث الض ــف االنبع ــدف تخفي ــى( به ــى والصناع الصح

المؤتمــر يعــد فرصــة هائلــة للتعريــف بالفــرص اإلســتثمارية الحاليــة فــي مصــر وجــذب اإلســتثمار الخاصــة واإلســتثمار 	 
الدولــى للبالد.

مواجهــة التغيــرات المناخيــة تحتــم إيجــاد مصــادر تمويــل لزيــادة اإلســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة لتحقيــق جهــود 	 
التكيــف المناخــى مــن خــالل توجيــه اإلســتثمارات الحكوميــة، وتشــجيع التمويــل من القطــاع الخــاص، باإلضافــة الى 

التمويــل الدولــي المتعهــد وفقــً إلتفاقيــة كوبنهاجــن.

المشــروع القومــي »حيــاة كريمــة« يمثــل خطــوة مهمــة مــن اجــل توطيــن التنميــة بمــا انــه يضــم ابعــاد االســتدامة 	 
بمــا فــي ذلــك تغيــر المنــاخ.

التقدم على مستوي القطاع البيئي :15
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الموازنة التشاركية: تفعيل المشاركة 
والتواصل المجتمعي

الســياق العــام المحفــز: خطى مصــر الناجحة فــي مجالي المشــاركة 

والشــفافية المالية

صعــدت مصــر في مايــو 2022 فــي مؤشــر ال)باروميتــر( العالمــي للمالية العامــة، حيــث حصلت علــي 49 نقطة، 	 
ممــا يجعلهــا الدولــة األكثر شــفافية فــي منطقة الشــرق األوســط و شــمال افريقيا، تليهــا األردن. 

الباروميتــر العالمــي يعــد مــن اهــم المؤشــرات التــي تجمــع قواعــد بيانتهــا مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 	 
)UNFPA( والمبــادرة العالميــة للشــفافية الماليــة )GIFT( وشــراكة الموازنــة الدوليــة )IBP(، بالتعاون مــع البنك الدولي 

ومنظمــة التعــاون االقتصــادي و التنميــة.

:16

مؤشر الباروميتر العالمي للمالية العامة

حققت مصر المرتبة األولى في الشــرق األوســط و شــمال افريقيا في مؤشر الباروميتر 
العالمي للمالية العامــة في مايو ٢٠٢٢ ، حيث حصلت على 49 نقطة.

المستوى األعلى               المستوى المتوسط            المستوى األدنى
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تعريف مبادرة الموازنة التشاركية: اول تطبيق عملي لمبادئها  

تهــدف الموازنة التشــاركية الي تحســين كفــاءة االنفــاق العام من خــالل التعاون وخلــق حلقة وصل بيــن المواطنين 	 
ــة و غير الحكومية.  والجهات المعنية الحكومي

تعمــل المبــادرة بخطــة تدريجيــة علــي مــدار 3 ســنوات تهــدف الــي تمكيــن ورفــع قــدرات كــوادر فعالــة واعيــة مــن 	 
المواطنيــن علــي قــراءة وفهــم وتحليــل كال مــن موازنــة وخطة المواطــن و خطــط و برامــج الحكومــة باإلضافة الي 
تمكينهــم مــن متابعــة تنفيــذ المشــروعات المحليــة و الرقابــة المجتمعيــة ممــا يــؤدي الــي تجســن أحــوال المواطن 

المصري.

الهــدف األساســي مــن المبــادرة ان يصبــح المواطــن المصــري شــريكَا أصيــاَل فــي عمليــة التنميــة المســتدامة و صنــع 	 
القــرارات فــي عمليــة اعــداد الموازنــة علــي المســتوي المحلــي مــن خــالل ادراجــه فــي حــل مشــاكله المجتمعيــة 
فــي ضــوء المــوارد المحليــة المتاحــة، ممــا يعــزز الشــفافية و يعلــي مــن رضــا المواطــن و التــي هــي أحــد المحــاور 

األساســية فــي رؤيــة مصــر 2030.

