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 املايل البيان حمتويات
 عن

  املوازنة العامة للدولةمشروع
 ٢٠١٣/٢٠١٤ املاليـــة للسنة

 ـــــــ
 صفحةرقم ال 

   املوقف اإلقتصادى وحتديات املرحلة:  ل األول ـــالفص 
 اإلقتصادى موقف ال  -:  أوالً

 صاحبت إعداد الموازنة العامة التيالظروف والتحديات  -:ثانياً 

 ٢٠١٢/٢٠١٣م المالى للدولة للعا

 مـشروع  فـي  والموارد االستخدامات تقديرات أسس -: ثالثاً

 ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي للعام للدولة العامة الموازنة

 موازنة بمشروع الفئوية والمطالب االجتماعية  البرامج -:رابعاً  

  ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي العام

 المخاطر التى تواجه تقديرات مشروع موازنة العـام        -: خامساً

 ٢٠١٣/٢٠١٤المالى 

  الفجوة التمويلية-:سادساً 

 -٢٠١٣/٢٠١٤اإلطار متوسط األجل لموازنة أعوام       -:سابعاً  

٢٠١٦/٢٠١٧ 

املوازنة العامـة للدولـة مشروع أسس تقديرات استخدامات وموارد :  الثانىالفصل 
  ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة املالية 

 ) اإلنفاق العام (االستخدامات 
 تالمصروفا  -:أوالً  
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 المصروفات وفقاً للتقسيم اإلقتصادى - أ

 الوظيفيالمصروفات وفقاً للتقسيم  -  ب

 حيازة األصول المالية  -:ثانياً 

 سداد القروض  -:ثالثاً 

 املوارد العامة
 اإليرادات العامة  -: أوالً

 المتحصالت من حيازة األصول المالية  -: ثانياً

 لية واألجنبية اإلقتراض وإصدار األوراق المالية المح-:ثالثاً 
 للـسنة املاليـة البعد االجتماعى فى مشروع املوازنة العامة للدولـة : لثالثاالفصل 

٢٠١٣/٢٠١٤ 
  ٢٠١٣/٢٠١٤لسنة املالية االتوازنات املالية األساسية ملشروع موازنة  : لرابعا الفصل

   العجز النقدى للموازنة - :أوالً 
 لية   صافى الحيازة من األصول الما- :ثانياً 
    العجز الكلى للموازنة- :ثالثاً 
    إجراءات تمويل العجز الكلى للموازنة العامة -:رابعاً 
 والخارجي   مركز الدين العام المحلى -:خامساً

  اليةــزانة العامة للسنة املــمشروع موازنة اخل : خلامساالفصل 
                       ٢٠١٣/٢٠١٤  

  لسياسة املالية فى االجل املتوسط توجهات ا:  السادس الفصل
  العالقات مع اهليئات االقتصادية  : السابعالفصل 

  اخلامتة
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 اجلـــــداولبيان 
 

 لصفحةرقم ا دولرقم اجل البيــــــــــــان
الصورة اإلمجالية ملشروع املوازنة العامة للدولـة للعـام 

 ) أثر اإلجراءات متضمنة( ٢٠١٣/٢٠١٤املاىل 
الوفر املايل املتوقع ألهم اإلجراءات املختلفة على جانبي 

  اإليراد واملصروف
الصورة اإلمجالية ملشروع املوازنة العامة للدولـة للعـام 

 ٢٠١٣/٢٠١٤املاىل 
 كومي احلباجلهاز تثبيتها مت التي العمالة

 املصروفات واإليرادات
  املصروفات

 األجور وتعويضات العاملني
 شراء السلع واخلدمات

 الفوائـد 
 دعـم واملنح واملزايا االجتماعيـةال

 دعم السلع التموينية 
 دعم املنتجات البرتولية 

 "االستثمارات " شراء األصول غري املالية 
  الرئيسيةاالستثمارات ومكوناتها

 ًالتصنيف الوظيفى ملصروفات املوازنة وفقا ألنشطة الدولة
 على مستوى ابواباملصروفـات بالتصنيف الوظيفـى 

