
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                

  مجهورية مصر العربية
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  مشروع املوازنة العامة للدولة 
  ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة املالية 
  
  

  يقدمه 
  هاني قدري دميان

  وزير املالية
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 املايل البيان حمتويات

  املوازنة العامة للدولةشروعمل
 ٢٠١٤/٢٠١٥ املاليـــة للسنة

 ـــــــ
 صفحةرقم ال 
 المقدمة 

لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة  االطار العام :  ل األول   ـــالفص
٢٠١٤/٢٠١٥   

  االقتصادية واالجتماعية للسياسة الماليةاألهداف   -:  أوالً
 الموقف المالي واالقتصادي -:انياً ث

المالمح الرئيسية لمـشروع موازنـة العـام المـالى           -: ثالثاً
٢٠١٤/٢٠١٥ 

أسس تقديرات استخدامات وموارد مـشروع الموازنـة العامـة          :  الثانىالفصل  
 )طبقاً للتقسيم االقتصادي( ٢٠١٤/٢٠١٥للدولة للسنة المالية 

 )اإلنفاق العام ( االستخدامات 
 وفات وفقاً للتقسيم اإلقتصادىالمصر - أ
 الوظيفيالمصروفات وفقاً للتقسيم  - ب

 حيازة األصول المالية  -:ثانياً 
 القروضأقساط سداد   -:ثالثاً 

 الموارد العامة
   اإليرادات العامة-:أوالً 
   المتحصالت من حيازة األصول المالية-:ثانياً 
  اإلقتراض وإصدار األوراق المالية -:ثالثاً 

 
التوازنات المالية األساسية لمـشروع موازنـة الـسنة الماليـة           : الثالث لفصلا

٢٠١٤/٢٠١٥  
   العجز النقدى للموازنة -:أوالً  
    صافى حيازة األصول المالية-:ثانياً  
    العجز الكلى للموازنة-:ثالثاً  
    إجراءات تمويل العجز الكلى للموازنة العامة -:رابعاً 
 والخارجي الدين العام المحلى    مركز-:خامساً

 مشروع موازنة الخــزانة العامة للسنة المــالية  : الرابعالفصل 
                       ٢٠١٤/٢٠١٥  

 العالقات مع الهيئات االقتصادية   : الخامس الفصل
 الخاتمة
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت (

 )وإليه أنيب
 صدق اهللا العظيم

 رئيس مجهورية مصر العربية/ السيد 
 البيان المـالي عـن مـشروع        أعرض على سيادتكم  أتشرف بأن   

من أهم  ويتض٢٠١٤/٢٠١٥لسنة المالية الجديدة  العامة للدولة لموازنةال
ـ ظرف  ال خالل   للبالدمالمح السياسة المالية واالقتصادية       دقيق للغايـة  ال

علـى مختلـف األصـعدة الـسياسية واالقتـصادية          تمر به مصر     الذى
 .واالجتماعية واألمنية

ـ            ةفقد واجه االقتصاد المصري تحديات بالغة خالل األعـوام الثالث
 مـن صـعوبات   ابهالماضية تزامناً مع مرحلة التحول السياسي وما صاح  

 .ا دون شك كل بيت في مصرمتأثر به على الجانبين االجتماعي واألمني
 االستحقاقات الدستورية  مصر أمامها مستقبل واعد بدأ بإتمام     إال أن   

 ٢٠١٤ يناير في شهر     بصدور دستور جديد للبالد    على الصعيد السياسي  
ء بـإجراء   وإنتهـا ،   في شهر مايو من نفس العام       الرئاسية ثم االنتخابات 
 فـضالً عـن   ،   خالل األشهر القليلة القادمة بإذن اهللا      برلمانيةاالنتخابات ال 

كمـا أن   . المصريالشارع  النسبى فى   ستقرار  اإلتحسن األحوال األمنية و   
 سالم اجتماعي مجدداً يحتاج بجانب كل ذلك تحقيقبناء الثقة في االقتصاد   

تكفـى لتـشغيل    ي  مدعوم بسياسات اقتصادية تحقق معدالت نمو اقتصاد      
الموارد المتاحة  وتوزيع أفضل للدخولالداخلين الجدد لسوق العمل وتدعم 

 خاصة الفقراء والفئـات األولـى بالرعايـة         ،على مختلف فئات المجتمع   
 . الطبقة المتوسطةى من أبناء األدنخولالدصحاب وأ



  

إال أنه واجب علينا أن نوضح الصورة كاملة للمـواطن المـصري            
 خـالل هـذه    اقتصاد بالده عة وحجم التحديات التي تواجه      عرف طبي يحتى  

ستراتيجية التعامل معها وصوالً لنقطة االنطـالق،       االمرحلة بالغة الدقة، و   
العمل الجاد بـل تقـديس قيمـة    دون استثناء  جميع  ال يتطلب من    ماوهو  

 التى يؤديها، بجانب أن هناك عدد       المهام العمل دون النظر لكبر أو صغر     
تحقـق  ل أصبحت حالة وعاجلة   التى ضروريةالقتصادية  االات  صالحاإل من

ستعادة الثقـة فـي سـالمة الـسياسات         مدعوماً بإ   استقراراً في النهاية 
 مما يدفع عجلة النمو والتشغيل      للبالداالقتصادية واستدامة الوضع المالي     

 .جودة الحياة للمواطن المصرى ، وتحسينلشبابنا

مرتفعة  في معدالت تضخم     راتهتنعكس مؤش المشهد االقتصادي   إن  
، وتراجع في معـدالت النمـو       %١١ -% ١٠  بين  فى المتوسط  تتراوح

 معدالت البطالة لتسجل    أدى الى زيادة  ، وهو ما    %٢ إلى حدود االقتصادي  
بين الشباب في % ٢٥ هذه المعدالت عن    وترتفع ،%١٤ -% ١٣بين  ما  

 . سنة٢٥ – ١٦الفئة العمرية من 

% ١٣,٧موازنة العامة للدولة ليصل إلى      كلى لل عجز ال الرتفع  إ كذلك
خـالل  % ١٢ يقارب، ومن المنتظر أن     ٢٠١٢/٢٠١٣في العام الماضي    

لألجور كبيرتين   مثقالً بفاتورتين    ، في أحسن األحوال   ٢٠١٣/٢٠١٤عام  
على معدالت الفقر   بالصورة المرجوة   والدعم، ومع ذلك لم ينعكس أثرهما       

وجدير بالذكر أنـه    . رضيةاطن بصورة م  أو تحسن األحوال المعيشية للمو    
أى باستبعاد اإليرادات والنفقـات غيـر       (فى حالة حساب العجز الهيكلى      

% ١٥٫٨ كانت لتـسجل     ٢٠١٣/٢٠١٤فإن نسبة العجز خالل     ) المتكررة
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من الناتج المحلى، وهو أمر بدأت الحكومة بالفعل فى اتخـاذ إجـراءات             
ضريبية تشمل تعديالت قانون    هيكلية للسيطرة عليه ومن أهمها إجراءات       

، وقـرار رئـيس الجمهوريـة       ٢٠٠٨ لسنة   ١٩٦الضريبة العقارية رقم    
 إلقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثـالث سـنوات         ٢٠١٤ لسنة   ٤٤بقانون رقم   

 مليون جنيه، وكذلك إعداد     ١على الدخول واألرباح أعلى من      % ٥بنسبة  
دخل تهـدف   مجموعة تعديالت تشريعية أخرى فى قانون الضريبة على ال        

لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها وزيادة مـوارد الدولـة مـن خـالل             
تخضيع صافى األرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل علـى األوراق           
المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات األرباح، ويصاحبها فـى ذات      

ادية الوقت إلغاء لضريبة اإلضافة المقررة على بعض التعامالت االقتـص         
وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة واحد فى األلف على التعـامالت بالبورصـة،            
واضافة أحكام تمكن مصلحة الضرائب من وأد بعـض أنـواع التخطـيط             

  .الضريبى الضار دون أى تأثير على القرار االستثمارى

وسوف تتطلب المرحلة الحالية اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على         
ض معدالت العجز على مـدار الـثالث سـنوات          الدين العام من خالل خف    

المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدالت الدين العام ألجهـزة           
من الناتج المحلى كمتوقع لعام     % ٩٣,٦الموازنة العامة للدولة من نحو      

 ٢٠١٦/٢٠١٧مع حلـول عـام      % ٨٥-٨٠ إلى ما بين     ٢٠١٣/٢٠١٤
تورية فـى زيـادة مخصـصات       اإلستحقاقات الدس تنفيذ  أخذاً فى اإلعتبار    

 .الصحة والتعليم والبحث العلمى
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توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى        وفي نفس الوقت    
 المعاشات، وفض التـشابكات     منظومةصالح  إ ؛عدة سنوات مقبلة أهمها   

 إجراء تطوير هيكلي شامل     الدولة باإلضافة إلى  المالية بين مختلف جهات     
 المملوكة للدولة من خالل إطار مؤسسي  ة والخدمية  اإلنتاجي األصوللكافة  

متطور، إلتخاذ اإلجـراءات التـشريعية والمؤسـسية لتحـسين منـاخ            
 .اإلستثمار

وزيـادة   فإن تحقيـق االنطـالق االقتـصادي         وبناء على ما تقدم   
 االسـتحقاقات   إتمـام  خاللنفاق على البعد االجتماعي من      اإلمخصصات  
، التعليم والصحة والبحث العلمـي    مجاالت   زيادة اإلنفاق على  بالدستورية  

الممول من مصادر تمويل مـستدامة، والتوسـع فـى شـبكة الـضمان              
 تحقيق الحمايـة    لك وكذ اإلجتماعى والدعم النقدي للفئات األولى بالرعاية     

 للـبالد  واستعادة االسـتقرار المـالي       ،لمختلف أبناء الشعب  اإلجتماعية  
تتطلب السير في ظاهرها  وإن كانت ،والسيطرة على عجز الموازنة العامة

مضادة إال أنها من واقع المشهد الحالي لالقتصاد المـصري          في اتجاهات   
 -:بالتوازي في ضوء المنطلقات التالية هاتستدعي التعامل مع

قتصاد الوطني بحيث    تغيير جذري في منهجية إدارة اإل      إحداث : ًأوال
 من منطلق   وليسومن منظور كلي،    تتم إدارته كوحدة واحدة     

 مـصالح فئويـة     من واقع  إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو    
 . ضيقة
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 وأهمها القواعـد اإلنتاجيـة      قتصاديةاإلتوسيع كافة القواعد     : ًثانيا
 والقواعد  ،، وقواعد الدخول  )خاصة في مجال األمن الغذائي    (

،  لتشمل األنشطة والدخول التى التخـص الفقـراء        الضريبية
خلية والخارجيـة، وقواعـد الحمايـة       وقواعد األسواق الدا  

  األحـوال المعيـشية     فـى  تحـسن  بمـا يحقـق      جتماعيةاإل
تحقيـق  التي من شـأنها     من المجاالت    ، وغيرها للمواطنين

الثقـة فـي اسـتقرار الوضـع        زيـادة   العدالة االجتماعية و  
 .اإلجتماعىالسالم إرساء دعائم  واإلقتصادى

الح الفقراء والفئات األقـل     إعادة توزيع الموارد المتاحة لص     : ًثالثا
نفاق العام والتخلص   دخالً من خالل إعادة ترتيب أولويات اإل      

تحـسين  مـسألة    من بنود الدعم غير الفعال فـي         يالتدريج
 وعلـى   ، مـصر  من شعب األحوال المعيشية للسواد األعظم     

 وكذلك السيطرة على تسرب الدعم لغيـر        ،رأسها دعم الطاقة  
 للـدعم   ي االنتقـال التـدريج    مستحقيه من خالل العمل على    

 تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ     بصورة عادلة  يالنقد
 .عزة نفسه

ًرابعا
تشجيع آليات اإلقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها        : 

طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولـة          
 وإقرار  واألطر الحاكمة لتنظيم األعمال واإلستثمار وتحديثها،     

 .التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات
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ًخامسا
ال إجراء إقتصادى إال ويصاحبه إجراء إجتماعى يحقق قـدر           :   

من الحماية اإلجتماعية للفئات األولى بالرعاية، كما أنـه ال          
إجراء إجتماعى إال إذا كان محدد مسبقاً مصدر تمويلـه، أو           

 .ى إضافىأن يكون مدعوماً بإجراء اقتصاد

ًسادسا
التسعير السليم لمواردنا الطبيعية وعلـى رأسـها منتجـات           : 

 بمـا   الناضـبة مختلف مواردنا    و المناجم والمحاجر والطاقة  
 أبناءالعدالة في توزيع الثروات بين    ترشيد االستهالك و  يحقق  
 .القادمةجيال  واأليبين الجيل الحالوكذا  ما  ،الوطن

ًسابعا
يثة في مجال إدارة المالية العامة بما يحقق         الحد األطرتطبيق   : 

 اإلنفاقويرفع من عائد    في إدارة الخزانة العامة     كفاءة أعلى   
  .يالحكوم

 إعـادة وسوف ترتكز السياسة المالية خالل المرحلة القادمة على         
 وتحقيـق   اإلجتماعية تحقيق العدالة  من أجل ترتيب أولويات اإلنفاق العام     

 وتحـسين األحـوال     ،راء والفئات األولى بالرعاية   كبر حماية ممكنة للفق   أ
المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدالت النمو من خالل االستثمار          

 والمشروعات المشتركة بين القطاعين العـام والخـاص تحـت     الحكومي
 ستتطلب توفير مـوارد ماليـة       األمور إال أن هذه     ،)PPP(شراكة  مظلة  

عتبـار أن الـسيطرة علـى        اإل ياألخذ ف ومع  . ضخمة وتدفقات مستمرة  
 فإنه ال   ، قصوى أولويةباتت  معدالت العجز بالموازنة العامة والدين العام       
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 مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة         
ال تقتصر بأى حال على التسعير وإنما أيضاً من خـالل تنويـع مـصادر               

وتطبيق آليات للتوزيـع الهـادف مثـل        الطاقة، ورفع كفاءة إستخدامها،     
 زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم       البطاقات الذكية، والعمل على   

 ال تزال تتحقق  يمن خالل تضمين الدخول الكبيرة والمعامالت الضخمة الت       
 أمـر ال يخـص فقـط    وللتأكيد؛ فإنه خارج المظلة الضريبية إلى داخلها،      

ة لإلنفاق العام علـى مختلـف المجـاالت،         المالية المطلوب موارد  الزيادة  
يضاً بتحقيق العدالة االجتماعية من خالل المـساهمة فـى          ولكنها تتصل أ  

 . على مختلف فئات المجتمعتوزيع االستحقاقات وااللتزامات 

اإلضافية بعدد من التعديالت التشريعية     الدفع   وزارة المالية    وتعتزم
الجمارك، وقانون المزايـدات    ومنها إدخال تعديالت جوهرية على قانون       

منظومة الضريبة على القيمـة المـضافة       تطبيق   والمناقصات، واستكمال 
  العقارية قانون الضريبة تطبيق  بدء  ، بجانب   )يالمطبقة حالياً بشكل جزئ   (

 حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيـرة مـن أبنـاء الطبقـة             حيث يحقق 
 للنقـاش حـول هـذه        حلقات عدة وزارة المالية    وقد أطلقت . المتوسطة

على موقع الوزارة للتواصل ) Blog ( مدونة طرح تمالموضوعات وكذلك
ي، وكـان    واالقتـصاد  يإلصالح المال بخصوص ا حول مقترحات المجتمع    

وعلى جانب آخر، فقد بدأ العمل على     . للعديد من هذه المقترحات نفع بالغ     
 ضـمن  تطوير منظومة المشتروات الحكومية وادارة المخزون الحكـومى      

 .اجراءات توفير النفقات
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ي وتستهدف وزارة المالية خفض معدالت العجز خالل العـام المـال   
من النـاتج المحلـى      %١٠,٥ -% ١٠ حو إلى ن  ٢٠١٤/٢٠١٥ الجديد

ما حصلت عليه مصر    ع  االعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية     يخذاً ف أ
ولى مـن   ة األ  وتمويل المرحل  ،٢٠١٣/٢٠١٤ أثناء العام المالى     اًاستثناء

 مليار ٢٢زيادة على الصحة والتعليــم ب االستحقاقات الدستورية لإلنفاق 
 إضافية عن الزيـادة     مليار جنيه  ١١جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ       

 الحـد    تطبيـق  ، وتمويل أعباء  الطبيعية فى اإلنفاق على هذين القطاعين     
ـ   وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكل      ،األدنى لألجور  د  حـدو  يية ف

  . القادمي مليار جنيه خالل العام المال١٠٠-٩٠

سـالمة  تـدعيم    و يقتصاد المصر  كفاءة اإل  ي الثقة ف  إعادة بناء ن  إ
مـن  مثل أهـم عنـصر      بحزمة إصالحات هيكلية ي   السياسات الحاكمة له    

قتصاد من أزمته الحالية وتحسين األحـوال المعيـشية          خروج اإل  عناصر
عدالت التشغيل ووجود مـوارد ماليـة تـسمح         للمواطنين نتيجة زيادة م   

 فـإن ضـبط     يوبالتـال . باإلنفاق على الخدمات والمرافق بصورة أفضل     
قتصاد الكلى وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان        مؤشرات اإل 

 تعد ترفـاً  لمجراءات هيكلية وجادة إ بميزان المدفوعات من خالل      يالجار
قتـصاد   ذلك كله هو تغيير منهجيـة إدارة اإل         إال أن األهم من    ؛و اختياراً أ

 .تهاء الدولة ورفع كفاومختلف مرافق يالقوم
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 األولالفصل 
 ــــ  

  اإلطار العام ملشروع
  املوازنة العامة للدولة

 ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة املالية 
 ـــــ

 
 رئيس مجهورية مصر العربية/ السيد 

 كخطوة ٢٠١٤/٢٠١٥يأتى إعداد مشروع الموازنة للعام المالى 
 توفير من خاللنحو تحقيق عدد من األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية 

اإلعتمادات المطلوبة لتلبية تطلعات المواطنين فى تحسين مستوى 
لة اإلجتماعية، باإلضافة إلى المعيشة، وخفض معدالت الفقر، وتدعيم العدا

سس سليمة للنمو اإلقتصادى الشامل، وتحقيق اإلستقرار أوضع 
اإلقتصادى واإلستدامة المالية على المدى المتوسط، وتخفيف أعباء 

 . الديون وخدمتها عن األجيال القادمة

ويعرض هذا الجزء األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية للسياسة 
اكمة إلعداد مشروع موازنة العام المالى المالية والمبادىء الح

خالله إعداد من ، كما يعرض اإلطار اإلقتصادى الذى تم ٢٠١٤/٢٠١٥
مشروع الموازنة ويشمل تطورات أداء اإلقتصاد العالمى، وأهم التحديات 

ثم يعرض المالمح . التى تواجه اإلقتصاد المصرى فى الوقت الراهن
وع الموازنة المعروض، بالتركيز على الرئيسية للتقديرات اإلجمالية لمشر

كما يعرض هذا الجزء . ما تضمنه من إنفاق لتدعيم العدالة اإلجتماعية
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أهم اإلصالحات المالية التى يشملها مشروع الموازنة والتي تعد خطوة 
رئيسية نحو إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام وتوفير موارد مالية 

تزاماتها فى اإلنفاق التنموى، وتضمن منتظمة تمكن الدولة من تنفيذ إل
 .ق اإلستقرار المالى على المدى المتوسطيتحق

 األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية للسياسة املالية: ًأوال
تتمثل األهداف الرئيسية للسياسة المالية التي تم على أساسها 

 : في التالي٢٠١٤/٢٠١٥إعداد مشروع الموازنة للعام المالي 

 : التشغيلزيادة معدالت -١
التشغيل هو خط الدفاع الحصين واألهم في محاربة الفقر وتحـسين           

األحوال المعيشية، وهو ما يتطلب عودة تدفقات االستثمار المحلـي          

وهناك عدة عناصر رئيسية للدفع بعجلـة       . واألجنبي بصورة مستقرة  

االستثمار والتشغيل إلى المعدالت المطلوبة لتوليد فرص عمل حقيقية         

مالية ينتجها النشاط االقتصادي ذاتياً تتلخص فـي البنـود          وفوائض  

 : التالية
تحقيق االستقرار االقتصادي على مستوى المؤشـرات الكليـة          -أ 

وأهمها خفض معدالت العجز بالموازنة العامة، والميزان الجاري   
والتـي  (بميزان المدفوعات ومعدالت التضخم، وتكلفة التمويـل        

، )خاطر في االقتصاد المـصري    تعكس في طياتها أيضاً حجم الم     
وكذلك يجب أن يتم    . مما يحقق زيادة معدالت االدخار واالستثمار     

تحقيق هذا اإلستقرار من خالل إجراءات اقتصادية هيكلية مـع          
مراعاة االعتبارات المؤسـسية الداعمـة السـتقرار الـسياسة          

 .االقتصادية والقدرة على توقعها
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اتية لالستثمار ويشمل   تحسين مناخ األعمال وتحقيق بيئة مو      -ب 

ذلك مراجعة التشريعات االقتصادية والتأكد من تنقيتهـا وعـدم          

وجود تضارب في طياتها، وحماية العقود التي تمت فى السابق          

طالما أنه لم يشبها شائبة فساد، وهو ما يبعث برسـالة هامـة             

نحو جدية مصر في احترام تعاقداتها، واتخاذ كافة اإلجـراءات          

 استصدار التراخيص والعمل في بيئـة صـحية         الداعمة لسرعة 

  .لألعمال تتسم باليسر والمنافسة العادلة والقدرة على التنبؤ
التأكيد على توفير الطاقة المطلوبة لمختلف األنشطة بما فـى     -ج 

ذلك من تنوع مصادرها واإلتجاه بقوة نحـو الطاقـة الجديـدة            

  . والمتجددة
العمل وواجبات كـل    تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب        -د 

من الطرفين بما يحقق الصالح العام للشعب المـصري، ويـدعم      

رفع إنتاجية العامل المصرى لتواكب المعدالت العالمية بالنـسبة         

   .لألجر، ومع اإلهتمام بالتدريب والتأهيل
إلغاء كافة السياسات الداعمة لتوجيه رؤوس األموال لالستثمار         -ه 

طاقة وهي بطبيعتها غير كثيفـة      في صناعات كثيفة االستخدام لل    

  . إلستخدام العمالة كنسبة إلى حجم استثماراتها
توسيع نطاق أسواق التصدير ونوعية المنتجـات المـصدرة،          -و 

وإلغاء أي سياسات داعمة لتصدير منتجـات ال تتميـز بقيمـة            

 .مضافة عاليه، أو بوفرة فى التشغيل
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 االسـتيعابية   التطوير المستمر للبنية التحتية وتوسعة طاقاتهـا       -ز 

خاصة في مجاالت النقل والطاقة والصناعة وتوسـعة الرقعـة          

الزراعية وغيرها، باإلضافة إلى التوسع فـى إسـتخدام آليـة           

المشاركة بين القطاعين العام والخاص لإلسـراع مـن تنفيـذ           

 .مشروعات جديدة فى البنية األساسية ورفع كفاءتها

تواكب احتياجـات   استحداث آليات جديدة للتمويل بشكل مستمر        -ح 

 .السوق المختلفة وتتسم بالمرونة الالزمة

تعزيز حزم التنشيط االقتصادي السابق إقرارها والتـى تنـصب           -ط 

على رفع االستثمارات العامة في المقام األول بحـزم موجهـة           

 –االتصاالت (للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط االقتصادي 

، وتسهم في توسعة    )كان اإلس – السياحة   –الصناعات التحويلية   

طاقاتها وقواعدها اإلنتاجية من جانب وإعادة هيكلة استثمارات        

القطاع الخاص بها من جانب آخر لزيـادة تنافـسية االقتـصاد            

 .المصري

زيادة مخصصات اإلنفاق اإلستثمارى الـذى يـتم مـن خـالل             -ي 

وقد اشـتمل مـشروع     . الموازنة العامة للدولة بصورة مباشرة    

 علـى   ٢٠١٤/٢٠١٥ة للعـام المـالى الجديـد        الموازنة العام 

مخصصات االستثمارات الممولة من الخزانـة بنـسبة تجـاوز          

مـن ضـمن جملـة      ( مليار جنيه    ٤٥ لتصل إلى نحو     %٣٠,٨

 مليار جنيه فـى  ٣٤,٤، مقابل   ) مليار جنيه  ٦٧مخصصات نحو   

 .، وهى من أعلى معدالت الزيادة٢٠١٣/٢٠١٤عام 
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كبرى مثل مشروع تنمية أقلـيم      القيام بتنفيذ مشروعات تنموية      -ك 

قناة السويس، ومشروع ازدواج ممـر القنـاة، ومـشروعات          

التوسع العمرانى وهو ما من شأنه توفير فرص عمل ضـخمة           

   .ألبناء مختلف المهن والصناعات

  تدعيم العدالة االجتماعية -٢
على الرغم من المخصصات الضخمة التي تم توجيهها على مـدار           

فاق على المجاالت الداعمة للبعد االجتماعي إال       العقود الماضية لإلن  

أن هذا لم ينعكس على األحوال المعيشية للمصريين بصورة تتناسب 

فقد حاولت الحكومات المتعاقبة احتواء الطموحات   . مع حجم اإلنفاق  

الشعبية من زيادة في األجور والمعاشـات، ومـع الحفـاظ قـدر             

دمات العامة رغم ارتفـاع  المستطاع على وفرة المواد الغذائية والخ 

تكلفتها بصورة مضطردة، إال أن هذا لم ينعكس بالـشكل المـأمول            

على جودة الحياة نظراً لعدم توافر الموارد الكافيـة لـذلك والتـى             

 .تمتصها هذه الزيادات وباقى الحتميات

ومع اتساع فجوة العجز بالموازنة العامة لم يتم تحقيق تقدم علـى            

ء في محاربة الفقـر أو تحـسين األحـوال          الجانب االجتماعي سوا  

المعيشية للمواطنين يتناسب مع المبالغ والمخصـصات الـضخمة         

لإلنفاق على الدعم والتحويالت النقدية والبرامج االجتماعية التـي         

 مليار جنيه على مدار الـسنوات العـشر األخيـرة،           ١٠٠٠قاربت  

في البنيـة   بخالف ما تم إنفاقه على الصحة والتعليم واالستثمارات         

التحتية، لذا بات ضرورياً أن تكون هناك وقفة جادة وحاسمة فـي            

تغيير منهجية إدارة االقتصاد القومي وفاعلية اإلنفـاق الحكـومي          
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كما أصبحت هناك ضرورة إليجـاد      . خاصة على الجانب االجتماعي   

موارد مالية تمكن الحكومة من الوفاء بحـق المـواطن المـصري     

له المعيشية وتحقيق مظلة حماية اجتماعية      األصيل في تحسين أحوا   

 . كريمة توفر له األمان

ومن هنا فإن الحكومة تنظر إلى مفهوم العدالة اإلجتماعية بمفهوم          

واسع وشامل يتعدى مجرد وضع حد أدنى أو أقصى ألجور العاملين     

فى الدولة أو تنفيذ  بعض برامج الدعم المختلفـة، ليـشمل كافـة              

لية واإلقتصادية من حيث أولويـات اإلنفـاق،        أركان سياساتها الما  

والتوزيع الجغرافى لإلستثمارات، والسياسات الـضريبية المتبعـة،        

وتحقيق العدالة فى توزيع األعباء المترتبة على تنفيذ اإلصـالحات          

 .المالية ، وحماية الفئات األولى بالرعاية، وتقليل معدالت الفقر

مة لتدعيم اإلنفاق على البعـد      وبشكل أكثر تحديداً فإن برامج الحكو     

اإلجتماعى تقوم على محورين رئيسيين بخـالف زيـادة معـدالت           

 :التشغيل كما سبق شرحه

ويشمل ذلك تحقيـق    : توفير وتحسين الخدمات العامة األساسية     -أ 

تحسن مباشر وملموس في مستوى الخدمات والمرافق وأهمها         

وأنواعـه  الخدمات الصحية بكافة أشكالها والتعليم في مراحلـه         

المختلفة، والبنية التحتية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي        

واإلسكان والطرق واألمن العام ووسائل النقـل العـام بـصوره     

المختلفة، والثقافة، وغيرها من الخدمات التـى تمثـل تمكـين           

حقيقى للمواطن ينعكس على مستوى معيشته اليومية، وقدرتـه         

 .مية البشرية بكافة أشكالهاعلى الخروج من الفقر، وتحقيق التن
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 إعادة صـياغة بـرامج      :إتباع سياسات للحماية اإلجتماعية    -ب 

الدعم لتتحول تدريجياً إلى دعم نقدي مباشر يحقق العيش الكريم          

تحـسين سياسـات اإلسـتهداف لوصـول الـدعم          لصاحبه، و 

لمستحقيه، وذلك من خالل تطبيق برامج أكثر فاعليـة وكفـاءة           

بالرعاية، بما في ذلك تحـسين مـستوى        لحماية الفئات األولى    

 .معيشة أصحاب المعاشات، وذوى اإلحتياجات الخاصة

  تحقيق اإلنضباط واإلستقرار المالى -٣
إن هدفى إرتفاع معدالت التشغيل وزيادة اإلنفـاق اإلجتمـاعى لـن            

يتحققا دون وجود إستقرار مالى وإقتصادى على المدى المتوسـط،          

لية منضبطة ومتوازنة تضمن توليد     وهو ما يتطلب إتباع سياسات ما     

موارد مالية متجددة ومنتظمة إليجاد تمويل يكفي لتلبيـة طموحـات     

 .الشعب المصري في مستوى معيشي أفضل

 وسوف يتطلب تحقيق اإلستقرار المالى إتخاذ إجراءات اقتـصادية         

جادة وفاعلة يتحمل عبئها وجوباً جميع القطاعات دون استثناء عدا          

دي الدخل وحدهم والذين سـتكفل الدولـة حمـايتهم        الفقراء ومحدو 

 .وتحسين أحوالهم

وتقوم هذه اإلجراءات على إعادة ترتيب أولويات اإلنفـاق وتـدعيم           

العدالة الضريبية بما يحقق وفراً وزيادة في موارد الدولـة تـسمح            

بخفض معدالت عجز الموازنة والدين العام، باإلضافة إلـى توجيـه           

تمويل برامج تنموية واإللتزامات المـستحدثة      موارد إضافية كبيرة ل   

فى اإلنفاق اإلجتماعى خاصة في مجاالت التعليم، والصحة، والحـد          
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األدنى لألجور، وزيادة المعاشات، ومضاعفة المستفيدين من معاش        

 ومراعاة زيادة هذا العـدد      ٢٠١٤/٢٠١٥الضمان اإلجتماعى خالل    

 .تدريجياً فيما بعد

جز الموازنة العامة ومعدالت الدين العام وسوف يسهم إعادة مسار ع

إلى طريق اإلستدامة المالية في إعادة الثقة في اإلقتـصاد، وزيـادة         

تدفقات رؤوس األموال إلى مصر، وتخفيف الـضغوط علـى سـعر            

الصرف، وتقليل تكلفة اإلقتراض في السوق، باإلضافة إلى تخفيـف          

 .أعباء خدمة الدين عن األجيال القادمة
 

ألسس واملبادئ الىت مت مراعاتها عند إعداد مشروع وتتمثل ا
 :املوازنة فى التايل

 
تنفيذ كافة االلتزامات المرتبطة بإستحقاقات الدستور وفى مقـدمتها          -١

زيادة اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بـشكل تـدريجي    

على مدى ثالث سنوات للوصول إلى المعدالت المستهدفة لإلنفـاق          

لإلنفـاق  % ٣مجاالت كنسبة من الناتج المحلى وتشمل       على هذه ال  

لإلنفاق % ٢لإلنفاق على التعليم قبل الجامعى، و% ٤على الصحة، و

لإلنفاق على البحث العلمى، كما تشمل      % ١على التعليم الجامعى، و   

تغطية االلتزامات التي تم إقرارها من الحكومات السابقة مثل الحـد           

 ألصحاب المعاشات، وأجور العـاملين      األدنى لألجور، وتحقيق زيادة   

بالدولة، مع مراعاة تصويب بعض المشاكل الهيكلية المزمنـة فـي           

 .هذه الزيادة
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مراعاة العدالة فى توزيع اإلنفاق العام على مستوى اإلنفاق الجاري           -٢

واإلستثمارى بحيث يصل إلى الفئات األكثر احتياجا، وتحقيق العدالة         

حافظات خاصة فيمـا يخـص إتاحـة        فى التوزيع الجغرافي بين الم    

 .المرافق والخدمات العامة
عدم تضمين تقديرات مشروع الموازنة لألثـر المـالى ألى إجـراء            -٣

إصالحى إال بعد إقراره من مجلس الوزراء حفاظاً علـى مـصداقية            

الحكومة ومراعاة الشفافية فيما تتبنـاه الحكومـة مـن سياسـات            

 .وإصالحات
قتصادى إال إذا كان مغطى بـإجراءات       عدم إتخاذ إجراء لإلصالح اإل     -٤

تحقق قدر من الحماية اإلجتماعية للفئات األولى بالرعاية أو علـى           

األقل إعادة توزيع جزء من هـذه اإلجـراءات لتحـسين أحـوالهم             

 .المعيشية
التأكد من أن أى إجراء إجتماعى ال بد أن يكون له التمويل الحقيقى              -٥

 .تصادى وإستقرارهبما ال يؤثر على سالمة البنيان اإلق
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 املوقف املاىل واإلقتصادى : ًثانيا
 واألسواق اخلارجية تطورات أداء االقتصاد العاملى -أ 

تمثل التطورات اإليجابية لإلقتصاد العالمى والتوقعات بمزيد من 

التحسن خالل العام القادم، باإلضافة إلى إستقرار مستوى أسعار السلع 

 مؤشرات إيجابية لمناخ دولى داعم للنمو الرئيسية فى األسواق الدولية،

اإلقتصادى فى مصر فى حالة اإلستفادة الداخلية من هذه التطورات لجذب 

اإلستثمارات ورؤوس األموال، وزيادة حجم الصادرات المصرية، 

 .باإلضافة إلى عودة السياحة لمعدالتها المرتفعة
 

بريل وتشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة فى ا

 إلى أنه من المتوقع أن يشهد االقتصاد العالمى خالل عامى ٢٠١٤

% ٣,٦ بعض التحسن، ليسجل معدالت نمو قدرها ٢٠١٥ و٢٠١٤

؛ ٢٠١٣خالل عام % ٣على التوالى مقارنة بمعدل نمو قدره % ٣,٩و

ويرجع ذلك فى األساس لتحسن أداء الدول المتقدمة خالل النصف الثانى 

الطلب الكلى، وبدء إنحسار آثار أزمة الديون فى  وزيادة ٢٠١٣من عام 

منطقة اليورو، باإلضافة إلى اإلرتفاع الذي شهدته صادرات الدول 

 )١جدول . (الصاعدة
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٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥المنطق  ة/   الدول ة 

٠٫٤٥٫٢٣٫٩٣٫٢٣٫٠٣٫٦٣٫٩-٢٫٧اإلقتص اد الع المى  
٣٫٤٣١٫٧١٫٤١٫٣٢٫٢٢٫٣-٠٫١ال دول المتقدم  ة 

٢٫٨٢٫٥١٫٨٢٫٨١٫٩٢٫٨٣٫٠-٠٫٣-الوالیات المتح دة 
٠٫٤٤٫٤٢١٫٦٠٫٧٠٫٥١٫٢١٫٥منطقة الی  ورو

١٫٠٥٫٥٤٫٧٠٫٥١٫٤١٫٥١٫٤١٫٠الیاب ان 
١٫٠٢٫٤٤٫٥٢٫٧١٫٥٢٫١٢٫٩٢٫٩دول متقدم ة أخ رى  

٥٫٩٣٫١٧٫٥٦٫٣٥٫٠٤٫٧٤٫٩٥٫٣الدول الص  اعدة
٧٫٣٧٫٧٩٫٧٧٫٩٦٫٧٦٫٥٦٫٧٦٫٨الدول النامیة ف ى آس  یا 

صین ١/ ٩٫٦٩٫٢١٠٫٤٩٫٣٧٫٧٧٫٧٧٫٥٧٫٣ال
٣٫٩٨٫٥١٠٫٣٦٫٦٤٫٧٤٫٤٥٫٤٦٫٤الھند 

٥٫٣٦٫٤٤٫٩٤٫٨٣٫٤٢٫١٢٫٣٣٫١كومونویلث ال دول المس  تقلة 
٧٫٨٤٫٥٤٫٣٣٫٤١٫٣١٫٣٢٫٣-٥٫٢روسیا 

٤٫٣١٫٣٦٫٠٤٫٦٣٫١٢٫٧٢٫٥٣٫٠أمریك ا الالتینی  ة والك  اریبى  
٠٫٣٧٫٥٢٫٧١٫٠٢٫٣١٫٨٢٫٧-٥٫٢البرازی  ل

٥٫١٣٥٫٥٣٫٩٤٫١٢٫٢٣٫٢٤٫٥الشرق األوسط وشمال إفریقی  ا
٨٫٤١٫٨٧٫٤٨٫٦٥٫٨٣٫٨٤٫١٤٫٢المملك ة العربی ة الس عودیة   

صر٢/ ٣/ ٧٫٢٤٫٧٥٫١١٫٨٢٫٢٢٫١٢٫٢٣٫٢م
حراء ب الص   ٥٫٧٢٫٦٥٫٦٥٫٥٤٫٩٤٫٩٥٫٤٥٫٥إفریقیا جنو

١٫٥٣٫١٣٫٦٢٫٥١٫٩٢٫٣٢٫٧-٣٫٦جنوب إفریقی  ا١/
المص در :  ص  ندوق النق  د ال  دولى، تق  ریر آف  اق االقتص   ادى الع   المى، أبری   ل         ٢٠١٤. 

١/   تب  دأ التوقع  ات م   ن    ٢٠١٢، ولی     س  ٢٠١٣. 
ة للدول    ة      .  ٢/   وفق   اً لتق   دیرات مش   روع الموازن   ة العام   

٣/   س نة مالی ة، حی  ث تمث  ل     " ٢٠١١"   الس   نة المالی    ة   ٢٠١١/٢٠١٠. 

متوق ع 

(نس بة مئوی ة  )

فعلیات 

معدل نمو الناتج المحلى االجمالى في عدد من الدول ): ١(جدول 

 المختارة، باألسعار الثابتة
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مؤشرات التعافى فى وعلى الرغم من دالئل التحسن المشار إليها، فإن 

االقتصاد العالمي تواجه بتحديات ملموسة وفى مقدمتها إرتفاع مستويات 

الدين الحكومى فى الدول المتقدمة، وإستمرار المخاطر أمام النظام المالى 

العالمى، فضالً عن توقع حدوث تراجع فى معدالت نمو بعض اقتصاديات 

 .نمو االقتصاد العالميالدول الصاعدة والتي تسهم بقرابة ثلثى معدل 

 

من جهة أخرى، وبعد أن تبنت البنوك المركزية فى الدول المتقدمة 

فى الفترة الماضية سياسات توسعية لمواجهة حالة التباطؤ فى معدالت 

النمو االقتصادي، فإن هذه الدول تبحث اآلن إمكانية الخروج من هذه 

 الدول ولكن أيضاً السياسات مما سيكون له آثار مهمة ليس فقط على هذه

على باقى الدول الناشئة والنامية خاصة بالنسبة لسياسات أسعار الفائدة 

 . وتأثيرها على جذب اإلستثمارات وعلى أسعار الصرف

  

 فطبقاً ألحدث البيانات المنشورة     أما بالنسبة ألداء أسواق السلع الرئيسية،     

ادر عـن البنـك     فى تقرير آفاق أسعار السلع العالمية الربع سنوى والص        

، فقد شهد مؤشر أسعار السلع العالمية استقراراً        ٢٠١٤الدولى فى ابريل    

 نتيجة لعدة عوامل منهـا  ٢٠١٤واسع النطاق خالل الربع األول من عام        

ـ        فقـط مقارنـة    % ٠,٤التغير الطفيف فى أسعار الطاقة والتى إرتفعت ب

 بنـسبة   ؛ بينما انخفضت أسـعار المعـادن      ٢٠١٣بالربع األخير من عام     

 .فى ضوء ضعف الطلب من الصين% ٣,٢
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 أسعار السلع األولية فى التجارة العالمية): ٢(جدول 

 

فى أسعار السلع خالل يكون هناك استقرار نسبى ومن المتوقع أن 

فمن ناحية، يتوقع أن تنخفض أسعار البترول . ٢٠١٥ و٢٠١٤عامى 

ألزمة الروسية قليال مقارنة بالسنة الماضية على الرغم من تداعيات ا

وفقا  و.األوكرانية بسبب ضعف احتمال حدوث اختالالت فى جانب العرض

ألحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولى، فقد سجلت أسعار البترول 

مايو -برميل خالل الفترة يوليو/ دوالر١٠٩نحو ) خام برنت(

برميل خالل نفس الفترة من العام / دوالر١١٠ مقابل ٢٠١٣/٢٠١٤

 .السابق

- ٢٣ -

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

أسعار الطاقة
٩٦٫٣١١٢٫٥١٠٨٫٧١٠٨٫٣١٠٥٫٠٩٩٫٦   خام برنت (دوالر للبرمیل)/١

١٠٫٨١٤٫٧١٦٫٦١٦٫٠١٥٫٨١٥٫٠   غاز طبیعى (الیابان، دوالر للملیون وحدة حراریة بریطانیة)

٨٫٣١٠٫٥١١٫٥١١٫٨١١٫٤١١٫٠   غاز طبیعى (االتحاد االوروبى، دوالر للملیون وحدة حراریة بریطانیة)

٤٫٤٤٫٠٢٫٨٣٫٧٤٫٥٤٫٧   غاز طبیعى (الوالیات المتحدة، دوالر للملیون وحدة حراریة بریطانیة)

أسعار مواد الغذاء والسلع األولیة
٢٩٤٫٠٢٤٨٫٢٢٩٧٫٣٢٧٤٫١٢٦٥٫٢٢٦٤٫٩   القمح األمریكى ( دوالر / طن)/٢

٤٤٩٫٨٥٤٠٫٧٥٩١٫٤٥٣٨٫٤٥٥٠٫٠٥٣٥٫٠   فول الصویا (دوالر / طن)

٩٧٨٫٦٩٣٢٫٢٩٠٩٫٤   ١،١٢٥   ١،١٦٨   ١،١٢٣   زیت فول الصویا (دوالر / طن)/٣

٤٨٨٫٩٥٤٣٫٠٥٦٣٫٠٥٠٥٫٩٤٣٠٫٠٤٢٥٫٠   األرز (تایالند، ٥%، دوالر / طن)

١٨٥٫٩٢٩١٫٧٢٩٨٫٤٢٥٩٫٤٢٢٥٫٠٢٣٥٫٠   الذرة (دوالر / طن)

٠٫٤٧٠٫٥٧٠٫٤٧٠٫٣٩٠٫٤٠٠٫٤٠   السكر (السعر العالمى، دوالر / كیلو جم)

٢٫٨٨٢٫٩٢٢٫٩٠٢٫٨٦٢٫٧٠٢٫٨٠   الشاى (متوسط األسعار العالمیة، دوالر / كیلو جم)

٣/ تعكس االرقام بیانات سنة مالیة، حیث تمثل "٢٠١١" السنة المالیة ٢٠١٢/٢٠١١. تم احتساب متوسط سعر زیت فول الصویا وفقا ألسعار الزیت المستقبلیة (Futures) باالضافة لتوقعات صندوق النقد الدولى.