مسح الموازنة المفتوحة 2021: نتائج مصر في الشفافية، مشاركة الجمهور، والرقابة

درجات مشاركة الجمهور في بعض بلدان
منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا

تطور نتائج مصر في معدالت الشفافية

تحســن مؤشــر مشــاركة الجمهــور فــي مصــر مــن 15 فــي 2019 الــي 19 فــي 2021 ، ممــا يجعــل مصــر األولــى فــي منطقــة 
الشــرق األوســط و شــمال افريقيــا، تليهــا تونــس و المملكــة المغربيــة
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علــي صعيــد اخــر، فــي اخــر تقريــر: مســح الموازنــة المفتوحــة، الصــادر عــن منظمــة شــراكة الموازنــة الدوليــة 
ــن  ــذا التحس ــي ٢٠٢1. ه ــي ٢٠19 ل19 ف ــن 15 ف ــر م ــي مص ــة ف ــاركة العام ــر المش ــن مؤش ــي ٢٠٢1، تحس )IBP( ف
الملحوظ يجعل مصر االولي في منطقة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، تليها تونس والمملكــة المغربية. 

ولألحيــاء 	  المحليــة  للوحــدات  الممنوحــة  الميزانيــات  بيــن  الفجــوة 
المتزايــدة. المحافظــات  واحتياجــات 

الزيادة السكانية الكبيرة وعدم كفايتها لمتطلبات المواطن المحلي	 

ــة 	  ــكالت المحلي ــع المش ــة لرف قلــة أو غيــاب قيــادات مجتمعيــة مؤهل
ــرار ــة للق ــى الصانع ــات األعل ــة للجه الحقيق

عدم وجود آلية للمشاركة المجتمعية.	 

شرح المشكلة
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تنفيذ المرحلة االولي وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة

ما تم تنفيذه حتى اآلن:

تم بالفعل إعداد وتنفيذ برنامج تدريب المتدربين )TOT( بمحافظة الفيوم 
لضمــان التنفيــذ الفعــال للنمــوذج المصــري للموازنــة التشــاركية والــذي تــم 

إطالقــه بالفعل داخــل المحافظة

عقــد عــدد مــن النــدوات لــكل مــن محافظــة اإلســكندرية والفيــوم لكافــة 
أطيــاف المجتمــع و ذلــك الختيــار المشــاركين فــي التدريــب بــكل محافظــة.

إنشــاء شــبكة مــن المتعامليــن الرئيســين فــي كل مــن محافظــة القاهــرة 
واإلســكندرية و الفيــوم تضــم الجهــات الفاعلــة المختلفــة، كالــوزارات و 

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــة و منظم ــلطات المحلي الس

ــة« فــي عــدد مــن الجامعــات الحكوميــة والدوليــة كجامعــة القاهــرة  ــادي المواطنــة الفعال تــم تأســيس »ن
وجامعــة اإلســكندرية والجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة كآلية إلشــراك الطلبة فــي خطط الدولــة اإلصالحية 
و االســتماع إلــي افكارهــم فــي مواجهــة التحديــات الراهنــة. و مــن اهــم أنشــطة النــادي ورش محــو األميــة 
الماليــة والرحــالت الميدانيــة للمشــاريع القوميــة العمالقــة. فــي هــذا الســياق، تــم تصميــم لعبــة تفاعليــة: 
»صيــد الكنــوز« لطــالب المــدارس مــن ســن 15 الــي 18 ســنة لتحاكــي أســاليب إعــداد الموازنــة العامــة بشــكل 

مبســط وتفاعلــي

وفــي ضــوء االهتمــام باالتصــال اإللكترونــي مــع الجمهــور، قامــت وحــدة الشــفافية والمشــاركة المجتمعيــة 
بــوزارة الماليــة بإنشــاء كيــان إلكترونــي خاص بهــا يهدف إلي االنتشــار الشــامل خاصة بيــن الشــباب. و في هذا 
الصــدد، جــاري تنفيــذ معســكر إلكترونــي )online camp( علي الموقع يقوم مــن خالله الشــباب بالتعلم بأكثر 
الطــرق الحديثــة والفعالــة. كمــا جــاري االنتهــاء مــن نشــر المعلومــات القابلــة للنشــر للجمهــور بالتعــاون مــع 
الجهــات المعنيــة داخــل وزارة الماليــة والــوزارات االخــري، وكذلــك تلقــي اراء الجمهــور علــي الموقــع االكتروني 