 حيازة األصول املالية
 واألجنبيسداد أقساط القروض احمللية 
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 املوارد العامة للدولة
 اإليرادات العامة

  اإليرادات الضريبيةحصيلةتطور 
 مكونات اإليرادات الضريبية

 الضرائـب العامة
 ضرائب املبيعات

 الضرائب والرسوم اجلمركية
 اإليرادات الضريبية األخرى

 اإليرادات األخرى
 البعد االجتماعى 

 العـام بعـد اإلنفـاق نسب بنـود البعـد االجتمـاعى إىل
 استبعاد سداد أصل وخدمة الدين العام

 صافى حيازة األصول املالية
 العجز الكلى

 صافى االقرتاض ومصادر التمويل 
 تطور صافى الدين العام

 تطور صافى الدين العام احمللى واخلارجى
الـصورة اإلمجاليــة للموازنــة ( موازنـة اخلزانــة العامــة 

 )العامة للدولة 
 )النتائج العامة للموازنة العامة ( اخلزانة العامة موازنة 
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 رقم الصفحة رقم اجلدول البيــــــــــــان
ــة خــال ــة للدول ــة العام ــديرات اداء املوازن ــثالث تق ل ال

 )٢٠١٦/٢٠١٧ حىت ٢٠١٤/٢٠١٥(سنوات القادمة 
بيان إمجاىل ما يؤول من اهليئات االقتصادية للموازنـة 
العامة للدولـة ومـا يـؤول إليهـا مـن مـشروع موازنـة 

 ٢٠١٢/٢٠١٣ وموازنة ٢٠١٣/٢٠١٤
مــا يـؤول مــن اهليئــات االقتــصادية للموازنــة العامــة 

 ٢٠١٣/٢٠١٤ للدولـة مقارنـة بـني مـشروع العـام املـاىل
 ٢٠١٢/٢٠١٣وموازنة 

ما يؤول من املوازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية 
 وموازنـة ٢٠١٣/٢٠١٤مقارنة بني مـشروع العـام املـاىل 
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  الفصل األول 
 املشهد االقتصادي وحتديات املرحلة

 ــــ
 

 الشورىرئيس جملس / السيد األستاذ الدكتور
  ،  املوقرالشورى أعضاء جملس يدات والسالسادة

 
 ونحن نمهد لعرض مشروع الموازنـة العامـة         كانمن األهمية بم   

 على  االقتصادي أن نتعرض للموقف     ٢٠١٣/٢٠١٤للدولة للسنة المالية    
 .صعيد المحلى وحجم التحديات الواجب مواجهتها ال
 

 : االقتصادياملوقف: ًأوال
 

، ٢٠١٢ يونيـو    ٣٠مع انتقال السلطة إلى رئيس مدني منتخب في         
فقد انتقلت أخطاء وأعباء السنوات الماضية إلى السلطة الحالية، ومن ثم           

 مليار  ١٦٧ نحو   ٢٠١١/٢٠١٢فقد بلغ عجز الموازنة خالل العام المالي        
من الناتج المحلـي اإلجمـالي، كمـا بلـغ          % ١١جنيه بنسبة بلغت نحو     

إلـى  % ٨٥ مليار جنيه بنـسبة بلغـت        ١٣١٠إجمالي الدين العام  نحو      
مـن اجمـالي    % ٢٥وتبلغ فوائده فقط ما يعادل       .الناتج المحلي اإلجمالي  

 مليار جنيه في نهايـة العـام        ١٠٤,٤المصروفات العامة و بقيمة بلغت      
كما ورثت الحكومة الحالية تركة ثقيلة من       . ٢٠١١/٢٠١٢ق  المالي الساب 

األعباء المالية، تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئـات االقتـصادية            
فقد بلغت جملة مديونية الهيئـة العامـة   .  أثر على مالئتها المالية   حدٍ إلى