١/ تعكس االرقام بیانات سنة مالیة، حیث تمثل "٢٠١١" السنة المالیة ٢٠١٢/٢٠١١. تم احتساب متوسط خام برنت وفقا ألسعار خام برنت المستقبلیة (Futures) باالضافة لتوقعات صندوق النقد الدولى.
٢/ تعكس االرقام بیانات سنة مالیة، حیث تمثل "٢٠١١" السنة المالیة ٢٠١٢/٢٠١١. تم احتساب متوسط سعر القمح (Hard Red Winter and Soft Red Winter) وفقا ألسعار القمح المستقبلیة 

(Futures) باالضافة لتوقعات صندوق النقد الدولى.

(دوالر / وحدة) 

متوقع فعلیات

المصدر: البنك الدولى، تقریر آفاق أسواق السلع، أبریل ٢٠١٤.
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البنك الدولى: المصدر

تطور أسعار البترول العالمیة): ١(شكل 
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البنك الدولى: المصدر

تطور األسعار العالمیة للسلع): ٢(شكل 

زیت فول الصویا الذرة  *القمح
'(یعكس متوسط سعر القمح بنوعیھ * Hard Red Winter, and Soft Red Winter

 خالل  أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعى نسبيايتواكب مع ذلك توقع

 دوالر للمليون وحدة بريطانية حرارية خالل ٤,٥ لتسجل ٢٠١٤عام 

 من الصناعات كثيفة لزيادة الطلبعن العام السابق % ٢٢ بزيادة ٢٠١٤

 فى السوق األمريكى، على الرغم من استمرار ركود اإلستخدام للطاقة

وتجدر اإلشارة . لغاز الطبيعى فى السوق األوروبية واليابانالطلب على ا

إلى أن أسعار الغاز الطبيعى تختلف بشكل كبير بحسب المناطق وفقاً 

 . )٢جدول (لتكلفة اإلنتاج وأسلوب النقل 

 

 

، من ناحية أخرى، تأثرت أسعار الغذاء العالمية تذبذباً بعدة عوامل

إستقراراً فى ذائية مثل القمح والذرة أن تشهد أسعار السلع الغحيث يتوقع 

 . ز أسعار األربينما يتوقع إنخفاض ؛سعاراأل

 

- ٢٤ -



  

كما شهد متوسط سعر القمح األمريكى فى البورصات العالمية 

مقارنة % ١١,٦ بنسبة ٢٠١٣/٢٠١٤مايو -تراجعاً خالل الفترة يوليو

ة طن نتيجة زياد/ دوالر٢٨٨بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ متوسط 

المعروض بعد إلغاء روسيا وأوكرانيا لقيود التصدير وذلك رغم استمرار 

ومن المتوقع أن تستمر تلك . سوء المناخ بشكل عام خالل هذه الفترة

العوامل فى التأثير على سعر القمح العالمى، حيث يتوقع أن يسجل 

 . ٢٠١٤/٢٠١٥طن خالل / دوالر٢٦٥متوسط سعر القمح 

  التراجع فى الصويا فول زيت أسعار إستمرت وفى الوقت نفسه

مايو -طن خالل الفترة يوليو/ دوالر٩٩٠حيث بلغت متوسط 

عن نفس الفترة من العام المالى السابق % ١٦ بإنخفاض ٢٠١٣/٢٠١٤

ويتوقع أن يستمر سعر . زيادة المخزون العالمى مع زيادة االنتاج بسبب

ل عام طن خال/ دوالر٩٣٢زيت فول الصويا فى االنخفاض إلى 

، وذلك نتيجة لضعف احتمالية وجود اختالالت على جانب ٢٠١٤/٢٠١٥

 .العرض

  أهم التحديات الىت تواجه اإلقتصاد املصرى –ب 
ال يزال اإلقتصاد المصرى يعانى من اآلثار المصاحبة لمرحلة 

اإلنتقال السياسى وهو ما يفرض العديد من التحديات التى تتطلب مواجهة 

هد دون تأجيل أو تسويف، ليس فقط بهدف العودة حاسمة وبذل كل الج

إلى وضع إقتصادى سابق، ولكن لإلنطالق لمرحلة جديدة تحقق ما يصبو 

 .إليه المواطن من العيش الكريم والتنمية الشاملة
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وتتمثل أكبر هذه التحديات فى تباطؤ معدالت النمو اإلقتصادى 

ة لتوفير فرص عمل ليصل إلى معدالت تقل كثيراً عن المستويات المطلوب

للمواطنين، وإرتفاع معدالت البطالة والتضخم، وفى نفس الوقت إرتفاع 

عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مستقرة، باإلضافة إلى 

الضغوط على سعر الصرف مع اإلعتماد خالل الفترة الماضية على موارد 

ى ضوء محدودية إستثنائية لتحقيق التوازن فى المعامالت الخارجية ف

تدفقات اإلستثمارات األجنبية المباشرة ورؤوس األموال األجنبية والتراجع 

 .الحاد فى السياحة

 وفيما يلى أهم المؤشرات التى تعكس تطورات األداء اإلقتصادى 

 :والمالى

 إنخفاض معدالت النمو اإلقتصادى -١

 إلـى   ٢٠١٣/٢٠١٤تشير بيانات النصف األول من العام المـالى         

للناتج المحلى اإلجمالى وهو معـدل      % ١,٢ق معدل نمو قدره     تحقي

ينخفض بشكل كبير عن الطاقات المتاحة فى اإلقتصاد، وذلك تـأثراً         

بتراجع معدل النمو فى معظم القطاعات وتحقيق قطاعى الصناعات         

اإلستخراجية والسياحة لمعدالت نمو سالبة تأثراً بمراحل االنتقـال         

األحوال األمنيـة وتخـوف أصـحاب       السياسى وانعكاس ذلك على     

 .رؤوس األموال من الوضع االقتصادى على المدى المتوسط
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، كما تراجع معدل %٣٠فقد تراجع معدل نمو قطاع السياحة بنحو 

 قطاع إستخراج الغاز وخاصة% (٤نمو الصناعات اإلستخراجية بنسبة 

لنمو مسهماً بشكل سلبى في معدل ا% ٨,٢ بنسبة  والذى تراجعالطبيعى

فى ضوء إنخفاض حجم اإلستثمارات ) الفترة المشار إليهاالمحقق خالل 

األجنبية فى هذا القطاع وزيادة حجم المتأخرات المستحقة للشركاء 

وقد بدأت الحكومة تنفيذ برنامج لسداد . األجانب طرف هيئة البترول

، ومع تحسن الموقف ٢٠١٣المتأخرات للشركاء األجانب منذ ديسمبر 

 للهيئة فمن المنتظر عودة اإلستثمارات مرة أخرى داخل القطاع المالى

 .خالل الفترة القادمة
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الحكومة العامـة   و الزراعة   ى من قطاع  يعتبر كال وعلى نحو آخر،    

 خالل النصف األول من العـام المـالى         من أهم القطاعات المحركة للنمو    

ـ      الجارى  لىعلى التـوا  % ٥,٥و% ٣,٥، حيث سجال معدالت نمو تقدر ب

 نقطة مئويـة علـى      ٠,٥ و ٠,٦مما ساهم في نمو الناتج المحلى بنحو        (

بترولية والتـشييد   ال الصناعات التحويلية غير     اشهد قطاع ، كما   )التوالى

 ٠,٢ و ٠,٣بنسب مـساهمة    % (٣,٩و% ٢,٣والبناء معدالت نمو تبلغ     

 .على التوالى) نقطة مئوية

يجياً مـع عـودة     ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو اإلقتصادى تدر       

اإلستقرار السياسى ومعدالت الثقة فى اإلقتصاد المصرى ليرتفـع خـالل           

 %.٣,٢ إلى نحو ٢٠١٤/٢٠١٥العام المالى 
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 إرتفاع معدالت البطالة -٢
تعد معدالت النمو اإلقتصادى الحالية متدنية وغير كافيـة لخفـض           
معدالت البطالة أو إستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيـث           

، ٢٠١٤ مـارس    -فى الفترة يناير  % ١٣,٤غ معدل البطالة نحو     بل
. وتتضاعف هذه النسبة بين الشباب وبمعدالت أعلى بـين النـساء          

وعلى الرغم من توقع إرتفاع معدالت النمو بشكل تـدريجى إال أن            
 .نخفاض تدريجى فى معدالت البطالةذلك يتوقع أن يصاحبه أيضاً إ

 

 : زنة العامة ومعدالت الدين العاماإلرتفاع الكبير فى عجز الموا -٣
باستبعاد اإليرادات والمصروفات اإلستثنائية خالل العام الجارى، فإنه        
كان من المتوقع أن يرتفع العجز الهيكلى في الموازنة العامـة إلـى             

من الناتج المحلى، وهو تحد كبير يتطلب مواجهته بكل    % ١٥,٨نحو  
ى، باإلضافة إلى آثاره السلبية     جدية نظراً لعدم إستدامته بالشكل الحال     

على معدالت النمو والتشغيل ومستويات األسعار وتزايد أعباء الديون     
على األجيال القادمة، فضالً عن تراجع الثقـة فـى اإلقتـصاد ومـا             

 . يستتبعه من ضغوط سلبية على اإلستثمار والتوظيف
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-يـو وجدير بالذكر أن عجز الموازنة العامة للدولة خالل الفترة يول         

 مليار جنيـه، أو مـا   ١٨٩مايو من العام المالى الجارى قد بلغ نحو   

 مليـار   ١٦بنحو   وهو ما يقل   الناتج المحلى،  من% ٩,٢نحو   يعادل

 .المالى الـسابق   العام خالل نفس الفترة من    المحقق العجز جنيه عن 

ويرجع ذلك اإلنخفاض إلى ورود موارد ومنح نقدية وعينية إستثنائية          

وفى المقابـل إنخفـاض     .  مليار جنيه تقريباً   ١١٧نحو  ضخمة تقدر ب  

 .معدالت تنفيذ اإلستثمارات والحزم التنشيطية خالل نفس الفترة

 

ومن المتوقع أن يبلغ العجز الكلى فى نهاية العام المالى الجارى نحو           

% ١٣,٧مقابل  (من الناتج المحلى    % ١٢ مليار جنيه أى نحو      ٢٤٣

وأن يصل حجم الدين الحكومى العـام       ،  )من الناتج فى العام السابق    

مقابـل  (المحلى من الناتج   % ٩٣,٦ تريليون جنيه أى نحو      ١,٩إلى  

 . /١)فى العام السابقالمحلى من الناتج % ٩٣,٨
 

 إرتفاع معدالت التضخم -٤
 -بلغ متوسط معدل التضخم لحضر الجمهورية خالل الفتـرة يوليـو          

لفتـرة  فى نفـس ا % ٦,٧مقابل % ١٠,٣ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤مايو  

ية ئاذلغالسلع  ا ضعبر  عاسع أ فات ار من العام السابق؛ ويرجع ذلك إلى     

 .إلى جانب أثر فترة األساس من العام الماضى

                                                   
 مبدئیة حیث تم أعدادھا في ضوء أفضل ٢٠١٣/٢٠١٤ التقدیرات الخاصة بالعام المالى /١ 

یانات والمعلومات المتاحة، وقد تتغیر بمعدالت متفاوتة في ضوء الختامیات والتسویات الب
   .الفعلیة
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 إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن معدل النمو السنوى للتـضخم المحلـى            

 ٢٠١٤ مـايو خالل شهر   % ٨,٢ليسجل  شهد تراجعاً نسبياً    المحلى  

، بعد أن كان قد سجل أعلى نسبة        معاوهو أقل معدل تم تسجيله منذ       

 %.١٣ عند ٢٠١٣إرتفاع له خالل شهر نوفمبر 
 

 

 
  الضغوط على ميزان المعامالت الخارجية -٥

حقق رصيد اإلحتياطى الدولى من النقد األجنبى ارتفاعاً طفيفاً ليصل          

ـ  ٢٠١٤ مايو مليار دوالر خالل شهر ١٧,٣إلى   ١٧,٥مقارنة  بـ

 .  خالل الشهر السابقدوالرمليار 
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 ى األولتسعة أشهرتحسن ملحوظ خالل المن ميزان المدفوعات ورغم ما شهده 

 مليار دوالر   ٢,٢، محققاً فائض كلي بلغ نحو       ٢٠١٣/٢٠١٤من العام المالى    

% ٠,٧( مليار دوالر ٢، مقابل عجز قدره ) اإلجمالىمن الناتج المحلى  % ٠,٨(

إال أن خالل نفس الفترة من العام المالى الـسابق،   ) إلجمالى ا من الناتج المحلى  

تحقيق الحساب  ذلك يرجع إلى ورود موارد إستثنائية مساندة من دول الخليج و          

 تراجـع   فقد.  مليار دوالر  ٣,٥الرأسمالى والمالى لصافى تدفقات للداخل بنحو       

 مـدفوعاً    مليار دوالر،  ٠,٢نحو  ب ليحقق عجزاً    يةجارمعامالت ال عجز ميزان ال  

، باإلضـافة الـى    )السلعية والنقدية  (باإلرتفاع الملحوظ فى التحويالت الرسمية    

تحسن الميزان التجارى فى ضوء زيادة الصادرات بمعدل يفوق الزيـادة فـى             

تراجع الحصيلة بالنقد األجنبى مـن إيـرادات        الواردات، وذلك على الرغم من      

ن العـام المـالى الجـارى        مارس م  -خالل الفترة يوليو  % ٥٧السياحة بنحو   

 .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
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كذلك تجدر اإلشارة إلى حصول مصر على مساعدات خارجيـة مـن           

 ١٦,٧دول الخليج فى صورة منح وودائع ومواد بترولية بلغت نحو           

مليار دوالر خالل العام المالى الجارى، وهـو مـا يعكـس أن هـذا         

ملحـوظ فـى أداء المـوارد       اإلستقرار مؤقت لحين حدوث تحـسن       

الرئيسية للنقد األجنبى مثل الصادرات غير البتروليـة، والـسياحة،          

 .باإلضافة إلى اإلستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة

 

 طاقات كبيرة لإلنطالق -٦

ورغم كل التحديات السابق اإلشارة إليها، إال أن اإلقتصاد المـصرى        

على اإلنطالق فى وثبات سـريعة      يمتلك طاقات كامنة وقدرات هائلة      

نحو التقدم وتحقيق التنمية الشاملة نظراً لما يتمتع به من تنوع فى            

القطاعات ومصادر النمو، وطاقات وأصول إنتاجية غيـر مـستغلة          

بالشكل الكامل، وقطاع خاص أثبت قدرته على الديناميكية الكبيرة فى 

يمكن لهـا أن    األسواق الداخلية والخارجية، وموارد بشرية ضخمة       

تكون قاطرة النمو الحقيقية إذا ما أحـسن تـدريبها وإسـتخدامها،            

باإلضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز الذى يفتح مزيد من اآلفـاق           

لمشروعات ال يمكن أن يختص بها بلد إال مصر وهو ما يدفع بعجلة             

النمو االقتصادى الشامل الذى يلقى بثمـاره علـى مختلـف فئـات             

 .المصريين
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كما أن اإلنجازات التى تحققت على صعيد االستحقاقات الدسـتورية          

على المسار السياسى واستعادة قدر كبير من األمن ومضى الحكومة          

قدماً فى تنفيذ اإلصالحات المالية والهيكليـة والمؤسـسية، سـوف       

يسهم فى إستعادة الثقة فى اإلقتصاد المصرى ممـا يـنعكس علـى         

 وتدفق رؤوس األمـوال مـن الخـارج         زيادة اإلستثمارات المحلية  

بمختلف نوعياتها، باإلضافة إلى عودة السياحة لمعدالتها الطبيعيـة         

وبما ينعكس إيجابياً على كثير من القطاعات الـصناعية والخدميـة           

المرتبطة بها ويسهم فى زيادة معدالت التـشغيل وإرتفـاع دخـول            

 .األفراد بصورة حقيقية مرتبطة بإنتاج وإنتاجية فعلية
 

 ٢٠١٤/٢٠١٥املالمح الرئيسية ملشروع موازنة العام املاىل : ًثالثا

فى إطار تحقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعيـة الـسابق عرضـها          

ومواجهة التحديات اإلقتصادية الراهنة والملحة، وفى ضوء تطورات أداء         

 اإلقتصاد المصرى والعالمى وتوقعات األداء خالل العام المالى المقبل، تم         

 ليشمل الوفاء   ٢٠١٤/٢٠١٥إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى       

باإللتزامات المالية الواجبة والمستحدثة وإتخاذ الخطوات األولـى نحـو          

 .إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق وتحقيق اإلستخدام األمثل للموارد

ويعرض هذا الجزء المالمح الرئيسية لمشروع الموازنة، وأهم برامج         

فاق على البعد اإلجتماعى، واإلصالحات المالية التى تشملها تقـديرات        اإلن

سـط عنـد   الموازنة، مع عرض تقديرات المسار المالى على المدى المتو 

ويوضح الجدول التالى أهم اإلفتراضات التـى   .تطبيق اإلصالحات المالية

 :أتخذت كأساس ألعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
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ضات الرئيسية المستخدمة فى إعداد تقديرات مشروع اإلفترا): ٣(جدول 
 ٢٠١٤/٢٠١٥موازنة العام المالى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ٢٠١٤/٢٠١٥ديرات اإلجمالية لمشروع موازنة تقال -١
 ٢٠١٤/٢٠١٥تشير تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المـالى         

من % ١٠ مليار جنيه أو ما يعادل       ٢٣٩,٩إلى أن العجز الكلى يقدر نحو       
 عن العجـز المتوقـع خـالل عـام     يقلالناتج المحلى االجمالى، وهو ما      

 من النـاتج    %١٢ والذى من المقدر أن يكون فى حدود         ٢٠١٣/٢٠١٤
المحلى، أخذاً فى االعتبار ما تم الحصول عليه من منح ماليـة وعينيـة              

 مليـار   ١١٧وموارد إستثنائية أخرى ضخمة خالل العام الجارى بنحـو          
وعند إسـتبعاد اإليـرادات     . من الناتج المحلى  % ٥,٨ يعادل   جنيه أو ما  

 فإن عجز الموازنـة     ٢٠١٤/٢٠١٥والمصروفات اإلستثنائية خالل العام     
 .من الناتج المحلى% ١١,١الهيكلى يصل إلى نحو 

٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤
ع فعلى ع متوـق متوـق

٢٫١٢٫٢٣٫٢معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى (%)
٩٫٠١٣٫٥١٤٫٥المكمش اإلقتصادى (%)

١٠٨٫٧١٠٨٫٣١٠٥٫٠متوسط سعر برمیل برنت (دوالر / برمیل)١/
٢٩٧٫٣٢٧٤٫١٢٦٥٫٢متوسط سعر جن القمح العالمى (دوالر / جن)١/ ٢/
١١٢٤٫٩٩٧٨٫٦٩٣٢٫٢متوسط سعر جن زیت الطعام (دوالر / جن) ١/ ٢/

٣٫٩٤٫٢٤٫١متوسط السعر الفعال للضریبة الجمركیة فى مصر (%)٣/
٢٫٥٣٫٤٤٫٧معدل نمو التجارة العالمیة للواردات السلعیة (%)٤/

٣٫١٣٫٣٣٫٧معدل نمو اإلقتصاد العالمى (%)٤/
٣٫٧٥٣٫٥٣٣٫٤٧متوسط معدل التضخم العالمى (%)٤/

إیضاحات:
١٧٥٣٢٠٣٣٢٤٠٣الناتج المحلى بأسعار السوق (ملیار جنیھ)

٤/ وفقًا لتقدیرات صندوق النقد الدولى   - قاعدة بیانات آفاق اإلقتصاد العالمى  - فى ابریل ٢٠١٤ (متوسط سنوات میالدیة ).

ان  البـی

وق  (SPOT) والسوق اآلجلة لتواریخ التسلیمات المختلفة ویتم حساب ھذه التقدیرات بصورة دوریة . ١/ یتم الحساب فى ضوء متوسطات أسعار الس 
٢/ أسعار التداول بالبورصات العالمیة بخالف مصروفات الشراء األخرى.

٣/ الضریبة الجمركیة القیمیة كنسبة إلى إجمالى الواردات السلعیة.
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وجدير بالذكر أن مشروع الموازنـة العامـة للعـام المـالى الجديـد              

 - ٣٤٥ فى حدود     فى مراحله األولى عكس تحقيق عجز      ٢٠١٤/٢٠١٥

من الناتج المحلى تقريباً،    % ١٤,٥ مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو        ٣٥٠

إال أن مجلس الوزراء تبنى مجموعة إصالحات هيكلية فى الضرائب ودعم   

. الطاقة وغيرها مما أسفر إلى خفض العجـز علـى النحـو المعـروض            

جز مـن  وسوف تعمل وزارة المالية أثناء العام على تخفيض مزيد من الع   

خالل العمل على محاور مختلفة مما يجنب اإلقتصاد القومى تراكم مزيـد            

 ما  امن الديون التى تؤثر بال شك على خطط التنمية المستقبلية، خاصة إذ           

 .أرتبطت تلك الديون بإنفاق أستهالكى

 أن يبلـغ  ٢٠١٤/٢٠١٥كما تشير تقديرات مشروع الموازنـة لعـام        

مـن النـاتج    % ٩٠ جنيه أو ما يعادل       تريليون ٢,٢الدين الحكومى نحو    

 ٢المحلى االجمالى تقريباً، حيث يصل الدين المحلى الداخلى إلـى نحـو             

، ويـصل الـدين      المحلـى  من النـاتج  % ٨٣تريليون جنيه أى ما يعادل      

من الناتج  % ٧ مليار جنيه أو ما يعادل       ١٦٩نحو  إلى  الحكومى الخارجى   

 .المحلى

عدم القيام بإصالحات مالية خالل العام وتجدر اإلشارة إلى أنه فى حالة 

 مليار جنيه أو مـا      ٣٤٨,٣المالى القادم فإن عجز الموازنة سيبلغ نحو        

من الناتج المحلى اإلجمالى، وبحيث يبلغ الدين الحكومى        % ١٤,٥يعادل  

 . من الناتج المحلى% ٩٥نحو 

ويمكن إيجاز أهم مالمح التقديرات التى سيتم عرضـها بـشكل أكثـر            

 : فى الفصل الثانى، كالتالىتفصيالً
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  اإليرادات العامة-أ 

 بمشروع موازنة العـام المـالى       جملة اإليرادات العامة  تبلغ تقديرات   

عـن  % ٨,٣ مليار جنيه بنسبة نمـو قـدرها     ٥٤٩ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥

 .من الناتج المحلى% ٢٢,٨المتوقع للعام المالى الحالى وبما يعادل نحو 

 فى االيرادات العامة إلى انخفاض الموارد     المحدودةوترجع نسبة النمو    

 ٢٣,٥االستثنائية من المنح المدرجة بمشروع الموازنة لتبلـغ حـوالى           

 مليار جنيه خالل العام ١١٧مليار جنيه فقط ، وذلك مقابل منح بلغت نحو 

 .المالى الجارى

فـإن  خالل العـامين   اإلستثنائية الواردة  وعند إستبعاد المنح والموارد   

 يكون  ٢٠١٤/٢٠١٥إجمالى اإليرادات فى مشروع الموازنة للعام المالى        

 . ٢٠١٣/٢٠١٤عن المتوقع خالل عام % ٣٥قد حقق نسبة نمو قدرها 

 قناة  -البترول  (كما تجدر اإلشارة إلى أن اإليرادات من جهات سيادية          

لـضرائب علـى عوائـد األذون        البنك المركزى المصرى وا    -السويس  

من إجمـالى اإليـرادات الـضريبية       % ٣٨تستحوذ على نحو    ) والسندات

إتخاذ إجـراءات   وغير الضريبية، وهو ما يعنى ضرورة المضى قدماً فى          

رتباط موارد الدولة باألنشطة االقتـصادية بـصورة        هيكلية تساعد على إ   

يدة لزيادة اإلنفـاق    واقعية، وتتواكب فى ذات الوقت مع االحتياجات المتزا       

وزارة المالية بالفعل بـالتحرك قـدماً   بدأت الحكومة ممثلة فى     وقد  . العام

 . على هذا النهج كما سبقت اإلشارة
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وتشير تقديرات مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة البترول لعـام          

ة العامة إلى نحـو      إلى ارتفاع ما يؤول من الهيئة للخزان       ٢٠١٤/٢٠١٥
يبلـغ  عن العام السابق ومقابل دعم      % ٨ مليار جنيه بنسبة نمو      ١٠٧,٥

 مليار جنيه، مما أدى إلى وجود صافى عالقة بـين الهيئـة    ١٠٠,٣نحو  
الفرق ( جنيه  فى صالح الخزانة العامة        مليار ٧,٢والخزانة العامة بنحو    

ين ما يـؤول مـن      بين دعم المواد البترولية المستحق لهيئة البترول وب       
 ).إيرادات من الهيئة للخزانة العامة

 مليار  ٣٦٤ فى مشروع الموازنة نحو      جملة اإليرادات الضريبية  وتبلغ  
عـن المتوقـع    % ٢٦,٧بنسبة نمو   ) من الناتج المحلى  % ١٥,٢(جنيه  

وتعتبر هذه النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة       . خالل العام المالى الحالى   
فى الـدول   % ٢٣حيث يبلغ متوسط هذه النسبة نحو       بالمعدالت العالمية،   
% ٣٦فى الدول الناشئة، بينما ترتفع إلى نحـو         % ٢٨منخفضة الدخل، و  

 .فى الدول المتقدمة، طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولى
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وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالى اإليرادات الـضريبية يتوقـع أن تظـل             

صادى عن الطاقة الكامنة فى     متأثرة بإنخفاض مستوى معدالت النمو اإلقت     

فعلى الرغم من التقديرات بزيـادة معـدالت النمـو بمـشروع         . اإلقتصاد

عما هو مقـدر تحقيقـه   % ٥٠ بنحو  ٢٠١٤/٢٠١٥موازنة العام المالى    

للعـام  % ٢,٢مقابـل   % ٣,٢خالل العام المالى الحالى لتصل إلى نحـو         

الممكن تحقيقه فى   المالى الحالى، إال أن هذه المعدالت أقل من المطلوب و         

 .ضوء معطيات االقتصاد المصرى

ويأخذ مشروع الموازنة فى اإلعتبـار األثـر المـالى لتنفيـذ بعـض             

اإلجراءات اإلصالحية التى تم إقرارها بالفعل فى مجلس الوزراء، وهـى           

تطبيق قانون الضريبة العقارية بزيادة متوقعة فى الحـصيلة الـضريبية           

ه نصف هذه الحصيلة لتنمية المحليـات        مليار جنيه حيث يوج    ٣,٥بنحو  

 لـسنة   ١٩٦وتطوير العشوائيات مناصفة كما نص عليه القـانون رقـم           

٢٠٠٨ . 

كما تم تقدير األثر المالى المتوقع لتطبيق تعديالت قانون الضريبة على           

 مليار جنيه من جراء     ١٠الدخل من خالل زيادة الحصيلة الضريبية بنحو        

قانون الضريبة على الدخل لتشمل أرباح ناتج       تطبيق التعديالت المقترحة ل   

على الدخول أكثر   % ٥التعامل وتوزيعات األرباح وفرض ضريبة إضافية       

من مليون جنيه، وهى تعديالت من شأنها توسـيع القاعـدة الـضريبية             

وتحقيق مزيد من العدالة األفقية فى منظومة الضرائب على النحو الـذى            

 . سبقت اإلشارة إليه
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 ات العامة المصروف-ب

 بمشروع موازنة العام المـالى      جملة المصروفات العامة  تبلغ تقديرات   
عـن  % ٧,١ مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها       ٧٨٩ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥

. من الناتج المحلى اإلجمالى   % ٣٢,٨المتوقع للعام المالى الجارى، لتبلغ      
مـنح  ويمثل اإلنفاق على أبواب األجور وفوائد الدين العـام والـدعم وال           

 .من اإلنفاق العام% ٨١والمزايا اإلجتماعية نحو 
وقد سبق اإلشارة إلى أن تكلفة اإللتزام باإلستحقاقات الدستورية فـى            

اإلنفاق على الصحة والتعليم، باإلضافة إلى تطبيق الحد األدنى لألجـور،           
وتحسين دخول األطباء والمعلمين ونقل وتثبيت العمالة باإلضافة للزيـادة       

 . مليار جنيه٥٧ نحو إجماليها يبلغ الضمان اإلجتماعى فى معاش
وفى ضوء اإللتزامات المستحدثة للحد األدنى لألجور باإلضـافة إلـى           
تكلفة اإلستجابة للمطالب الفئوية خالل السنوات الـثالث الماضـية فقـد            

 مليار جنيه بنسبة    ٢٠٧إرتفعت مصروفات األجور بشكل ملحوظ لتتخطى       
ع للعام المالى الحالى، وهو ما يمثل ضعف حجم         عن المتوق % ١٤,٦نمو  

، أى أن األجور الحكومية تكون      ٢٠١٠/٢٠١١األجور المدفوعة فى عام     
بذلك قد تضاعفت خالل ثالث سنوات، وهو مؤشر بالغ الخطورة يستوجب       

حيـث  تعديل منظومة الزيادة فى األجور      وقد تم   . التعامل معه دون إرجاء   
لى العالوات الخاصة ووقف ضـمها للراتـب   تم إلغاء اإلعفاء الضريبى ع   

األساسى بعد مرور خمس سنوات، بجانب وقف التعيينات بالحكومة مـن           
جور ومن خـالل  لألاألبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب األول  

منظومة تتسم بالعدالة والشفافية، ومع ربط التعيينات الجديدة بنسبة لمن          
ز الحكومى، وهو ما سيحدث قـدر مـن         يتم خروجهم من الخدمة بالجها    

 .السيطرة فى هذا الشأن
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 مليار جنيـه    ١٩٩كما إرتفع حجم أعباء فوائد الدين العام ليبلغ نحو          

 يعتبر مـن     ما عن متوقع العام المالى الحالى، وهو     % ١١,٧بنسبة نمو   

 ويأتى على حساب توجيه هـذا اإلنفـاق إلـى           الحتميات فى المصروفات  

مـن  % ٢٥أصبحت مصروفات الفوائد تمثل نحـو       ، حيث   مجاالت تنموية 

فقط فـى   % ٢٠نحو  إجمالى المصروفات العامة بمشروع الموازنة مقابل       

 .٢٠٠٩/٢٠١٠عام 

بنحـو  ) بتـرول وكهربـاء  (من ناحية أخرى يقدر إجمالى دعم الطاقة    

 مليار جنيـه    ١٠٠,٣ مليار جنيه، ويمثل دعم المواد البترولية نحو         ١٢٨

المالى المتوقع لتنفيذ إصالحات ترشيد دعم المـواد        بعد إدراج أثر الوفر     

البترولية خالل العام كخطوة أولى ضمن خطة متدرجة لخفض دعم المواد           

البترولية على المدى المتوسط، حيث يعتبر دعم المواد البتروليـة أهـم            

مجاالت اإلنفاق المطلوب توظيفها فى إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام          

 به من عدم الكفاءة اإلقتصادية وعدم الفعالية فى توجيـه           نظراً لما يتسم  

الدعم لمستحقيه ومع ارتفاع المبالغ الموجهة له، كما أن معظم الصناعات 

 .المستفيدة منه ال تعتبر من األنشطة كثيفة العمالة بوجه عام

 مليار  ٥ مليار جنيه من بينها نحو       ٢٧,٢كما يبلغ دعم الكهرباء نحو      

راد الغاز الطبيعى إلستخدامها فى توليد الكهرباء، وذلـك         جنيه تكلفة استي  

كخطوة تسهم بقدر فى حل مشاكل انقطاع التيار ورفـع كفـاءة الوقـود              

 .المستخدمة فى توليد الكهرباء
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 مليار جنيـه أو     ٦٧,٢بالنسبة لإلستثمارات الحكومية والتى تبلغ نحو       

 مليار جنيـه    ٤٥من الناتج المحلى االجمالى، منها نحو       % ٢,٨ما يعادل   

فى صورة منح وقروض وتمويل   ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى       

 للحفاظ علـى    ٢٠١٤/٢٠١٥يهدف مشروع موازنة العام المالى      ذاتى، ف 

معدل مرتفع لهذه اإلستثمارات لتطوير وتحديث البنية االساسية، ولكن بما       

لى إستكمال تنفيـذ    يتفق مع القدرة اإلستيعابية والتنفيذية لها، باإلضافة إ       

. المشروعات السابق البدء فيها والتى لم يتم اإلنتهاء من تنفيـذها بعـد            

 تـضمنت   ٢٠١٤/٢٠١٥وجدير بالذكر أن موازنة العام المالى الجديـد         

أعلى زيادة فى تمويل االستثمارات من موارد الموازنة العامة حيث بلغت           

يـار جنيـه فـى       مل ٣٤,٤ مليار جنيه مقابل     ٤٥جملة تلك اإلستثمارات    

 %. ٣٠,٨موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 

 

   اإلنفاق اإلجتماعى-٢

تعتبر زيادة معدالت التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة أهـم وسـائل            

تحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض معدالت الفقر، وهو ما يتطلب          

فى اإلقتصاد المصرى   تحقيق اإلستقرار المالى واإلقتصادى إلستعادة الثقة       

بما ينعكس على زيادة اإلستثمارات المحلية وتشجيع تدفق رؤوس األموال    

 .األجنبية داخل اإلقتصاد المصرى
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وقد سعت الحكومة من خالل مشروع الموازنة إلى تطبيـق سياسـات      

إجتماعية لتمكين المواطن المصرى من خالل تحسين وتـوفير الخـدمات        

ليم، والصحة، واإلسكان، ومياه الشرب والصرف  العامة األساسية مثل التع   

الصحى، والمواصالت العامة، والكهرباء بما يضمن مستوى معيشة أفضل    

للمواطنين ولألجيال القادمة، ومساعدة المواطنين على الخروج من دائرة         

 .الفقر

كما تبنت الحكومة عدداً مـن المبـادرات لتطبيـق بـرامج الحمايـة              

ستهداف أفضل لألسر الفقيرة بدالً من األسـاليب        اإلجتماعية التى تحقق إ   

التقليدية للدعم السلعى التى تتسم بعدم الكفاءة واإلهدار والتسرب وعـدم           

وتشمل سياسات الحماية االجتماعية فى     . الوصول للفئات المستحقة للدعم   

مشروع الموازنة توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان اإلجتماعى        

لوسائل الفعالة للدعم النقدى المباشر لألسـر الفقيـرة،         الذى يعتبر أحد ا   

باإلضافة إلى إستمرار برامج الدعم والحماية اإلجتماعية األخرى مثل دعم      

 ).٥جدول (الغذاء ودعم المزارعين وغيرها 

وتبلغ جملة اإلنفاق اإلجتماعى المباشر التى سيتم تمويلها من خـالل           

 نحــو  ٢٠١٤/٢٠١٥المــالى  مشروع الموازنة العامة للدولة للعـام    

. من إجمـالى اإلنفـاق العـام      % ٥٥ مليار جنيه أى ما يقرب من        ٤٣١

 :ويوضح الجدول التالى أهم هذه البرامج
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  التى تمولها الموازنة العامة للدولةاالجتماعيةأهم البرامج ): ٥(جدول 

 

 

 

 

 

 

٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٥/٢٠١٤
مشروع موازنة متوقع /١موازنة معدلة

٢٦٣،٦٤١٣٢٧،٩٩٤٣٨٢،٨٣٧٤٠٥،٥٣٦٤٣٠،٩٣٥إجمالى اإلنفاق على المجاالت اإلجتماعية
١٩٫٥٢٤٫٤١٦٫٧٥٫٩٦٫٣معدل النمو

٥٦٫٠٥٥٫٨٥١٫٦٥٥٫٠٥٤٫٦نسبة إلجمالى اإلنفاق

١٦٫٧١٨٫٧١٨٫٨١٩٫٩١٧٫٩نسبة للناتج المحلى اإلجمالى

٢٢،٤٩٢٢٦،١٢٨٣٣،٥١٤٣٣،٥١٤٤٢،٤٠١اإلنفاق على الصحة
٥٦،٤٠٩٦٦،١٨٠٨٣،٥٩٣٨٣،٥٩٣٩٤،٣٥٥اإلنفاق على التعليم

١٣٤،٩٦٣١٧٠،٨٠٠١٦٦،٣٠٨١٩٢،١٦٨١٧٨،٦٥٤الدعم، منه
٣٠،٢٨٢٣٢،٥٥١٣٠،٨٣٤٣٤،٦٣٤٣١،٥٥٧  دعم السلع التموينية

٩٥،٥٣٥١٢٠،٠٠٠٩٩،٥٩٥١٣٠،٤٠٠١٠٠،٢٥١دعم المواد البترولية

٣٧٨٨٧٠٢،٩٧٨٨٥٤٣،٣٥٣دعم المزارعين

٠٨،٥٥٠١٣،٢٨٠١٣،٢٨٠٢٧،٢٤٢دعم الكهرباء

١،٠٩٠١،٢٣٧١،٤٣٤١،٤٣٤١،٤٨٨دعم نقل الركاب

٤٧٣٤٥٨٢،٦٧٥٧٠٠٨١١دعم التأمين الصحى واألدوية

١،٥٠٠٣٥٠٣٠٠١٠٠١٥٠دعم اإلسكان

٧٥٠٧٥٠٧٥٠٧٥٠٧٥٠دعم مياه الشرب

٤،٩٥٥٦،٠٣٥١٤،٤٦٣١٠،٠١٥١٣،٠٥٢باقى برامج الدعم

٢٦،٩٩٦٣٩،٣٤٦٥٥،٠٦٦٥٦،٨٩٣٦٠،٩٠٨مساندة وتدعيم نظم المعاشات
٢،٤٦٣٣،٦٣٠٣،٢٣٤٥،٠٠٠١٠،٧٠٠معاش الضمان االجتماعى

٤٨٤٨٥٣٤٢٥٣معاش الطفل
٢،٤٦١٢،٠٤٠٨،٧٩١٢،٠٤٧٥،٣٤٧مساعدات إجتماعية متنوعة ٤/

٣١٤٢٥٧٨،٤٦٤٨،٤٦٤١٠،١٦٢خدمات اإلسكان وومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها
٠٠٨،٠٥٢٨،٠٥٢٩،٥٥٢مشروع اإلسكان اإلجتماعى (وزارة اإلسكان)

٣١٤٢٥٧٤١٢٤١٢٦١٠صندوق تطوير المناطق العشوائية

١٧،٤٩٦١٩،٥٦٤٢٣،٨١٥٢٣،٨١٥٢٨،٣٥٦خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية

٤/ بعد استبعاد ما یخص اإلنفاق على قطاعات الصحة، والتعلیم، والشباب والثقافة والشئون الدینی ة .

(ملیون جنیھ)

البيان

٢/ ال یتضمن مبلغ ٩٫٢ ملیار جنیھ یتم إنفاقھ بالھیئات االقتصادیة وبعض جھات الموازنة العامة خارج قطاع الصحة .
٣/ الیتضمن مبلغ ١١ ملیار جنیھ یتم إنفاقھ بجھات الموازنة العامة خارج قطاع التعلیم .