www.budget.gov.eg :التفاعلي

عقــد ورشــتي عمــل تضــم حكومييــن وغيــر حكومييــن ممثليــن عــن كل 
الجهــات المعنيــة بتنفيذ مبادرة الموازنة التشــاركية وهــم وزارات المالية و 
التخطيــط و التنمية المحلية، و محافظة اإلســكندرية و المديريات المحلية 

و المجتمــع المدنــي بالمحافظة.

بــدء تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن النمــوذج المصــري مــن الموازنة التشــاركية 
فــي محافظتــي اإلســكندرية والفيوم.
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موازنة 2022/2021موازنة 2023/2022التقسيم الوظيفي

1,021.6857.3الخدمات العامة 

95.588.1النظام العام و شئون السالمة العامة 

114.6110.5الشئون االقتصادية

3.62.8حماية البيئة  

74.878.9االسكان و المرافق المجتمعية 

128.1108.8الصحة 

54.349.3الشباب و الثقافة و الشئون الدينية

192.7172.6التعليم 

293,4283.4الحماية االجتماعية

92.486 أنشطة وظيفية متنوعة 

2,070.91,837.7 االجمالي  

ملحق 1

ملحق 2

بالمليون جنيه

أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد المستفيدين
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المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية، االستراتيجية المالية غير المصرفيه 2026-2022
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بلغ إجمالي عدد المستفيدين 3.5 مليون بنهاية عام 2021 يمثل اإلناث ما يزيد عن 62% منهم	 

وصلــت إجمالــي قيمــة أرصــدة التمويــل الممنــوح إلــى 27.1 مليــار جنيــه بنهايــة عــام 2021 يمثــل 	 
حوالــي % 47 منهــا التمويــل الممنــوح لإلنــاث

توعية النساء بالمبادرات الريفية واألساليب الزراعية الصديقة للبيئة

تنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على اإلنخراط في الصناعات الصديقة للبيئة

التوعية باإلدارة المستدامة للسيول

مبادرة لتعريف النساء بأساليب الحد من إنبعاث غازات اإلحتباس الحراري 

المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية

برنامج حياة كريمة لـ58 مليون مواطن ومواطنة، 50% منهم من النساء

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وقد غطت 23 مليون مواطنة 

جهود الحكومة لتخفيف أثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية، االستراتيجية المالية غير المصرفيه 2026-2022
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ملحق 3

نبذة عن عدد من المشروعات القومية الهامة

مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة

تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 8 مليار جنيه، 	 

يوفر المشروع حوالي 10 آالف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة،	 

يقــوم المشــروع باإلشــراف علــى تنفيــذ مشــروع الصــوب الزراعيــة بمنطقــة )الالهــون( بمحافظــة الفيــوم 	 
بمســاحة حوالــي 16 ألــف فــدان بإجمالــي حوالــي 1800 صوبــة لزارعــة محاصيــل الُخضــروات مثــل )فلفــل ألــوان- 
طماطم-فاصوليــا خضــراء( نباتــات طبيــة وعطريــة مثــل )بردقوش-ينســون- زعتر-نعنــاع( وزراعــات الفاكهــة 

مثــل )عنــب- مانجــو - رمــان- مــوز- التيــن اإلســباني( 

الموقع:
على امتداد طريــق محور روض الفرج- الضبعة 	 

الجديدة

محــل 	  المشــروع  يوفرهــا  دوالر  مليــون   550
الــواردات، بزراعــة 228 الف فدان مــن المحاصيل 

ــنوات. ــالل 3 س ــتراتيجية خ اإلس

3 ماليين طن 
اســتهالك مصــر مــن الســكر ويوفــر المشــروع %65 

مــن الزراعــة اآلليــة مــن بنجــر الســكر

المساحة
مليــون و50الف فــدان أي 50% من مشــروع الدلتا 	 

الجديدة

ــل 	  ــث، مث ــة رى حدي ــروع أنظم ــتخدم المش يس
ــي. ــح الرقم ــة المس ــط، وتقني ــري بالتنقي ال