 إلـى  باإلضـافة ،    جنيه  مليار ١٢٥وـنح ٢٠١٢ يونيو   ٣٠للبترول في   
 مليار جنيه فى نهايـة  ١٧حاد اإلذاعة والتليفزيون البالغة نحو مديونية ات 

 مستوى متـدني    إلى اضافة   . لصالح بنك االستثمار القومي    ٢٠١٢يونيو  
  لدى البنك المركزي و الـذي سـجل         األجنبيةمن االحتياطي من العمالت     

 مليار دوالر   ٣٦ ، منخفضا من حوالي      ٢٠١٢ مليار دوالر في يونيو      ١٥
 .٢٠١٠بر في شهر ديسم
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، حالة من ٢٠١١ يناير ٢٥لقد شهد االقتصاد المصري، منذ ثورة 

التراجع العام انعكست على العديد من مؤشرات األداء االقتصادي، حيث 
شهدت معدالت النمو االقتصادي الحقيقية تراجعا ملحوظا  حيث انخفضت  

في المتوسط % ٢ إلى نحو ٢٠٠٩/٢٠١٠في العام المالي % ٥,١من 
 العامين الماليين السابقين وإن تحسنت خالل النصف األول من العام خالل

 والنمو األداءفي المتوسط، ولكن يظل % ٢,٤المالي الحالي لتصل إلى 
 أقل بكثير من الحد األدنى المطلوب لدفع عجلة النشاط االقتصادي

االقتصادي وتوليد فرص العمل للمتعطلين الحاليين، وكذلك الستيعاب 
وقد ترتب على ذلك ارتفاع .  الجدد سنوياً إلى سوق العملالداخلين

% ٩مقارنة بنحو ٢٠١٢في نهاية عام % ١٣معدالت البطالة لتصل إلى 
 .٢٠١٠في نهاية عام 

 
 لخلق حالة من عدم االستقرار المستمرةوفي ظل المحاوالت 

السياسي، وتزامن ذلك مع اإلضرابات العمالية المتكررة، فقد شهد النشاط  
قتصادي في القطاع الخاص تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت مساهمة اال

القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي اإلجمالي و شهد النشاط االقتصادي 
 . تباطؤ ملحوظ

 
ومن المنظور القطاعي، فقد شهد العامـان الماضـيان انخفاضـاً           

حيـث تراجـع    .  القطاعات القائدة والمحركة للنمو    أهمواضحاً في نشاط    
فـي  % ٠,٢معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية ليسجل انكماشاً بنحـو          
فـي  % ٥,٦المتوسط خالل العامين السابقين مقابل معـدل نمـو بلـغ            

 التـشييد   قطاعي تأثر المتوسط خالل الثالث أعوام السابقة عليهم، وكذلك      
، وقطـاع   )خالل نفس الفتـرتين   % ١٣,٤مقارنة بمعدل   % ٣,٥(والبناء  

 باألحـداث %) ١٣,٤مقارنـة بمعـدل     % ١,٨اش بمقدار   انكم(السياحة  
باقى القطاعـات    تأثروفى الوقت نفسه، فقد     . المصاحبة للفترة االنتقالية  

عتـصامات أو   إما بـشكل مباشـر نتيجـة لالضـطرابات األمنيـة أو اإل            
اإلضرابات، أو بصفة غير مباشرة نتيجة انخفاض الطلب الكلي، المحلـي           

 . منه والخارجي

-٢-



  

 بالذكر، أن أعراض األزمة لم تقتصر على الطلب ومن الجدير
المحلي فقط بل امتدت إلى القطاع الخارجي أيضاً، والذي ظل ولعدة 

حيث . سنوات أحد نقاط القوة الرئيسية في تقييم أداء االقتصاد المصري
أدت االضطرابات األمنية الداخلية و حالة التراجع في النشاط االقتصادي 