٢٠١٤/٢٠١٣

١/ یعكس اإلنفاق على التعلیم، الصحة، مشروع اإلسكان اإلجتماعى، صندوق تطویر المناطق العشوائیة وخدمات الشباب والثقافة والشئون الدینیة تقدیرات الموازنة المعدلة لحین ورود بیان ات أخ  رى 

٣/
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 عـدداً مـن     ٢٠١٤وقد ترتب على إصدار دستور مصر الجديد فى عام          
لتزامات اإلضافية للتنمية البشرية التى تتحمل تمويلها الموازنة العامـة   اال

للدولة، باإلضافة إلى استحداث إجراءات أخرى سوف يكون لهـا تـأثير            
 زيادة المصروفات العامة فى السنوات التالية مثل تعديل الحد األدنى           ىعل

بية ، وزيادة دخول المهن الط    ) جنيه شهرياً  ١٢٠٠ إلى   ٧٠٠من  (لألجور  
وعالوة األعباء الوظيفية للمعلمين، وزيادة معاش الـضمان اإلجتمـاعى          

 جنيه شهرياً، باإلضافة إلى نقل العمالة من مختلف أبواب  ٤٥٠ليصل إلى   
وتتمثـل أهـم هـذه المـصروفات        . الموازنة إلى الباب األول وتثبيتهـا     

 :المستحدثة فى اآلتى
 

بأن يتم  ) ٢١،٢٣، ١٩، ١٨(تقضى أحكام الدستور الجديد في المواد        - أ

مـن  % ٤زيادة اإلنفاق العام على كل من التعليم اإللزامى إلى نسبة           

، والبحث العلمـى    %٣، والصحة   %٢الناتج القومى، والتعليم العالى     

من الناتج القومى تدريجياً على مدى ثالثة سنوات للوصول إلى          % ١

ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى      . ٢٠١٦/٢٠١٧هذه النسب فى عام     

 مليار جنيه إضـافية  ٢٢زيادة المصروفات على هذه القطاعات بنحو  

 مليار جنيه عن معدالت النمـو       ١١ وبزيادة   ٢٠١٤/٢٠١٥فى عام   

الطبيعية وبحيث تنمو بمعدالت أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع           

إرتباطها بتطور الناتج المحلى اإلجمالى، ليصل إجمالى اإلنفاق علـى          

 مليـار  ٢٨٤ إلى نحو   ٢٠١٦/٢٠١٧عام المالى   هذه القطاعات فى ال   

 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية لإلنفاق فى        ١٠٠نحو   جنيه وبزيادة 

 .هذه القطاعات
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تبلغ تكلفة تطبيق الحد األدنى لألجور في القطـاع الحكـومي نحـو              - ب

 مليـار جنيـه سـنوياً       ١٤,٨ فضالً عن    ،٢/ مليار جنيه سنوياً   ١٨,٣

وبـدل  )  جنيـه   مليار ٧,٢(ظيفية للمعلمين   اء الو لتمويل عالوة األعب  

 ٣٣، أى ما يقرب إجماليه مـن نحـو          ) مليار جنيه  ٧,٦(مهن طبية   

 .مليار جنيه سنوياً
، ٢٠١١/٢٠١٢تم إقرار برنامج لنقل العمالة بدءاً من العام المـالى            - ج

من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب األول لألجور، وهـو مـا لـه              

 ة المصروفات العامة بإجمالى تكلفة نحـو      تبعات مالية أدت إلى زياد    

 مليار جنيه على مدار أربع أعوام مالية، ومدرج لـه بمـشروع             ١٠

 . جنيه مليار٢,٣ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤موازنة العام المالى 
 ٢٥٨زيادة معاش الضمان اإلجتماعى لكل أسرة من متوسط شهرى           - د

تصل  مليار جنيه ل  ٦ جنيه بتكلفة سنوية إضافية بنحو       ٣٨٦جنيه إلى   

، يـتم خاللهـا     ٢٠١٤/٢٠١٥ مليار جنيه فـي عـام        ١١إلى نحو   

وقد إرتفع هذا المعاش .  مليون أسرة٣مضاعفة عدد المستفيدين إلى 

 ٤٥٠ إلـى  ٣٠٠مـن  )  أفراد٤أسرة مكونة من   (فى بعض الحاالت    

 . جنيه شهرياً
زيادة اإلستثمارات الموجهة لتطوير وتحديث البنية األساسـية عـن           - ه

ذ فى السنوات الماضية لتبلـغ إجمـالى اإلسـتثمارات          معدالت التنفي 

 مليار جنيه ممولة مـن      ٤٥ مليار جنيه، منها     ٦٧,٢الحكومية نحو   

عــن العــام المــالى   % ٣٠,٨مــوارد الخزانــة بزيــادة   

 .٢٠١٣/٢٠١٤الجارى
                                                   

 ملیار جنیھ، وفى ١٠٫٤ جنیھ شھریًا  بإجمالى تكلفة ٧٠٠ وھو ما یمثل تكلفة زیادة الحد األدنى لألجور فى المرحلة األولى إلى ٢ 
 .  ملیار جنیھ٧٫٩كلفة نحو  جنیھ شھریًا بإجمالى ت١٢٠٠المرحلة الثانیة إلى 
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ويتضح مما سبق أن إجمالى اإللتزامات الناتجة فقط عـن تطبيـق            

اء والمعلمـين ونقـل وتثبيـت       الحد األدنى لألجور وتحسين دخول األطب     

العمالة ومعاش الضمان اإلجتمـاعى، باإلضـافة إلـى تحقيـق النـسب             

المستهدفة فى الدستور لإلنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى يصل     

، وهـى إلتزامـات     ٢٠١٤/٢٠١٥ مليار جنيه خالل عـام       ٥٧إلى نحو   

ن مرتبطة  ضخمة تتطلب توفير مصادر دائمة ومتجددة للتمويل بحيث تكو        

بنمو النشاط اإلقتصادى للقدرة على الوفاء بهذه اإللتزامات فـى المـدى            

 .المتوسط
 

 اإلصالحات المالية في مشروع الموازنة -٣

في ضوء ما تم عرضه حول الموقف المالى واألداء اإلقتصادى لمصر           

خالل الفترة الماضية، وفى ظل االلتزامات المستجدة الـسابق عرضـها           

ء إضافية على الموازنة العامـة للدولـة، فـإن تنفيـذ            والتى تلقى بأعبا  

إجراءات إصالحية على جانبي اإليرادات والمصروفات لخفـض العجـز           

وتحقيق اإلستدامة المالية أصبح ضرورة قصوى وليس إختياراً، لتحقيـق       

 مليار جنيه، مـن     ١٠٠ - ٩٠وفر مالى فى عجز الموازنة يتراوح بين        

ة واإلرتباط بالنشاط اإلقتصادى، وأخرى قد      موارد مالية لها صفة اإلستدام    

بنـسبة  ( ال تكون لها صفة الهيكلية مثل بيع األراضى والتراخيص والمنح    

 ).من المبالغ المطلوبة% ٢٠ال تزيد عن 
 

ويمكن تلخيص أهم األسباب اإلقتصادية واإلجتماعية لضرورة تطبيـق         

 :إصالحات مالية فى أسرع وقت في ثالثة أسباب رئيسية
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تحقيق العدالة اإلجتماعية؛ من خالل توفير موارد إضـافية يمكـن      : ولاأل

من خاللها اإلنفاق على البرامج اإلجتماعية للـصحة والتعلـيم والـدعم            

النقدى للفقراء، باإلضافة إلى زيادة اإلستثمارات فـي البنيـة األساسـية            

خاصة في الخدمات العامة ذات األهمية الكبيرة لمتوسـطى ومنخفـضى           

وتعتبر هذه البـرامج    . مثل اإلسكان اإلجتماعى والمواصالت العامة    الدخل  

اإلجتماعية وسيلة أساسية للخروج من الفقر وتحسين مستويات المعيشة،  

وال تستطيع الدولة في الوضع الحالى التوسع في هذا النوع من اإلنفـاق             

بدون إيجاد موارد إضافية يتحمل العبء األكبر منها األغنياء فـي إطـار             

 .عدالة في توزيع الدخلال

زيادة معدالت النمو اإلقتصادى والتشغيل؛ فإن إستعادة الثقة فـي          : الثانى

الوضع المالى واإلقتصادى في مصر في الوقت الحالى هو محدد رئيـسى          

لزيادة إستثمارات القطاع الخاص المحلى وعودة تدفقات رؤوس األموال          

ـ          ض مـستويات عجـز     إلى مصر، وال شك أن تنفيذ إجراءات مالية لخف

الموازنة ومعدالت الدين العام سوف يؤكد جدية الحكومـة فـي تحقيـق             

اإلنضباط المالى، وبالتالى يزيل شكوك المستثمرين حول قدرة اإلسـتدامة         

المالية للدولة، وبما ينعكس على زيادة حجم اإلستثمارات وفرص العمل،          

 سوف يسمح  كما أن خفض عجز الموازنة    . وتدفق النقد األجنبى في مصر    

بتحرير موارد في اإلقتصاد وخاصةً من خالل الجهاز المصرفى لتمويـل           

القطاع الخاص ليتيح التوسع في إستثماراته أو إقامة إستثمارات جديـدة           

بدالً من توجيه هذه الموارد لتمويل عجز الموازنة، كما من شأن ذلك أن             

فـإن  ومـن ناحيـة أخـرى    . ينعكس إيجابياً على خفض تكلفة التمويـل   

اإلصالحات المالية سوف تسمح بزيادة موارد الدولة وبالتالى القدرة على          
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تمويل حجم أكبر من اإلستثمارات العامة وهو من شأنه زيـادة معـدالت             

النمو وفرص العمل بشكل مباشر، باإلضافة إلى تحديث البنية األساسـية           

 .والتى لها أثر إيجابى محفز لتشجيع اإلسثمارات الخاصة

 تحقيق العدالة بين األجيال؛ فإن معدالت الدين العام التى بلغت في            :الثالث

من الناتج المحلى اإلجمالى يمكن أن      % ٩٣,٨ نحو   ٢٠١٢/٢٠١٣نهاية  

تتفاقم في حالة إستمرار عجز الموازنة عند معدالته المرتفعة، وهو مـا             

يحمل األجيال القادمة بأعباء متزايدة لخدمة هذا الدين، كمـا أن توجيـه             

حو ربع اإلنفاق العام كمصروفات فوائد في الموازنة العامة للدولة يأتى           ن

على حساب إمكانية اإلستفادة من هذه الموارد في تمويل برامج تنمويـة            

 .أكثر فائدة للمجتمع

وتتمثل أهم اإلصالحات المطلوب اتخاذها والتـى يـشملها مـشروع           

 :الموازنة فيما يلى

 :الطاقة ترشيد دعم -أ 

ن أهم اإلصالحات التى ينبغى أن تبدأ الحكومة فـي تطبيقهـا       ويعتبر م 

) بترول، كهربـاء  (الموجه للطاقة   بشكل فورى نظراً لضخامة مبلغ الدعم       

 ويتوقع أن يبلغ  مليار جنيه١٢٩ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣الذى بلغ خالل عام    

، وهو ما يستنزف مـوارد      ٢٠١٣/٢٠١٤ مليار جنيه فى عام      ١٤٥نحو  

وبة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية مما       الدولة ويتسبب فى صع   

يؤثر بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات خاصة الـصناعية، وعلـى            

إمكانية انتظام تيار الكهرباء، باإلضافة إلى حرمان القطاعات اإلجتماعيـة   

الحيوية من موارد مهمة تسهم فى التنمية البـشرية وتحقيـق العدالـة             

 .اإلجتماعية
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بأثر ) بترول وكهرباء ( فى مجال الطاقة     اذ إجراءات إصالحية  وعند إتخ 

 مليار جنيه فمن المقـدر أن يبلـغ دعـم           ٤١صافى على الموازنة بنحو     

 مليـار  ١٠٠,٣ نحو  ٢٠١٤/٢٠١٥المواد البترولية في مشروع موازنة      

 يتحقق فائض في العالقة بين الموازنة العامة وهيئة البترول           وبحيث جنيه

، وأن يبلغ دعم الكهربـاء    جنيه في صالح الخزانة العامة     ار ملي ٧٫٢بنحو  

 .  مليار جنيه٢٧,٢نحو 
 

ويظهر الشكل السابق حدوث تحول مهم فى هيكل اإلنفاق على دعم           

الطاقة مقارنة باإلنفاق على التعليم والـصحة قبـل تنفيـذ اإلجـراءات             

ل المثال، وبعدها فى مشروع      على سبي  ٢٠١٢/٢٠١٣اإلصالحية فى عام    

 .٢٠١٤/٢٠١٥موازنة العام المالى 
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ويمكن تقسيم اإلصالحات المهمة لترشيد الدعم علـى ثالثـة محـاور       

 :كالتالى

تطبيق المرحلة األولى من    : بدء المرحلة األولى من اإلصالح السعرى      -

برنامج اإلصالح السعرى التدريجى الذى أعدته وزارة البترول للتنفيذ         

وتتضمن هذه المرحلة تصحيح العالقـة بـين        . مدى المتوسط على ال 

األسعار النسبية للمنتجات البترولية لتتناسب مع كفاءتها فى توليـد          

 . الطاقة
ويشمل تقديم دعم لعدد مـن القطاعـات        : رفع كفاءة إستخدام الطاقة    -

لمساعدتها على التحول من المصادر التقليدية للطاقة إلى إسـتخدام          

 الصديقة للبيئة وأساليب اإلضاءة الذكية، وهو ما يعد         الطاقة النظيفة 

أيضاً من عوامل الجذب اإلضافية بالنسبة لقطاع السياحة على سبيل          

المثال، على أن يتم فى المقابل رفع الدعم عن السوالر المقدم لهـذه             

كما يشمل إستبدال إستخدام الفحم بـدالً مـن المـازوت           . القطاعات

عات، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنـازل،      كمصدر للطاقة لبعض الصنا   

 .وتطوير مصادر الطاقة البديلة وفى مقدمتها الطاقة الشمسية
اإلسراع في تطبيق نظام الكروت الذكيـة  : تطبيق نظام الكروت الذكية   -

لتوزيع السوالر والبنزين، وحل التحديات أمام تطبيـق هـذا النظـام          

 وبنـاء قاعـدة     وتحديد موعد نهائى للتنفيذ بهدف منـع التهريـب،        

للمعلومات عن اإلستهالك والتوزيع، دون وضع حـدود للكميـات أو         

االسعار في البداية، وبحيث يستخدم هذا النظـام بعـد ذلـك كـأداة              

 . إلستهداف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
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وتـشمل رفـع كفـاءة      : اإلصالحات الهيكلية والمالية بقطاع البترول     -

ح الهياكل المالية لهيئـة البتـرول       إستخدام المواد البترولية، وإصال   

والشركات التابعة لقطاع البترول، وبحث أسـاليب لتطـوير القطـاع         

وتعظيم موارده، وجذب اإلستثمارات األجنبية فـى مجـاالت البحـث           

 .واإلنتاج
وذلك من خالل خطة مشتركة بين : مكافحة تهريب المنتجات البترولية  -

للبترول ومباحث التهـرب    مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة      

الضريبي والجمركى ومباحث التموين وغيرهـا مـن الجهـات ذات           

 ١٦٠وقد استطاعت مصلحة الجمارك ضبط كميات تقدر بنحو . الصلة

 . ساعة لشركة واحدة٤٨طن بنزين خالل 
 : الضريبة على الدخل-ب 

مراجعة قانون الضريبة على الدخل بما يـسهم فـي زيـادة العدالـة              

من خالل توزيع األعباء على المجتمع خاصـة مـن القـادرين         الضريبية  

وأصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خالل توسيع القاعـدة الـضريبية،           

. وزيادة حدة تصاعدية الضريبة، والحد من التهرب والتجنـب الـضريبى          

 وهناك مساحة واسعة لزيادة الدخل من الضرائب خاصة وأن الحصيلة من  

% ١٥,٢ال تتعدى   )  دمغة -جمارك- مبيعات -خلد(كافة أنواع الضرائب    

من الناتج المحلى، بينما ترتفع هذه النسبة بالنسبة للدول المشابهة لمصر     

من الناتج المحلى وترتفع بنسب أعلى فـي الـدول          % ٢٧-٢٣إلى نحو   

 .األكثر تقدماً مثلما سبق اإلشارة
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وتشمل تعديالت قانون الضريبة على الدخل إضافة ضـريبة سـنوية           

إضافية علـى دخـول األشـخاص       % ٥مؤقتة لمدة ثالث سنوات بمقدار      

 مليـون جنيـه حيـث    ١الطبيعية واإلعتبارية التى يتعدى دخلها السنوى  

 فـى هـذا     ٢٠١٤ لـسنة    ٤٤صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم       

الشأن، باإلضافة إلى فرض ضريبة جديدة على األرباح الرأسمالية وعلى          

لتأكيد على أنه ال توجد فجوات ضخمة بـين الـربح           توزيعات األرباح، وا  

المحاسبي والوعاء الضريبي، بجانب إدخال أحكـام لمواجهـة التهـرب           

الضريبي وأهمها إلزام مختلف الجهات الحصول على البيانات المطلوبـة          

من قبل مصلحة الضرائب وتغليظ العقوبات، واسـتحداث أحكـام تحجـم            

 عبء اإلثبات على المصلحة، كمـا       التجنب الضريبي الضار، على أن يقع     

كما . تتضمن التعديالت إلغاء نظام اإلضافة واستبداله بمنظومة للمعلومات       

وتعتبـر هـذه    . سيتم بالتوازى إلغاء الدمغة علـى تعـامالت البورصـة         

التعديالت خطوة مهمة نحو زيادة العدالـة الـضريبية وتوزيـع أعبـاء             

 ومع تحميل العـبء األكبـر   اإلصالح من خالل توسيع القاعدة الضريبية، 

 .للقادرين
 

 : تطبيق الضريبة العقارية على المبانى-ج 

   تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد تعديله فى صالح الممول، حيث          

 مليـار   ٣,٥ينتظر أن يحقق زيادة متوقعة فى الحصيلة الضريبية بنحـو           

يات جنيه يوجه نصف هذه الحصيلة لتنمية المحليات وتطـوير العـشوائ          

 . مناصفة كما نص القانون
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 : الضرائب على المبيعات-د

خـالل العـام     على تطوير نظام الضريبة على المبيعات        الحكومة تعمل

من خالل استكمال االنتقال الكامل للـضريبة علـى القيمـة           المالى القادم   

المضافة لتغطي كافة السلع والخدمات فيما عدا تلك المرتبطـة بمكـون            

جتماعي فقط، فتظل معفاة كما هي، بجانب توحيد الـسعر          مرتفع للبعد اال  

العام للضريبة وتطبيق نظم الخصم على كافة المدخالت للسلع والخدمات          

الخاضعة مما يحقق العدالة الـضريبية، وتبـسيط إجـراءات الـضريبة            

وتوحيدها مع إجراءات الضريبة العامة على الدخل مما ييسر إدارة النظام           

كما تتضمن التعديالت تخفيض غرامات    .  والمصلحة الضريبي على الممول  

التأخير وتطبيق المواد اإلجرائية فى ضريبة الدخل عدا ما يرتبط بطبيعـة            

 . ضريبة المبيعات

 : إصالحات أخرى-هـ 

مراجعة الرسوم التي لم تتحرك منذ عقود طويلة السـتيداء حقـوق             -

كول بها بما   المجتمع في ثروات الدولة والتأكد على عدالة النظم المو        

 يصب في صالح المجتمع واالستثمار في آن واحد، وتـشمل إصـدار           

 الذى يتضمن تنظيم مشاركة القطاع      والمحاجر المناجم استغالل قانون

الخاص في هذا النشاط، وزيادة اإليجار السنوى لتـراخيص البحـث           

 االنتاج السنوي   علىتاوة  والحماية واالستغالل، باإلضافة إلى فرض إ     

، وهو إجراء هام لحماية الثـروة الطبيعيـة لمـصر     وع الخام طبقا لن 

وتعظيم حق المجتمع منها، باإلضافة إلى تحقيق العدالة بين األجيـال           

 .خالل الحفاظ على حقوقها ونصيبها من الثروات الناضبة للبالد
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  ترشيد بنود اإلنفاق العام خاصة تكاليف إدارة المال العام مـن خـالل           -
عات الحكومية والرقابة على المال العـام وإعـادة    تطوير نظم المدفو  

صياغة إدارة الخزانة العامة للدولة والوحدات الحـسابية، وتطـوير          
 .منظومة المشتروات الحكومية بما يرفع من كفاءتها

 :تقديرات األداء المالى على المدى المتوسط -٤
مع تطبيق اإلجراءات اإلصالحية السابق اإلشارة إليها، فمن المتوقـع          

 ٢٠١٤/٢٠١٥أن ينخفض عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي          
% ٩٠ من الناتج المحلى اإلجمالى، وأن يبلغ الدين العام نحو           %١٠إلى  

من النـاتج   % ١٠,٤من الناتج المحلى، وبحيث ينخفض العجز إلى نحو         
 وأن يصاحبه إنخفاض فى الدين العام إلى        ٢٠١٦/٢٠١٧في عام   المحلى  

 . %٨٤,٦نحو 
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وتأخذ هذه التقديرات على المدى المتوسط  في اإلعتبار اإلستمرار          

في تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية بصور مختلفة، باإلضـافة          

إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وفى نفس الوقت اإللتزام بالوفاء       

إلستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحـث         با

العلمى، وزيادة اإلنفاق العام، وتقديم الدعم النقدى، والحفاظ على مستوى          

 .مرتفع لإلستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية االساسية

 يستدعى القيام بمزيـد     مما قد ورغم أن مستوى العجز يظل مرتفعاً       

ت المالية والهيكلية، ومع ضرورة زيـادة معـدالت النمـو           من اإلصالحا 

اإلقتصادى، إال أن تنفيذ المسار اإلصالحى يعتبر ضرورة مقارنة بمـسار           

العجز والدين العام في حالة عدم إتخاذ اإلصالحات، كما يوضـح شـكل             

، والذى يمثل مستوى غير قابل لإلستمرار من حيث التمويل، فضالً           )١١(

 .تصادية السلبية األخرىعن تأثيراته اإلق

وتعتبر اإلجراءات اإلصالحية خطوة مهمة نحو تحقيق اإلسـتقرار          

المالى واإلقتصادى من خالل السيطرة على معدالت العجز في الموازنـة           

العامة ومعدالت الدين العام على المدى المتوسط، بما يسمح بزيادة تدفق           

لقطـاع الخـاص،    رؤوس األموال، وتقليل تكلفة اإلقتراض للحكومـة وا       

وزيادة اإلستثمارات المحلية واألجنبية، وتوفير فـرص عمـل، وتقليـل           

  .معدالت الفقر، وتحرير مزيد من الموارد لإلنفاق اإلجتماعى
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 الثانيالفصل 
 ـــ

  أسس تقديرات
 استخدامات وموارد 

 مشروع املوازنة العامة للدولة
 )ًطبقا للتقسيم االقتصادي ( 

 ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة املالية 
 ـــ

 رئيس اجلمهورية/ السيد 
أتشرف أن ألقي الضوء على أهم جـوانب مشروع الموازنة العامة 

  .٢٠١٤/٢٠١٥للدولة للسنة المالية 
 مليار جنيه 

 ٧٨٩,٤ قدرت إجمالى المصروفات بمبلغ •
 ٥٤٨,٦ وقدرت إجمالى اإليرادات بمبلغ •
 ٢٤٠,٨ ومن ثم فإن العجز النقدي للموازنة قدر بمبلغ •
وبإضافة أثر صافي حيازة بعض العمليات  •

 )٠,٨  ( الرأسمالية التي قدرت بمبلغ
 ٢٤٠,٠ يكون العجز الكلي لمشروع الموازنة  •

 من الناتج المحلي ١٠ويشكل العجز الكلي المشار إليه نسبة 
اإلجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة في ظل معدل نمو حقيقي 

  .٣,٢مستهدف فى حدود 
وضــح اجلــدول التــايل املــصروفات واإليــرادات املتاحــة هلــا وي

 مقارنــة ٢٠١٤/٢٠١٥ًوالعجــز وفقــا ملــشروع موازنــة الــسنة املاليــة 
باملوازنة واملوازنة املعدلة والتقديرات األولية لنتائج الـسنة املاليـة 

ــة ٢٠١٣/٢٠١٤ ــسنة املالي ــة لل ــائج الفعلي ــضا بالنت ــة أي ً  ، ومقارن
٢٠١٢/٢٠١٣: 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنةالبيان

(١)(٢)(٣)(٤)(١-٣)%

٧٨٩،٤٣١٦٨٩،٣٢٧٧٤٢،١٣٢٧٣٧،٠٣١٤٧،٢٩٩٥٨٨،١٨٨٤٧٠،٩٩٢٤٠١،٨٦٦المصروفات العامة

١٢٠٧،٢٤٣١٧١،١٥٩١٨٣،٧٩٩١٨٠،٧٩٢٢٣،٤٤٤٢٦١٤٢،٩٥٦١٢٢،٨١٨٩٦،٢٧١- األجور وتعويضات العاملين

٢٣٣،٠٧٠٢٩،٤٢٤٣٠،١٨٩٢٧،٩٦٧٢،٨٨١٤٢٦،٦٥٢٢٦،٨٢٦٢٦،١٤٨- شراء السلع والخدمات

٣١٩٩،٠١٢١٨٢،٠٤٦١٨٢،٠٤٦١٧٨،١٨٦١٦،٩٦٦٢٥١٤٦،٩٩٥١٠٤،٤٤١٨٥،٠٧٧- الفوائد

٤٢٣٣،٨٥٣٢٠٤،٧٣٩٢١٢،٣٦٩٢٣٣،٢٩٤٢١،٤٨٣٣٠١٩٧،٠٩٣١٥٠،١٩٣١٢٣،١٢٥- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٤٩،٠٦٤٣٨،٢٨٠٣٨،٢٨٠٣٨،٣٨٣١٠،٧٨٤٦٣٤،٩٧٥٣٠،٧٩٦٣١،٣٦٤- المصروفات األخرى

٩٣٩،٥١٦٣٥،٩١٨٣٩،٨٨١-٦٦٧،١٨٩٦٣،٦٧٩٩٥،٤٤٨٧٨،٤٠٩٢٨،٢٦٠- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٣٥٠،٣٢٢٣٠٣،٦٢٢٢٦٥،٢٨٦-٥٤٨،٦٣٢٥٠٥،٤٩٩٥٦٩،١٢٦٥٠٦،٦٤٧٢٠،٤٩٤اإليرادات العامة

١٣٦٤،٢٩٠٣٥٨،٧٢٩٣٥٨،٧٢٩٢٨٧،٤٨٧٥،٥٦١٦٦٢٥١،١١٩٢٠٧،٤١٠١٩٢،٠٧٢- اإليرادات الضريبية

٤٥،٢٠٨١٠،١٠٤٢،٢٨٧-٢٢٣،٤٩٢٢،٣٥٨٦٥،٩٨٥١١٧،١٩٦٤٢،٤٩٣- المنـــح

٣١٦٠،٨٥٠١٤٤،٤١٣١٤٤،٤١٣١٠١،٩٦٤١٦،٤٣٧٢٩٩٣،٩٩٦٨٦،١٠٨٧٠،٩٢٨- اإليرادات األخرى

٢٤٠،٧٩٩١٨٣،٨٢٨١٧٣،٠٠٦٢٣٠،٣٨٥٦٧،٧٩٣٢٣٧،٨٦٥١٦٧،٣٧٠١٣٦،٥٨٠العجز النقدى

(المصروفات - اإليرادات)

-٢،١٢٠-١،٨٥٤٦٦٥-٢،٢١٧١٢،٦٨٩١٢،٨٣٧١٣،٥١٧-٨٢٧صافى حيازة األصول المالية

٢٣٩،٩٧٢١٨٦،٠٤٥١٨٥،٦٩٥٢٤٣،٢٢٢٥٤،٢٧٦٢٣٩،٧١٩١٦٦،٧٠٥١٣٤،٤٦٠العجز الكلى

٤٠،٩٦٠٣،٩٩٩٣،٦٤٩٦٥،٠٣٦٣٧،٣١١٩٢،٧٢٤٦٢،٢٦٤٤٩،٣٨٣العجز األولى

٢،٤٠٣،٣٥٠٢،٠٣٣،٤٢٢٢،٠٣٣،٤٢٢٢،٠٣٣،٤٢٢١،٧٥٣،٣٠٠١،٥٤٦،٢٠٠١،٣٧١،٨٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

١٩,٣٪١٩,٦٪٢٠,٠٪٢٤,٩٪٢٨,٠٪٢٤,٩٪٢٢,٨٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٢٩,٣٪٣٠,٥٪٣٣,٥٪٣٦,٢٪٣٦,٥٪٣٣,٩٪٣٢,٨٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١٠,٠٪١٠,٨٪١٣,٦٪١١,٣٪٨,٥٪٩,٠٪١٠,٠٪نسبة العجز النقدى إلى الناتج المحلى

٩,٨٪١٠,٨٪١٣,٧٪١٢,٠٪٩,١٪٩,١٪١٠,٠٪نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى

٣,٦٪٤,٠٪٥,٣٪٣,٢٪٠,٢٪٠,٢٪١,٧٪نسبة العجز األولى إلى الناتج المحلى

الوزن النسبى

فعلى

٢٠١٤/٢٠١٣
التغير

جدول رقم (٦)
المصروفات واإلیرادات
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كما توضح التقديرات الى أنه يتعين اتخاذ إجراءات هيكليـة علـى            
 من الناتج المحلى    %٥جانبي اإليرادات والمصروفات تقدر جملتها بنحو       

 ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى نهاية    ٢٠١٤/٢٠١٥على مدار الثالث سنوات بين      
من النـاتج    % ١٠,٤ عند معدالت العجز    اإلبقاء على مستوى  حتى يمكن   

المحلى واالحتياجات التمويلية لمستويات يمكـن تـدبيرها دون التـأثير           
السلبي على باقي األنشطة االقتصادية ، أو حقوق األجيال القادمـة فـى             

 .التنمية 

 تقديرات الموازنة العامة خالل األجل المتوسط) ٧(جدول رقم 
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 يعبر عنه باإلنفاق العام     يتضح من الصورة اإلجمالية لالستخدامات أو ما       

للدولة، أن إجمالي هذه االستخدامات يصل في مشروع الموازنة العامـة           
 مليار جنيه توزع علـى  ١٠١٦,٦ إلى نحو    ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة المالية   

 :ثالثة مكونات رئيسة هي
 

 % ٣٢,٨ مليار جنيه بنـسبة     ٧٨٩,٤وتبلغ   المصروفـــــات*  
 .من الناتج المحلى اإلجمالى 

من  % ٠,٥ مليار جنيه بنسبة     ١١,٢وتبلغ    حيازة األصول المالية* 
 .الناتج المحلى اإلجمالى 

 % ٩,٠ مليار جنيه بنـسبة      ٢١٥,٩وتبلغ   سداد أقساط القروض*  
 .من الناتج المحلى اإلجمالى 

 
 :  املصروفات-: أوال

تبلغ تقديرات المصروفات في مشروع الموازنـة العامـة للـسنة           
مـن  % ٣٢,٨(  مليـون جنيـه   ٧٨٩،٤٣١ نحو ٢٠١٤/٢٠١٥المالية  

مـن  % ٣٦,٥(  مليـون جنيـه      ٧٤٢،١٣٢مقابل نحو   ) الناتج المحلى   
مقـدر لهـا فـي الموازنـة المعدلـة للـسنة الماليـة              ) الناتج المحلى   

، ٦,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة      ٤٧،٢٩٩، بزيادة قدرها    ٢٠١٣/٢٠١٤
 عن  ٧,١ زيادة قدرها  مليون جنيه بنسبة٥٢،٤٠٠بزيادة بلغت نحو   و

 مليـون جنيـه   ٧٣٧،٠٣١النتائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة نحو     
 ) من الناتج المحلى% ٣٦,٢(

  
 ) اإلنفاق العام( االستخدامات 
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من الجدير بالذكر أن الزيادة المشار إليها في المصروفات مرجعها          
في األساس الزيادات المرتبطة بحتميات األجور والزيـادة فـى فـاتورة            

فاع تكلفة خدمة الدين العام وزيادة األعبـاء التـي          الدعم، فضالً عن ارت   
اال ان مشروع   . تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق المعاشات        

موازنة العام المالى الجاري راعى زيادة االستثمارات الممولة من الخزانة          
 مليار جنيه ، تعد من ٤٥,٠لتصل الى % ٣٠,٨العامة بنسبة كبيرة بلغت    

ت الزيادة التى حدثت فى تاريخ الموازنة العامة ليس فقط لدعم           اكبر معدال 
الخطة االستثمارية للدولة ، وإنمـا ايـضاً لتعـويض المـنح والمـوارد          

 ، وحتـى    ٢٠١٣/٢٠١٤االستثنائية التى حصلت عليها الدولة خالل عام        
ال يحدث انخفاض مفاجئ فى اإلنفاق االستثماري مما يؤثر علـى تنفيـذ             

 .المشروعات

% ٢٢ح المؤشرات أن األهمية النسبية  لألجور ارتفعت مـن           توض
ــام  ــى ع ــى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ف ــة  % ٢٦,٣ إل ــشروع موازن ــي م ف

الـى  % ١٥، كما ارتفعت األهمية النسبية للفوائـد مـن          ٢٠١٤/٢٠١٥
من جملة اإلنفاق العام خالل ذات الفترة، فى حـين إنخفـضت            % ٢٥,٢

 رغـم الجهـود     %٨,٥الـى   % ١٢,٤األهمية النسبية لإلستثمارات من     
 .الكبيرة لمحاولة الزيادة فى اإلنفاق على هذا الجانب الهام

كما يالحظ من هيكل اإلنفاق المعروض توجه الحكومـة للـسيطرة           
على فاتورة دعم الطاقة فى الوقت الذى رفعت فيه مخصصات دعم المواد          
الغذائية ومعاشات الضمان اإلجتماعى على النحو الذى تبينه اإلحصائيات         

 .عروضه تفصيلياً فى عرض تفاصيل الباب الخاص بذلك الم
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بالتالي فإن التعامل مع اإلختالالت الهيكلية فـى توزيـع أولويـات            
اإلنفاق العام أصبح ضرورة ال ترفاً أو اختيارا نظراً لعدم استدامة الوضع            
الحالي خاصة وإن انعكاساته على التنمية وتحسين جودة الحياة لإلنسان          

 .جلية المصرى أصبحت 
 

 

 

 

 

 
 

 
تمثل مصروفات الموازنة الجانب األعظم من حجم االسـتخدامات         
بالموازنة العامة للدولة؛ إذ تبلغ في مشروع الموازنة المعـروض نحـو            

 مليـار   ١٠١٦,٦ مليار جنيه من إجمالي االستخدامات البالغـة        ٧٨٩,٤
تصادى الذي يوضح كـل بـاب مـن         جنيه، يتم عرضها وفقاً للتقسيم اإلق     

 شراء سـلع  –أجور ( أبواب الموازنة العامة على أساس نوع االستخدام        
وكذلك وفقاً للتقسيم الوظيفى الذي يوضح االعتمادات       ) الخ  ... وخدمات  

 – البيئـة    – التعلـيم    –مثل الـصحة    (المدرجة لكل قطاع من القطاعات      
 )الخ... اإلسكان والمرافق 
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 ًات وفقا للتصنيف االقتصادياملصروف) أ  ( 

تتمثل أهم عناصر المصروفات وفقًا للتصنيف االقتصادي للموازنـة    
 :العامة للدولة فيما يأتي

 .األجور وتعويضات العاملين*  

 .شراء السلع والخدمات*  

 .الفوائد*  

 .الدعم والمنح والمزايا االجتماعية*  

 .المصروفات األخرى*  

 ".االستثمارات"الية شراء األصول غير الم*  

يوضح اجلدول التـايل املـصروفات يف مـشروع موازنـة الـسنة 
 مقارنة باملوازنة املعدلـة واملتوقـع للعـام املـايل ٢٠١٤/٢٠١٥املالية 
   :ً ومقارنة أيضا بالنتائج الفعلية لثالث سنوات ٢٠١٣/٢٠١٤
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

مشروع موازنة
الوزن 
النسبى

الموازنة المعدلة
الوزن 
النسبى

متوقعنسبةقيمة



٢٠٧،٢٤٣٢٦,٣١٨٣،٧٩٩٢٤,٨٢٣،٤٤٤١٢,٨١٨٠،٧٩٢١٤٢،٩٥٦١٢٢،٨١٨٩٦،٢٧١* األجور وتعويضات العاملين

٧,٠%٧,٩%٨,٢%٨,٩%٩,٠%٨,٦%نسبة إلى الناتج المحلى

٣٣،٠٧٠٤,٢٣٠،١٨٩٤,١٢،٨٨١٩,٥٢٧،٩٦٧٢٦،٦٥٢٢٦،٨٢٦٢٦،١٤٨* شراء السلع والخدمات

١,٩%١,٧%١,٥%١,٤%١,٥%١,٤%نسبة إلى الناتج المحلى

١٩٩،٠١٢٢٥,٢١٨٢،٠٤٦٢٤,٥١٦،٩٦٦٩,٣١٧٨،١٨٦١٤٦،٩٩٥١٠٤،٤٤١٨٥،٠٧٧* الفوائد

٦,٢%٦,٨%٨,٤%٨,٨%٩,٠%٨,٣%نسبة إلى الناتج المحلى

٢٣٣،٨٥٣٢٩,٦٢١٢،٣٦٩٢٨,٦٢١،٤٨٣١٠,١٢٣٣،٢٩٤١٩٧،٠٩٣١٥٠،١٩٣١٢٣،١٢٥* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٩,٠%٩,٧%١١,٢%١١,٥%١٠,٤%٩,٧%نسبة إلى الناتج المحلى

٤٩،٠٦٤٦,٢٣٨،٢٨٠٥,٢١٠،٧٨٤٢٨,٢٣٨،٣٨٣٣٤،٩٧٥٣٠،٧٩٦٣١،٣٦٤* المصروفات األخرى

٢,٣%٢,٠%٢,٠%١,٩%١,٩%٢,٠%نسبة إلى الناتج المحلى

٧٨،٤٠٩٣٩،٥١٦٣٥،٩١٨٣٩،٨٨١-٢٩,٦-٦٧،١٨٩٨,٥٩٥،٤٤٨١٢,٩٢٨،٢٦٠* شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢,٩%٢,٣%٢,٣%٣,٩%٤,٧%٢,٨%نسبة إلى الناتج المحلى

٧٨٩،٤٣١١٠٠٧٤٢،١٣٢١٠٠٤٧،٢٩٩٦٧٣٧،٠٣١٥٨٨،١٨٨٤٧٠،٩٩٢٤٠١،٨٦٦اإلجمالى

٢٩,٣%٣٠,٥%٣٣,٥%٣٦,٢%٣٦,٥%٣٢,٨%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٨)
المصروفـــــــات
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 األجور وتعويضات العاملني
فـي مـشروع    " األجور وتعويضات العـاملين     " يقدر الباب األول    

 مليـون   ٢٠٧،٢٤٣ بنحو   ٢٠١٤/٢٠١٥الموازنة العامة للسنة المالية     
 مليـون موظـف   ٦ لتمويل أجور نحو )من الناتج المحلى   % ٨,٦( جنيه

 مليـون جنيه ١٨٣،٧٩٩مقـابل ١/وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة  
 بالربط المعدل بموازنـة الـسنة الماليـة         )محلى  من الناتج ال  % ٩,٠( 

 مليون جنيـه بنـسبة زيـادة        ٢٣،٤٤٤ بزيادة قدرهـا    ٢٠١٣/٢٠١٤
١٢,٨ ،     عن النتائج المتوقعة لذات العام المـالى        ٢٦،٤٥١ بزيادة تبلغ 

بنسبة زيادة  ) من الناتج المحلى  % ٨,٩( مليون جنيه    ١٨٠،٧٩٢البالغة  
 .%١٤,٦قدرها 

 ٢٦,٣األجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة     يالحظ أن اعتمادات    
من إجمالي مصروفات التشغيل في مشروع الموازنة العامة للدولة البالغ          

 مـن إجمـالي     ٢٠,٤ مليون جنيه، كما تمثل نسبة       ٧٨٩،٤٣١مقدارها  
 اإلنفاق العـام لمـشروع الموازنـة العامـة للدولـة والمقـدر بمبلـغ              

 . مليون جنيه١،٠١٦،٦٠٦
 :ذا الشأن قد روعي يف ه

كافة التعديالت الحتمية وفقاً ألحكام القوانين والقرارات مثل العـالوة           §
الدورية والعالوة التشجيعية واثر ضـم العـالوة الخاصـة المقـررة            

إلى المرتب األساسي فـي     % ١٠ بنسبة   ٢٠٠٩) ١٢٨(بالقانون رقم   
، فضالً عن العالوة الخاصة بالترقيات والزيادة في المزايا  ١/٧/٢٠١٤

 . مليار جنيه١٠,٦التأمينية المترتبة علي تلك التعديالت بتكلفة تبلغ نحو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تشمل أجهزة الموازنة العامة كل من الجهاز اإلدارى واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية العامة / ١
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ين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنـة       تكاليف تقنين أوضاع العامل    §