كمــا يقــوم المشــروع باإلشــراف على تنفيذ مشــروع 	 
المنيا وبني سويف الستصالح مساحة حوالي 80 ألف 
فــدان ومــن المخطــط لهــا زراعــة )قصــب الســكر- 
البرســيم  بلــدي  فــول   - الصفــراء  الــذرة  القمــح- 

الحجــازي(.

مشروع مستقبل مصر
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المجمع المتكامل لإلنتاج الحيواني واأللبان بمدينة السادات

افتتاح المرحلة األولى من مزرعة )توشكي(

المجمع ُمقام على  مساحة 1000 فدان	 

يعمــل المشــروع علــى توفيــر منظومــة متكاملــة فــي مجــال تنميــة الثــروة 	 
 الحيوانيــة، بتطبيــق أحــدث الطــرق العلميــة فــي تنفيذهــا،  وإدارتهــا

مــن أهــم المشــروعات القوميــة للتغلب علــى الفجــوة الغذائيــة، بزيــادة الرقعــة الزراعيــة بحوالي 500 ألــف فدان 	 
تصل فالمســتقبل لـــمليون فــدان مع تعظيــم عائد المــوارد المتاحــة وزيــادة الصــادرات الزراعية.

تــم اســتصالح 85 ألــف فــدان مــن إجمالــي 100 ألــف فــدان وزراعــة 2,3 مليــون نخلــة علــى مســاحة 37 ألــف فــدان، 	 
تــم زراعــة 1,35 مليــون نخلــة علــى مســاحة 21 ألــف فــدان، باإلضافــة إلــى بعــض الزراعــات التحميليــة حول أشــجار 

لنخيل ا

مشروع مدينة الدواء »جيبتو فارما« بمنطقة الخانكة

ــى 	  ــا عل ــن نوعه ــدن م ــر الم ــن أكب ــدواء م ــة ال ــد مدين تع
مســتوى الشــرق األوســط حيــث تقــام علــى مســاحة 180 
ــة  ــم العالمي ــات والنظ ــدث التقني ــزودة بأح ــف م 2، وم أل
ــذب  ــي يج ــز إقليم ــة مرك ــح بمثاب ــدواء لتصب ــاج ال ــي إنت ف
كبــرى الشــركات العالميــة فــي مجــال الصناعــات الدوائية 

واللقاحــات.

القــدرة 	  المتــالك  القوميــة  المشــروعات  أهــم  أحــد 
التكنولوجيــة والصناعيــة الحديثــة فــي مجــال العــالج 
الدوائــي عالــي الجــودة، ويمنــع أيــة ممارســات احتكاريــة 
ويضبــط أســعار الــدواء، وذلــك دعًمــا للجهــود التــي تقوم 
بهــا الدولــة فــي مجــال المبــادرات والخدمــات الطبيــة 

المتنوعــة للمواطــن والصحيــة 

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر 

أكبــر محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الزراعــي فــي العالــم، وتقــع المحطــة علــى مســاحة 155 فــدان علــى بعد 	 
10 كيلــو متــر جنــوب أنفــاق بورســعيد فــي ســيناء وشــمال مدينــة القنطرة شــرق. 

تعــد مــن أهــم مشــروعات تنميــة شــبه جزيــرة ســيناء حيــث ستســاهم فــي اســتصالح 456 ألــف فدان مــن خالل 	 
إعــادة تدوير وتشــغيل ميــاه الصــرف الزراعــي والصناعي.

الطاقة القصوى للمشروع  5.6 مليون متر مكعب / يوم.	 



للمزيد من التواصل:

www.budget.gov.eg

www.mof.gov.eg

www.twitter.com/MofEgypt

 www.facebook.com/MOF.Egypt

www.linkedin.com/company/mof-egypt

www.instagram.com/mofegypt https://

www.youtube.com/MofEgypt