 . مليار جنيه٢,٣وكذا الصناديق والحسابات الخاصة بتكلفة تبلغ نحو 

 ٢٠١٤لـسنة   ) ٢٢(تكاليف تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم            

بتقرير عالوة الحد األدنى لألجور لتحقيق العدالة االجتماعية بتكلفة تقـدر      

 . مليار جنيه ٧,٩بنحو 

 بـشان تنظـيم عمـل    ٢٠١٤لسنة ) ١٤( تطبيق القانون رقم     فيتكال §

أعضاء المهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقـوانين أو          

 . مليار جنيه ٧,٦لوائح خاصة بتكلفة تقدر بنحو 

تكاليف تحسين أحوال المعلمين بتقرير عالوة للمعلمين مقابل األعباء          §

 بتكلفـة   ٢٠١٤لسنة  ) ٥٧(قم  الوظيفية طبقاً لقرار مجلس الوزراء ر     

 . مليار جنيه٧,٢تقدر بنحو 

 . مليار جنيه ١,٠تكاليف انتخابات مجلس النواب بتكلفة تقدر بنحو  §

 -:جتدر اإلشارة اىل بعض احلقائق التالية 

 مليون موظف وعامل في القطاع الحكومي كدرجات        ٦استيعاب نحو    •
ـ        ٠,٦بخـالف   (مشغولة فعال    ات  مليـون موظـف وعامـل بالهيئ

 مليون مواطن يمثلون هـؤالء      ٢٤بما يوفر األمان لنحو     ) االقتصادية
 .العاملين وأسرهم
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مواصلة منح العالوات االجتماعية للعاملين التي بلغـت منـذ عـام             •
مـن  % ٣٥٥  نـسبة  ٢٠١٣/٢٠١٤ وحتى العام المالي     ٨٧/١٩٨٨

المرتبات األساسية ، شاملة الزيادة التي تقررت اعتبارا مـن يوليـو      
 .من األجر األساسي% ١٠وقدرها  ٢٠١٣

إن هناك زيادات متتالية في حجم األجور التـي تتحملهـا الموازنـة              •
العامة للدولة، فقد كانت األجور في الموازنة العامـة للدولـة عـام             

 مليون جنيـه ثـم وصـلت فـي عـام          ١،٤٥٢,٦ نحو   ٨٠/١٩٨١
 مليون جنيه، ثم بلغـت فـي عـام          ٧،١١٨,٤ إلى نحو    ٩٠/١٩٩١

 مليـون جنيـه واآلن تقـدر فـي          ٢٨،٠٦٦,٥نحو   ٢٠٠٠/٢٠٠١
 ٢٠٧،٢٤٣ بنحـو   ٢٠١٤/٢٠١٥مشروع موازنة الـسنة الماليـة       

 .مليون جنيه

توزع األجور املقدرة يف مشروع املوازنة املعروض على أغراضها  *
 :األساسية على النحو اآلتي
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

مشروع موازنة

الوزن
 

النسبى
الموازنة المعدلة

الوزن 
النسبى

متوقعنسبةقيمة

%%%

٣٠،٢٣٠١٤,٦٢٨،٤٣١١٥,٥١،٧٩٩٦,٣٢٦،٧١٣٢٤،٠٠٦١٩،٩٥٩١٧،٩١٧* الوظائف الدائمة

٢،٤٠٩١،٩٨٣٢،١٢٤١،٧٤٨-٠,٣-٢،٣٩٤١,٢٢،٤٠١١,٣٧* الوظائف المؤقتة

٨٥،٨٤٧٤١,٤٧٤،٢٠٠٤٠,٤١١،٦٤٧١٥,٧٧٧،٥٥٢٦١،٢٩٣٥٢،٧٢٩٣٥،٠٩٣* المكافـــآت ١/

٢٣،٩٨١١١,٦٢٠،٠٦٢١٠,٩٣،٩٢٠١٩,٥٢٢،٣٠٠١٧،٣١٧١١،٢٠٧٩،٩٨١* البدالت النوعية ٢/

٢٦،٩٢٥١٣,٠٢٠،٦٦٤١١,٢٦،٢٦١٣٠,٣١٩،٠٥١١١،٦٨١١١،٣٩٧١١،٣٩٦* المزايا النقدية

٣،٠٢٨١,٥٢،٨٥٠١,٦١٧٨٦,٣٢،٩٧٣١،٩١٥٢،٥٠٩٢،١٣٥* المزايا العينية

١٩،٢٣١٩,٣١٧،٤٩٩٩,٥١،٧٣٢٩,٩١٧،٣٣٦١٣،٦٧٥١١،٥٨٩٩،١٠٣* المزايا التأمينية ٣/

١٢،٤٥٨١١،٠٨٥١١،٣٠٣٨،٨٩٩-١١,٨-١٥،٦٠٦٧,٥١٧،٦٩٢٩,٦٢،٠٨٦* باقى أنواع األجور واالحتياطى

٢٠٧،٢٤٣١٠٠١٨٣،٧٩٩١٠٠٢٣،٤٤٤١٣١٨٠،٧٩٢١٤٢،٩٥٦١٢٢،٨١٨٩٦،٢٧١اإلجمالى

٧,٠%٧,٩%٨,٢%٨,٩%٩,٠%٨,٦%نسبة إلى الناتج المحلى

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

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٩)
األجور وتعویضات العاملین
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 شراء السلع واخلدمات

ل هذه االعتمادات متطلبات إدارة دوالب العمل الحكومي بما في          تشم
ذلك مستلزمات األدوية واألغذية للمستشفيات والمدارس كما تحتوي على         
نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات 

طبـع  المياه والكهرباء بمراعاة مقتضيات ترشيد اإلنفاق، وكذلك تكـاليف        
 .الكتاب المدرسي

 نحو  ٢٠١٤/٢٠١٥تضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية       
مخصـصة لـشراء    ) من الناتج المحلى    % ١,٤(  مليون جنيه    ٣٣،٠٧٠

 مليون جنيـه    ٣٠،١٨٩السلع والخدمات مقابل ربط معـدل يقدر بنحـو        
 بزيـادة   ٢٠١٣/٢٠١٤في السنة الماليـة     ) من الناتج المحلى    % ١,٥(

 ٥،١٠٣، وبزيادة تبلـغ   % ٩,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة      ٢،٨٨١قدرها  
 ٢٧،٩٦٧ عن النتائج المتوقعة لذات العـام المـالى البالغـة     جنيه مليون

  %.١٨,٢ بنسبة زيادة قدرها )من الناتج المحلى % ١,٤(مليون جنيه 

 ٤,٢تمثل االعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات نـسبة           
التشغيل في مشروع الموازنة العامة للدولة البـالغ  من إجمالي مصروفات  

 مـن إجمـالي     ٣,٢ مليون جنيه، كما تمثل نـسبة        ٧٨٩،٤٣١مقدارها  
 ١،٠١٦،٦٠٦اإلنفاق العام لمشروع الموازنة العامة للدولة المقدر بمبلغ      

 .مليون جنيه

يوضح اجلـدول التـايل توزيـع هـذه االعتمـادات علـى مكوناتهـا   
؛ ٢٠١٤/٢٠١٥ املوازنة العامة للدولـة للـسنة املاليـة األساسية يف مشروع

 :٢٠١٣/٢٠١٤ للسنة املالية واملتوقعمقارنة بالربط املعدل 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

مشروع موازنة
الوزن 
النسبى

الموازنة المعدلة
الوزن 
النسبى

متوقعنسبةقيمة

%%%

٧،٠٣١٢١,٣٦،٤٥٠٢١,٤٥٨٢٩,٠٧،٠٠٤٥،٧٠٤٤،٢٩٩٤،٠٣١* الخامات ١/

٩٨٦٣,٠٩٧٤٣,٢١٢١,٣٧٣٥١،٠١٦٩٥٤٨٧١* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل

١١١٠,٣١١٠٠,٤٠٠,٤٨٧٨٦٨١٨٥* وقود وزيوت لسيارات الركوب

٩٤٧٢,٩٩٤٥٣,١٢٠,٢٨٩٨٦٣٤٦٠٧٦٠٦* قطع غيار ومهمات

٣،٧٨٧١١,٥٣،٧٠٦١٢,٣٨١٢,٢٣،٨٢٠٣،٣٥٢٣،٥٣١٣،٤٢١* اإلنارة

٧٩٦٢,٤٦١٠٢,٠١٨٧٣٠,٦٦٠٢٦٠٥٦٢٩٤٢٥* المياه

٤،٦٦٦١٤,١٤،٢٢٨١٤,٠٤٣٨١٠,٣٣،٤٥٣٣،٥٦٦٣،١٩٤٣،٣٣٦* الصيانة

١،٢٣٠٣,٧١،٢٢٢٤,٠٧٠,٦١،١٩٨١،٣٧٠١،١٨٥٨٤٢* نفقات الطبع

٢،٩٠٥٨,٨٢،٦٥٤٨,٨٢٥٢٩,٥٢،٥٤٤٢،٣٢٩٢،١٠٦٢،١١٢* النقل واالنتقاالت

٩١٢٢,٨٣٤٣١,١٥٦٨١٦٥,٦٢٤٢٢٤٠٢٥٥٢٤٨* البريد واإلتصاالت

٢٨٢٠,٩٢٨٢٠,٩١٠,٣١٧٥١٨٧٨٤١١،٢٠١* نفقات تنفيذ أحكام قضائية

٢،٢٤٣٦,٨٢،١٢١٧,٠١٢٢٥,٨٢،٠٧٣٢،٦٦٧٣،٦٤٨٤،٤٥٥* شراء سلع وخدمات للصناديق والحسابات الخاصة

٤،٩٣٦١٤,٩٤،١١١١٣,٦٨٢٥٢٠,١٥،١٣٦٤،٨٩٦٥،٤٩٥٤،٥١٦* باقى بنود الباب الثانى

٠,٠٠٠٠٠-٢،٢٣٨٦,٨٢،٤٣٥٨,١١٩٨* إحتياطيات عامة

٣٣،٠٧٠١٠٠٣٠،١٨٩١٠٠٢،٨٨٠١٠٢٧،٩٦٧٢٦،٦٥٢٢٦،٨٢٦٢٦،١٤٨اإلجمالى

١,٩%١,٧%١,٥%١,٤%١,٥%١,٤%نسبة إلى الناتج المحلى

١/ تشمل النفقات على االدوية واالمصال والطعوم ، واالغذية للمدارس والمعاهد والمرضى وبعض فئات العاملين ، والمواد الخام االخرى لمستلزمات التشغيل .

فعلى
البيان

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (١٠)
شراء السلع والخدمات
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يالحظ أن االعتمادات املقدرة لشراء السلع واخلدمات مبشروع 
املوازنة املعروض تتمثل أساسا فيما يلي

ً
: 

  :املواد اخلام*  

 مليون جنيه فـي مـشروع   ٧،٠٣١يبلغ المدرج للمواد الخام نحو       
 مليـون جنيـه          ٦،٤٥٠ مقابـل    ٢٠١٤/٢٠١٥موازنة السنة الماليـة     

 أي بزيــادة    ٢٠١٣/٢٠١٤بالربط المعدل بمـوازنة الـسنة الماليـة        
ـــدرها  ــادة ٥٨٢ق ــسبة زي ــه بن ــون جني ــغ ٩ ملي ــادة تبل  ، وبزي

 ة لــذات العــام المــالى البالغــة  مليــون عــن النتــائج المتوقعــ٢٧
 %.  ٠,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٧،٠٠٤

 :تتمثل المواد الخام في المتطلبات التالية 
 
 مشروع موازنة 

٢٠١٤/٢٠١٥ 
 ربط معدل

٢٠١٣/٢٠١٤ 
متوقع 

٢٠١٣/٢٠١٤ 
 مليون جنيه مليون جنيه مليون جنيه 

ــصال - ــة واألم  األدوي
 والطعوم

٣،٢٥٢ ٣،٣٩٥ ٣،٣٩٧ 

ــدارس  - ــة للم  األغذي
والمعاهد والمرضـى   
 وبعض فئات العاملين

١،٩٦٤ ١،٦٨٢ ٢،٠٧٠ 

 المواد الخام األخـرى     -
 لمستلزمات التشغيل

١،٧٨٨ ١،٣٧٣ ١،٥٦٤ 

 ٧،٠٠٤ ٦،٤٥٠ ٧،٠٣١ اإلجمالي
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 :اإلنارة •

قدرت اعتمادات اإلنارة فـي مـشروع موازنـة الـسنة الماليـة              
قابل ربـط معـدل للـسنة        مليون جنيه م   ٣،٧٨٧ بمبلغ   ٢٠١٤/٢٠١٥
 مليـون جنيـه بزيـادة قـدرها         ٣،٧٠٦ قـدره    ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  

 ٣٣بخفـض يبلـغ نحـو     ٢,٢ مليون جنيه بنسبة زيـادة قـدرها         ٨١
مليون جنيـه عـن النتـائج المتوقعـة لـذات العـام المـالي البالغـة                 

وتـشمل هـذه     % ٠,٩ مليون جنيه بنـسبة خفـض قـدرها          ٣،٨٢٠
ــارة ــاليف إن ــارة الخاصــة االعتمــادات تك ــاليف اإلن ــشوارع وتك  ال

ــوزارات أو المحافظــات والمــديريات  بالمبــاني الحكوميــة ســواء ال
 .التابعة لها والهيئات الخدمية العامة 

 :املياه •

 ٢٠١٤/٢٠١٥بلغت اعتمـادات الميـاه فـي مـشروع موازنـة             
ــو  ــة   ٧٩٦نح ــسنة المالي ــدل لل ــط مع ــل رب ــه مقاب ــون جني  ملي
 مليـون  ١٨٦نيـه بزيـادة قـدرها     مليون ج ٦١٠ قدره   ٢٠١٣/٢٠١٤

 مليـون جنيـه عـن       ١٩٤ وبزيادة تبلغ نحو   ٣٠,٦جنيه بنسبة زيادة    
 مليـون جنيـه بنـسبة       ٦٠٢النتائج المتوقعة لذات العام المالي البالغة       

لمواجهـة تكـاليف إسـتهالك الميـاه لكافـة           % ٣٢,٢زيادة قـدرها    
رات أو الجهات الداخلة ضمن الموازنـة العامـة للدولـة سـواء الـوزا         

المحافظات والمديريات التابعة لهـا والهيئـات الخدميـة العامـة مـع             
 .مراعاة ضوابط الترشيد الالزمة
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 :نفقات الصيانة •

ــة    ــشروع موازن ــادات م ــضمن اعتم ــو ٢٠١٤/٢٠١٥تت  نح
 مليـون جنيـه     ٤،٢٢٨ مليون جنيه نفقـات الـصيانة مقابـل          ٤،٦٦٦

زيـادة قـدرها     ب ٢٠١٣/٢٠١٤بالربط المعدل بموازنة الـسنة الماليـة        
 مليـون   ١،٢١٣ وبزيادة تبلـغ نحـو     ١٠,٣ مليون جنيه بنسبة     ٤٣٨

جنيه عـن النتائــج المتــوقعة لــذات العــام المـالي البالغـة              
  %.٣٥,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٣،٤٥٣

تتمثل هذه النفقات أساساً في نفقـات الـصيانة لتطهيـر وسـائل              
ــبكات و  ــق وش ــيانة مراف ــصرف، وص ــري وال ــاني ال ــرميم المب ت

واإلنشاءات، وصيانة الطـرق والجـسور والكبـاري، وصـيانة اآلالت           
 .والمعدات ووسائل النقل وغيرها

 :نفقات طبع ودوريات وحقوق التأليف*  

 مليون جنيه   ١،٢٣٠ مبلغ   ٢٠١٤/٢٠١٥يتضمن مشروع موازنة     
 مليون جنيه ربط معـدل بمـوازنة الـسنة        ١،٢٢٢لنفقات الطبع مقابل    

 مليون جنيـه بنـسبة      ٨ أي بـزيادة قـدرهـا     ٢٠١٣/٢٠١٤ية  المـال
 مليـون جنيـه عـن النتـائج         ٣٢ وبزيادة تبلغ نحو    ٠,٦زيادة قدرها   

 مليون جنيـه بنـسبة زيـادة     ١،١٩٨المتوقعة لذات العام المالي البالغة      
، ومن الجدير بالذكر أن نفقات الطبع تتمثل أغلبها في طبع         %٢,٧قدرها  

 مليون طالب بكافة المراحل الدراسية حيث يتم        ١٨نحو  الكتب المدرسية ل  
 . مليون كتاب مدرسى٢٨٠طباعة نحو 
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 :النقل واالنتقاالت*  

تبلغ االعتمادات المخصصة للنقل واالنتقـاالت للعـاملين بـأجهزة          
 الهيئـات   – اإلدارة المحليـة     -الجهاز اإلدارى ( الموازنة العامة للدولة    

 نحو  ٢٠١٤/٢٠١٥لموازنة للسنة المالية    في مشروع ا  ) العامة الخدمية   
 مليون جنيـه مقابـل ربـط معـدل بموازنـة الـسنة الماليـة                ٢،٩٠٥
 مليـون   ٢٥١ مليون جنيه بزيادة قـدرها       ٢،٦٥٤ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤

 مليون جنيـه عـن النتـائج      ٣٦١ وبـزيادة تبلغ نحو   ٩,٥جنيه بنسبة   
نـسبة زيـادة    مليون جنيـه ب  ٢،٥٤٤المتوقعة لذات العام المالي البالغة      

 .لمواجهة معدالت الزيادة الطبيعية% ١٤,٢قدرها 

 :وتتمثل االعتمادات المخصصة لذلك فيما يأتي

 ربط معدل مشروع موازنة 
 ٢٠١٣/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٥ 
 ــــــــ ــــــــ 
 مليون جنيه مليون جنيه 

 ١،٩١٦ ٢،٠٥٩ المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية* 
 ٤٩٧ ٥٩١ بدل انتقال للسفر بالداخلنقل وانتقاالت و* 
 ١٦٢ ١٧٣ نقل وانتقاالت وبدل انتقال للسفر بالخارج* 
 ٧٩ ٨٢ أخرى* 

 ــــــــ ــــــــ 
 ٢،٦٥٤ ٢،٩٠٥                  اإلجمالي

 ــــــــ ــــــــ 
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 الفوائـــــد

هي الفوائد المستحقة على االقتـراض الحكـومي باعتبـاره أحـد           
جأ إليه الحكومة لتمويـل أنـشطتها، وهـي غالبـاً مـا          تل التىالمصادر  

تكون فوائد مـستحقة علـى أدوات ديـن محليـة سـواء قـصيرة أو                
طويلة األجل، أو علـى قـروض لتمويـل مـشروعات الخطـة العامـة        

 .للدولة

وتُقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية واألجنبية في         
 بمبلـغ   ٢٠١٤/٢٠١٥ الماليـة    مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة     

 مقابــل   )مـن النـاتج المحلـى       % ٨,٣(  مليون جنيـه     ١٩٩،٠١٢
 ربط معدل بموازنـة  )من الناتج المحلى% ٩,٠ ( مليون جنيه ١٨٢،٠٤٦

 مليون جنيه بنسبة    ١٦،٩٦٦ بزيادة قدرها    ٢٠١٣/٢٠١٤السنة المالية   
 مليـون جنيـه عـن النتـائج         ٢٠،٨٢٦  وبزيادة تبلغ نحو   ٩,٣زيادة  

من % ٨,٨(  مليون جنيه    ١٧٨،١٨٦لمتوقعة لذات العام المالي البالغة      ا
 %.١١,٧ بنسبة زيادة قدرها )الناتج المحلى 

ــسبة     ــروض ن ــد الق ــشكل فوائ ــالي  % ٢٥,٢وت ــن إجم م
االعتمادات المخصـصة لمـصروفات التـشغيل فـي موازنـة الدولـة             

 مـن   ١٩,٦ مليـون جنيـه، كمـا تمثـل نـسبة            ٧٨٩،٤٣١والبالغة  
 اإلنفاق العام في مشروع الموازنة العامة والـذي يقـدر بنحـو             إجمالي

 . مليون جنيه١،٠١٦،٦٠٦
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وتمثل هذه الفوائد خدمـة إجمـالى الـدين العـام والـذى يبلـغ               
 مليـار جنيـه     ١،٨٦٤،١٧٧رصيده وفقـاً ألحـدث التقـديرات نحـو          

 -:وينقسم الدين العام الى 

 مليار جنيه 
 ١،٦٦٢،٥١١ %٨٩دين عام داخلى بنسبة 

 ٢٠١،٦٦٦ %١١دين عام خارجى بنسبة 
 ١،٨٦٤،١٧٧ اإلجمالى

  
ويوضح اجلدول التايل توزيع الفوائد احمللية واألجنبية على أنواعها 

 ٢٠١٤/٢٠١٥الرئيــسية يف مــشروع املوازنــة العامــة للــسنة املاليــة 
 :٢٠١٣/٢٠١٤مقارنة بالربط املعدل والنتائج املتوقعة للسنة املالية 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

مشروع موازنة
الوزن 
النسبى

الموازنة المعدلة
الوزن 
النسبى

متوقعنسبةقيمة
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(أ) - الفوائد الخارجية

٨،٠٧٧٤,١٧،٣٨٩٤,١٦٨٨٩,٣٥،٩٦٦٣،٨٤٩٣،٣٦٨٣،٣٤٧* فوائد الدين العام الخارجى

٥٩٤٨٥٠٦٨-١٨,٨-٥٩٠,٠٧٢٠,٠١٤* فوائد خارجية تسددها الجهات

٨،١٣٦٤,١٧،٤٦٢٤,١٦٧٥٩,٠٦،٠٢٥٣،٨٩٦٣،٤١٨٣،٤١٦جملة (أ) 

(ب) - الفوائد المحلية

٣١،٩٧١١٦,١٢٩،٩٤١١٦,٤٢،٠٣٠٦,٨٣٣،١٣٦٢٢،١٩١١١،١٥٠٩،٢٢٢* فوائد سندات البنك المركزى

٥٦،٤٨٩٥١،٢٥٢٣٦،٢٩٤٢٦،١٦٣-٩,٩-٦١،٠٢٦٣٠,٧٦٧،٧١٩٣٧,٢٦،٦٩٣* فوائد األذون على الخزانة العامة

٦١،٦١٩٣١,٠٤٤،٢٩٨٢٤,٣١٧،٣٢١٣٩,١٤٧،٢١١٣٧،٤٠٧٢٥،٠٥٠١٩،٧٠٥* فوائد سندات الخزانة المصرية

٥٤٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠-١٠٠,٠-٠٠,٠٥٤٠٠,٣٥٤٠* فوائد سندات الزيادة فى رؤوس أموال البنوك

١٣،٠٠٠٦,٥٩،٢٢٥٥,١٣،٧٧٥٤٠,٩١١،٩٠٠١١،٦٨٦٩،٨٠٦٣،٧٥٦* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين

٢٠،٢٧٢١٠,٢١٩،١١١١٠,٥١،١٦١٦,١١٩،١٢٢١٧،٧١٦١٦،٣٢٢١٦،١٧٩* فوائد صكوك صناديق المعاشات ١/

٠٠٢١٩٤٢٣#٠/DIV!٠٠,٠٠٠,٠٠* فوائد السندات المحلية

٣،٧٦٤٢،٥٢٧١،٨٦٢٥،٨٩٣-٢٠,٣-٢،٩٨٩١,٥٣،٧٥١٢,١٧٦٢فوائد أخرى متنوعة

١٩٠،٨٧٦٩٥,٩١٧٤،٥٨٥٩٥,٩١٦،٢٩١٩,٣١٧٢،١٦١١٤٣،٠٩٩١٠١،٠٢٣٨١،٦٦١جملة (ب) 

١٩٩،٠١٢١٠٠١٨٢،٠٤٦١٠٠١٦،٩٦٦٩١٧٨،١٨٦١٤٦،٩٩٥١٠٤،٤٤١٨٥،٠٧٧اإلجمالى

٦,٢%٦,٨%٨,٤%٨,٨%٩,٠%٨,٣%نسبة إلى الناتج المحلى

 الفوائد على صكوك صناديق المعاشات معفاه من الضرائب .

فعلى
البيان

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (١١)
الفوائــــــــد
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وتقدر االحتياجات التمويليـة بمـشروع موازنـة العـام المـالى            
 مليار جنيه وهو ما يمثل العجز الكلـى          بمبلغ   ٢٠١٤/٢٠١٥

المقدر وسداد األقساط باإلضافة الى اهالكات األذون والـسندات ، ويـتم            
ق الماليـة الحكوميـة     تمويل هذه االحتياجات من السوق األولى لـألورا       

القابلة للتداول من خالل نظام المتعاملين الرئيسيين فـى آجـال قـصيرة           
 ٣٦٤، ٢٧٣، ١٨٢، ٩١متمثلة فى أذون الخزانة التى تتنوع آجالها بين         

يوم بالعملة المحلية والعمالت األجنبية ، واجال طويلة متمثلة فى سندات           
و ) سندات صفرية الكوبون( سنة ١,٥الخزانة والذى يمتد استحقاقها بين    

 . سنوات١٠، ٧، ٥، ٣
وتنتهج وزارة المالية إستراتيجية إلدارة الدين العام فيمـا يخـص           
دول اإلصدار من شأنها مراعاة التوافق بين إطالة عمـر الـدين العـام              

لتفادى مخاطر إعادة التمويـل وتكلفـة       )  سنة   ١,٧٣والذى يبلغ حالياً    (
 .نقاط استرشادية لبناء منحنى العائدخدمة الدين،  كما تلتزم بخلق 

كما تستهدف وزارة المالية من خالل جدول اإلصدار للعام المـالى           
مـن إجمـالى اإلصـدارات      % ٧٠ إصدار أذون بنـسبة      ٢٠١٤/٢٠١٥

للسندات فى  % ٢٢لألذون و   % ٧٨بالمقارنة بـ   % ٣٠وسندات بنسبة   
مليـار   ٩٣٨،٦ حيث تم توفير     ٢٠١٣/٢٠١٤جدول إصدار العام المالى     

 .جنيه من السوق األولى لألوراق المالية الحكومية القابلة للتداول
وتجدر اإلشارة الى أن الفوائد على القروض اإلستثمارية توجه فى          

 مليون جنيه، وذلـك  ٢٠،٢٧٢معظمها لصناديق المعاشات والبالغ قدرها  
التزاماً من الدولة بأداء حقوق صناديق المعاشات من عائد على استثمار           
أموالها لدى الدولة نقداً بدالً من رسملتها لدى بنك االستثمار القومى كما            
كان يحدث فى السابق، وهو ما يتيح للصناديق تدفقات نقديـة مـستقرة             

 .أصحاب المعاشاتومستدامة لتمويل التزاماتها الشهرية تجاه 

- ٨٠ -
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 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
فـي  " الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـة      " بلغت تقديرات الباب الرابع      

 مليون  ٢٣٣،٨٥٣ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥مشروع الموازنة العامة للسنة المالية      
 ٢١،٤٨٣ ، أي بــزيادة تقـدر بنحــو    )من الناتج المحلى % ٩,٧( جنيه  

ربط معدل بموازنة السنة الماليـة      عن   ١٠,١بة زيادة قدرها    مليون جنيه بنس  
مـن النـاتج    % ١٠,٤(  مليون جنيه    ٢١٢،٣٦٩ البالغ نحو    ٢٠١٣/٢٠١٤
مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام  ٥٥٩ ، وبزيادة تبلغ نحو )المحلى  

 بنـسبة  )من الناتج المحلـى % ١١,٥( جنيه    مليون ٢٣٣،٢٩٤المالي البالغة   
 %.٠,٢ة قدرها زياد

وعلى ضوء ما تقدم، فإن اعتمادات الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـة           
 تتمثـل فـي االعتمـادات       ٢٠١٤/٢٠١٥في مشروع موازنة السنة الماليـة       

 :األساسية التالية
 مليون جنيه 

 ١٦٣،٤٥٣ السلعىالدعم *  
 ٥٥،٦٨٥ الدعم والمنح للخدمات االجتماعية*  
 ١،٥٧٢ ت التنميةالدعم والمنح لمجاال*  
 ٨،٨٨١ الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية*  
 ٤،٢٦٢ اعتمادات واحتياطيات للدعم والمساعدات*  

     المختلفة
 ــــــ 

 ٢٣٣،٨٥٣                                 اإلجمالي
 ــــــ 

ــى بنودهــا  ــك االعتمــادات عل ــع تل ــايل توزي ويوضــح اجلــدول الت
املعـدل والنتـائج املتوقعـة للـسنة املاليـة الرئيسية مقارنة بالربط 

٢٠١٣/٢٠١٤ : 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)
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مشروع موازنة
الوزن 
النسبى

الموازنة المعدلة
الوزن 
النسبى

متوقعنسبةقيمة
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* الدعــــم السلعى :
٢,٣٣٤،٦٣٤٣٢،٥٥١٣٠،٢٨٢٣٢،٧٤٣%٢٠,٨٧٢٣%١٣,٥٣٠،٨٣٤%٣١،٥٥٧- دعم السلع التموينية

١٢,٦٨٥٤٨٦٩٣٧٨٢٩٣%٢,٠٣٧٥%١,٤٢،٩٧٨%٣،٣٥٣- دعم المزارعين
٠,٧١٣٠،٤٠٠١٢٠،٠٠٠٩٥،٥٣٥٦٧،٦٨٠%٦٧,٣٦٥٦%٤٢,٩٩٩،٥٩٥%١٠٠،٢٥١- دعم المواد البترولية

١٠٥,١١٣،٢٨٠٨،٥٥٠٠١،٠٨٣%٩,٠١٣،٩٦٢%١١,٦١٣،٢٨٠%٢٧،٢٤٢- دعم الكهرباء
١٨٠٩٣٩٣٩٣-٥٤,٢%-٠,٤٣٥٥%٠,١٦٥٥%٣٠٠- دعم االدوية والبان األطفال

٠,٠٧٥٠٧٥٠٧٥٠٧٥٠%٠,٥٠%٠,٣٧٥٠%٧٥٠- دعم شركات المياه
١٠,٤١٨٠،٠٩٨١٦٢،٨١٤١٢٧،٠٣٨١٠٢،٦٤٢%١٠٠,٠١٥،٣٦١%٦٩,٩١٤٨،٠٩١%١٦٣،٤٥٣إجمالى الدعم السلعى
* الدعــــم والمنح للخدمات اإلجتماعية :

٣,٨١،٤٣٤١،٢٣٧١،٠٩٠٨٧١%٦٧,٥٥٤%٠,٦١،٤٣٤%١،٤٨٨- دعم نقل الركاب
٢٠٠١٨٢١٩٠٢١٠-٢٠,٠%-١١,٨٥٠%٠,١٢٥٠%٢٠٠- دعم أشتراكات الطلبة

٦,٧٨٠٠٦٣٥٤١١٤٠٠%٣٥,٣٥٠%٠,٣٧٥٠%٨٠٠- دعم الخطوط غير االقتصادية
٠٠٠٠#٠/DIV!٠,٠١،٧٥٠%٠,٧٠%١،٧٥٠- األثر المترتب على تطبيق الضريبة العقارية
١٢٠٢٥٠٠-١٣,٣%-٠,١١٦%٠,٠١٢٠%١٠٤- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة
٤,٦١٦٠١٠٦٠٠%٠,١٧%٠,١١٦٠%١٦٧- دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي
٠,٠٢٤٠٢٣٤٢٤٨٢٢٢%٠,٢٠%٠,١٢٤٠%٢٤٠- دعم التأمين الصحى على الطالب
٠٠٠٠-١٠٠,٠%-١,٠١،٥٠٠%٠,٠١،٥٠٠%٠- دعم التأمين الصحى الشامل
٢٣٠,٩٥،٠٠٠٣،٦٣٠٢،٤٦٣١،٩٢٩%١٥٢,٣٧،٤٦٧%٤,٦٣،٢٣٤%١٠،٧٠٠- معاش الضمان االجتماعى

٠,٠٤٢٤٨٤٨٤٧%٢,٥٠%٠,٠٥٣%٥٣- معاش الطفل
١٣,٧٢٩،٢٠٠١٦،٣٥١٦،٢٠٠٣،٤٣٨%١٣٧٥,٠٤،٠١٣%١٤,٢٢٩،٢٠٠%٣٣،٢١٣- مساهمات فى صناديق المعاشات

٣,٩١،٠٠٥٧٤٨٦٥٧٧٠٤%٤٦,٦٣٨%٠,٤٩٩٠%١،٠٢٩- مزايا إجتماعية أخرى
٢,٢٥،٣٨٢٥،٠١٤٥،٣٠٤٥،٣١٩%٢٧٣,٨١٢٧%٢,٥٥،٨١٤%٥،٩٤٠- المنــــح 

٢٧,٣٤٣،٥٨٣٢٨،٢١٢١٦،٦١١١٣،١٣٩%١٩٦٦,١١١،٩٤٠%٢٣,٨٤٣،٧٤٥%٥٥،٦٨٥إجمالى الدعم والمنح للخدمات االجتماعية
* الدعــــم والمنح لمجاالت التنمية :

٠٠٠٠-٦٦,٧%-٢٨,٣٤٠٠%٠,١٦٠٠%٢٠٠- دعم تنمية الصعيد
٧٣٣٧٢٢٨٢٨٥٩٣-٦,٣%-٣٧,٧٥٠%٠,٣٨٠٠%٧٥٠- دعم فائدة القروض الميسرة
١٠٠٣٥٠١،٥٠٠١،٥٥٢-٥٠,٠%-١٤,١١٥٠%٠,١٣٠٠%١٥٠- دعم إسكان محدودى الدخل
٥,٥٣٢٩٢٠١٤٠٩٢١٨%١٥,٥١٨%٠,١٣٢٩%٣٤٧- صندوق مركبات النقل السريع

١٣٥٢٠٥٠١٥٨-٥٨,٣%-١٤,١١٧٥%٠,١٣٠٠%١٢٥-  التدريب 
١،٢٩٧١،٢٩٣٢،٧٨٦٢،٥٢٠-٣٢,٥%-١٠٩,٦٧٥٧%٠,٧٢،٣٢٩%١،٥٧٢إجمالى الدعم والمنح لمجاالت التنمية
* الدعــــم والمنح لألنشطة اإلقتصادية :

١،٥٦٧٢٤١٧٥٣٠٠-٨٦,٧%-١٤١,٣٢،٦٠٠%٠,٢٣،٠٠٠%٤٠٠- دعم المناطق الصناعية
٣،٠٠٠٣،٠٦٧٢،٥٩٥٣،٢١٣-١٦,١%-١٤٦,٠٥٠٠%١,١٣،١٠٠%٢،٦٠٠- دعم تنشيط الصادرات
٧٦,٥١،٢٤٠٩٣٨٤٦٠٤٤٣%٥٦,٥٩١٨%٠,٩١،٢٠٠%٢،١١٨- دعم االنتاج الحربى

٣٣٠٠-١٠٠,٠%-٠,١٣%٠,٠٣%٠- الهيئة العامة للخدمات الحكومية
٧٥,٠٣٥٠١٧٠٠%١٦,٥٢٦٣%٠,٣٣٥٠%٦١٣- صندوق دعم نشاط التمويل العقارى
٠٠٠٠-٢٠,٠%-٥٨,٩٢٥٠%٠,٤١،٢٥٠%١،٠٠٠- دعم التحول للطاقة النظيفة
١,٣٧٩٢٠٠٠%٦٩,٧١٩%٠,٦١،٤٨١%١،٥٠٠- برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

٨٦٦٩٧٠٣٩٢-٣٨,١%-٤٩,٤٤٠٠%٠,٣١،٠٥٠%٦٥٠- بنود أخرى 
٧،٨١٨٤،٢٧٤٣،١٩٩٤،٣٤٧-٢٢,٣%-٥٣٨,٤٢،٥٥٤%٣,٨١١،٤٣٤%٨،٨٨١إجمالى الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية

١١,٧٢٣٢،٧٩٦١٩٦،٥٩٣١٤٩،٦٣٥١٢٢،٦٤٨%٢٧١٤,١٢٣،٩٩١%٩٨,٢٢٠٥،٥٩٩%٢٢٩،٥٨٩جملة الدعم
٤٩٨٥٠١٥٥٨٤٧٧-١٢,٨%-٢٢,٤٦١%٠,٢٤٧٦%٤١٥* اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
٠٠٠٠-٣٨,٩%-٢٩٦,٤٢،٤٤٧%١,٦٦،٢٩٥%٣،٨٤٨* متطلبات إضافية وإحتياطيات

١٠,١٢٣٣،٢٩٤١٩٧،٠٩٣١٥٠،١٩٣١٢٣،١٢٥%٣٠٣٣,٠٢١،٤٨٣%١٠٠,٠٢١٢،٣٦٩%٢٣٣،٨٥٣اإلجمالى

٩,٠%٩,٧%١١,٢%١١,٥%١٠,٤%٩,٧%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (١٢)
الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
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وبتحليل أهم عناصر الدعم واملنح واملزايا االجتماعية يتبـني 
 :ما يأتي

 الدعـــم السلعى: أوال 
 :دعم السلع التموينية) ١ (
ازنة العامة للدولة للسنة يقدر دعم السلع التموينية في مشروع المو 

، وذلك مقابـل مبلـغ    مليون جنيه٣١،٥٥٧ بنحو ٢٠١٤/٢٠١٥المالية  
 مليون جنيه ربط معـدل بموازنـة الـسنة الماليـة الحاليـة              ٣٠،٨٣٤
 ٢,٣ مليون جنيـه بنـسبة زيـادة         ٧٢٣ بزيادة قدرها    ٢٠١٣/٢٠١٤

م  مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العـا    ٣،٠٧٧وبخفض يبلغ نحو    
 وإذا ما   %٨,٩ مليون جنيه بنسبة خفض قدرها       ٣٤،٦٣٤المالي البالغة   

 مليون جنيه، ضـمن مفـردة       ٢٦٠٠تم األخذ فى االعتبار أن هناك مبلغ        
دعم المحاصيل الزراعية ببند دعم المزارعين لـدعم محـصول القمـح            

، تصبح إجمالى االعتمادات المقدرة لـدعم الـسلع         ٢٠١٥المحلى موسم   
 عـن المتوقــع    الخفضصبح  ي مليون جنيه و   ٣٤،١٥٧ التموينية نحو 

         %.١,٤ قدرها خفض مليون جنيه بنسبة ٤٧٧نحـو 

 مليار جنيه لدعم رغيف     ١٨,٥ويتضمن دعم السلع التموينية نحو      
؛ سواء من القمح المـستورد أو       )  مليار رغيف سنوياً     ٧٧نحو  ( الخبز  

مع األخذ فى االعتبـار     القمح المحلي بخالف دعم محصول القمح المحلى        
أثر تطبيق منظومة الخبز الجديدة، كما تتضمن اعتمادات السلع التموينية          

الـسكر والزيـت    ( مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينيـة         ١٣,٥نحو  
 مليون فرد ٦٦,٧ مليون أسرة لعدد ١٨,٩والتى يستفيد منه نحو ) واألرز

 .موينى الف بدال ت٢٥ويتم توزيع تلك السلع عن طريق 
ويوضح اجلدول التايل الدعم املخصص للسلع التموينية وتوزيعاته 

  : على السلع

- ٨٣ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

نسبةقيمةالكمياتموازنة معدلةالكمياتمشروع موازنة

ألف طنألف طن

أوالً : السلع األساسية :

١- دعم الخبز

-٢٢,٩-٩،١٠٤٤،٣١٥١١،٨١٤٥،٠٠٠٢،٧١٠- القمح المستورد
٧،٦٧٦٣،٥٠٠٧،٢١٢٣،٧٠٠٤٦٤٦,٤- القمح المحلى
-١٠٠,٠-٠٠٤٢٠٢٥٠٤٢٠- الذرة الشامية
٠,٠-١،٧٦٧١،٠٠٠١،٨٧٧١،٠٠٠١١٠- دقيق مناقصات

-١٣,٠-١٨،٥٤٧٢١،٣٢٣٢،٧٧٦جملة دعم الخبز

٢٦،٢٢١١،١٥٠٤،٦٤١٧٢٨١،٥٨٠٣٤,١- الزيت التموينى
٣٥،١٥٦١،٤٧٤٤،٤٦٧١،٤٥٦٦٨٩١٥,٤- السكر
-١١,٩-٣٢،٠٨١١،٣٠٠٢،٣٦٣١،٣١٢٢٨٢- األرز

٢٤,٥-١٣،٤٥٨١١،٤٧١٧٨٩جملة دعم السلع األساسية

(يخصم)

-١،٥١٢٧٧-١،٩٦٠-٤٤٨محصلة اإليرادات والمصروفات

٣١،٥٥٧٣٠،٨٣٤٧٢٣٢,٣صافى دعم السلع التموينية

البيان
التغري٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (١٣)
دعم السلع التموینیة

بمشروع السنة المالیة ٢٠١٥/٢٠١٤
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 :دعم املزارعني) ٢(
تماشياً مع أهداف السياسة المالية للدولة في رفـع المعانـاة عـن            

بدعم مستلزمات اإلنتاج الزراعـي مـن       صغار المزارعين، تقوم الدولة     
أسمدة وبذور ومبيدات وتتحمل جانباً من أعباء مواجهة بعـض اآلفـات            
الزراعية وتساهم في خفض أسعار التقاوي، باإلضافة إلى تقديم القروض          
الميسرة لبعض األغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامـة في سـبيل          

 .نتاج الزراعيذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة لإل

 مليون  ٣،٣٥٣وتبعاً لذلك فقد بلغت تقديرات دعم المزارعين مبلغ         
، ٢٠١٤/٢٠١٥جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة          

 مليون جنيه لدعم المحاصيل الزراعية نتيجة ٢،٦٠٠ويتضمن هذا المبلغ   
ر  من الفالحين بأسـعا    ٢٠١٥توجه الدولة لشراء محصول القمح موسم       

تزيد عن متوسط األسعار العالمية؛ وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة          
المحاصيل اإلستراتيجية، ومن المقـدر أن يتم تسـويق كميات تبلغ نحو          

 مليون طن من القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية           ٤,٠
 .الستخدامها فى إنتاج الخبز المدعم

 :دعم املواد البرتولية) ٣ (
تبلغ تقديرات دعـم المـواد البتروليـة فـي مـشروع الموازنـة              

مليـون   ٩٩،٥٩٥  مليـون جنيـه مقابـل      ١٠٠،٢٥١المعروض نحـو    
 بزيــادة ٢٠١٣/٢٠١٤ربــط معــدل بموازنــة الــسنة الماليــة جنيــه 
والتـى كانـت تفتـرض       %٠,٧ مليون جنيه بنسبة زيـادة       ٦٥٦قدرها  

 ٣٠،١٤٩بخفـض يبلـغ نحـو     حدوث اجراءات إصالحية ولـم تنفـذ ،         
مليون جنيـه عـن النتـائج المتوقعـة لـذات العـام المـالي البالغـة                 

 .%٢٣,١ مليون جنيه بنسبة خفض قدرها ١٣٠،٤٠٠

- ٨٥ -



 

 

 ويمثل هذا الدعم قيمة مـا تتحملـه الدولـة نتيجـة لبيـع هـذه          

سـواء عـن    المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرهـا للـسوق المحلـي            
 .الخارجطريق اإلنتاج المحلي أو استيراد بعضها من 

وكما سبق اإلشـارة فـإن الحكومـة تتجـه نحـو خفـض دعـم         
 سـنوات مـع إعطـاء الحمايـة       ٥-٣الطاقة والتخارج منه على مـدى       

الالزمة للفقراء ومحدودى الـدخل وأبنـاء الطبقـة المتوسـطة بتـدرج             
 .مناسب

وجدير بالذكر أن خفض دعم الطاقـة وترشـيده ال ينحـصر فقـط        
ن خـالل تطبيـق عـدة آليـات لتحقيـق           فى زيادة األسعار، وإنما يتم م     

 :المستهدف منه مثل

 .تطبيق نظام بطاقات ذكية لتوزيع مواد الوقود والبوتاجاز ♦

 .زيادة كفاءة محطات توليد وشبكات توزيع الكهرباء ♦

االعتماد بصورة متزايدة على مصادر متعـددة للطاقـة وعلـى            ♦

 .رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

ـ      ♦ تيراد األدوات الكهربائيـة والمنزليـة      التوجه نحو إنتـاج واس

 .الموفرة للطاقة

 .تحريك األسعار تدريجياً فى إطار مدروس بعناية ♦

 الدعــم املقــرر للمواد البرتوليــة يف ويوضح اجلدول التايل
 :مشروع املوازنة املعروض

- ٨٦ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

الدعمإيرادات البيعالتكاليف     الكميةاسم املنتج
الوزن 
النسىب

مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهألف طن

٤٠٠٠٢٠٢٣٦١١٢٠١٩١١٦بوتاجاز 

٦١٠٠٣٤٤٨٢١٤٣٣٥٢٠١٤٧بنزين 

١٥٧٩٢٦٥٣كيروسين 

١٣٠٠٠٧٠٠٢٤٢٥١٢٠٤٤٩٠٤سوالر

١٣٢٠٠٤٤٨٩١٢٨٨٦٠١٦٠٣١مازوت 

١٦٩٧١٢٦٩٤٦١١٠٠٢٥١اإلجمالي

جدول رقم (١٤)
دعم المنتجات البترولیة

بمشروع السنة المالیة ٢٠١٥/٢٠١٤
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 :دعم الكهرباء) ٤(

لموازنــة العامــة للدولــة للــسنة الماليــة يتــضمن مــشروع ا

مليون جنيه   ١٣،٢٨٠  مليون جنيه مقابل   ٢٧،٢٤٢ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥

 بزيـادة قـدرها     ٢٠١٣/٢٠١٤ربط معدل ومتوقع بموازنة السنة المالية       

لتغطيـة فـروق أسـعار       %١٠٥,١ مليون جنيه بنسبة زيادة      ١٣،٩٦٢

 . إلنتاج الكهرباءةالمواد البترولية المستخدم

 :دعم األدوية وألبان األطفال)  ٥( 

يمثل دعم األدوية وألبان األطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة  

الناتجة عن استيراد األدوية وألبان األطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها           

االقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطـة بـذلك وهـي وزارة             

دويـة وألبــان األطفــال مبلــغ    الصحة وقد بلغت تقديرات دعـم األ    

 .٢٠١٤/٢٠١٥ مليون جنيه بمشروع الموازنة للسنة المالية ٣٠٠

 :دعم شركات املياه) ٦ (

 مليون جنيه بمشروع    ٧٥٠بلغت تقديرات دعم شركات المياه نحو       

 وهو نفس المبلغ المعتمد والمتوقـع       ٢٠١٤/٢٠١٥موازنة السنة المالية    

 .٢٠١٣/٢٠١٤في موازنة السنة المالية 
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هذا ويتمثل دعم مياه الشرب أساساً فـي الفـرق بـين إيـرادات              

واستخدامات شركات المياه لتغطية العجز الجاري في موازناتها؛ لتغطيـة          

الفرق بين السعر االقتصادي للمياه وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة،  

حمـل  وذلك استناداً إلى ما تضمنته قرارات إنشاء تلك الـشركات مـن ت            

الخزانة العامة بقيمة هذا الفرق؛ لتحقيق سياسة الدولـة بتوصـيل ميـاه       

 .الشرب النقية لكافة المناطق

هذا بخالف ما يدرج سنوياً من إستثمارات من خالل الهيئة القومية           

لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز مشروعات مياه الشرب والـصرف        

 زيادة أصـول الـشركات      الصحى بالقاهرة الكبرى واإلسكندرية، حيث يتم     

التابعة بما يتم االنتهاء من تنفيذه سنوياً من تلك االستثمارات مقابل تعلية            

رؤوس أموالها بذات القدر دون تحمل الشركات ألية أعباء مقابـل تلـك             

 .االستثمارات

- ٨٩ -



 

 

 الدعـــم واملنح للخدمات اإلجتماعية: ًثانيا 

 :دعم نقل الركاب ) ١ (

   -:ويتمثل فى كل من 

الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة واإلسكندرية وذلك لتغطية          -أ 

جزء من العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمـة       

نقل الركاب بأقل من تكلفتها االقتصادية، وذلك مراعاة للفئات محدودة          

مليون جنيـه   ١،٤٨٨ الدخل وقد بلغت تقديرات دعم نقل الركاب مبلغ       

 ٥٤ بزيـادة قـدرها      ٢٠١٤/٢٠١٥الموازنة للسنة المالية    بمشروع  

متوقع بموازنة  المعدل و الربط   عن ال  %٣,٨  زيادة مليون جنيه بنسبة  

  . مليون جنيه١،٤٣٤ البالغ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤العام المالي 

دعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد االزهريـة علـى           -ب 

ة العامة في تحمـل الفـرق       خطوط السكك الحديدية حيث تسهم الخزان     

بين التكلفة الفعلية وبين االشتراكات المدعمة للطلبـة، وقـد بلغـت            

 مليـون جنيـه بمـشروع       ٢٠٠تقديرات دعم اشتراكات الطلبة نحو      

حيث يبلغ متوسط أعـداد طـالب        ٢٠١٤/٢٠١٥موازنة العام المالي    

 الف طالب   ١٠٠المدارس والجامعات المستفيدين من هذا الدعم نحو        

 .ياًسنو
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دعم خطوط السكك الحديدية غير االقتصادية بالمحافظات وذلـك فـى            -ج 

إطار إصالح الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجـة     

تشغيل خطوط خاسرة تحقق إيرادات للهيئة تقل كثيـراً عـن التكلفـة        

الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في تحمل الفـرق بـين             

لية وبين اإليرادات المحققة وتبلـغ تقـديرات دعـم تلـك            التكلفة الفع 

 مبلـغ   ٢٠١٤/٢٠١٥الخطوط بمشروع الموازنة العامة للعام المالي       

 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل هـذه الخطـوط        ٨٠٠

 ٧٦ قطار للمسافات القصيرة و    ٨٤٠بكافة المحافظات حيث بلغت نحو      

 .شهرياًرحلة /قطار ٢٧٤٨٠غ يبلبإجمالي  قطار للمسافات الطويلة

 

 :دعم التأمني الصحى  ) ٢ (

تعمل الدولة جاهدة على توفير الخدمات الـصحية فـي مجاالتهـا            

المتكاملة من خالل االرتقاء بمستوى األداء في المرافق األساسية التـي           

ترتبط بالصحة العامة وتعزيز المستشفيات العامة باألخصائيين، وقد بلغت         

 مليـون جنيـه بمـشروع       ٥١١ميـن الصحي مبلـغ     تقديرات دعم التأ  

متوقـع  مليون جنيه    ٥٢٠  مقابل ٢٠١٤/٢٠١٥الموازنة للسنة المالية    

 . ٢٠١٣/٢٠١٤بموازنة السنة المالية 
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 -) : اخلدمات ( وفيما يلى أهم هذه الربامج 

 :دعم التامني الصحي علي الطالب 

طـالب نحـو    تبلغ االعتمادات المقدرة لدعم التأمين الصحى على ال       

 مليون ٢٠,٥ مليون جنيه وذلك لمواجهة التأمين الصحى على نحو ٢٤٠

 .طالب

 : املعيلة ةدعم التامني الصحي علي املرأ -أ 

تبلغ االعتمادات المقدرة لدعم التأمين الصحى على المرأة المعيلـة          

 مليون جنيـه    ١٠٤ مبلغ   ٢٠١٤/٢٠١٥بمشروع موازنة السنة المالية     

 ألف إمراة معيلة وفقاً لبيانات الهيئة       ٥٢٠ن نحو   وقد بلغ عدد المستفيدي   

 بـشأن  ٢٠١٢ لسنة ٢٣العامة للتأمين الصحى وذلك تنفيذاً للقانون رقم        

 المعيلة والذى تتضمن في مادته الرابعـة أن         ةالتأمين الصحي على المرأ   

 . جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة٢٠٠تتحمل الخزانة العامة بواقع 

 : دون السن املدرسيلعلي األطفادعم التامني الصحي  -ب 
 دون  لتبلغ االعتمادات المقدرة لدعم التامين الصحي علـي األطفـا         

 مليون طفـل    ١٤ مليون جنيه لعدد يبلغ نحو       ١٦٧السن المدرسي مبلغ    

 ٨٦وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك تنفيذاً للقانون رقـم            

 دون الـسن المدرسـي      لفا بشأن التأمين الصحي على األط     ٢٠١٢لسنة  

والذى تضمن بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة االشتراكات السنوية بواقع    

 . جنيه عن كل طفل١٢
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 تطوير نوعية اخلدمات الصحية : ١إطار
لمقابلة االستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الموارد المخصصة للتعلـيم         

هذه المـوارد اإلضـافية إلـى       والصحة، تعتزم الحكومة توجيه الجانب األكبر من        
برامج تستهدف تحسين مستوى ونوعية الخـدمات الـصحية فـى المستـشفيات            
والوحدات التابعة للدولة، وتضمن استفادة الفئات األولـى بالرعايـة مـن هـذه              

 على صياغة هذه البـرامج      ، بمساندة البنك الدولى   اًوتعمل الحكومة حالي  . الخدمات
 األقاليم المصرية المختلفة حسب استعداد المستشفيات علىاً بحيث يتم تطبيقها تباع

 .والوحدات الصحية فيها من الناحية الفنية
ومن المخطط البدء فى تحسين مستوى الخدمة الصحية فى ثمانى محافظات          

سيوط، المنيا، الفيوم،   أسوان، قنا، سوهاج،     أ قصر،ألفي الصعيد؛ وهى محافظات ا    
 مستـشفيات   ٨ مستشفيات عامة، و   ٨ تأهيل   سيعمل البرنامج على  و. وبني سويف 
 وحدة صحة االسرة؛ مما يؤدى إلى توفير خدمة صحية ذات جودة  ٣٤٠مركزية، و 

وتقدر إجمالى التكلفة السنوية لهذا البرنـامج       . مقبولة فى معظم محافظات الصعيد    
 .  مليون جنيه مصري٣٠٠حوالى فى المحافظات المذكورة 

 لإلصالح في القطاع الصحي يتكامل مـع   برنامج اخر ويجرى دراسة تمويل  
البرنامج السابق ويتضمن تقديم الرعاية الصحية للفقراء فـي هـذه المحافظـات             

وتتم تغطية الفقراء على اساس قيام الحكومة بـدفع تكلفـة االسـتخدام             . الثمانية
، وذلـك  )payment upon actual utilization(الفعلي للخدمة الـصحية  

تأمين صحى ثابتة فى ظل الظروف الضاغطة لموازنة الدولة         لتعذر دفع اشتراكات    
وتشمل التغطية جميع أمراض الرعاية األوليـة،     . التى تعانى من عجز مالى مزمن     

وتقدر تكلفة  ). االمراض االكثر شيوعاً  (  الرعاية الثانوية     مرض من أمراض   ٢٠و
.  سـنوياً   مليون جنيه مصري   ٥٦٠برنامج توفير الخدمة الصحية للفقراء بحوالى       

وسيتم التعرف على الفقراء المستحقين لهذا الدعم في هذه المحافظات من خـالل             
آليات استهداف جديدة يتم االنتهاء من إعدادها الستخدامها فـى جميـع بـرامج              

 .الرعاية االجتماعية للوصول إلى الفئات المستهدفة
سـية للتمهيـد    ومن الجدير بالذكر أن النجاح فى هذين البرنامجين يعد خطوة أسا          

لتطبيق نظام شامل للتأمين الصحى، يرتكز على مستوى مناسب ونوعية الئقة من            
الخدمات الصحية، وقدرة على التعرف على الفئـات األولـى بالرعايـة، وفـصل              

 ..).تقديم الخدمة، تقديم التمويل، الرقابة، إلخ(الوظائف المختلفة فى قطاع الصحة 
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 :جتماعى ومعاش الطفل وغريهاخمصصات ملعاش الضمان اال) ٣  (

 مليـون جنيـه     ١٠،٧٥٣قدر بمشروع الموازنة المعروض مبلـغ       
مليـون جنيـه     ٥،٠٤٢ مقابللمعاش الضمان اإلجتماعى ومعاش الطفل      

 .٢٠١٣/٢٠١٤متوقع بموازنة السنة المالية 

ومن الجدير بالذكر أن عدد األسر المستفيدة مـن المعـاش وفـق             
 مليـون  ١,٥ قد بلغ نحو    اإلجتماعى التضامن   البيانات الواردة من وزارة   

 :أسرة موزعاً على النحو التالى 

متوسط قيمة المعاش  عدد أفراد األسرة
 الشهرى لألسرة

 عدد األسر المستفيدة

 ٤٧٢،٧٨٨ ٣٢٣ فرد واحد
 ٢٨٣،٦٦١ ٣٦٠ فردين

 ٣٤٧،٦٨٤ ٤١٣ ثالث أفراد
 ٣٩٦،٥٨٥ ٤٥٠ أربع أفراد
 ١،٥٠٠،٧١٨  الجملة

تهدف الحكومة مضاعفة أعداد المـستفيدين مـن معـاش          هذا وتس 

 .الضمان اإلجتماعى

 : املزايا االجتماعية لصناديق املعاشات) ٤ (
وهى تمثل جزء من مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عـن           
العالوات المقررة ألصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التى تتحملهـا         

للدولة خالل الثالث سنوات الماضـية      الخزانة قد التزمت الخزانة العامة      
بزيادة هذه المساهمات مما يعضد قدرة صندوقى المعاشات بالوفاء بكامل          

 .التزاماتها وسدادها نقداً بشكل منتظم
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هذا وتبلغ االعتمادات المقدرة لصناديق المعاشات بمشروع موازنة        
 مليـون جنيـه مقابـل       ٣٣،٢١٣ نحـو    ٢٠١٤/٢٠١٥السنة الماليـة    

يون جنيه ربط معـدل ومتوقـع بموازنـة الـسنة الماليـة        مل ٢٩،٢٠٠
٢٠١٣/٢٠١٤. 

 : املنح واملساعدات) ٦( 
 ٥،٩٤٠وهى برامج تمويل لألغراض اإلنسانية واالجتماعية وتبلغ        

متوقع بموازنة الـسنة الماليـة      مليون جنيه    ٥،٣٨٢ مقابلمليون جنيه   
 : موزعة كاآلتي٢٠١٣/٢٠١٤

 مليون جنيه  

 وع موازنةمشر البيان       

٢٠١٤/٢٠١٥ 
 ٢٥٣٨ عالج المواطنين ومرضى الفشل الكلوي وإعانات اإلسعاف وغيرها * 
 ٦٥٣ مساعدات من ريع األوقاف* 
 ٥٥٤ مساعدات الشباب والرياضة* 
مساعدات المهجرين وأسر المقاتلين والمساعدات الشهرية لألسـر        * 

 الفقيرة وغيرها
٢٣٦ 

ب االبتدائي باألزهر ومكاتب تحفـيظ      إعانات المعاهد األزهرية وطال   * 
 القرآن والطلبة الوافدين باألزهر

٧٩ 

مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية والمـساعدات        * 
لحل مشاكل المؤسسات الصحفية ومخصصات وكالة أنبـاء الـشرق          

 األوسط والشركة القومية للتوزيع 

٢٨٩ 

 ٣٣٥ للعاملين ونقابة التجاريين وغيرهاإعانات لصناديق الرعاية االجتماعية * 
إعانات العالقات الثقافية الخارجية وصندوق دعم المعاهـد العليـا          * 

 ونقابة المعلمين
٣٣ 

 ٣٦ عالج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم * 
 ١١٥ الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية* 
 ٤٧٩ صندوق دعم الطيران* 
 ٩ تنمية الثقافيةصندوق ال* 
 ١٦ صندوق مباني الخارجية* 
 ٥٦٨ جهات أخرى* 

 ٥،٩٤٠ مجلة املنح واملساعدات
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ويالحظ أن جانبا من هذه المنح والمساعدات لها مقابل بـاإليرادات           
 .مثل ريع األوقاف

 توسيع تغطية مساعدات الضمان االجتماعى : ٢إطار

  للفقراء واملعرضني للفقرإعادة توزيع الدعم على حنو يكفل محاية أفضل

تزايدت المطالبات الشعبية والسياسية بتحقيق العدالة االجتماعية خالل السنوات الـثالث       

وحيث أن السياسة المالية هى األداة األساسية إلعادة توزيع الدخل وتحقيـق تكـافؤ              . الماضية

 فى إعداد موازنة    الفرص لكسر حلقة توارث الفقر وتقليل التفاوت االجتماعى، حرصت الحكومة         

 على اإلستناد إلى اعتبارات العدالة االجتماعية رغم القيود المالية الصعبة التـى       ٢٠١٤/٢٠١٥

تفرضها التحديات االقتصادية القاسية التى يواجهها االقتصاد المصرى، وبحيث نضمن اإلستدامة       

 .المالية مع تسارع النمو االقتصادى

 مليـار جنيـه فـى موازنـة        ١٠,٧ص  وفى هذا اإلطـار، قـررت الحكومـة تخـصي         

متوقع إنفاقه في    مليار جنيه    ٥ بحوالي لمساعدات الضمان االجتماعى بالمقارنة      ٢٠١٤/٢٠١٥

، أى زيادة الموارد المخصصة لهذه المساعدات بأكثر مـن ضـعفى       ٢٠١٣/٢٠١٤العام المالي   

االجتمـاعى بــ    وفى ظل قرار الحكومة بزيادة المبالغ الشهرية لمساعدات الضمان          . مستواها

 ألـف   ٨٢٥، ستكفى هذه الزيادة فى المخصصات لتغطية أكثر من          ٢٠١٤بدءا من يناير    % ٥٠

 أقل مليون أسرة، أى   ٢,٣أسرة فقيرة ليصل إجمالى عدد األسر المستفيدة من هذا البرنامج إلى            

  .قليال من نصف عدد األسر الفقيرة فى مصر

ح منظومة الدعم العينى فى مجال الطاقة،       وقد أمكن تدبير هذه الموارد من حصيلة إصال       

قـدرة المـوارد    (والتى لم يعد هناك شك فى حتمية إصالحها، ليس فقط لعدم استدامتها ماليـا               

، ولكن أيضا لعدم كفاءة المنظومة لما يـشوبها         )العامة المتاحة على االستمرار فى تغطية الدعم      

ال يستفيد  (، وعدم فعاليتها    )ول مجاورة تهريب إلى د  (من معدالت عالية لتسرب الموارد خارجها       

منها قطاع هام من الفقراء، والذين يستفيدون منهم ينخفض ما يذهب إليهم مـن الـدعم عمـا                 

من % ١٠من دعم البنزين يذهب إلى أغنى       % ٧٠فعلى سبيل المثال، أكثر من      ). يذهب لألغنياء 

عم الكهرباء إلـى األغنـى      من دعم الغاز الطبيعى و أكثر من ثلث د        % ٦٠المصريين، وحوالى   
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وقد ركزت الخطوات األولى إلصالح منظومة الدعم على تلك المنتجـات التـى ترتفـع               %. ٢٠

فاتورة دعمها ويزيد فيها نصيب استفادة الشرائح الدخلية العالية عن استفادة الفئـات األولـى               

فيد منهـا  بالرعاية بشكل ملموس، مع تأجيل إصالح أسعار البوتجاز والكيروسـين التـى يـست      

 .الفقراء أكثر نسبيا

وتعتزم الحكومة تغطية جميع األسر التى يثبت استحقاقها لبرامج األمان اإلجتماعى، بمـا        

فى ذلك مساعدات الضمان االجتماعى، مع زيادة مستوى ونطاق المساندة، وذلك كلمـا تـوفرت               

 وعـدم فعاليـة     موارد من إصالح برامج الدعم األخرى التى تعانى من عدم كفـاءة اقتـصادية             

وسيتم استخدام آلية استهداف جديدة تتيح رفع كفاءة وفعاليـة برنـامج مـساعدات              . اجتماعية

 . الحالى، من خالل استهداف األسر األكثر استحقاقا وفقا لمعايير موضوعيةاالجتماعيالضمان 

 
 الدعـــم واملنح االت التنمية: ًثالثا 

 :دعم فائدة القروض امليسرة) ١(

 مليون  ٧٥٠ت تقديـرات دعـم فائدة القروض الميسرة نحو        بلغـ

 مقابل ربـط معـدل      ٢٠١٤/٢٠١٥جنيه بمشروع موازنة السنة المالية      

 ٥٠ مليـون وبخفـض قـدره        ٨٠٠ قدره   ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة المالية   

 مليون جنيه   ١٧، وبزيادة تبلغ    %٦,٣مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها      

 مليون جنيه بنـسبة     ٧٣٣مالي البالغة   عن النتائج المتوقعة لذات العام ال     

، ومن ثم تتحمل الدولة فروق سعر الفائـدة علـى            %٢,٣زيادة قدرها   

القروض الميسرة لإلسكان الشعبي، واإلقراض الميسر لألسـر الفقيـرة          

والمشروعات التصديرية وغيرها، فضالً عن فروق سعر الفائـدة علـى           

 .أرصدة هذه القروض

- ٩٧ -



 

 

يل دعـم فـروق فوائـد القـروض ويوضـح اجلدول اآلتـى تفاصـ
 -:امليسرة مبشروع املوازنة املعروض 

)ملیون جنیھ   (  

 البيـــــــــــــان موازنة مشروع موازنة
٢٠١٤/٢٠١٥  ٢٠١٣/٢٠١٤  

   قروض بنك االستثمار القومى
 ٢٨٦٫٢ ٢٦٩,٨ إسكان المحافظات

 ٢,٧ ٢,١ شركات اإلسكان والتعمير
 ٠,٢ ٠,٢ مشروعات استصالح االراضى

الشركة المصرية ( المشروعات التصديرية وضمان الصادرات 
 )لضمان الصادرات 

٢,١ ٠,٦ 

الشركة المصرية (  المشروعات التصديرية وضمان الصادرات
 ٦,٠ ٦,٠ )لضمان الصادرات

 ٠,٦ ٠,٦ المناطق الصناعية بالمحافظات
 ٧٤,٢ ٧٢,٨ هيئة المجتمعات العمرانية
 ١٩,٣ ٢٠,٦ ) قروض بنك اإلستثمار القومى  ( انتعاونيات البناء واإلسك

 ٠,٧ ٠,٠ لجهات التابعة لوزارة اإلسكانا
 ٤,٠ ٣,٩ صندوق تمويل المساكن

 ٢٠٤,٠ ٠,٠ ) مستحقة لبنك االستثمار القوميمتأخراتتحت حساب (أخرى 
 ٦٠٠٫٠ ٣٧٦٫٦ مجلة بنك االستثمار القومى

قروض بنك التعمير ( سكان هيئة تعاونيات البناء واإل
 ) واالسكان والبنك العقارى المصرى العربى 

١٢٢,٠ ١٠٨.٩ 

 ٢٥,٠ ٢٥,٠ بنك التعمير واإلسكان
 ٠,١ ٠,١ البنك العقارى المصرى العربى

 ٠,٠ ١٦٠,٠ مستحقات هيئة التعاونيات عن قروض الزلزال 
 ٥٢,٩ ٧٩,٤ أخرى 

 ٨٠٠٫٠ ٧٥٠٫٠ االمجاىل العام

 

- ٩٨ -



 

 

 :إسكان حمدودي الدخلدعم ) ٢ (

تستهدف وزارة المالية توفير االعتمادات المالية الستكمال وتـسليم         
كافة الوحدات الخاصة بالمشروع القـومي إلسـكان محـدودي الـدخل،      

 مليون جنيه لهذا الغرض في مشروع موازنة        ١٥٠وقــد أدرج مبلـغ    
 قـدره   ٢٠١٣/٢٠١٤ مقابل ربط معدل للـسنة الماليـة         ٢٠١٤/٢٠١٥
 مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها      ١٥٠ وبخفض قدره     جنيه مليون ٣٠٠
 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لـذات العـام       ٥٠، وبزيادة تبلغ    %٥٠

،  وهو المبلغ  %٥٠ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها  ١٠٠المالي البالغة   
 .المقدر إلنهاء كافة األعمال المتعلقة بهذا المشروع

مشروع القومى لإلسكان بدأ خـالل العـام        ومن الجدير بالذكر أن ال    
 وكان مقرر له ان ينتهي خالل ست سنوات أى فى           ٢٠٠٦/٢٠٠٧المالى  

، وقد بلغت إجمالى االعتمادات المالية التى تم      ٢٠١١/٢٠١٢العام المالى   
تدبيرها لهـذا المـشروع منـذ بدايتـه وحتـى نهايـة العـام المـالى              

 الـف  ٤٤٩نفيذ نحـو    مليون جنيه وقد تم ت     ٧٣٥٢ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤
وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خالل مجموعة          

 )بألف وحدة سكنية(             -:من المحاور على النحو التالى 

 عدد الوحدات بيان
 ٢٥٤,٥ محور التمليك

 ٨٧,٨ محور أبنى بيتك 
 ٢٨,٨ محور األولى بالرعاية

 ١٨,٩ محور القرى األكثر فقرًأ
 ٤٢,٢ ور اإليجارمح

 ٣,٠ محور بيت العائلة
 ١٣,٨ محور البيت الريفي

 ٤٤٩,٠ اإلجمالى

- ٩٩ -



 

 

 دعم صندوق متويل شراء بعض مركبات النقل السريع) ٣ (
 بإنشاء  ٢٠٠٩لسنة  ) ٤٧٠(صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع حيث يقوم الصندوق بـإحالل      
سى القديمة بسيارات أخرى جديدة، وقد تـم إدراج مبلــغ         سيارات التاك 

 مليون جنيه لهذا الغرض بمشروع الموازنة المعروض، هذا ويقوم          ٣٤٧
 :الصندوق بتقديم مزايا مالية على النحو التالى

 .جنيه مقابل تخريد سيارة التاكسى القديمة) ٥٠٠٠(سداد مبلغ  §
الضريبة العامـة علـى     تخفيض ثمن السيارة الجديدة بما يعادل قيمة         §

المبيعات المستحقة عليها، حيث يقوم الصندوق بسداد هذه الـضريبة          
جنيـه فـى    ) ٨٣٠٠(نيابة عن المستفيد، وتقدر فى المتوسط بنحو        

جنيـه للـسيارة    ) ٩٥٠٠(مرحلتى المشروع األولى والثانية، ونحو      
 .الواحدة فى المرحلة الثالثة من المشروع

المستوردة الالزمة لتـصنيع الـسيارات      اإلعفاء الجمركى للمكونات     §
 .جنيه) ١٠٠٠(الجديدة، وتبلغ قيمتها فى المتوسط 

تخفيض قيمة القسط الشهرى المستحق للبنك على كل صاحب تاكسى           §
جنيه مقابل الحصول على حق اإلعالن على السيارة فى ) ٥٥٠(بمبلغ 

 .) سنوات٥(المرحلتين األولى والثانية فقط، وذلك خالل مدة القرض 
فضالً عن امتيازات أخرى يقدمها شركاء المـشروع، وبـذلك تـصل      §

 .جنيه للسيارة الواحدة) ٧٠٠٠٠(جملة هذه االمتيازات إلى 
ويبلغ إمجاىل األعبـاء املاليـة الـىت حتملتهـا وزارة املاليـة منـذ  §

 : املبالغ اآلتية ٣٠/٤/٢٠١٤ حىت ٢٠٠٩بداية املشروع فى إبريل 
 مليون جنيه  

 ٢٠٩ لسيارات القديمةمقابل تخريد ا
 ٣٥١ قيمة الضريبة العامة على المبيعات

 ٣٧ اإلعفاء الجمركى
 ٧٣١ مقابل اإلعالن

الفوائد الناتجة عن تأجيل األقساط المستحقة على العمالء عن 
  إلى نهاية مدة القرض ٢٠١٢األشهر من يناير وفبراير ومارس 

٣٦ 

 ١،٣٦٤ االمجاىل

- ١٠٠ -



 

 

 لألنشطة االقتصاديةالدعـــم واملنح : ًرابعا 
 :دعم املناطق الصناعية) ١ (

 مليـون جنيـه     ٤٠٠بلغت تقديرات دعم المناطق الصناعية نحـو        

 مقابل ربـط معـدل      ٢٠١٤/٢٠١٥بمشروع المـوازنة للسنة المـالية     

 مليـون وبخفـض قـدره       ٣،٠٠٠ قـدره    ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة المالية   

يبلـغ  ، وبخفـض    % ٨٦,٧ مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها       ٢،٦٠٠

 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام المـالي البالغـة            ١١٦٦,٦

  %.٧٤,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٥٦٦,٦

وقد بلغ عدد المناطق المرفقة طبقاً لبيانات صندوق دعـم إنـشاء            

 منطقة صناعية علـى مـستـوى       ٣٥وترفيق المناطـق الصناعية نحو     

ة وقد بلغ مـا تـم تـدبيره خـالل            محافظة من محافظات الجمهوري    ٢٣

 لترفيق تلك المناطق    ٢٠١٣/٢٠١٤السنوات السابقة وحتى العام المالي      

 . مليار جنيه٣,٧نحو

ويرجع سبب الزيادة فى بند دعم المناطق الصناعية فى الموازنـة           

 إلى صدور قرارى رئيس جمهورية      ٢٠١٣/٢٠١٤المعدلة للسنة المالية    

لـسنة  ) ١٧(والقانون  ، ٢٠١٣لسنة  ) ١٠٥(مصر العربية بالقانون رقم     

 بفتح اعتمادين إضافيين بتلك السنة المالية متضمنين مبالغ تقدر          ٢٠١٤

 مليون جنيه وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحـسين          ٣،٠٠٠بنحو  

 .مستوى المناطق الصناعية وتشجيع االستثمارات فى القطاع الصناعى

- ١٠١ -



 

 

 :دعم تنشيط الصادرات )  ٢( 
وع الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة           يتضمن مـشر  

ــغ ٢٠١٤/٢٠١٥ ــصادرات   ٢،٦٠٠ مبل ــدعم ال ــه ل ــون جني  ملي

 .المصرية

وتجدر اإلشارة إلى أن الدعم المشار إليـه يـتم تـدبير جانـب              

منه من خالل ما يتم تحويله لصندوق دعم الـصادرات مـن كـل مـن                

ـ            صادرات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئـة الرقابـة علـى ال

 .والواردات

وجدير بالذكر ان النظـام الجديـد للحـوافز التـصديرية يعتمـد        

 -:على مايلى 

حوافز إضافية جديدة للمـساندة مـن خـالل تحـسين الهيكـل              -١

 – المساهمة فى التحويـل إلـى القطـاع الرسـمى            –الصناعى  

 .فتح أسواق جديدة وهامة

وخاصـة  مساندة إضافية لصالح المنـشآت محـدودة التـصدير           -٢

الصغيرة من خالل حـوافز خاصـة ال يحـصل عليهـا سـوى              

 .المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة منها

مساندة ماليـة غير مباشرة للقطـاع ككـل مـن خـالل بنيـة               -٣

 .خدمية يستفيد منها القطاع كله

مساندة مالية مباشـرة علـى مـستوى المنـشأة مـن خـالل               -٤

 . شروط ومواصفات أفضلاستمرار المساندة القائمة ولكن ب

- ١٠٢ -



 

 

 :وتنطوى مكونات النظام المقترح للحوافز التصديرية على

 -:برامج قطاعية تتكون مما يلى ) أ( 

% ٦حـد أقـص     ( حوافز أساسية تتضمن المحتـوى المحلـى         -١

 ).للمناطق الحرة % ٥للمناطق الداخلية، 

منـشآت الـصعيد والحـدود بنـسبة        ( حوافز إضافية تتـضمن      -٢

 -% ٢إلـى   % ١نشآت محـدودة التـصدير مـن         الم -% ١,٥

 -% ١األســواق التــى تتــسم بغيــاب الــصادرات المــصرية 

 تـشجيع الـروابط     -% ٢ إلـى    ٠,٥المساهمة فى التغيل مـن      

 % ).١,٥بين المنشآت 

 :برامج أخرى تتكون مما يلى  )ب (
 .البرنامج المطور لمساندة المعارض -١
 .برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا -٢
 .برنامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير -٣

 االحتياطيات العامة للدعم: ًخامسا 
وتكون بخالف التقديرات المدرجة للمتطلبات اإلضافية واالعتمادات       
اإلجمالية األخرى المدرجة بموازنات الجهات والتي تبلـغ فـي مـشروع            

 مليون جنيه لمواجهة    ٤،٢٦٣ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥الموازنة للسنة المالية    
ما يستجد من احتياجات خالل العام للدعم والمنح والمزايـا االجتماعيـة            

 :وتوزع كما يلي

 مليون جنيه 
 ٣،٨٤٨ احتياطي عام •
 ٤١٥ اعتمادات إجمالية •

 ٤،٢٦٣ )االمجاىل(

- ١٠٣ -



 

 

 

 املصروفات األخرى

 تبلغ تقديرات المـصروفات األخـرى بمـشروع موازنـة الـسنة            

من النـاتج   % ٢,٠( جنيه   مليون   ٤٩،٠٦٤ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥المالية  
 ٣٨،٢٨٠ قـدره    ٢٠١٣/٢٠١٤مقابل ربط معدل للسنة المالية       )المحلى  

مليـون   ١٠،٧٨٤وبزيادة قـدرها    ) من الناتج المحلى    % ١,٩( مليون  

 مليون جنيه   ١٠،٦٨١، وبزيادة تبلغ    % ٢٨,٢جنيه وبنسبة زيادة قدرها     

  مليـون جنيـه     ٣٨،٣٨٣عن النتائج المتوقعة لذات العام المالي البالغة        

 . %٢٧,٨بنسبة زيادة قدرها ) من الناتج المحلى % ١,٩( 

ومن أهم مصروفات هذا الباب تقديرات الـدفاع واألمـن القـومي            

واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدسـتورية         

باإلضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا        

 .ت الدوليةاالشتراكا

- ١٠٤ -



 

 

 شراء األصول غري املالية " االستثمارات"

بمـشروع  ) االستثمارات(بلغت تقديرات شراء األصول غير المالية       

  مليـون جنيـه     ٦٧،١٨٩ مبلـغ    ٢٠١٤/٢٠١٥موازنة السنة الماليـة    
مقابـل ربـط معـدل للـسنة الماليـة          ) من النـاتج المحلـى      % ٢,٨( 

 ).ن الناتج المحلى م% ٤,٧(  مليون ٩٥،٤٤٨ قدره ٢٠١٣/٢٠١٤

وتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات اإلستثمارات الممولة من موارد         

 ٤٥ تبلـغ نحـو      ٢٠١٤/٢٠١٥مالى الجديد   الخزانة العامة خالل العام ال    

 مليـار جنيـه خـالل العـام المـالى الجـارى             ٣٤,٤مليار جنيه مقابل    

، وهى من أعلى معدالت النمو التـى        %٣٠,٨، أى بزيادة    ٢٠١٣/٢٠١٤

وقد تقررت  تلك الزيادة اإلستثنائية بهدف تجنب        . أت على هذا المكون   طر

حدوث إنخفاض ضخم فى مخصصات اإلستثمار مقارنـة بالعـام المـالى            

الجارى والذى شهد تمويالً إستثنائياً من منح وإستخدام لودائع كانت طرف   

 .البنك المركزى المصرى

صصة لألجهـزة   واالستثمارات المشار إليها هي االستثمارات المخ     

الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة حسبما اتفق عليه مع وزارة           

التخطيط والتعاون الدولي وتعتمد في تمويل الجانب األكبـر منهـا علـى             

  .مصادر رأسمالية متنوعة وبعض المنح والقروض

- ١٠٥ -



 

 

)١٤(جدول رقم   
"االستثمارات"شراء األصول غري املالية   

 
٢٠١٤/٢٠١٥ موازنة مشروع  % مليون جنيه البيـــــان 

 ٤٧٫٤ ٣٤،٤٩٦ الجهاز اإلداري
 ١٠٫٥ ٦،٥٤٦ المحليات 

 ٤٠٫٠ ٢٤،٨٤٧ الهيئات الخدمية 
 ٠٫٥ ٣٠٠ تعويضات فروق األسعار للمقاولين

 ١٫٦ ١،٠٠٠ االحتياطيات
 ١٠٠ ٦٧،١٨٩ االمجاىل

 
 :يةويوضح اجلدول التايل توزيع االستثمارات على مكوناتها الرئيس

 

- ١٠٦ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

الموازنة المعدلةالموازنةمشروع موازنة

(١)(٢)(٣)

* مبانى وإنشاءات :

١٢،٨٨٠٤٦٢١٨٥٢٩١-x٩،٧٨٠٧،٧٣٥١٨،٠٨٥٢،٠٤٥٨،٣٠٥ مبانى سكنية

١٣،٠٠٤٥،٥٢٩٥،٣٧٧٦،٨٦٦-٢،٩٢٠-x١٣،١٨١١٣،٢٧٠١٦،١٠١٨٩ مبانى غير سكنية

٣٢،١٨٧١٦،٤٥٢١٦،٢١٨١٧،٦٥٨-x٢٤،٦٣٦٢١،٨٩٦٣٦،٧٩٢٢،٧٤٠١٢،١٥٦ تشييدات

٥٨،٠٧٢٢٢،٤٤٢٢١،٧٨٠٢٤،٨١٤-٤٧،٥٩٧٤٢،٩٠١٧٠،٩٧٨٤،٦٩٦٢٣،٣٨٠جملة

* االت ومعدات ووسائل نقل :

١،٦٠٣١،٠٤٣٤٢٢٤٨٦-٤٣-x١،٦٠٣١،٦٤٦١،٦٤٦٤٣ وسائل نقل 

x٢١٩١٨٩١٨٩٢٩٢٩١٨٩٤٩١١٤٨٦ وسائل انتقال 

١١،٥٤٨٧،٢٤٢٥،٦٨٦٦،٨٤٢-٣،٨١٨-x٩،٢٣٢١٠،٦٠٣١٣،٠٥٠١،٣٧٠ اآلت ومعدات

x٣٦٨٢٨٣٢٨٣٨٥٨٥٢٨١١٤٥٩٨١٢٤ عدد وادوات

x١،٧٤٣١،٥٦٧١،٥٦٧١٧٦١٧٦١،٤٩٥٩٤٣٨٤٨٩١٣ تجهيزات

١٥،١١٦٩،٤٢٢٧،١٦٨٨،٤٥٠-٣،٥٧٠-١٣،١٦٥١٤،٢٨٨١٦،٧٣٥١،١٢٣جملة

* أصول ثابتة أخرى :

x٤٩٤٨٤٨١١٤٨٦٧٤٨٣٨ ثروة حيوانية ومائية ( اصول زراعية )

٤٩٤٨٤٨١١٤٨٦٧٤٨٣٨جملة

٧٣،٢٣٧٣١،٩٣١٢٨،٩٩٧٣٣،٣٠٣-٦٠،٨١١٥٧،٢٣٧٨٧،٧٦١٣،٥٧٤٢٦،٩٥٠إجمالى األصول الثابتة

* االصول الطبيعية :

١،١٠٨٧٧٦٥٦٨٤٩٤-٦٩-x١،٠٤٠١،١٠٨١،١٠٨٦٩  شراء أراضى

x٣٠٩٣٠٣٠٢٧٩٢٧٩٣٠٣٣١٥١٤ تمهيد وأستصالح أراضى

١،٣٤٩١،١٣٩١،١٣٩٢١٠٢١٠١،١٣٩٨٠٩٥٨٣٥٠٨جملة

x٢٨١٩١٩٩٩١٩٣٣٧٩٣٢  فوائد سابقة على بدء التشغيل

x٦١٧٥٩٢٥٩٢٢٥٢٥٥٦٧٢٦٠٢٦٣٥٩١  البعثات

١،٩١٦١،٧١٣١،٥٢٧١،٩٠٣-٣٤٨-x١،٨٥٧٢،١٦٠٢،٢٠٥٣٠٣  ابحاث ودراسات للمشروعات االستثمارية

١،٢٣٣٤،٧٧١٤،٤٦٨٣،٥٠٤-٦-x١،٢٢٧١،٢٣٣١،٢٣٣٦  دفعات مقدمة

x٣٠٠٣٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٤٠  تعويضات المقاولين عن فروق أسعار

٠٠٠٠-x١،٠٠٠١،٠٠٠٢،٢٠٠٠١،٢٠٠ إحتياطيات عامة 

٧٨،٤٠٩٣٩،٥١٦٣٥،٩١٨٣٩،٨٨١-٦٧،١٨٩٦٣،٦٧٩٩٥،٤٤٨٣،٥٠٩٢٨،٢٦٠إجمالى االستثمارات

٢,٩%٢,٣%٢,٣%٣,٩%٤,٧%٣,١%٢,٨%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى متوقع
البيان

التغير٢٠١٤/٢٠١٣

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (١٦)
االستثمارات ومكوناتھا الرئیسیة

- ١٠٧ -



 

 

موزعة على المشروعات المدرجة االستثمارات المشار إليها كما أن 
بالخطة سواء كانت مشروعات جديدة أو إستكمال لمشروعات قائمة وذلك          

  -:على النحو التالى 
٢٠١٤/٢٠١٥مشروع موازنة   % مليون جنيه البيـــــان 

 ٦١٫٧ ٤١،٤٤١٫٤ إستكمال مشروعات قائمة
 ٣٤٫١ ٢٢،٩٥٧٫٠ مشروعات جديدة 

 ٣٫٢ ٢،١٤٥٫٢ إحالل وتجديد 
 ١٫٠ ٦٤٥٫٢ توسع

 ١٠٠٫٠ ٦٧،١٨٨٫٨ االمجاىل
واجلدول التاىل يوضح توزيـع هـذه اإلسـتثمارات علـى الـربامج 

 ٢٠١٤/٢٠١٥الرئيسية لإلستثمارات ألهـم اجلهـات خبطـة العـام املـاىل 
   ) :١٧جدول رقم ( ومصادر متويلها 

 مصادر التمويل

تمويل  الربنامج

الخزانة 

 العامة

قروض/ذاتى/منح  

مشاركة 

القطاع 

 الخاص

الجمالى ا
 بالمليون

  ٩١٢,٨  ٠,٠  ١١٥,٥  ٧٩٧,٣ الزراعة واستصالح األراضى ) ١(
  ٢٤٣,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٢٤٣,٧   استصالح األراضى-
  ٤٤٣,١  ٠,٠  ٩٠,٥  ٣٥٢,٦  )إرشاد ، بحوث( تنمیة خدمات اإلنتاج النباتى -
  ٢٢٦,٠  ٠,٠  ٢٥,٠  ٢٠١,٠  ریة والسمكیة تنمیة الخدمات البیط-
  ٢٧٣٦,٠  ٠,٠  ١٢٩,٠  ٢٦٠٧,٠  الــرى) ٢(
  ١٥٣١,٠  ٠,٠  ١٥,٠  ١٥١٦,٠   شبكات الرى والصرف ومحطاتھا-
تأھیل ودع م مراف ق ال رى وال سد الع الى وال شواطئ             -

  المصریة
٥٢٨,٠  ٠,٠  ١٥,٠  ٥١٣,٠  

  ٦٧٧,٠  ٠,٠  ٩٩,٠  ٥٧٨,٠   تنمیة الموارد المائیة-
  ٤٦٧,٨  ٠,٠  ٣٥٤,٤  ١١٣,٤  ة والتجارة اخلارجيةالصناع) ٣(
  ١٨,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٨,٠   المراقبة والجودة-
  ٦١,٧  ٠,٠  ٤,٧  ٥٧,٠   التدریب والتكنولوجیا -
  ٣٤٠,٠  ٠,٠  ٣٣٤,٥  ٥,٥   الخدمات الصناعیة وتوطین المدابغ-
  ٤٨,١  ٠,٠  ١٥,٢  ٣٢,٩   تنمیة الصادرات والتجارة الخارجیة-
  ٣٨١,١  ٠,٠  ٣,٢٩  ٣٥١,٨  الكهرباء) ٤(
  ٢٣٠,٦  ٠,٠  ٢٢,١  ٢٠٨,٥   محطات وشبكات-
    ١٥٠,٥  ٠,٠  ٧,٢  ١٤٣,٣   االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة واخرى-

- ١٠٨ -



 

 

 مصادر التمويل
تمويل الخزانة  الربنامج

 العامة
قروض/ذاتى/منح  

مشاركة القطاع 
 الخاص

االجمالى 
 بالمليون

  ٦٨٥٩,٥  ٠,٠  ٣٣,٠  ٦٨٢٦,٥  النقـــل) ٥(
  ٢٧٥٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٢٧٥٠,٠  شاء وتطویر شبكة الطرق الرئیسیة والكبارىان -
  ١٧٧٥,٣  ٠,٠  ٠,٠  ١٧٧٥,٣   الطرق-
  ٩٧٤,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٩٧٤,٧   الكبارى-
  ٣٧٠٣,٣  ٠,٠  ٢٣,٠  ٣٦٨٠,٣  استكمال وتطوير خطوط مترو االنفاق -
  ٢٦٤٣,٣  ٠,٠  ٢١,٠  ٢٦٢٢,٣  )الثالث والرابع( الخطوط الجديدة -
  ١٠٦٠,٠  ٠,٠  ٢,٠  ١٠٥٨,٠   الخطين األول والثانى تطوير وتحديث-
  ٢٣٥,٩  ٠,٠  ٠,٠  ٢٣٥,٩   تطوير وتحديث الموانى البحرية-
  ١٧٠,٣  ٠,٠  ١٠,٠  ١٦٠,٣   رفع كفاءة النقل النهرى واخرى-
  ١٩٤١٠,٧  ١٥٠٠,٠  ٧٨٦٠,٥  ١٠٠٥٠,٢   :االسكان واملرافق التنمية العمرانية ومنه) ٦(
  ١٥٣,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٥٣,٠  لقرى األكثر فقراً االستهداف الجغرافى لتنمية ا-

  ٧٩١٦,٠  ١٥٠٠,٠  ٣٤٤,٠  ٦٠٧٢,٠  مياه الشرب والصرف الصحى
  ٢٥٣٩,٢  ٠,٠  ٦٥,٠  ٢٤٧٤,٢   مياه الشرب-
  ١٧٩٢,٢  ٠,٠  ٦٥,٠  ١٧٢٧,٢   الهيئة القومية-
  ٧٤٧,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٧٤٧,٠   الجهاز التنفيذى-
  ٥٣٧٦,٨  ١٥٠٠,٠  ٢٧٩,٠  ٣٥٩٧,٨   الصرف الصحى-
  ٢٦١٧,٨  ٠,٠  ٢٦٨,٠  ٢٣٤٩,٨  ئة القومية الهي-
  ٢٧٥٩,٠  ١٥٠٠,٠  ١١,٠  ١٢٤٨,٠   الجهاز التنفيذى-
  ١٩٩٤,٧  ٠,٠  ١٦,٥  ١٩٧٨,٢   تنمية عمرانية واخرى-
  ٩٥٠٠,٠  ٠,٠  ٧٥٠٠,٠  ٢٠٠٠,٠   البرنامج القومى لالسكان االجتماعى-
  ١٠٢٠٧,٧  ٠١٠٥٠,  ١٢٩٥,١  ٧٨٦٢,٦ )ًشامال صندوق التعليم(التعليم والبحث العلمى ) ٧(
  ٤٠٣٤,١  ٠,٠  ١٣٢,٩  ٣٩٠١,٢  )وزارة التربیة والتعلیم(قبل الجامعى  -
  ٢١٢٩,٢  ٠,٠  ٥١,٦  ٢٠٧٧,٦  : منشآت ومنھ -
  ٤٢٩,١  ٠,٠  ٠,٠  ٤٢٩,١   تنمیة قرى االستھداف الجغرافى-
  ١٩٠٤,٩  ٠,٠  ٨١,٣  ١٨٢٣,٦  : تطویر ویشمل -
  ٢٧٥,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٢٧٥,٠   تطویر التعلیم األساسى-
  ٨٨١,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٨٨١,٧  ویر التعلیم الفنى تط-
  ١٣١,٠  ٠,٠  ٢١,٠  ١١٠,٠   تطویر التعلیم الثانوى-
  ٣٧٦,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٣٧٦,٠   محو األمیة-
  ١٣٢,٥  ٠,٠  ٢٦,٥  ١٠٦,٠   تطویر الدیوان العام واالدرات التعلیمیة-
  ١٠٨,٧  ٠,٠  ٣٣,٨  ٧٤,٩   اخرى-
  ٥٢٢١,٧  ١٠٥٠,٠  ١١٣٢,٩  ٣٠٣٨,٨  ) التعلیمشامًال البعثات وصندوق تطویر(العالى والجامعى  -
  ٢٢٣,٩  ٠,٠  ١٦٣,٩  ٦٠,٠  )التوسع فى المنشآت الجامعیة( صندوق تطویر التعلیم -
  ٤٩٩٧,٨  ١٠٥٠,٠  ٩٦٩,٠  ٢٩٧٨,٨  )شامًال البعثات( التعلیم العالى والجامعى -
  ٦١١,٠  ٠,٠  ١٢,٠  ٥٩٩,٠   البعثات-
    ٤٣٨٦,٨  ١٠٥٠,٠  ٩٥٧,٠  ٢٣٧٩,٨   وزارة التعلیم العالى-

- ١٠٩ -



 

 

 مصادر التمويل
تمويل  الربنامج

الخزانة 
 العامة

قروض/ذاتى/منح  
مشاركة 
القطاع 
 الخاص

االجمالى 
 بالمليون

  ٢١٦٢,٦  ٠,٠  ٤٧٦,٣  ١٦٨٦,٣   المنشآت-
  ٢١٦٢,٤  ٠,٠  ٤٧٦,٣  ١٦٨٦,١   منشآت جامعیة-
  ١٢٠٧,٢  ٠,٠  ٣٧٥,٢  ٨٣٢,٠   جامعات قدیمة-
  ٩٥٥,٢  ٠,٠  ١٠١,١  ٨٥٤,١   جامعات حدیثة-
  ٠,٢  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٢  منشآت أخرى -
  ٢٠٠٦,٢  ١٠٥٠,٠  ٤٨٠,٧  ٤٧٥,٥   مستشفيات جامعية-
  ١٧٧٠,٠  ١٠٥٠,٠  ٣٧٣,٥  ٣٤٦,٥   جامعات قدیمة-
  ٢٣٦,٢  ٠,٠  ١٠٧,٢  ١٢٩,٠   جامعات حدیثة-
  ٢١٨,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٢١٨,٠   ضمان الجودة واالعتماد-
  ٩٥١,٩  ٠,٠  ٢٩,٣  ٩٢٢,٦   البحث العلمى-
  ٥٠٦,٧  ٠,٠  ٢٠,٦  ٤٨٦,١  الشريف واجلامعةاألزهر ) ٨(
  ٢٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٢٠٠,٠   قبل الجامعى-
  ١٥٥,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٥٥,٠   منشآت -
  ٤٥,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤٥,٠   تطوير -
  ٣٠٦,٧  ٠,٠  ٢٠,٦  ٢٨٦,١   العالى والجامعى-
  ٩٢,٦  ٠,٠  ٠,٧  ٩١,٩   منشآت جامعية-
  ٢١٤,١  ٠,٠  ١٩,٩  ١٩٤,٢   مستشفيات جامعية-
  ٣٦٢٣,١  ٠,٠  ٤٣٩,٨  ٣١٨٣,٣  الصحـة) ٩(
  ٩٣٥,٥  ٠,٠  ٩٠,٥  ٨٤٥,٠  : وحدات الرعاية الصحية األولية واألساسية ومنه -
  ٥٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٥٠,٠   االستهداف الجغرافى لتنمية القرى األكثر فقراً-
  ٢٢٥٧,٨  ٠,٠  ٣٤٩,٣  ١٩٠٨,٥   المستشفيات العالجية والخدمات الطبية المتخصصة-
  ٣٢٦,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٣٢٦,٠  عاف الرعایة العاجلة واالس-
  ٩٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٩٠,٠   البرامج الصحیة الوقائیة-
وتنقیم األسرة-   ١٣,٨  ٠,٠  ٠,٠  ١٣,٨   برنامج السكان 
  ٤٣٩٩,٢  ٠,٠  ٨٦١,٠  ٣٥٣٨,٢  التنمية احمللية) ١٠(
  ١٥٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٥٠,٠   االستھداف الجغرافى لتنمیة القرى األكثر فقرًا-
  ١٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠   دیوان عام الوزارة-
  ٦٠٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ٥٠٠,٠   صندوق تطویر العشوائیات-
  ٣٦٥٣,٢  ٠,٠  ٧٦١,٠  ٢٨٩٢,٢   دواوین عموم المحافظات-
  ٤٦,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤٦,٠  * أخرى -
  ٢٧٣٧,١  ٠,٠  ١٥٥٨,٩  ١١٧٨,٢  :التنمیة الثقافیة واالجتماعیة ومنھ ) ١١(
  ٦٦,٢  ٠,٠  ٠,٠  ٦٦,٢  تنمیة قرى االستھداف الجغرافى -
  ٥٠٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٥٠٠٠,٠   تنشیط الخطة) ١٢(
  ١٣٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٣٠٠,٠  احتیاطیات وتعویضات فروق أسعار المقاولین) ١٣(
  ٨٦٤٧,٢  ٤٣٠,٠  ١٥١١,٧  ٦٧٠٥,٤  أخــرى) ١٤(

  ٦٧١٨٨,٨  ٢٩٨٠,٠  ١٤٢٠٨,٨  ٥٠٠٠٠,٠  االجمالى 
  ٨٤٨,٣  ٠,٠  ٠,٠  ٨٤٨,٣   تنمیة قرى االستھداف الجغرافى-

- ١١٠ -



 

 

 مليون جنيه من خالل     ٢٥٥٠ وقد تضمنت الخطة مشروعات يتم تمويلها بمبلغ         -
 :PPPركة القطاع الخاص مشا

 ٥٠٠مشروع مستشفى سموحة المدرج بخطة جامعة االسـكندرية بمبلـغ            *
 .مليون جنيه

مشروع مستشفى المواساة الجديد المدرج بخطة جامعة االسكندرية بمبلـغ           *
 . مليون جنيه٥٠٠

مشروع المستشفى التعليمى الجديد المدرج بخطة جامعة قناة السويس بمبلغ  *
 .نيه مليون ج٥٠٠

كما تم ادراج مخصصات للبحث العلمى ووزارة التربیة والتعلیم كاعتم اد اجم الى       -

بخطة دیوان عام وزارة التخطیط یتم توزیعھا وفقًا لمتطلبات كل منھا خ الل الع ام    

 : ملیون جنیھ٢٢٥٩٧ بمبلغ ٢٠١٤/٢٠١٥المالى 

 .ھ  ملیون جنی٧٠٠٫٠مشروع تنمیة البحوث التطبیقیة والعلمیة بمبلغ  *

.  ملی ون جنی  ھ ١٥٥٩٫٧م شروعات التنمی  ة لب رامج التعل  یم م ا قب  ل الج امعى بمبل  غ      *

  

- ١١١ -



 

 

 : الوظيفي للتقسيم ًوفقااملصروفات –ب 
 بـشأن   ١٩٧٣ لـسنة    ٥٣تقضي المادة الرابعة من القـانون رقـم         

، بـأن   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧ والمعدل بالقانون رقم     –الموازنة العامة للدولة    
لدولة وتنفذ وفقاً لكل من التصنيف االقتصادى ألوجه تُعد الموازنة العامة ل

نشاط الدولة والتـصنيف اإلداري للجهـات والوحـدات، كمـا تعـرض             
 .المصروفات وتقدم وفقاً للتصنيف الوظيفي ألنشطة الدولة

وقد عرضت على سيادتكم فيما سبق المصروفات بمشروع الموازنة  
 مليـون  ٧٨٩،٤٣١تها   وجمل ٢٠١٤/٢٠١٥العامة للدولة للسنة المالية     

جنيه موزعة وفقاً للتصنيف االقتصادي ألوجه نشاط الدولة، و تم إيضاح           
أبواب الموازنة المختلفة من أجور، وشراء سلع وخدمات، وفوائد، ودعم          
ومنح ومزايا اجتماعية ومصروفات أخرى، وشراء أصول غيـر ماليـة           

 .)االستثمارات(
ن أعـرض علـى سـيادتكم       ومن ثم، والتزاماً بالقانون، أتشرف بأ      

 مليون جنيـه موزعـة وفقـاً        ٧٨٩،٤٣١مصروفات الموازنة وجملتها    
للتصنيف الوظيفي ألنشطة الدولة المختلفة من خدمات عامـة، ونظـام            
األمن العام، والشئون االقتصادية، وحماية البيئة، واإلسكان والمرافـق،         

لحمايـة  والصحة، والشباب والثقافة والـشئون الدينيـة، والتعلـيم، وا         
 .االجتماعية

 االعتمـادات   )١٥(والجـدول رقـم     ) ١٤(الجدول رقـم    ويوضح    
المخصصة لألنشطة المشار إليها وفقاً للتصنيف الوظيفي ألنشطة الدولـة          

 ٢٠١٤/٢٠١٥حسبما تضمنه مشروع الموازنة العامة للـسنة الماليـة          
ذلك  وك٢٠١٣/٢٠١٤مقارنة بنظيرتها في الموازنة المعدلة للسنة المالية       

 .تطور اإلنفاق الفعلى على تلك القطاعات خالل الثالث سنوات الماضية
 

- ١١٢ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

الموازنة المعدلةالموازنةمشروع موازنة

(١)(٢)(٣)

٢٧٠،٠٤٠٢٣٧،٣١٣٢٥٨،٢٠٢٣٢،٧٢٧١١،٨٣٨١٨٣،٢١٧١٣٨،٦١٨١١٦،٨٧٧* الخدمات العامة

٣٩،٠١٧٣٢،٤٨١٣٢،٤٨١٦،٥٣٦٦،٥٣٦٣٢،٤٠٠٢٧،٥٨٤٢٠،٧٢٣* النظام العام وشئون السالمة العامة

٢٩،٤٢٠٢٦،٦٩٢٢٥،٦٠١-٥،٣٣٤-٣٥،١٣٤٣٦،١٦٠٤٠،٤٦٨١،٠٢٦* الشئون االقتصادية

١،٦٢٤١،٤٦٠١،٤٦٠١٦٤١٦٤١،٤٤٠١،٤٤٤١،١٥٨* حماية البيئة

١١،٩١٢١١،٤٩٥١٢،٨٠٠-١٨،٠٠٤-٢١،٩١١٢٢،٠٠٤٣٩،٩١٥٩٣* اإلسكان والمرافق المجتمعية

٤٢،٤٠٢٣٢،٧٣٦٣٣،٥١٤٩،٦٦٦٨،٨٨٨٢٦،١٢٨٢٢،٤٩٢٢٠،٠٣٨* الصحة

٢٨،٣٥٦٢٣،٨١٥٢٣،٨١٥٤،٥٤١٤،٥٤١١٩،٥٦٤١٧،٤٩٦١٤،٩٦٣* الشباب والثقافة والشئون الدينية

٩٤،٣٥٥٨٠،٨٦٠٨٣،٥٩٣١٣،٤٩٥١٠،٧٦٢٦٦،١٨٠٥٦،٤٠٩٤٧،٠١٧* التعليم

٢١٧،٣١٦١٩١،٥٥١١٩٧،٧٣٧٢٥،٧٦٥١٩،٥٧٩١٨٨،٩٦٧١٤٢،٥١٨١١٣،٨٣٠* الحماية اإلجتماعية

٣٩،٢٧٦٣٠،٩٤٧٣٠،٩٤٧٨،٣٢٩٨،٣٢٩٢٨،٩٦٠٢٦،٢٤٤٢٦،٧٢٤* أنشطة وظيفية متنوعة

٧٨٩،٤٣١٦٨٩،٣٢٧٧٤٢،١٣٢١٠٠،١٠٤٤٧،٢٩٩٥٨٨،١٨٨٤٧٠،٩٩٢٣٩٩،٧٣١اإلجمالى

٢٩,١%٣٠,٥%٣٣,٥%٣٦,٥%٣٣,٩%٣٢,٨%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
األنشطة الوظيفية

التغير٢٠١٤/٢٠١٣

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (١٨)
التصنیف الوظیفى لمصروفات الموازنة 

وفقًا ألنشطة الدولة

- ١١٣ -
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ًثانيا
 : حيازة األصول املالية-

تمثل حيازة األصول المالية؛ مساهمات الخزانة العامـة فـي بعـض            
االقتصادية التي تعاني خلالً في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات         الهيئات  

الخزانة إلصالح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضالً عـن القـروض           
 .المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاماً على الخزانة العامة للدولة

وتقدر االعتمادات المدرجة لحيازة األصول الماليـة فـي مـشروع     
مقابل  مليون جنيه    ١١،٢٣٥ بنحو   ٢٠١٤/٢٠١٥السنة المالية   موازنة  

اى مليـون    ٢٤،٠١٤ قـدره    ٢٠١٣/٢٠١٤ربط معدل للسنة الماليـة      
، %٥٣,٢مليون جنيه وبنـسبة خفـض قـدرها     ١٢،٧٧٨بخفض قدره   
 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام المالي ٦،٥٠٦وبخفض يبلغ  

 وترجـع   . %٣٦,٧ خفض قـدرها      مليون جنيه بنسبة   ١٧،٧٤١البالغة  
 إلى مـا    ٢٠١٣/٢٠١٤أسباب الزيادة في الموازنة المعدلة العام المالي        

 )مليون جنيه                                                        (:يلي
 ٢،٠٧٠٫٠ صومعة قمح معدنية ) ٢٥( إنشاء -
 إنشاء خطوط إنتاج األمصال واللقاحات ضمن أصول شركة         -

 ٨٢٫٨ سيرافاك
) ٤٧٩( تنفيذ نظم التحكم اآللية واألعمال اإلنـشائية لعـدد           -

 ٧٥٩٫٠ مزلقان 
 ٦٤٥٫٨ أتوبيس نقل عام ركاب ) ٦٠٠( توفير عدد -
 ١،٠٠٠  برنامج سداد مستحقات الموردين للهيئات األقتصادية  -
 برنامج المساهمة فى سداد مـديونيات شـركات األنتـاج           -

 ٦٥٠ الحربى 
 ٧١٠ ج تطوير مزلقانات السكة الحديد   برنام-
 ٥٠٠  برنامج مساندة المصانع المتعثرة  -
 ٣٥٠  برنامج صندوق إعادة الهيكلة-
  برنامج صيانة مرافق وشبكات ميـاه الـشرب والـصرف          -

 ٤٠٠ ) الشركة القابضة(

 :ويوضح اجلدول التايل تفاصيل حيازة األصول املالية 

- ١١٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

مشروع موازنة
الوزن 
النسبى

الموازنة المعدلة
الوزن 
النسبى

متوقعنسبةقيمة

%%%

٨،٣٢٨٣،٤٨٢١،٩٢١١،٧٧٥-٥٨,٦-٤،٣٧١٣٨,٩١٠،٥٦٣٤٤,٠٦،١٩٣* مساهمات للهيئات االقتصادية

٧،١٤٣١،٦٦٣١،١٩٥١،٤٦٨-٦٠,٧-١،٨٩٢١٦,٨٤،٨١٢٢٠,٠٢،٩٢٠* مساهمات فى شركات

١،١٢٩٧٩١٣١٥١٤٥-١٢,٤-١،١٣٥١٠,١١،٢٩٥٥,٤١٦٠* قروض متنوعة

٤٢٢٢٩٢٢٦٨٣٦-٧٢,٤-١،٠١٨٩,١٣،٦٨٤١٥,٣٢،٦٦٦* مساهمات فى مؤسسات دولية

٣٥٠٠٠٠-٥٨,٣-٢٥٠٢,٢٦٠٠٢,٥٣٥٠* مساهمات فى صندوق الهيكلة

٣٦٩٨٢٢١١٨٤-١٦,٠-٢،٥٧٠٢٢,٩٣،٠٦٠١٢,٧٤٩٠* أخرى

١٧،٧٤١٦،٣١٠٣،٩١٠٣،٥٠٧-٥٣,٢-١١،٢٣٥١٠٠,٠٢٤،٠١٤١٠٠,٠١٢،٧٧٨اإلجمالى

٠,٣%٠,٣%٠,٤%٠,٩%١,٢%٠,٥%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى

البيان

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٢٠)
حیازة األصول المالیة

- ١١٦ -



 

 

 : سداد أقساط القروض-:ًثالثا 

بلغت تقديرات سداد القروض التي حل موعد سـداد أقـساطها أو            
 ٢١٥،٩٤٠ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥إهالكها بمشروع الموازنة للسنة المالية      

 قـدره   ٢٠١٣/٢٠١٤مقابل ربـط معـدل للـسنة الماليـة          مليون جنيه   

يون جنيـه وبنـسبة     مل ١٠١،٤٨٦بزيادة قدرها   اى  مليون   ١١٤،٤٥٤

 مليون جنيه عن النتائج     ١٠٧،٦٠٨، وبزيادة تبلغ    %٨٨,٧زيادة قدرها   

 مليون جنيه بنسبة زيـادة      ١٠٨،٣٣٢المتوقعة لذات العام المالي البالغة      

  %.٩٩,٣قدرها 

 :وتتمثل أقساط القروض المقررة في مشروع الموازنة فيما يأتي
 )٢١(جدول رقم 

 األجنبيةسداد أقساط القروض احمللية و
 )   بالمليون جنيه                                                                                      (

 البيــــــــــــــــــــان
 مشروع موازنة

٢٠١٤/٢٠١٥  
 موازنة معدلة

٢٠١٣/٢٠١٤  
 التغري

 ١٥٥٫٦ ٨٣٦٫٧ ٩٩٢٫٣ أقساط قروض خارجية معاد إقراضها  -
 ـ ١١،٣٠٣٫٨ ١١،٣٠٣٫٨ لمصادر أخرىسداد قروض  -
 ٧٥،٩٧٣٫٣ ٨٧،٥٠٠٫٠ ١٦٧،٤٧٣٫٣ سندات على الخزانة العامة -

)١(مجلة سداد القروض احمللية   ٨٠،١٢٨٫٩ ٩٩،٦٤٠٫٥ ١٧٩،٧٦٩٫٤ 
 ٢١،٠٣٠٫٣ ١٤،٢٥٢٫٣ ٣٥،٦٧٩٫٣ أقساط الدين العام الخارجى •
 ٧٢٫٣- ٣٩٢٫٠ ٣١٩٫٧ أقساط خارجية تسددها الجهات  •

)٢(القروض اخلارجية مجلة سداد   ٢٠،٩٥٨ ١٤،٦٤٤٫٣ ٣٥،٩٩٩٫٠ 
)٣(سداد قروض للحسابات والصناديق اخلاصة   ٢٫٢ ١٦٩٫٥ ١٧١٫٧ 

) ٣+٢+١(االمجاىل     ١٠١،٤٨٥٫٨ ١١٤،٤٥٤٫٣ ٢١٥،٩٤٠٫١ 

- ١١٧ -



 

 

ويالحظ أن أقساط القروض المشار إليها تنطوي على إهالك ما يحل   
امة يتعين اإلشارة إلـى     أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة ع       

أن سداد القروض وإهالك السندات ال يحتـسب ضـمن مكونـات عجـز             
الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه االلتزامات المسددة باالسـتبعاد          
من مصادر التمويل أو من االقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة           

 .الحقيقية في الدين العام

والسندات يمثل عامل قوة للموازنة، ويمثـل       فهذا السداد للقروض    
 .تخفيضاً حقيقياً لحجم الدين العام سواء المحلي أو األجنبي

- ١١٨ -



 

 

 

 

 إجمالي موارد الدولة في مشروع الموازنـة العامـة للـسنة             يبلغ
مـن  % ٤٢,٣(مليون جنيـه     ١،٠١٦،٦٠٦ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥المالية  

 :موزعة على ثالث مكونات رئيسة هي) الناتج المحلى

مـن النـاتج    % ٢٢,٨( مليون جنيـه     ٥٤٨،٦٣٢: اإليرادات العامة *  
 )المحلى

 مليـون جنيـه     ١٢،٣١٣: المتحصالت من حيازة األصـول الماليـة      *  
 )من الناتج المحلى% ٠,٥(

% ١٩( مليون جنيـه     ٤٥٥،٦٦٢: االقتراض وإصدار األوراق المالية   *  
 )من الناتج المحلى

 

 : امة املشار إليهاويوضح اجلدول التايل املوارد الع

 

  

  
 املوارد العامة

 

- ١١٩ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

مشروع موازنة
الوزن 
النسبى

موازنة معدلة

الوزن
 

النسب
متوقعنسبةقيمة



اإليرادات العامة العامة

٣٦٤،٢٩٠٣٥,٨٣٥٨،٧٢٩٤٠,٧٥،٥٦١١,٦٢٨٧،٤٨٧٢٥١،١١٩٢٠٧،٤١٠١٩٢،٠٧٢* اإليرادات الضريبية

١١٧،١٩٦٥،٢٠٨١٠،١٠٤٢،٢٨٧-٦٤,٤-٢٣،٤٩٢٢,٣٦٥،٩٨٥٧,٥٤٢،٤٩٣*المنــــــح

١٦٠،٨٥٠١٥,٨١٤٤،٤١٣١٦,٤١٦،٤٣٧١١,٤١٠١،٩٦٤٩٣،٩٩٦٨٦،١٠٨٧٠،٩٢٨* اإليرادات األخرى

٥٠٦،٦٤٧٣٥٠،٣٢٢٣٠٣،٦٢٢٢٦٥،٢٨٦-٣,٦-٥٤٨،٦٣٢٥٤,٠٥٦٩،١٢٦٦٤,٦٢٠،٤٩٤جملة اإليرادات العامة العامة

١٩,٣%١٩,٦%٢٠,٠%٢٤,٩%٢٨,٠%٢٢,٨%نسبة إلى الناتج المحلى

١٢،٣١٣١,٢١١،٢٢٤١,٣١،٠٨٨٩,٧٤،٥٨٩٤،٤٦٨٤،٥٧٥٥،٦٤٩* المتحصالت من مبيعات األصول المالية

٤٥٥،٦٦٢٤٤,٨٣٠٠،٢٤٩٣٤,١١٥٥،٤١٢٥١,٨٣٥١،٨٦٩٣١١،٠٣٥٢٠٣،١٨٠١٦٦،٦١٢* االقتراض وإصدار األوراق المالية

١،٠١٦،٦٠٦١٠٠,٠٨٨٠،٦٠٠١٠٠,٠١٣٦،٠٠٦١٥,٤٨٦٣،١٠٥٦٦٥،٨٢٦٥١١،٣٧٧٤٣٧،٥٤٧إجمالى الموارد العامة

٣١,٩%٣٣,١%٣٨,٠%٤٢,٤%٤٣,٣%٤٢,٣%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٢٢)
الموارد العامة

- ١٢٠ -



 

 

 :اإليرادات العامة -:ًأوال 

جملة اإليرادات العامة في اإليرادات التي يـتم تحـصيلها مـن     تتمثل
عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر للوحدات والجهـات          

ساً اإليـرادات الـضريبية     الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل أسا      
بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب المبيعات والضرائب         
الجمركية، كما تشتمل اإليرادات العامة على المنح المحصلة من الـداخل            
والخارج، وكذلك على اإليرادات األخرى المتمثلة أساساً فـي الفـوائض           

كات قطاع األعمـال العـام      واألرباح المحققة من الهيئات االقتصادية وشر     
 .فضالً عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة

اإليرادات العامة فى مشروع الموازنة العامة للعـام المـالى          وقد قدرت   
عـن  % ٨,٣ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها       ٥٤٨،٦٣٢ بنحو   ٢٠١٤/٢٠١٥

 ٥٠٦،٦٤٧ والـذى يقـدر بنحـو        ٢٠١٣/٢٠١٤المتوقع خالل العام المالى     
 فى االيـرادات العامـة الـى ورود         المحدودةجنيه، وترجع نسبة النمو     مليون  

 مليون جنيه خالل العام الجـارى       ١١٧،١٩٦موارد استثنائية فى المنح بنحو      
 ٢٠١٤/٢٠١٥ مليون جنيه فقط فى مشروع الموازنة لعـام          ٢٣،٤٩٢مقابل  

 مليار جنيه، وهو ما لم تستطع الزيادة المتوقعـة فـى            ٩٤اى فرق يصل الى     
إليرادات الضريبية تعويضه بالكامل نتيجة توقع تعـافى النـشاط اإلقتـصادى            ا

% ٣٤,٨وبإستبعاد المنح تكون اإليرادات العامة قد نمت بنسبة         . بشكل متدرج 
 . فى مشروع الموازنة مقارنة بالعام الحالى

 : ويوضح اجلدول التايل اإليرادات العامة املشار إليها

- ١٢١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

مشروع موازنة
الوزن 
النسبى

موازنة معدلة
الوزن 
النسبى

متوقعنسبةقيمة



٣٦٤،٢٩٠٦٦,٤٣٥٨،٧٢٩٦٣,٠٥،٥٦١١٢,٦٢٨٧،٤٨٧٢٥١،١١٩٢٠٧،٤١٠١٩٢،٠٧٢* اإليـرادات الضريبيـــة 

١٤,٠%١٣,٤%١٤,٣%١٤,١%١٧,٦%١٥,٢%نسبة إلى الناتج المحلى

١١٧،١٩٦٥،٢٠٨١٠،١٠٤٢،٢٨٧-٦٤,٤-٢٣،٤٩٢٤,٣٦٥،٩٨٥١١,٦٤٢،٤٩٣* المنــــــــح

٠,٢%٠,٧%٠,٣%٥,٨%٣,٢%١,٠%نسبة إلى الناتج المحلى

١٦٠،٨٥٠٢٩,٣١٤٤،٤١٣٢٥,٤١٦،٤٣٧١١,٤١٠١،٩٦٤٩٣،٩٩٦٨٦،١٠٨٧٠،٩٢٨* اإليـرادات غيـر الضريبيـة 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها

٥,٢%٥,٦%٥,٤%٥,٠%٧,١%٦,٧%نسبة إلى الناتج المحلى

٥٠٦،٦٤٧٣٥٠،٣٢٢٣٠٣،٦٢٢٢٦٥،٢٨٦-٣,٦-٥٤٨،٦٣٢١٠٠,٠٥٦٩،١٢٦١٠٠,٠٢٠،٤٩٤اإلجمالى

١٩,٣%١٩,٦%٢٠,٠%٢٤,٩%٢٨,٠%٢٢,٨%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٢٣)
اإلیرادات العامة

- ١٢٢ -



 

 

 :اإليرادات الضريبية)  أ (
على الرغم من أن الموارد الضريبية تعـد أهـم مـصادر تمويـل              
الموازنة العامة ألى دولة، لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد مـن             
األنشطة المنتجة للدخول األعلى لصالح الخدمات العامة والفئات األولـى          

 حقيقي يسهم فـي تمويـل اإلنفـاق         بالرعاية بجانب ما تمثله من مورد     
الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجـاالت ممـا            
يساهم في تخفيض األعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، وكونها          
أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطـة           

إطار مراعاة البعد االجتماعي، إال أن      التنمية االقتصادية واالجتماعية في     
معدالت الضرائب للناتج القومى تعد منخفضة للغاية خاصة إذا مـا تـم              
إستبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولـة مثـل            
قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس والضرائب علـى عوائـد           

 .األذون والسندات الحكومية

 األساس ألسباب عديدة أهمها وجـود عـدد مـن           ويرجع ذلك في  
األنشطة المهمة بالقطاع الرسمى خـارج المظلـة الـضريبية، ولكثـرة            
اإلعفاءات الممنوحة، ووجود ثغرات تشريعية تسمح بتجنب الضريبة في         
بعض األحوال، هذا باإلضافة الى كبر حجم النشاط غير الرسمى باإلقتصاد     

بى مـن جانـب قطاعـات متعـددة         المصرى وقصور في اإللتزام الضري    
ويترتب على ذلك   . بالمجتمع ومتطلبات تطوير العمل الضريبى بالمصلحة     

تراجع الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلى أو كنسبة من اإلنفاق           
العام وهو ما يغل يد الحكومة عن زيادة اإلنفاق على مجاالت الخـدمات             

- ١٢٣ -



 

 

هـذه األنـشطة عـن طريـق        العامة واالستثمار، أو االضطرار لتمويل      
ويتطلب ذلك العمل على عدد من المحاور الرئيسية        . االقتراض واالستدانة 

أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل األنشطة التى ال تخاطب محدودى          
الدخل، ومعالجة الثغرات التـشريعية واإلداريـة التـى تـسمح بتجنـب             

 .ى التهرب الضريبىالضريبة، وتنفيذ اآلليات المساعدة على السيطرة عل

 
 مقارنة مصر بالدول االخرى من حيث العبء الضريبى 

 %)الضرائب كنسبة من الناتج(
 

 

 

وقد بلغت تقديرات اإليرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للسنة          
مـن  % ١٥,٢( مليـون جنيـه      ٣٦٤،٢٩٠ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥المالية  

% ١٤,١(مليون جنيـه     ٢٨٧،٤٨٧ متوقع قدره      مقابل، )الناتج المحلى 
 .٢٠١٣/٢٠١٤خالل السنة المالية ) من الناتج المحلى

 تطـورات حـصيلة اإليـرادات الـضريبية التايلويوضح اجلدول 
خــالل الــسنوات املاليــة الــسابقة مقارنــه بتقــديراتها يف مــشروع 

 : ٢٠١٤/٢٠١٥املوازنة للسنة املالية 

- ١٢٤ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)
معدل النمو عن 
السنة السابقة 

(فعليات)

القيمة
النسبة إلى 
الناتج المحلى

القيمة
النسبة إلى 
الناتج المحلى

%

١٤,١١٢,٨%١٤,٨٧٥،٧٥٩%٢٠٠٥/٢٠٠٤٧٩،٨٤٢

١٥,٨٢٩,١%١٣,٢٩٧،٧٧٩%٢٠٠٦/٢٠٠٥٨١،٦٠٧

١٥,٣١٦,٩%١٤,٢١١٤،٣٢٦%٢٠٠٧/٢٠٠٦١٠٥،٦٤٥

١٥,٣٢٠,٠%١٣,٥١٣٧،١٩٥%٢٠٠٨/٢٠٠٧١٢٠،٨٢٤

١٥,٧١٩,٠%١٦,٠١٦٣،٢٢٢%٢٠٠٩/٢٠٠٨١٦٦،٥٧٠

١٤,١٤,٥%١٢,١١٧٠،٤٩٤%٢٠١٠/٢٠٠٩١٤٥،٥٤٤

١٤,٠١٢,٧%١٤,٦١٩٢،٠٧٢%٢٠١١/٢٠١٠٢٠٠،٤٢٤

١٣,٤٨,٠%١٥,٠٢٠٧،٤١٠%٢٠١٢/٢٠١١٢٣٢،٢٣٢

١٤,٣٢١,١%١٥,٢٢٥١،١١٩%٢٠١٣/٢٠١٢٢٦٦،٩٠٥

 ١٤,٢١٥,٤%١٧,٦٢٨٩،٧١٩%٢٠١٤/٢٠١٣٣٥٨،٧٢٩

-ـ١٥,٢%٣٦٤،٢٩٠مشروع ٢٠١٥/٢٠١٤

السنوات المالية

فعلى موازنة

جدول رقم (٢٤)
تطور حصیلة اإلیرادات الضریبیة

- ١٢٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٢٠٧،٤٨٠١٩٥،٥٤٥١٩٥،٥٤٥١٦٦،٨٢٥١٤٣،٨٨٥١١٠،٧٥٢١٠٤،٩١٤- الضرائب العامة

٧,٦%٧,٢%٨,٢%٨,٢%٩,٦%٩,٦%٨,٦%نسبة إلى الناتج المحلى

١١٨،٤٨٧١٢٦،٥٤٩١٢٦،٥٤٩٩٢،٠١٧٧٩،٧٩٣٧٢،٣٧٠٦٤،٤٤٠- ضرائب المبيعات

٤,٧%٤,٧%٤,٦%٤,٥%٦,٢%٦,٢%٤,٩%نسبة إلى الناتج المحلى

٢٠،٦٩٤٢١،٥٤٦٢١،٥٤٦١٧،١٢٨١٦،٧٧١١٤،٧٨٨١٣،٨٥٨- الضرائب الجمركية

١,٠%١,٠%١,٠%٠,٨%١,١%١,١%٠,٩%نسبة إلى الناتج المحلى

١٧،٦٣٠١٥،٠٨٩١٥،٠٨٩١١،٥١٧١٠،٦٦٩٩،٥٠٠٨،٨٦٠- باقى اإليرادات الضريبية

٠,٦%٠,٦%٠,٦%٠,٦%٠,٧%٠,٧%٠,٧%نسبة إلى الناتج المحلى

٣٦٤،٢٩٠٣٥٨،٧٢٩٣٥٨،٧٢٩٢٨٧،٤٨٧٢٥١،١١٩٢٠٧،٤١٠١٩٢،٠٧٢اإلجمالى

١٤,٠%١٣,٤%١٤,٣%١٤,١%١٧,٦%١٧,٦%١٥,٢%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

٢٠١٤/٢٠١٣

وبصفة عامة فإن تقديرات اإليرادات الضريبية يف مشــروع املوازنــة تــوزع علــى املكونــات األساســية
التالية:

جدول رقم (٢٥)
مكونات اإلیرادات الضریبیة

- ١٢٦ -



 

 

وباستعراض مكونـــات اإليـرادات الضريبيـــة املشـار إليهـا 
 :يتضـــح ما يأتي

 :  الضرائب على الدخول من التوظف -١

تبلغ تقديرات الضرائب على الدخول من التوظـف فـى مـشروع            
 جنيه  مليون ٢٥،٧٩٧ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥ للعام المالى    الموازنة العامة 

، وبنسبة  ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     % ١١بنسبة نمو قدرها    
عـن الـربط المعـدل لموازنـة العـام المـالى            % ٢٠,٥نمو قـدرها    

٢٠١٣/٢٠١٤. 

إرتفـاع فـاتورة    توقـع   ويرجع السبب الرئيسى فى هذا النمو إلى        
دمتها أجـور وتعويـضات العـاملين     على مستوى الدولة وفى مق  األجور

 مليون ٢٠٧،٢٤٣لتبلغ نحو   % ١٤,٦بالدولة والتى يقدر أن تزيد بنحو       
لكل التطبيق الكامل   وذلك أخذاً في اإلعتبار     ،  ٢٠١٤/٢٠١٥  في عام  جنيه
 والعالوات  ،تعديل كادر المعلمين  ،   وكادر األطباء  ،لحد األدنى لألجور  من ا 

 .لةالمقترحة الجديدة للعاملين بالدو

وتوزع الضرائـب على الدخول مـن التوظـف علـى مكوناتهـا 
 :على النحو املوضح باجلدول التايل

- ١٢٧ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

أوالً : الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية :

٢٢،١٠٣١٨،٥١٥١٨،٥١٥٢٠،٢٩٥١٦،٩١٢١٣،٧٥٦١١،٢٤٧- ضريبة المرتبات وما فى حكمها

١١،٥٩٧٩،٩٢٥٩،٩٢٥٨،٩٧٣٦،١٠٠٥،٢٦٣٥،١٦٣- ضريبة النشاط التجارى والصناعى

٢،٩٥٠٢،٠١٩٢،٠١٩٧٥٠٣٣٣٣١٧٣١٤- ضريبة النشاط المهنى غير التجارى

٥١٩٤٩٠٤٩٠٢٠٦٨٧١٠٤١٧٧- ضريبة الثروة العقارية

٣٧،١٦٩٣٠،٩٤٩٣٠،٩٤٩٣٠،٢٢٤٢٣،٤٣٢١٩،٤٣٩١٦،٩٠١جملة

ثانياً : الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية :

٥٤،٢٥٩٦١،٢٤٩٦١،٢٤٩١/٤٥،٨١٦٣٤،٠٧٥٣٤،٣٠٨- ضرائب البترول

١٤،٨٣٥١٦،٤٠٩١٦،٤٠٩١٣،٦٠٦١٢،١٥٠١١،٨٠٠١٠،٩٠٠- ضرائب قناة السويس

٨،٥٩٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠١/٨،٢٩٠٠٠- ضرائب البنك المركزى

٤٨،٤٤٠٣٧،٦٠٢٣٧،٦٠٢٣١،٨٠٤٢٥،٢٧٥٢٣،٦٧٤٢٥،٣٣٠- ضرائب باقى الشركات

٠٠٠٤٧،٨٨٨- أخرى

١٢٦،١٢٦١٢١،٢٦٠١٢١،٢٦٠٩٣،٢٩٨٩١،٥٣١٦٩،٥٥٠٧٠،٥٣٨جملة

ثالثاً : الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :

١٠،٦٠٣٨،٩٣٨٨،٩٣٨١/٧،٢٠٤٣،٦٧٦٣،٠٩٣- من البنك المركزى

٥١٨١٨٤٥١٨٩- من البنوك التجارية

٠٠٠١٠،٥١٠٠٠٠- أخرى

١٠،٦٠٨٨،٩٥٦٨،٩٥٦١٠،٥١٤٧،٢٠٨٣،٦٩٤٣،١٠٢جملة

رابعاً : ضريبة الدمغة :

٣،٦٩٤٢،٩٠٢٢،٩٠٢٢،٩٥٨٢،٧٩٦٢،٢٥٤٢،١٤٦- الدمغة على المرتبات

٧،٥٠٠٨،٦٠٨٨،٦٠٨٦،٨١١٥،٢٤٨٥،٤٦٥٥،٠٦٥- الدمغة النوعية

١١،١٩٤١١،٥١٠١١،٥١٠٩،٧٦٩٨،٠٤٤٧،٧١٩٧،٢١١جملة

خامساً : باقى الضرائب :

٤٣٤٣٨١٣٨١٣٠٠٢٣٣٢٠٢١٩٥- ضريبة التضامن اإلجتماعى

١٨،٨٥٥١٨،٢٩٣١٨،٢٩٣٢٢،٤٥٢١٣،١٦٨٩،٩٠٣٦،٧١١- الضرائب على األذون والسندات

٢،٦٧٤٣،٨٤٠٣،٨٤٠٠٠٠٠- ضرائب االرباح الرأسمالية

٤٢٠٣٥٦٣٥٦٢٦٨٢٦٩٢٤٤٢٥٧- أخرى

٢٢،٣٨٣٢٢،٨٧٠٢٢،٨٧٠٢٣،٠٢٠١٣،٦٧٠١٠،٣٤٩٧،١٦٣جملة

٢٠٧،٤٨٠١٩٥،٥٤٥١٩٥،٥٤٥١٦٦،٨٢٥١٤٣،٨٨٥١١٠،٧٥٢١٠٤،٩١٤إجمالى الضرائب العامة

٧,٦%٧,٢%٨,٢%٨,٢%٩,٦%٩,٦%٨,٦%نسبة إلى الناتج المحلى

١/ البيانات غير متاحة

فعلى
البيان

٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٢٦)
الضرائب العامة

- ١٢٨ -



 

 

 :  الضرائب على املهن احلرة غري التجارية -٢
تبلغ تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية فـى مـشروع            

جنيه بنسبة   مليون   ٢،٩٥٠  نحو ٢٠١٤/٢٠١٥الموازنة العامة للعام المالى     
، الجـارى  المتوقع تحقيقه فى العام المالى       ثالث اضعاف نمو كبيرة تقترب من     

عـن الـربط المعـدل لموازنـة العـام المـالى         % ٤٦ قـدرها    نمووبنسبة  
٢٠١٣/٢٠١٤. 

 المتوقـع مـن هـذه        النمـو  ارتفاع معدل ويرجع السبب الرئيسى فى     
 الحصيلة من   ضرائب المصرية بإعداد خطة لزيادة     قيام مصلحة ال    إلى الحصيلة

ومكافحة التهرب، وذلك من خالل زيادة فاعليـة        الضرائب على المهن الحرة     
اإلدارة الضريبية وتطوير قاعدة البيانات وتحفيـز الممـولين علـى إصـدار             
الفواتير وتجريم التهرب الضريبى، باإلضافة الى اهتمـام الحكومـة بتحقيـق            

 األعباء الضريبية على مستوى المجتمع وفقاً لمبـدأ ان كـل         العدالة في تحمل  
وتجدر اإلشـارة الـى     .  متحقق ينبغى سداد الضريبة عليه كحق للمجتمع       دخل

وجود زيادة في الوعى المجتمعى نحو اإللتزام بسداد الضرائب كواجب وطنى            
 .وكمساهمة في بناء مستقبل أفضل

 :  الضرائب على النشاط التجارى والصناعى -٣
تبلغ تقديرات الضرائب على النشاط التجارى والصناعى فـى مـشروع           

 جنيـه   مليـون  ١١،٥٩٧ نحـو    ٢٠١٤/٢٠١٥الموازنة العامة للعام المالى     
، وبنـسبة   ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     % ٢٩,٢بنسبة نمو قدرها    

 .٢٠١٣/٢٠١٤عن الربط المعدل لموازنة العام المالى % ١٦,٨ قدرها نمو

- ١٢٩ -



 

 

 إلى إنخفاض الحصيلة من الضرائب علـى النـشاط   شارةوتجدر اإل 
عـن تقـديرات     ٢٠١٣/٢٠١٤التجارى والصناعى خالل العام المـالى       

هـذه  الحصيلة مـن    تحسن  الموازنة األصلية والتى أخذت فى الحسبان       
 ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١الضريبة بعد تعديل قانون الضريبة على الدخل رقـم          

التصاعدية فى الضريبة   ادة  زيال و ٢٠١٣ لسنة   ١١بموجب القانون رقم    
ـ  الدخلعلى% ٢٥شريحة جديدة قدرها من خالل اضافة    ٢٥٠ ن أكثر م

لألشـخاص  % ٢٥إضافة إلى توحيد سعر الضريبة بنـسبة        جنيه،  ألف  
 وفى ضـوء     خالل هذا العام الجارى    ولكن وفقاً لألداء الفعلى   . اإلعتبارية

ـ إنخفاض معدالت نمو النشاط اإلقتصادى جاءت النتـائج          ايرة لهـذه   مغ
 .التقديرات

وتشير التقديرات إلى توقع زيادة الحصيلة خـالل العـام المـالى             
 نتيجة تطبيق اإلجراءات اإلصالحية فى تشريعات ضريبية        ٢٠١٤/٢٠١٥

 -:الدخل، وخاصة ما يلى

Ø    األفـراد  دخـول علـى   % ٥ بنـسبة    إضافية مؤقتـة  فرض ضريبة 
 .الث سنواتمليون جنيه لمدة ث ١أرباحها والشركات التى تتعدى 

Ø       بنـسبة   عن نـاتج التعامـل    فرض ضريبة على األرباح الرأسمالية 
١٠%. 

- ١٣٠ -



 

 

Ø    فـى  % ٥على توزيعات األرباح وتنخفض إلى      % ١٠فرض ضريبة
 ألف جنيه لحماية صـغار      ١٥أحوال حددها القانون مع إقرار إعفاء       

 .المستثمرين

Ø              باقى تعديالت قانون الضريبة على الدخل التى تـسهم فـى توسـيع
 . الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبىالقاعدة

 

 :  الضرائب على ارباح شركات االموال -٤

تبلغ تقديرات الضرائب على أرباح شركات األمـوال فـى مـشروع            
 مليـون  ١٢٦،١٢٦ نحـو    ٢٠١٤/٢٠١٥الموازنة العامة للعام المالى     

 ،٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى % ٣٥,٢جنيه بنسبة نمو قدرها    
عن الربط المعدل لموازنـة العـام المـالى       %٤ قدرها   انخفاضبة  بنسو

٢٠١٣/٢٠١٤. 

Ø   لبترولالمصرية العامة ل  هيئة  الالضرائب على أرباح    تقديرات  وتشير 
إلـى   ٢٠١٤/٢٠١٥فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى        

 ٦١،٢٤٩ مليون جنيه، وذلك مقابل      ٥٤،٢٥٩أنها ستبلغ نحو    
 .٢٠١٣/٢٠١٤ديرات الموازنة المعدلة لعام جنيه فى تق

ومن المقدر أن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البتروليـة خـالل            
 فائض فى صافى العالقة بين الخزانـة العامـة          ٢٠١٤/٢٠١٥عام  

الفرق بين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة        (وهيئة البترول   

- ١٣١ -

مليون



 

 

يه فى صالح الخزانـة      جن مليار ٧،٢بنحو  ) العامة من هيئة البترول   
 نتيجة توقع إتخاذ إجراءات لترشيد دعم المواد البترولية بداية          العامة

 مقابل عالقة عجز بلغت نحو      ، وذلك ٢٠١٤/٢٠١٥من العام المالى    
، وهـو   ٢٠١٢/٢٠١٣ مليار جنيه فى صالح الهيئة خالل عـام          ٤٢

تغير جوهرى ينعكس إيجابياً على أداء ومؤشرات الموازنـة العامـة           
 .دولةلل

من دول الخليج منح بترولية هذا ومن المقدر الحصول هذا العام على    
 مليـون   ١،٤٠٠خالل شهرى يوليو وأغسطس تقدر إجماليها بنحو        

 دوالر خالل العام المالى الجارى،      مليار ٧,٧دوالر فقط مقارنة بنحو     
 .وسوف يتم تعويض ذلك من خالل إجراءات ترشيد دعم الطاقة

Ø خالل العام المالى    قناة السويس    على أرباح رائب  الض تقديرات   وتشير
 جنيه بنسبة نمو    مليون ١٤،٨٣٥ نحو   إلى أنها تبلغ   ٢٠١٤/٢٠١٥
، وبنسبة إنخفاض   ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     % ٩قدرها  
، ٢٠١٣/٢٠١٤عن الربط المعدل لموازنة العام المالى % ٩,٦قدرها 

خالل % ٥,٢العالمية بنحو   وذلك إرتباطاً بتوقعات زيادة حجم التجارة       
العام القادم مما ينعكس إيجابياً على الحموالت العابرة للقناة، وبمـا            

عـن  % ٨,٥يؤدى إلى زيادة رسوم المرور بقناة الـسويس بنحـو           
 . مليار دوالر٥,٧المتوقع خالل العام الجارى لتبلغ نحو 

- ١٣٢ -



 

 

Ø     خالل العـام     البنك المركزى   على أرباح  الضرائبوقد بلغت تقديرات 
 ٦،٠٠٠مقابـل    جنيـه    مليون ٨،٥٩٢ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥المالى  
 المــالى  للعــامفــى تقــديرات الموازنــة المعدلــة جنيــه مليــون
 توقع زيادة أربـاح البنـك        إلى وترجع هذه الزيادة  . ٢٠١٣/٢٠١٤

المركزى نتيجة ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانـة المـرتبط           
لعامة، باإلضافة إلـى توقـع      بزيادة اإلحتياجات التمويلية للموازنة ا    

  .زيادة عائد القروض واألرصدة لدى البنوك

Ø  خالل العام المـالى     الضرائب على باقى الشركات    تقديرات   وقد بلغت 
 جنيـه بنـسبة نمـو قـدرها         مليون ٤٨،٤٤٠ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥
 نمـو ، وبنـسبة    ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المـالى      % ٥٢,٣
ـ     % ٢٨,٨ ، ٢٠١٣/٢٠١٤ام المـالى    عن الربط المعدل لموازنة الع

 وذلك نتيجة توقع حدوث تحسن تدريجى فـى النـشاط االقتـصادى،           
وكذلك توقع تحصيل متأخرات ضريبية على شركات بقطاع البتـرول          

باإلضافة إلـى األثـر المـالى لتطبيـق         هذا    مليار جنيه،  ١٠بقيمة  
اإلجراءات اإلصالحية فى قانون الضرائب على الدخل، والتى سـبق          

 . توضيحها

 :  الضرائب على املمتلكات -٥
تبلغ تقديرات الضرائب على الممتلكات فى مشروع الموازنة العامة         

 مليون جنيـه بنـسبة نمـو        ٢٦،١٥٩ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥للعام المالى   
 ، وبنـسبة نمـو قـدرها    ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى    ضئيلة  
 .٢٠١٣/٢٠١٤عن الربط المعدل لموازنة العام المالى % ٨,٦

- ١٣٣ -



 

 

Ø فى مشروع الموازنة نحـو      الضرائب على المبانى  د بلغت تقديرات    فق 
 مليون جنيه بنسبة نمو كبيرة تصل الى نحو عشرة اضعاف           ٣،٦٨٨

 والذى يقدر بنحو    ٢٠١٣/٢٠١٤المتوقع تحصيله خالل العام المالى      
 مليون جنيه، وذلك نتيجة األخذ فـى اإلعتبـار األثـر المـالى       ٣٤٦

 ٢٠١٤/٢٠١٥رية خالل العام المـالى      لتطبيق قانون الضرائب العقا   
، حيث تـم إجـراء بعـض        ٢٠٠٨بعد ان تم تأجيل تطبيقه منذ عام        

 نـصوصه لتحقيـق مزيـد مـن العدالـة           التعديالت التشريعية على  
وسوف . ، وزيادة حدود اإلعفاء، والتيسير على المواطنين      االجتماعية

وتجـدر  . لينعكس األثر المالى لهذه الضريبة خالل العام المالى المقب        
اإلشارة الى ان نصف حصيلة هذه الضريبة سيتم توجيهه طبقاً لنص           

وقد أدى تأجيل تطبيق . القانون لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية
القانون لمدة خمس سنوات إلى حرمان أوجه اإلنفاق المـشار إليهـا    

 .  مليار جنيه٢٠ - ١٧من موارد تتراوح بين 

Ø    علـى  ى العوائد مـن األذون والـسندات     الضرائب عل وتبلغ تقديرات
 ١٨،٨٥٥ نحـو    ٢٠١٤/٢٠١٥الخزانة العامة خالل العام المـالى       

عن الربط المعدل لموازنة العـام      % ٣مليون جنيه بنسبة نمو قدرها      
، وهـى حـصيلة ضـريبية تـرتبط بتطـور           ٢٠١٣/٢٠١٤المالى  

 االحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وجدول اإلصدارات مـن        
 .األوراق المالية الحكومية من األذون وسندات الخزانة

 

- ١٣٤ -



 

 

 : الضرائب على السلع واخلدمات-٦
تبلغ تقديرات الضرائب على السلع والخدمات فى مشروع الموازنة         

 مليون جنيه بنـسبة     ١٣٧،١٦٣ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥العامة للعام المالى    
فض ، وبنسبة خ  ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     % ٢٨نمو قدرها   

، ٢٠١٣/٢٠١٤عن الربط المعدل لموازنة العـام المـالى       % ٥,٥قدرها  
والذى أخذ فى اإلعتبار تطبيق إجراءات إصالحية فى ضـريبة المبيعـات           

، وهى اإلجراءات التى لم تنفذ خالل       والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة    
 .العام المالى السابق

 والخـدمات    ويرجع السبب الرئيسى فى نمو الضرائب على السلع       
التحول فى مشروع الموازنة عن المتوقع تحقيقه خالل العام الجارى إلى           

لتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وذلك من خـالل توسـيع            
القاعدة الضريبية وتخضيع السلع والخدمات الى سعر عام موحد للضريبة  

التبغ  ك ١هذا باإلضافة الى رفع الضريبة القطعية على بعض سلع جدول           
 .والسجائر واالتصاالت والمشروبات الكحولية

تقدير حدوث تحسن تدريجى فى النـشاط االقتـصادى         هذا باإلضافة الى    
خالل العام المقبل يصاحبه ارتفاع معدالت االستهالك واالسـتثمار العـام           
والخاص، باإلضافة الى تحسن أداء بعض القطاعـات الخدميـة وعلـى            

 .باألداء بالسالب خالل العام الجارىرأسها قطاع السياحة مقارنة 
وتجدر اإلشارة إلى أن تقديرات مشروع الموازنـة العامـة لعـام            

األثـر المـالى المتوقـع      جزء من    فى اإلعتبار    ت أخذ قد ٢٠١٤/٢٠١٥
لإلنتقال إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بـدالً مـن ضـريبة            

 . المبيعات
 :لضرائب على املبيعاتواجلدول التايل يوضح أهم أنواع ا

- ١٣٥ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

* الضريبة العامة على المبيعات:

٢٣،٣٩٤٣١،٦٦٠٣١،٦٦٠١٥،٤٣٢١٤،٠٣٨١٥،٥٦٦١٢،٩٢٣- الضريبة على السلع المحلية

٣٩،١٥٤٣٠،٤٦٥٣٠،٤٦٥٢٩،٣٩٣٢٥،٤٥٨٢١،٦٠٧١٨،٩٥٠- الضريبة على السلع المستوردة

٦٢،٥٤٨٦٢،١٢٥٦٢،١٢٥٤٤،٨٢٥٣٩،٤٩٦٣٧،١٧٤٣١،٨٧٣جملة

* الضريبة على سلع الجدول رقم (١):

( محلي ومستورد )

٢٧،٥٢٧٣٢،٠٩٧٣٢،٠٩٧٢٠،٦٥٢١٧،٢٥١١٥،٩٥٩١٤،١٠٥- السجائر والتبغ

٩،١٨٤٨،٩١١٨،٩١١١٥،٨٣٣١٢،٣٢٨٩،١٢٠٨،٠٩٣- المنتجات البترولية

١،٢٣٠٢،٦٥٧٢،٦٥٧١،٠٤٧٩٥١٩٧٧٩٧٩- أخـرى

٣٧،٩٤١٤٣،٦٦٥٤٣،٦٦٥٣٧،٥٣٢٣٠،٥٣٠٢٦،٠٥٦٢٣،١٧٧جملة

* الضريبة على الخدمات:

٦،٣٣٧٧،٤١٣٧،٤١٣٣،٩٦٢٣،٩٥٢٣،٩٢٨٣،٨٨٢- خدمات االتصاالت الدولية والمحلية

٤،٨٩٧٤،٢٠٥٤،٢٠٥٣،٤٩٦٣،٤٠٩٣،١١٠٣،٠٢٠- خدمات التشغيل للغير

٢،٦٥٤٣،١٨٢٣،١٨٢١،٧٣٢١،٩٩٧١،٧٤٠٢،٠٨٢- الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

٤،١١٠٥،٩٥٩٥،٩٥٩٤٧٠٤١٠٣٦٣٤٠٨- خدمات أخرى

١٧،٩٩٨٢٠،٧٥٩٢٠،٧٥٩٩،٦٦٠٩،٧٦٧٩،١٤١٩،٣٩١جملة

١١٨،٤٨٧١٢٦،٥٤٩١٢٦،٥٤٩٩٢،٠١٧٧٩،٧٩٣٧٢،٣٧٠٦٤،٤٤٠إجمالى ضرائب المبيعات

٤,٧%٤,٧%٤,٦%٤,٥%٦,٢%٦,٢%٤,٩%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٢٧)
ضرائب المبیعات

- ١٣٦ -



 

 

 : الضرائب على التجارة الدولية-٧

تبلغ تقديرات الضرائب على التجارة الدولية فى مشروع الموازنة العامة           
 مليون جنيه بنسبة نمو قـدرها       ٢٠،٦٩٤ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥للعام المالى   

 ١٧،١٢٨لذى يقدر بنحو     وا ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     % ٢١
عن الربط المعدل لموازنـة العـام       % ٤جنيه، وبنسبة خفض قدرها     مليون  
 وقد تأثرت اإليرادات الجمركية خالل العـام المـالى          .٢٠١٣/٢٠١٤المالى  

الجارى بإنخفاض حجم النشاط اإلقتصادى والضغوط على سـعر وأسـواق           
 حيـث إسـتقرت     الصرف وإنعكاس ذلك على حجم الواردات غير البترولية،       

 ٤٤جملة الواردات خالل الشهور التسعة األولى من العام المالى الجارى عند 
مليار دوالر وهو يقارب نفس حجم الواردات تقريباً خالل نفس الفترة مـن             

 . العام السابق

 فى ضـوء األداء المـنخفض       ٢٠١٤/٢٠١٥وقد تم إعداد تقديرات     
 وأخذاً فـى اإلعتبـار      ٢٠١٣/٢٠١٤للحصيلة الجمركية خالل العام المالى      

 .حدوث تحسن تدريجى فى نمو النشاط اإلقتصادى

 :ويوضح اجلدول التايل تقديرات الضرائب والرسوم اجلمركية
 

 

- ١٣٧ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

* الضريبة على الواردات :

١٥،٠١٠١٦،٠٦٤١٦،٠٦٤١١،٤٦٥١٣،٨٢٦١٢،١٥٤١١،١٩٥- الضرائب الجمركية القيمية (بخالف البترول)

٤،٦١٦٤،٤٧١٤،٤٧١٤،٤٧٢١،٨٠٠١،٨٠١١،٨٠٢- رسوم جمركية على المنتجات البترول

١٩،٦٢٦٢٠،٥٣٥٢٠،٥٣٥١٥،٩٣٧١٥،٦٢٦١٣،٩٥٥١٢،٩٩٧جملة

٥٥٤٥٦٩٥٦٩٤٨٧٤٢٨٤٤٠٤٥٨- ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان

٢٠،١٨٠٢١،١٠٤٢١،١٠٤١٦،٤٢٤١٦،٠٥٤١٤،٣٩٦١٣،٤٥٥جملة الضرائب على الواردات

* الضرائب على التجارة الدولية :

٤٠٠٣١٠٣١٠٥٩١٥٩٧٣٠٢٢٨٩- الضرائب على الصادر

١٠٢١٠٠١٠٠١٠٢١٠٢٨١٩٠- إيرادات الغرامات

١٢٣٢٣٢١١١٨١٠٢٤- إيرادات المضبوطات

٥١٤٤٤٢٤٤٢٧٠٤٧١٧٣٩٢٤٠٣جملة الضرائب على التجارة الدولية

٢٠،٦٩٤٢١،٥٤٦٢١،٥٤٦١٧،١٢٨١٦،٧٧١١٤،٧٨٨١٣،٨٥٨إجمالى الضرائب الجمركية

١,٠%١,٠%١,٠%٠,٨%١,١%١,١%٠,٩%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٢٨)
الضرائب والرسوم الجمركیة

- ١٣٨ -



 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الضريبة الجمركية ال يجب أن ننظر إليها من         
ن كانت تشكل نسبة قليلة من اإليـرادات  منطلق الحصيلة فحسب، فهي وإ  

العامة أو في إسهامها فى تغطية المصروفات العامـة، إال أن لهـا أثـر               
اقتصادي يمكن أن يسهم في زيادة اإلنتاج وتدعيم الـصناعات الوطنيـة            

ومن ثم فإن ما اتخذ مـن خطـوات إلصـالح    . وتحقيق التنافسية العادلة  
 ثم  ٢٠٠٤لجمركية اعتباراً من عام     الضريبة الجمركية وهيكلة التعريفة ا    

، ٢٠٠٩ لسنة   ٥١التعديالت التي صدرت بموجب القرار الجمهوري رقم        
 قد ساهمت  فى اعادة      ٢٠١٣ لسنة   ١٨٤وآخرها القرار الجمهورى رقم     

هيكلة التعريفة الجمركية للمساعدة في خفض جانب من األعبـاء التـي            
وسيطة الداخلـة فـي     يتحملها المنتجون والمصدرون مستخدمي السلع ال     

إنتاجهم وتنشيط الصادرات من ناحية، وزيادة التعريفة الجمركيـة علـى           
 . السلع ذات الرفاهة، وضبط وتنظيم حركة الواردات من ناحية أخرى

وتعمل وزارة المالية من خالل مصلحة الجمارك على تنفيذ عدد من           
ركية للحـد  اإلصالحات التى تستهدف تحسين نظم الرقابة على المنافذ الجم       

من ظاهرة التهريب ومن خالل تطوير أجهزة الفحص والكشف باآلشـعة،           
باإلضافة إلى تطوير قاعدة المعلومات وربطها بالمصالح اإليرادية األخرى،         
هذا فضالً عن النتائج اإليجابية لبروتوكول التعاون مع الصين حول تبـادل            

 تحجـيم مـشكلة   المعلومات عن قيم السلع الحقيقية وما يستتبع ذلك مـن        
 .تزوير الفواتير

- ١٣٩ -



 

 

 : الضرائب األخرى-٨

تبلغ تقديرات الضرائب األخرى فى مشروع الموازنة العامة للعـام          
 مليون جنيه بنسبة نمـو طفيفـة        ١٠،٦٠٨ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥المالى  

 ، وبنسبة نمـو     ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     % ١قدرها نحو   
. ٢٠١٣/٢٠١٤العام المالى   عن الربط المعدل لموازنة     % ١٨,٤قدرها  

وتمثل حصيلة الضرائب على إيرادات رؤوس األموال المنقولة من البنك          
على عائد السندات التـى     % ٣٢المركزى المصرى والتى تفرض بنسبة      

وتجدر اإلشارة إلـى قيـام      . يصدرها البنك المركزى على الخزانة العامة     
 مليار جنيـه    ٦٠مة  البنك المركزى بإصدار سند على الخزانة العامة بقي       

، %١٥,٤٤ لمدة ثالث سنوات بسعر فائدة قدره        ٢٠١٣فى نهاية يونيو    
وهو ما إنعكس على زيادة مصروفات الفوائد وفى نفس الوقت إرتفـاع            

 .الحصيلة من هذا النوع من الضريبة

  

- ١٤٠ -



 

 

 :املنـــح )ب(
روعى عند إعداد مشروع الموازنة العامة عدم األخذ فى اإلعتبـار           

ى المنح المؤكدة حتى تاريخه، ويقوم مشروع الموازنة على         أية منح سو  
السيطرة على عجز الموازنة العامة من خالل إجراءات هيكليـة حقيقيـة            
على جانبى اإلنفاق واإليرادات بحيث تعكس إستدامة الوضع المالى مـن           

كما تـود وزارة الماليـة      . خالل اإلعتماد على إجراءات لها ذات الطبيعة      
 توجه الحكومة الجاد للسيطرة علـى عجـز الموازنـة           بعث رسالة على  

العامة بشكل يتصف باإلستقرار، وهو ما من شأنه التعجيل بإستعادة الثقة           
 .فى اإلقتصاد

 مشروع الموازنة العامة للـسنة الماليـة        يتبلغ تقديرات المنح ف   و
مليون جنيه موزعة بـين مـنح جاريـة          ٤٩٢، نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥

 مليـون جنيـه    ١١٧،١٩٦مالية، وذلك مقابـل     وأخرى استثمارية ورأس  
 وتتمثل أهم عناصرها فـى      ٢٠١٣/٢٠١٤  المالية   للسنة كمتوقعمقدرة  

وتجدر االشارة الى انه تم فـتح       . منح نقدية وبترولية متوقعة خالل العام     
إعتمادين إضافيين خالل العام المالى الجارى بموجـب قـرارى رئـيس            

 ٢٠١٤لـسنة   ) ١٧(و، ٢٠١٣لـسنة   ) ١٠٥(الجمهورية بقانون رقمى    
 مليون جنيه لتمويل حزمة من البرامج       ٦٣،٦٢٧متضمنين مبالغ جملتها    

لتحفيز االقتصاد ورفع كفاءة الخدمات، باإلضافة إلى المـنح البتروليـة           
  .الواردة من الدول الخليجية الشقيقة

 ي من إجمال  ٤,٣ نسبة   ٢٠١٤/٢٠١٥ فى عام    وتشكل هذه المنح  
 ي سوى تغط ال    كما أنها  ، مليون جنيه  ٥٤٨،٦٣٢لبالغة  اإليرادات العامة ا  

 مليـون   ٧٨٩،٤٣١ المصروفات العامة البالغة     ي من إجمال  ٣,١نسبة  
 . جنيه

- ١٤١ -

٢٣



 

 

 :اإليرادات األخرى) ج(

بلغت تقديرات اإليرادات األخرى فى مشروع الموازنة العامة للعـام       
 مليون جنيه بنسبة نمـو قـدرها      ١٦٠،٨٥٠ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥المالى  

 والـذى يقـدر بنحـو       ٢٠١٣/٢٠١٤ عن متوقع العـام المـالى        %٥٨
عن الربط المعدل   % ١١,٤ مليون جنيه، وبنسبة نمو قدرها       ١٠١،٩٦٤

 مليون  ١٤٤،٤١٣ والذى يبلغ نحو     ٢٠١٣/٢٠١٤لموازنة العام المالى    
 .جنيه

Ø    فى  الفائض من أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول      بلغت تقديرات 
 نحـو   ٢٠١٤/٢٠١٥ة للدولة للعام المـالى      مشروع الموازنة العام  

عن الربط المعـدل    % ٩,٧ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها       ٤٢،٧٤٩
ويؤول فـائض أربـاح هيئـة       . ٢٠١٣/٢٠١٤لموازنة العام المالى    

البترول إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أربـاح نـشاطها فـى            
لموازنـة  السوق المحلى والتصدير، ومع األخذ فى اإلعتبار تحمـل ا         

 . العامة لدعم المواد البترولية فى السوق المحلية

Ø    خـالل العـام المـالى     الفائض من هيئة قناة السويس    بلغت تقديرات 
% ٥ مليون جنيه بنسبة نمو قـدرها        ١٩،١٨٩ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥

 فى ضوء التقديرات الدوليـة      ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     
عـن  % ١١,٥انخفاض قـدرها  لنمو حركة التجارة الدولية، وبنسبة  
 ، وقد تـم تقـدير       ٢٠١٣/٢٠١٤الربط المعدل لموازنة العام المالى      

فائض ارباح هيئة القناة فى ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطـة           
 .بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خالل العام المقبل
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Ø   خـالل العـام المـالى   تقديرات األرباح من البنـك المركـزى     بلغت  
 مليون  ١٢،٠٣٥ مليون جنيه مقابل     ٢٢،٨٢٦ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥

وترجع الزيادة فى أربـاح     . ٢٠١٣/٢٠١٤جنيه متوقعة خالل عام     
البنك المركزى التى تؤول للخزانة العامة بمشروع الموازنة نتيجـة          
توقع زيادة أرباح البنك من العوائد التى يتم تحصيلها على سـندات            

 . واألرصدة لدى البنوكالخزانة وإرتفاع عائد القروض

Ø       الفوائض من الهيئـات اإلقتـصادية     من ناحية أخرى بلغت تقديرات 
 مليون جنيه بنـسبة     ٤،٣٠٢ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥خالل العام المالى    

، وبنسبة نمو ٢٠١٣/٢٠١٤نمو تتخطى ضعف المتوقع العام المالى  
عــن الــربط المعــدل لموازنــة العــام المــالى % ٤٨,٣قــدرها 
 الزيادة المتوقعة فـى الفـوائض المحولـة        وترجع .٢٠١٣/٢٠١٤

للخزانة العامة من الهيئات اإلقتصادية أساساً إلى زيـادة األربـاح           
المتوقعة لهيئة المجتمعات العمرانية نتيجة توسع نشاطها فى طـرح        
األراضى ومشروعات اإلسكان مقارنة بالعام الحالى، باإلضافة إلـى         

 العامـة مـن المـوانئ       توقع زيادة الفوائض التى ستؤول للخزانة     
البحرية مثل الهيئة العامة لميناء األسكندرية وبورسـعيد ودميـاط          

 .والبحر األحمر

Ø    ـ األربــاح مـن  بلغـت تقـديرات خــالل العـام المــالى  شركات ال
 مليون جنيـه بنـسبة نمـو قـدرها          ٧،٣٦٦  نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥
وتتـضمن أربـاح    ،  ٢٠١٣/٢٠١٤عن متوقع العام المالى     % ١١٠

 .العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاصشركات القطاع 
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 ثانيا 
ً

 :املتحصالت من حيازة األصول املالية: 
فـى  ) المحلية واألجنبية (تقدر المتحصالت من حيازة األصول المالية       

 بنحـو   ٢٠١٤/٢٠١٥مشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة          
نـة   مليـون جنيـه فـي مواز       ١١،٢٢٤ مليون جنيه مقابـل      ١٢،٣١٣
، وهى عبارة عن أقساط محصلة من اإلقراض من شركات          ٢٠١٣/٢٠١٤

 مليـون جنيـه،   ٧،٢٥٠بنحـو  ) شركات الكهربـاء (قطاع األعمال العام    
والمحصل من أقساط القروض الخارجية المعاد إقراضـها مـن الخزانـة            

 مليون جنيه مقابل تـسويات مـستحقات شـركات          ٤،٤٦٦العامة بنحو   
 .   زنة العامة للدولةالكهرباء طرف جهات الموا

ثالثا
ً

 :االقرتاض وإصدار األوراق املالية: 

يمثل االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية واالجنبية المصدر        
الرئيسي لتمويل عجز الموازنة وكذلك تمويـل سـداد اقـساط القـروض       
المستحقة خالل العام، وذلك عن طريق إصدار أذون وسـندات الخزانـة            

قدر العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للـسنة الماليـة          العامة، حيث ي  
 مليون جنيه، بينما يبلغ سـداد أقـساط         ٢٣٩،٩٧٢  بنحو ٢٠١٤/٢٠١٥

 مليون جنيه، وبالتالي يصبح     ٢١٥،٩٤٠القروض المحلية واألجنبية نحو     
المتوقع إصداره من أذون وسندات الخزانة العامة خـالل العـام المـالي             

 مليـون   ١٠٠ مليون جنيه، منها نحـو       ٤٥٥،٦٦٢ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥
 مليـون   ٦١٣جنيه إقتراض خارجي لتمويل اإلستثمارات العامة، ونحـو         

جنيه قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق الخزانة، والبـاقي البـالغ            
 مليون جنيه يتم تغطيتـه مـن خـالل إصـدارات أذون             ٤٥٤،٩٤٩نحو  

 .وسندات على الخزانة العامة

  _______________________ 
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 الفصل الثالث
 ــ

 التوازنات املالية األساسية 
 ملشروع موازنة السنة املالية

٢٠١٤/٢٠١٥ 
 ــ

 رئيس اجلمهورية/ السيد 
وفقاً لما سبق عرضه من تحليل لعناصر كـل مـن المـصروفات             

 ٢٠١٤/٢٠١٥واإليرادات لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية        
تبين كيفية تحقيق التوازن المـالي للموازنـة        تتضح الصورة اآلتية التي     

  :العامة للدولة
 مليون جنيه 

 : ......................................................المصروفات* 
   وتتمثل المصروفات في الموازنة العامة للدولـة فـي األجـور، وشـراء             

والمزايا المستلزمات من سلع وخدمات، وفوائد القروض، والدعم والمنح         
االجتماعية، والمصروفات األخـرى، وشـراء األصـول غيـر الماليـة            

 ". االستثمارات"

٧٨٩،٤٣١ 

 : .........................................................اإليرادات* 
   وتتمثل اإليرادات في الموازنة العامة للدولة فـي اإليـرادات الـضريبية،            

 غير الضريبية من فوائض وأرباح، وإيرادات       والمنح المتاحة، واإليرادات  
 .الخدمات التي تقدمها الدولة وغيرها

٥٤٨،٦٣٢ 

 : ............................................العجز النقدي للموازنة* 
   أنه يترتب على عدم قدرة اإليرادات المتاحة علـى تغطيـة المـصروفات             

 . الموازنة العامة للدولةالعامة، وجود فجوة تمثل العجز النقدي في

٢٤٠،٧٩٩ 

 : ......................................صافى حيازة األصول المالية* 
   وتمثل ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو ما تؤديه مـن إقـراض               
مطروحا منه ما تحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات كاسـترداد            

  .أقساط القروض

-٨٢٧ 

  : ............................................ز الكلى للموازنةالعج* 
   ويمثل العجز النقدي للموازنة مضافاً إليه أو مطروحاً منه صـافي حيـازة        
 .األصول المالية، وهو العجز الذي يتطلب األمر البحث عن مصادر تمويله

٢٣٩،٩٧٢ 
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 ينبغي تحليل   وحيث سبق تحليل مكونات المصروفات واإليرادات، فإنه      
باقي العناصر المرتبطة للوصول إلى التوازن المـالي للموازنـة العامـة            

 -:للدولة، وتشمل
 .العجز النقدي للموازنة* 
 .صافي حيازة األصول المالية* 
 .العجز الكلي للموازنة* 
 .إجراءات تمويل العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة* 
 .ارجيمركز الدين العام المحلي والخ* 

 :العجز النقدي للموازنة: ًأوال 
يمثل العجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنـة العامـة للدولـة            

، الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة       ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة المالية   
 .من ناحية، والمتاح لها من إيرادات من ناحية أخرى

 تمثل هـذه الفجــوة البالغـة فـي مـشـروع المــوازنة نحــو              
 من الناتج المحلي اإلجمالي المـستهدف       ١٠مليون جنيه نسبة     ٢٤٠،٧٩٩ 

لتلك السنة المالية، وهو عجز يعكس قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية            
 .نفقاتها العامة

ومن ثم فإن العجز النقدي في الموازنة العامة للدولـة، وإن كـان             
دولة خاصة متطلبات   يرتبط بعمليات التشغيل والحتميات التي تلتزم بها ال       

والـصحة،  األجور، والدعم، والمزايـا االجتماعيـة، ونفقـات التعلـيم،           
واالستثمارات العينية فضالً عن فوائد الدين العام، فإنه البد مـن البحـث           
عن اإليرادات التي تكفل تخفيض هذا العجز النقدي أو الـسعي لترشـيد             
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ن كانـت ضـرورية     اإلنفاق العام ذاته، وكلها أمور لهـا محاذيرهـا، وإ         
للتخفيف من الحاجة إلى االقتراض الجديد والحد من الزيادة فـي الـدين             

 .العام
 :صايف حيازة األصول املالية: ًثانيا 

بـدون  (وفقًا للقواعد المالية الدولية؛ فإن حيازة األصول الماليـة          
المتمثلة في مـساهمات الدولـة فـي رؤوس     ) المساهمات إلعادة الهيكلة  

ئات والشركات وغيرها، وكذلك ما تتيحه الدولة من إقـراض          األموال للهي 
للغير، كل ذلك يمثل عبًئا إضافيا يضاف إلى العجز النقدي للموازنة العامة            

 .للدولة
على الجانب المقابل فإن ما يتولد عـن حيـازة األصـول الماليـة         

يستبعد مـن العجـز     ) بدون حصيلة الخصخصة  (وغيرها من المتحصالت    
 .النقدي

محصلة الحيازة من األصول المالية والمتحصالت الناجمة عن        ومن  
هذه الحيازة نصل إلى ما يسمى بصافي الحيازة من األصول  المالية؛ وهو      

 بمبلـغ   ٢٠١٤/٢٠١٥ما يقدر في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية         
لـسنة  متوقع خـالل ا    مليون جنيه    ١٢،٨٣٧مليون جنيه مقابل    ) ٨٢٧(

 .٢٠١٣/٢٠١٤المالية 
يوضح الجدول التالي عناصر صافي الحيازة من األصول الماليـة،          
والتي يراعى فيها استبعاد العمليات المرتبطة بخصخصة األصول سـواء          
المتحصلة عنها والتي تعتبر من عناصر التمويل وفقًا للمفاهيم الدوليـة،           

ا لـذات   وما تتحمله الدولة إلعادة هيكلة الشركات والذي يعالج أيضا وفقً         
 :المنظور
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعالموازنةمشروع موازنة
(١)(٢)(٣)

حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى المساهمات فى 
الهيئات والشركات واإلقراض المتاح 

لبعض الجهات ٠

٦،٣١٠٣،٩١٠٣،٥٠٧-٦،٥٠٦-١١،٢٣٥١٣،١٩١١٧،٧٤١١،٩٥٦

يستبعد :

* المساهمة فى صندوق إعادة 
الهيكلة

٠٠٠-٢٥٠٢٥٠٣٥٠٠١٠٠

٦،٣١٠٣،٩١٠٣،٥٠٧-٦،٤٠٦-١٠،٩٨٥١٢،٩٤١١٧،٣٩١١،٩٥٦الصافى

المتحصالت من حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى األقساط 
المحصلة من القروض والمتحصالت 

من بيع بعض األصول المالية 
وحقوق المالية ٠

١٢،٣١٣١١،٢٢٤٤،٥٨٩١،٠٨٨٧،٧٢٤٤،٤٦٨٤،٥٧٥٥،٦٤٩

يستبعد :

٥٠٠٥٠٠٣٥٠٤٦٥١٢٠٢٢* حصيلة الخصخصة

١١،٨١٣١٠،٧٢٤٤،٥٥٤١،٠٨٨٧،٢٥٩٤،٤٥٧٤،٥٧٥٥،٦٢٧الصافى

-٢،١٢٠-١،٨٥٤٦٦٥-١٣،٦٦٤-٢،٢١٧١٢،٨٣٧٣،٠٤٤-٨٢٧صافى الحيازة

فعلى
البيان

التغير٢٠١٤/٢٠١٣

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (٣٠)
صافى حیازة األصول المالیة
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 :العجز الكلى للموازنة : ًثالثا

فى ضوء ما تقدم، فإنه بإضافة نتيجة صافي الحيازة مـن األصـول             
المالية إلى العجز النقدي نصل إلى العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، الذي            

 ٢٣٩،٩٧٢ بنحـو    ٢٠١٤/٢٠١٥ة  يقدر في مشروع الموازنة للسنة المالي     
 مليون  ٣،٢٥٠ بلغ نحو    بخفض )من الناتج المحلى    % ١٠(  مليون جنيه 

 ٢٤٣,٢٢٢جنيه عن النتائج المتوقعة للعام المالي الجارى البالغـة نحـو          
  ١,٣ قدرها   خفضبنسبة  ) من الناتج المحلى    % ١٢,٠( مليون جنيه   

 قـد   ٢٠١٣/٢٠١٤لى  ومن الجدير بالذكر أن تقديرات العجز للعام المـا        
 مليون جنيه منح وإيرادات استثنائية بينمـا تـضمن          ١١٧,١٩٦تضمنت  

 مليون جنيه   ٢٣،٤٩٢ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥مشروع الموازنة للعام المالى     
فقط، باإلضافة إلى زيادة اإللتزامات على جانب المصروفات، والتى مـن           

 األطباء  تطبيق منظومة الحد األدنى لألجور، تحسين دخول      أهمها استكمال   

والمعلمين، معاش الضمان اإلجتماعى  وتحقيق النسب المـستهدفة فـى           

وإن كان هذا العجز    . الدستور لإلنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى      
 من النـاتج المحلـى   ١٠الكلى فى مشروع الموازنة المعروض يمثل نسبة  

  -:لما يوضحه الجدول التاليوفقًا اإلجمالى 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٧٨٩،٤٣١٦٨٩،٣٢٧٧٤٢،١٣٢٧٣٧،٠٣١٥٨٨،١٨٨٤٧٠،٩٩٢٤٠١،٨٦٦* المصروفات العامة

٥٤٨،٦٣٢٥٠٥،٤٩٩٥٦٩،١٢٦٥٠٦،٦٤٧٣٥٠،٣٢٢٣٠٣،٦٢٢٢٦٥،٢٨٦* اإليرادات العامة

٢٤٠،٧٩٩١٨٣،٨٢٨١٧٣،٠٠٦٢٣٠،٣٨٥٢٣٧،٨٦٥١٦٧،٣٧٠١٣٦،٥٨٠العجز النقدى

-٢،١٢٠-٢،٢١٧١٢،٦٨٩١٢،٨٣٧١،٨٥٤٦٦٥-٨٢٧صافى حيازة األصول المالية

٢٣٩،٩٧٢١٨٦،٠٤٥١٨٥،٦٩٥٢٤٣،٢٢٢٢٣٩،٧١٩١٦٦،٧٠٥١٣٤،٤٦٠العجز الكلى

٢،٤٠٣،٣٥٠٢،٠٣٣،٤٢٢٢،٠٣٣،٤٢٢٢،٠٣٣،٤٢٢١،٧٥٣،٣٠٠١،٧٥٣،٣٠١١،٧٥٣،٣٠٢الناتج المحلى اإلجمالى

١٥,١٪١٧,٣٪٢٠,٠٪٢٤,٩٪٢٨,٠٪٢٤,٩٪٢٢,٨٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٢٢,٩٪٢٦,٩٪٣٣,٥٪٣٦,٢٪٣٦,٥٪٣٣,٩٪٣٢,٨٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

٧,٨٪٩,٥٪١٣,٦٪١٠٨,٢٪٨,٢٪٨,٩٪١٠,٠٪نسبة العجز النقدى إلى الناتج المحلى

٧,٧٪٩,٥٪١٣,٧٪١٢,٠٪٩,١٪٩,١٪١٠,٠٪نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى

البيان
فعلى

٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٣١)
العجز الكلى

- ١٥٠ -



 

 

 :إجراءات متويل العجز الكلي للموازنة العامة: ًرابعا 
إن الفجوة بين مصروفات الموازنة العامة ومواردها مضافًا إليهـا          
صافي الحيازة من األصول المالية؛ تصل بنا إلى العجز الكلي في الموازنة        
العامة للدولة، وهذا العجز سيستدعي البحـث عـن مـصادر لتمويلـه             

 .يتهوتغط
 :يتعني هذا الشأن يتعني التفرقة بني أمرين هامني

إن إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة ال يقـف عنـد              : األول
حدود العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المقدر فـي مـشروع           

 مليون جنيه، وإنما يمتد األمر      ٢٣٩،٩٧٢الموازنة العامة بمبلغ    
ل لتغطية أقساط القروض المحليـة      إلى البحث عن مصادر تموي    

والخارجية؛ والمقدر لها فـي مـشروع الموازنـة المعـروض           
 . مليون جنيه٢١٥،٩٤٠

أن صافي االقتراض يمثل الزيادة الحقيقية فـي الـدين العـام             : الثـانى
المحلي والخارجي، حيث ينبغي أن يـستبعد مـن االحتياجـات           

ليـة والخارجيـة    التمويلية الجديدة كل من أقساط القروض المح      
المسددة بوصفها انتقاصاً وتخفيضاً ألرصدة الـدين العـام عـن      

 .السنوات السابقة
تبعا لذلك يكون صافي االقتراض الذي تحتاجه الموازنة في الـسنة             

 مليون جنيه مقابل مبلـغ      ٢٣٩،٧٢٢ نحو   ٢٠١٤/٢٠١٥المالية المقبلة   
لماليـة   مليون جنيـه بـالربط المعـدل بموازنـة الـسنة ا            ١٨٥،٧٩٥

مليون جنيه كمـا هـو موضـح         ٥٣،٩٢٧بزيادة قدرها    ٢٠١٣/٢٠١٤
 :بالجدول التالي

- ١٥١ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٢٣٩،٩٧٢١٨٦،٠٤٥١٨٥،٦٩٥٢٤٣،٢٢٢٢٣٩،٧١٩١٦٦،٧٠٥١٣٤،٤٦٠العجز الكلى

يضاف

٢١٥،٩٤٠١١٤،٤٥٤١١٤،٤٥٤١٠٨،٣٣٢٧١،٣٢٨٣٦،٤٧٥٣٢،١٧٤سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

٤٥٥،٩١٢٣٠٠،٤٩٩٣٠٠،١٤٩٣٥١،٥٥٤٣١١،٠٤٧٢٠٣،١٨٠١٦٦،٦٣٤إجمالى التمويل

(يستبعد)

٢١٥،٩٤٠١١٤،٤٥٤١١٤،٤٥٤١٠٨،٣٣٢٧١،٣٢٨٣٦،٤٧٥٣٢،١٧٤الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

١٢٠٢٢-٣١٥-٢٥٠٢٥٠١٠٠صافى حصيلة الخصخصة

٢٣٩،٧٢٢١٨٥،٧٩٥١٨٥،٧٩٥٢٤٣،٥٣٧٢٣٩،٧٠٧١٦٦،٧٠٥١٣٤،٤٣٨صافى اإلقتراض

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

متوقعموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٤٥٤،٩٤٩٢٩٦،٦٩١٢٩٦،٦٩١٣٥١،٤٥٤٢٦١،٨٨٧١٨٥،٤٩٢١٤٦،٩٨٢- التمويل بإصدار أذون وسندات

١٠٠٣،٥٥٨٣،٥٥٨٤١٦٢٥،٠٢٩٥،٤٥٥١،٣٧٤- القروض من المصادر الخارجية

٦١٣٠٠٠٢٤،١١٩١٢،٢٣٣١٨،٢٥٧- اإلقتراض من مصادر أخرى

١٢٠٢٢-٣١٥-٢٥٠٢٥٠١٠٠- صافى حصيلة الخصخصة

٤٥٥،٩١٢٣٠٠،٤٩٩٣٠٠،١٤٩٣٥١،٥٥٤٣١١،٠٤٧٢٠٣،١٨٠١٦٦،٦٣٤إجمالى مصادر التمويل

٢٠١٤/٢٠١٣

 هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة سواء لتغطية العجز الكلى أولسـداد أقسـاط  

القروض المستحقة من المصادر التمويلية التالية :

 ومن الطبيعى أنه اذا ما توافرت مصادر تمويل بديلة لالذون والســندات فــإن تلــك المصــادر ســتحل محــل االذون

والسنـدات .

البيان

البيان
٢٠١٤/٢٠١٣

فعلى

فعلى

جدول رقم (٣٢)
صافى اإلقتراض ومصادر التمویل

- ١٥٢ -



 

 

 :مركز الدين العام احمللي واخلارجي : ًخامسا

الشك أن العجز في الموازنة العامة للدولـة يعـد مـن األسـباب              
 فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة      الرئيسية لزيادة حجم الدين العام،    

 مليـار   ٢٤٠ المعروض يتضمن عجزا كليا بنحو       ٢٠١٤/٢٠١٥المالية  
جنيه وهو ما يستدعي االقتراض لتغطيته، ويؤدي بالتالي إلى زيادة الدين           

 .   العام
لذلك وعلى الرغم من التحديات الكبيـرة التـى تواجـه اقتـصادنا       

اث الجارية وتأثيرهـا علـى مواردنـا        القومي، خاصة مع تداعيات األحد    
العامة وعلى الدخل القومي فإنه يبقى التحدي األكبر للسياسة المالية في            
القدرة على تحجيم الدين العام المحلي والخارجي منـسوباً إلـى النـاتج             
المحلي اإلجمالي، خاصة مع الصعوبات التي تواجههـا الحكومـة فـي             

ط عادة بمتطلبات جماهيرية حتمية     تخفيض حجم اإلنفاق العام والذي يرتب     
سواء بالنـسبة لألجـور أو الـدعم والمـنح والمزايـا االجتماعيـة أو               
 .االستثمارات الالزمة لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية وغيرها

وعلى الرغم من أن الدين العام يقاس اقتصاديا من خـالل ثالثـة             
والدين الحكـومي، والـدين     مستويات وهي دين أجهزة الموازنة العامة،       

إال أن العنصر األول وهو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة          . العام للدولة 
 .   يظل صاحب التأثير األساسي في قياسات الدين العام

ومن ثم فقد حرصت السياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية على 
على الدخل القـومي    الحد من التزايد النسبي في هذا الدين؛ درءا آلثاره          

وتحجيما لألعباء المترتبة على خدمة هذا الدين، وتقليالً لنصيب األجيـال           
 .   الحالية والمقبلة من هذا الدين

- ١٥٣ -



 

 

واجلــدول التــايل يوضــح تطــور صــايف الــدين العــام ألجهــزة 
ًأي إمجــايل ديــن هــذه األجهــزة مطروحــا منــه ودائعهــا (املوازنــة 
 :لي اإلمجايلًمنسوبا إىل الناتج احمل) بالبنوك
 

)٣٣(جدول رقم   
  الدين العامتطور صايف
 ي الدين إىل الناتج احمللنسبة صايف صافى الدين العام ألجهزة املوازنة

 السنوات املالية
 يالدين احملل

الدين 
 ياخلارج

 إمجايل
 يالناتج احملل
 اإلمجايل

نسبة 
الدين 
 ياحملل

نسبة الدين 
 ياخلارج

نسبة الدين 
 ياحملل
 يواخلارج

    مليون جنيه مليون جنيه مليون جنيه مليون جنيه 

٦٤,٢ ٧٤٤٨٠٠ ٥٤٩٧٤٧ ٧١٥٧٥ ٤٧٨١٧٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٩,٦ ٧٣,٨ 

٥٣,٥ ٨٩٥٥٠٠ ٦٢٤٤٥١ ١٤٥٧٥٢ ٤٧٨٦٩٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ١٦,٣ ٦٩,٧ 

٥٤,١ ١٠٤٢٢٠٠ ٧٠٥٤٧١ ١٤٣١٤٥ ٥٦٢٣٢٦ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ١٣,٧ ٦٧,٧ 

٥٥,٠ ١٢٠٦٧٠٠ ٨١٠٥٣٤ ١٤٦٧١٧ ٦٦٣٨١٨ ٢٠٠٩/٢٠١٠ ١٢,٢ ٦٧,٢ 

٥٨,٩ ١٣٧١٨٠٠ ٩٦٦٨٤٦ ١٥٨٧٣٤ ٨٠٨١١٢ ٢٠١٠/٢٠١١ ١١,٦ ٧٠,٥ 
٢٠١١/٢٠١٢ 

 ٣٠/٦/٢٠١٢حتى 
٦٤,١ ١٥٤٦٢٠٠ ١١٤٢٨٥٦ ١٥٢٣٣٣ ٩٩٠٥٢٣ ٩,٩ ٧٣,٩ 

٢٠١٢/٢٠١٣ 
 ٨٣,١ ١١,٢ ٧١,٩ ١٧٥٣٣٠٠ ١٤٥٧٨٩٦ ١٩٦٧٥٥ ١٢٦١١٤١ ٣٠/٦/٢٠١٣حتى 

٢٠١٣/٢٠١٤ 
 ٣١/١٢/٢٠١٣حتى 

٦٨,٩ ٢٠٣٣٤٠٠ ١٦١٣٥٩٤ ٢٠١٣٧٥ ١٤١٢٢١٩ ٩,٨ ٧٨,٧ 

- ١٥٤ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

 الدين العام المحلى:

١،٢٦١،١٤١دين أجهزة الموازنة العامة

٧٠،٩٢١دين الهيئات االقتصادية

١٩٩،٦٠٦دين بنك االستثمار القومى

١،٥٣١،٦٦٨جملة

١٩٦،٧٥٥الدين الخارجى الحكومى

١،٧٢٨،٤٢٣االجمالى

١،٧٥٣،٣٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

٨٧,٤٪نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى

١١,٢٪نسبة الدين الخارجى الحكومى إلى الناتج المحلى

٩٨,٦٪نسبة إجمالى الدين العام إلى الناتج المحلى 

حىت ٢٠١٣/٦/٣٠البيان

جدول رقم (٣٤)
 تطور صافى الدین العام المحلى والخارجى

- ١٥٥ -



 

 



 

 

 الرابع الفصل 
 ـــ

 مشروع موازنة اخلزانة العامة
 ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة املالية 
 ـــ

 رئيس اجلمهورية/ السيد 

 ١٩٧٣نة   لـس  ٥٣وفقاً ألحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم         
وتعديالته، تعد موازنة الخزانة العامة للدولـة وفقـاً للمعـايير الدوليـة             

 :ويعرض فيها
 .العجز أو الفائض النقدي •
 .العجز أو الفائض الكلـي •
 .مصادر تمويل العجز الكلي •
تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة            •

 .ويؤول إليها فوائض تلك الجهات

 :وضح اجلدوالن التاليان ما يأتيوي

 الصورة اإلجمالية لموازنة الخزانة العامة وما تظهره من عجز نقدي           – ١
وعجز كلي ومصادر التمويل والعجز الذي سـيمول مـن الخزانـة            

 .العامة

 النتائج العامة للموازنة العامة للدولة حسبما تبرزها موازنة الخزانة          – ٢
 . العامة

- ١٥٧ -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٤/٢٠١٣

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

موازنة  معدلةإجمالى

# اإليرادات
٣٦٢،٤٥٥٨٨٣٩٥٢٣٦٤،٢٩٠٣٥٨،٧٢٩ - الضرائب

٢٢،٩٨١٠٥١١٢٣،٤٩٢٦٥،٩٨٥ - المنح 
١٣٤،٥٧٤٦،٢١٢٢٠،٠٦٤١٦٠،٨٥٠١٤٤،٤١٣ - اإليرادات األخرى

٥٢٠،٠١٠٧،٠٩٥٢١،٥٢٦٥٤٨،٦٣٢٥٦٩،١٢٦جملة اإليرادات
# املصروفات

٧٨،٤٤٧١٠٤،٣٣٣٢٤،٤٦٣٢٠٧،٢٤٣١٨٣،٧٩٩ - األجور وتعويضات العاملين
١٥،٣٥٤٩،٥٢٧٨،١٨٩٣٣،٠٧٠٣٠،١٨٩ - شراء السلع والخدمات

١٩٨،٦١٦٢٠٦١٩٠١٩٩،٠١٢١٨٢،٠٤٦ - الفوائد
٢٢٨،٢٣٣٤٠٥٥،٢١٤٢٣٣،٨٥٣٢١٢،٣٦٩ - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٤٥،٨٩٠٥٥٠٢،٦٢٤٤٩،٠٦٤٣٨،٢٨٠ - المصروفات األخرى
٣٥،٧٩٦٦،٥٤٦٢٤،٨٤٧٦٧،١٨٩٩٥،٤٤٨ - شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٦٠٢،٣٣٥١٢١،٥٦٧٦٥،٥٢٩٧٨٩،٤٣١٧٤٢،١٣٢جملة المصروفات
٨٢،٣٢٥١١٤،٤٧٢٤٤،٠٠٢٢٤٠،٧٩٩١٧٣،٠٠٦العجز ( الفائض)  النقدى
 # صافى حيازة األصول املالية

١١،٧٤٢٠٧١١١،٨١٣١٠،٧٢٤ - المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول (بدون الخصخصة)
١٠،٨٠٥٠١٨٠١٠،٩٨٥٢٣،٤١٤ - حيازة األصول المالية المحلية والخارجية ( بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة )

١٢،٦٨٩-٠١٠٩٨٢٧-٩٣٧صافى حيازة االصول المالية
٨١،٣٨٨١١٤،٤٧٢٤٤،١١١٢٣٩،٩٧٢١٨٥،٦٩٥العجز ( الفائض ) الكلى
# مصادر التمويل للعجز الكلي

= االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
٢٩٦،٤١٧١١٤،٦٧٤٤٣،٨٥٩٤٥٤،٩٤٩٢٩٦،٦٩١* إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات

٠٠٦١٣٦١٣٠. إقتراض من مصادر أخرى
٢٩٦،٤١٧١١٤،٦٧٤٤٤،٤٧١٤٥٥،٥٦٢٢٩٦،٦٩١جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
= االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية

٤٤٠٥٦١٠٠٣،٥٥٨. لتمويل االستثمارات
٠٠٠٠٠. لتمويل االلتزامات الرأسمالية

٤٤٠٥٦١٠٠٣،٥٥٨جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
٢٩٦،٤٦١١١٤،٦٧٤٤٤،٥٢٧٤٥٥،٦٦٢٣٠٠،٢٤٩إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٢١٥،٣٢٢٢٠٢٤١٦٢١٥،٩٤٠١١٤،٤٥٤ -  يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية

٨١،١٣٨١١٤،٤٧٢٤٤،١١١٢٣٩،٧٢٢١٨٥،٧٩٥صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
-٢٥٠٠٠٢٥٠١٠٠ - يضاف صافى حصيلة الخصخصة

٨١،٣٨٨١١٤،٤٧٢٤٤،١١١٢٣٩،٩٧٢١٨٥،٦٩٥صافى مصادر متويل العجز الكلى

البيان
مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

جدول رقم (٣٥)
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

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٥/٢٠١٤

٢٤٠،٧٩٩١٧٣،٠٠٦العجز النقدى٥٤٨،٦٣٢٥٦٩،١٢٥إجمالى اإليرادات٧٨٩،٤٣١٧٤٢،١٣٢إجمالى المصروفات

  حيازة األصول 
المالية المحلية 

والخارجية ( بدون 
مساهمة الخزانة فى 

صندوق تمويل 
الهيكلة )

١٠،٩٨٥٢٣،٤١٤

 متحصالت من 
االقراض ومبيعات 

األصول (بدون 
حصيلة 

الخصخصة)

١١،٨١٣١٠،٧٢٤
صافى حيازة 
األصول المالية

١٢،٦٨٩-٨٢٧

إجمالى 
المصروفات 

وحيازة األصول 
المالية

٨٠٠،٤١٦٧٦٥،٥٤٥
إجمالى اإليرادات 

ومتحصالت 
اإلقراض

٢٣٩،٩٧٢١٨٥،٦٩٦العجز الكلى٥٦٠،٤٤٥٥٧٩،٨٥٠

سداد القروض 
المحلية واإلجنبية

٢٣٩،٧٢٢١٨٥،٧٩٥صافى اإلقتراض٤٥٥،٦٦٢٣٠٠،٢٤٩اإلقتراض٢١٥،٩٤٠١١٤،٤٥٤

مساهمة الخزانة 
فى صندوق 
تمويل الهيكلة

٥٠٠٥٠٠حصيلة الخصخصة٢٥٠٦٠٠
 صافى حصيلة 

الخصخصة
٢٥٠١٠٠-

١،٠١٦،٦٠٦٨٨٠،٦٠٠٠٠اإلجمالى١،٠١٦،٦٠٦٨٨٠،٦٠٠اإلجمالى

املوازنة  املعدلة 

للسنة املالية  
٢٠١٤./٢٠١٣

النتائجاملوارداالستخدامات

البيانالبيانالبيان
املوازنة  املعدلة 

للسنة املالية  
٢٠١٤/٢٠١٣

املوازنة  املعدلة 

للسنة املالية  
٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٣٦)
موازنة الخزانة العامة

النتائج العامة للموازنة العامة للدولة
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١ 
 



 

 

 اخلامسالفصل 
 ـــ

  العالقات مع اهليئات االقتصادية
 ـــ

 رئيس اجلمهورية/ السيد 

 بشأن الموازنـة    ١٩٧٣نة   لس ٥٣تقضي المادة الثالثة من القانون رقم       
العامة للدولة، بأن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع االستخدامات والمـوارد           
ألوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهـاز اإلداري ووحـدات الحكـم               

 .المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل

االقتـصادية  وال تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامـة          
وصناديق التمويل ذات الطابع االقتصادي التي يـصدر بتحديـدها قـرار مـن              
رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزيـر الماليـة             
إلى مجلس الوزراء إلحالتها إلى الـسلطة التـشريعية العتمادهـا، وتقتـصر             

ة للدولة علـى الفـائض      العالقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العام      
 .الذي يؤول للدولة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات

وتبعاً لذلك فقد تم إرسال مشروعات موازنات تلك الهيئات االقتـصادية           
 .إلى سيادتكم للتفضل بالنظر

- ١٦١ -



 

 

ولكن ما يهم في هذا المقام هو اإلشارة إلـى العالقـات بـين الخزانـة            
القتصادية في مشروع الموازنة العامـة للـسنة الماليـة    العامة وبين الهيئات ا 

 : والتي تسفر عن٢٠١٤/٢٠١٥

 البيان
مشروع موازنة 

٢٠١٤/٢٠١٥ 

 الربط المعدل

٢٠١٣/٢٠١٤ 
 التغير

  مليار جنيه مليار جنيه 

ما يـؤول للخزانـة العامـة مـن الهيئـات           

 االقتصادية

٤,٦( ١٥٥,٨ ١٥١,٢( 

 ٣,٧ ١٦٥,٤ ١٦٩,١ االقتصاديةما تدفعه الخزانة العامة للهيئات 

 )٨,٣( )٩,٦( )١٧,٩( الصافي

 

أي أن المقدر أن يؤول من الهيئات االقتـصادية فـي الـسنة الماليـة               
يقل عما تتحملـه  )  مليار جنيه  ١٥١,٢( لحساب الخزانة العامة     ٢٠١٤/٢٠١٥

 . مليار جنيه١٧,٩بنحو )  مليار جنيه١٦٩,١(الخزانة العامة لتلك الهيئات 

العالقـة مـع الهيئـات      )  ٣٩(،  ) ٣٨(،  ) ٣٧(الجداول أرقام   وتوضح  
 .االقتصادية

- ١٦٢ -



ف ذلك)
ف جنیھ إال إذا ذكر خال

(باالل

مشروع
ربط

مشروع
ربط

٢٠١٥/٢٠١٤
٢٠١٤/٢٠١٣

+
-

٢٠١٥/٢٠١٤
٢٠١٤/٢٠١٣

+
-

صادیة
من الھیئات االقت

صادیة
الى الھیئات االقت

ض الحكومة
  ١-  فائ

٦٦،٢٤٠،٦٤٠
٦٣،٥٥٨،٢١٢

٢،٦٨٢،٤٢٨
   ١-  الدعم ( اإلعانات )

١٦٥،٦٥٣،٦٥٧
١٦٠ ،٥٤٧،٨٥٩

٥،١٠٥،٧٩٨
٠

ضرائب الدخلیة
  ٢-  ال

٧٠،١٧٤،٨٠١
٧٩،٢٣٧،٢٣٥

٠
٩،٠٦٢،٤٣٤

   ٢-  المسـاھمــات
٢،٣٧٠،٧٦٣

٣،٧٩٣،٦٣٦
٠

١،٤٢٢،٨٧٣

  ٣-  اإلتــــــــاوات
س ، ھیئة البترول)

( قناة السوی
٥،١٩٩،٤٧٦

٤،٥٠٥،٨٣٨
٦٩٣،٦٣٨

٠
 ٣-اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون

ولة) ( خدمات مؤداه ألجھزة الد
١،١٠٠،٠٠٠

١،٠٣٧،٠٠٠
٦٣،٠٠٠

٠

ضرائب الدخلیة عن سنوات سابقة
 ٤-ال

٠
٥٠٠

٠
٥٠٠

   ٤-  الھیئة القومیة للبرید
       ( رسوم وعموالت )

٩،٠٤٠
٤٩،٠٠٠

٠
٣٩،٩٦٠

  ٥-  الرســــــــوم
٧،٩٧٢،٤٠٢

٧،١٠٥،٧٠٣
٨٦٦،٦٩٩

٠
  ٦-  أخــــــرى

١،٦٤١،٧٧٦
١،٤٣٧،٨٥٨

٢٠٣،٩١٨
٠

 جملة ما یؤول للخزانة
١٥١،٢٢٩،٠٩٥

١٥٥،٨٤٥،٣٤٦
٤،٤٤٦،٦٨٣

٩،٠٦٢،٩٣٤
ھ الخزانة  جملة ما تدفع

١٦٩،١٣٣،٤٦٠
١٦٥،٤٢٧،٤٩٥

٥،١٦٨،٧٩٨
١،٤٦٢،٨٣٣

صافى العالقة 
 ( زیادة ما تدفعھ عن ما یؤول )

١٧،٩٠٤،٣٦٥
٩،٥٨٢،١٤٩

٨،٣٢٢،٢١٦
٠

صافى العالقة 
 ( زیادة ما یؤول عن ما تدفعھ )

٠
٠

٠
٠

اإلجمـــــالى
١٦٩،١٣٣،٤٦٠

١٦٥،٤٢٧،٤٩٥
١٢،٧٦٨،٨٩٩

٩،٠٦٢،٩٣٤
اإلجمـــــالى

١٦٩،١٣٣،٤٦٠
١٦٥،٤٢٧،٤٩٥

٥،١٦٨،٧٩٨
١،٤٦٢،٨٣٣

٧٩

التغري
التغري

ما يؤول من املوازنة العامة 
لة للدو

ما يؤول للموازنة العامة 
لة للدو

جدول رقم (٣٧)
صادیة للموازنة العامة للدولة

بیان إجمالى ما یؤول من الھیئات االقت
وما یؤول إلیھا بمشروع موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤

- ١٦٣ -



موازنة مشروع موازنة

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

أوال: ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة
١- فائض الحكومة من :

٤٢،٧٤٩،٤٣٨٣٨،٩٨٥،٢٢١٣،٧٦٤،٢١٧  الهيئة العامة للبترول
٢،٤٨٤،٥٦٠-١٩،١٨٨،٨٤٤٢١،٦٧٣،٤٠٤  هيئة قناة السويس

٤،٣٠٢،٣٥٨٢،٨٩٩،٥٨٧١،٤٠٢،٧٧١ باقى الهيئات االقتصادية

٦٦،٢٤٠،٦٤٠٦٣،٥٥٨،٢١٢٢،٦٨٢،٤٢٨إجمالى  فائض الحكومة 

٢- ضرائب الدخل من :
٧٣٩،٨٢٢-٣١،٦٦٥،٠٠٠٣٢،٤٠٤،٨٢٢  الهيئة العامة للبترول

٦،٢٥٠،٢٨٢-٢٢،٥٩٣،٦٢٠٢٨،٨٤٣،٩٠٢ الهيئة العامة للبترول (الشريك األجنبي)
١،٥٧٤،٠٤٠-١٤،٨٣٤،٨٩٦١٦،٤٠٨،٩٣٦ هيئة قناة السويس

٤٩٨،٢٩٠-١،٠٨١،٢٨٥١،٥٧٩،٥٧٥ باقى الهيئات االقتصادية

٩،٠٦٢،٤٣٤-٧٠،١٧٤،٨٠١٧٩،٢٣٧،٢٣٥إجمالى  الضرائب الدخلية

٣- االتاوات من :
٣،١٧٥،٩٧٦٢،٣١٥،٨٣٨٨٦٠،١٣٨  الهيئة العامة للبترول

١٦٦،٥٠٠-٢،٠٢٣،٥٠٠٢،١٩٠،٠٠٠ هيئة قناة السويس

٥،١٩٩،٤٧٦٤،٥٠٥،٨٣٨٦٩٣،٦٣٨إجمالى  اإلتاوات

٥٠٠-٤٠٥٠٠- ضرائب الدخل عن سنوات سابقة 
٥- الرسوم :

٧،٣٢٨،٥٨٧٦،٣١٨،٣٩٨١،٠١٠،١٨٩ضرائب ورسوم سلعية
٤،٨١٥٣،٣٠٥١،٥١٠ مغادرة الموانى  

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٠رسوم مغادرة البالد طبقا لقانون ٥٣ لسنة ١٩٨٠
١٠٣،٠٠٠-٢١٦،٠٠٠٣١٩،٠٠٠رسوم سوميد (هيئة البترول)

٤٢،٠٠٠-٣٤٣،٠٠٠٣٨٥،٠٠٠ رسم دمغة نوعى (هيئة البترول)

٧،٩٧٢،٤٠٢٧،١٠٥،٧٠٣٨٦٦،٦٩٩إجمالى الرسوم

٦- أخرى :
٧٢٨،٧٢٠٧٠٦،٩٢٥٢١،٧٩٥المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف

٤٠٠-١٢،٢٠٠١٢،٦٠٠المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة ( المراقبات )
١١٧،٠٤٦١١٢،٠٢٤٥،٠٢٢الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
٤٥٢،٧٣٣٣٠١،٢٧٤١٥١،٤٥٩األقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة

٥٠٠-٦٤،٥٠٠٦٥،٠٠٠المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى
٥٠٠-٦٤،٥٠٠٦٥،٠٠٠المخصص لقطاع الخدمات الرئاسية 

١،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢١،٠٠٠إعانات للغير ( للمحافظات السياحية )
١٨٢،٠٧٧١٥٤،٠٣٦٢٨،٠٤١تكاليف خدمات المصالح

١،٦٤١،٧٧٦١،٤٣٧،٨٥٩٢٠٣،٩١٧إجمالى أخرى

٤،٦١٦،٢٥٢-١٥١،٢٢٩،٠٩٥١٥٥،٨٤٥،٣٤٧إجمالى ما يؤول إلى الجهاز اإلدارى للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٣٨)
ما یؤول من الھیئات االقتصادیة للموازنة العامة للدولة مقارنة بین 
مشروع العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ وموازنة ٢٠١٤/٢٠١٣
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(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

موازنة معدلةمشروع موازنة

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

  ١- الدعم ( اإلعانات ) الى :

١٠٠،٢٥١،٠٠٠٩٩،٥٩٤،٩٣١٦٥٦،٠٦٩الهيئة العامة للبترول

٣١،٥٥٧،١٠٠٣٠،٨٣٣،٩٧٨٧٢٣،١٢٢هيئة السلع التموينية 

 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

١٦،٨٤٤،٠٠٠١٦،٠٩٠،٠٠٠٧٥٤،٠٠٠

 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال العام 

والخاص.
١٤،٧٥٣،٠٠٠١١،٥٢١،٠٠٠٣،٢٣٢،٠٠٠

٢٥٩،٣٩٣-٢،٢٤٨،٥٥٧٢،٥٠٧،٩٥٠باقى الهيئات االقتصادية

١٦٥،٦٥٣،٦٥٧١٦٠،٥٤٧،٨٥٩٥،١٠٥،٧٩٨إجمالى الدعم ( اإلعانات )

١،٤٢٢،٨٧٣-٢٢،٣٧٠،٧٦٣٣،٧٩٣،٦٣٦- المساهمات :

٣١،١٠٠،٠٠٠١،٠٣٧،٠٠٠٦٣،٠٠٠- إتحاد اإلذاعة والتليفزيون ( خدمات مؤداه ألجهزة الدولة )  :

٤- الهيئة القومية للبريد  :

٤٠،٠٠٠-٠٤٠،٠٠٠عمولة على المحصل والمنصرف لحساب المصالح الحكومية

١،٠٠٠١،٠٠٠٠رسوم تخليص مراسالت القوات المسلحة 

٩٦٠-٤٠١،٠٠٠عمولة على أرصدة الشيكات 

٨،٠٠٠٧،٠٠٠١،٠٠٠عمولة على مبيعات وطوابع وأوراق الدمغة

٣٩،٩٦٠-٩،٠٤٠٤٩،٠٠٠إجمالى  الهيئة القومية للبريد

١٦٩،١٣٣،٤٦٠١٦٥،٤٢٧،٤٩٥٣،٧٠٥،٩٦٥إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

جدول رقم (٣٩)
ما یؤول من الموازنة العامة للدولة للھیئات اإلقتصادیة مقارنة 

بین مشروع العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ وموازنة 
٢٠١٤/٢٠١٣

- ١٦٥ -

ما



١ 
 



 

 

  :الخاتمة
 رئيس اجلمهورية/ السيد 

لقد حرصت في عرضي المتقدم لمشروع الموازنة العامـة للدولـة           

مـا  المعروض على سيادتكم أن أؤكد على أن تنفيذ السياسات الماليـة إن           

يسير بخطى متوازنة تحرص كل الحرص على األبعاد االجتماعية كسياسة          

متصلة ومستمرة لحكومتنا، كما يسير في ذات الوقت بخطى متقدمة نحو           

تحقيق األبعاد االقتصادية للوصول لتنمية مستدامة مرتكزة على محـاور          

 .اإلنتاج واالستثمار وتهيئة المناخ المالئم لتنشيط اقتصادنا القومي

بياني عن مشروع الموازنة العامة للدولـة أن        كذلك فقد حرصت في     

تكون المصارحة والمكاشفة والشفافية والواقعية هي نقاط االرتكاز التـي          

 :تتحاور الحكومة من خاللها، وهو ما يظهر جلياً من خالل

تقدير اعتمادات االستخدامات في الموازنة العامة في إطـار إنفـاق            *

سراف أو تقتيـر بمـا فـي ذلـك االعتمـادات            فعال ورشِيد دون إ   

 .االستثمارية وحرصاً على االلتزام بالحدود المخصصة دون تجاوزات

تقدير الموارد العامة المستهدفة في إطار القدرة التكليفية للمجتمـع           *

الضريبي وبمراعاة توجه الدولة نحو تنفيذ منظومة متكاملة تأخذ في         

جوانب النظام الضريبى إلكسابها    حساباتها أهمية إعادة هيكلة بعض      

 .الفاعلية في األداء وتحقيق العدالة الضريبية

خالل إدارة تدفقات المالية العامة لخزانة      تنفيذ سياسة مالية نشطة من       *

الدولة بأسلوب علمي سليم تحرص فيه على السيطرة علـى الـدين        

- ١٦٧ -



 

 

العام وتقليل أعباء خدمته، وفى إطار تخطيط يـوازن بـين تـوفير             

تمويل الالزم من مدخرات حقيقية ومن سياسات الـضبط المـالى           ال

 .الالزم لتخفيض هذا الدين وربطه بالناتج المحلى اإلجمالي

إن حقوق الدولة وملكيتها لمؤسساتها البد وأن يحقق نتائج مثمرة،           *

وأن إدارة هذه المؤسسات والملكيات العامة إنما ينبغـي أن يكـون            

 يتحقق العائد المالئم على رؤوس أموال       لصالح الخزانة العامة، وأن   

تلك المؤسسات دون إغفال لما يناط بالبعض منها من أداء في الدور         

 .االجتماعي للدولة

وال أغفل أن أشير في هذا المجال إلـى أهميـة التنـسيق الـدائم                 

مـن  ) ١٥(والمستمر بين السياستين المالية والنقدية إعماالً لحكم المادة         

 العامة للدولة، وذلك تحقيقاً لالنضباط المطلوب في األداء         قانون الموازنة 

االقتصادي واستقرار سعر الصرف والحفاظ على القوة الشرائية للجنيـه          

المصري والسيطرة على التضخم ورفع معدالت التصدير وتحسين موازنة         

 .المعامالت التجارية، وزيادة معدالت النمو بصفة عامة

اإلصالح والتنمية إنما تزداد عمقـاً فـي     ويقيني أن التوجهات نحو       

إطار التشاور والتحاور البناء، وسيساعد ذلك على تحقيـق رفعـة هـذا             

 .الوطن وتحقيق الخير ألبناء مصر العزيزة على قلوبنا جميعاً

 واهللا ولي التوفيق
 

- ١٦٨ -



١ 
 