لتجاريين إلى العجز الذي شهده ميزان المدفوعات لدى أهم شركاء مصر ا
المصري، بشقيه الجاري والرأسمالي، والذي انعكس في انخفاض حصيلة 
مصادر النقد األجنبي والتي اعتمد عليها االقتصاد بشكل رئيسي في 

فبالرغم من . تكوين احتياطاته من النقد األجنبي خالل العقد الماضي
ات من السلع بالنقد األجنبي لمعدالت نمو استمرار تحقيق حصيلة الصادر

خالل النصف األول من العام المالي الحالي، إال أن % ٧,٣وصلت إلى 
خالل العام % ٢٧معدل نمو الواردات، وخاصة البترولية منها سجلت نحو

خالل النصف األول من العام المالي الحالي % ٢٤,٥المالي السابق و
جاري بشكل عام ليسجل عجز بمقدار والتي أدت إلى تراجع الميزان الت

  ، مقابل عجز بنحو٢٠١١/٢٠١٢ مليار دوالر خالل العام المالي ٣٢
 . ٢٠١٠/٢٠١١ مليار دوالر في عام ٢٧

 
ومن ناحية أخرى فقد تراجع أداء الصادرات الخدمية لتسجل 

خالل العام المالي السابق، وهو االتجاه الذي بدأ منذ % ٥انكماشاً بنحو
 مع ظهور األزمة المالية العالمية وضعف الطلب ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام 

وعلى الرغم من النمو الملحوظ في تحويالت المصريين . الخارجي
العاملين في الخارج، وبشكل استثنائي، خالل العامين الماليين السابقين 

، إال أن عجز ) مليار دوالر١٧,٨ مليار دوالر إلى ٩,٥حيث ارتفع من (
 مليار ٨عف تقريباً خالل نفس الفترة ليسجل نحو الميزان الجاري قد تضا

 مليار دوالر قبل ٤,٣ مقابل عجز بلغ ٢٠١١/٢٠١٢دوالر خالل عام 
 . ذلك بعامين
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ومع تراجع التدفقات الرأسمالية، فقد استلزم األمر القيام بتمويل 
والتي ترجع معظمها إلى القطاع (األنشطة الجارية بالعملة األجنبية 

يق السحب من رصيد االحتياطي من العمالت األجنبية عن طر) الخاص
فبالرغم من حصول مصر على مساعدات اقتصادية .  لدى البنك المركزي

 وحتى نهاية شهر ٢٠١١ مليار دوالر منذ شهر فبراير من عام ٩بنحو 
، إال أن رصيد االحتياطي من العمالت األجنبية لدى ٢٠١٣مارس من عام 

عن %٥٠قص مستمر لينخفض بأكثر من البنك المركزي ظل في تنا
.  مليار دوالر٣٦ والذي سجل ٢٠١٠مستواه في شهر ديسمبر من عام 

 مليار دوالر، ١٥ نحو ٢٠١٢ يونيو ٣٠حيث بلغ رصيد االحتياطي في 
أن إجمالي استخدامات النقد األجنبي في االقتصاد المصري  وهو ما يعني

 انعكس ذلك وقد. ار دوالر ملي٣٠خالل العامين السابقين وصلت إلى نحو 
بوضوح على ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي والعمالت األجنبية 
األخرى مقابل الجنيه المصري، وكذلك في ظهور سوق صرف أجنبي 
موازية بالرغم من الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي لضبط سوق 

 .الصرف الرسمية والحد من الضغوط المتكررة بها
 

 أنه على الرغم من التحديات التي تواجه  أيضاًير بالذكرومن الجد
القطاع الخاص وعلى الرغم من تراجع أداءه بشكل كبير خالل العامين 
الماضيين وهو صاحب النصيب األكبر في النشاط االقتصادي، إال أن تزايد 
اإلنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق قد حد من األثر االنكماشي لتراجع 

الخاص،على النحو الذي جنب معظم المواطنين الشعور نشاط القطاع 
بالقدر الحقيقي لحدة األزمة التي يعاني منها االقتصاد بصفة عامة 

فمع تزايد اإلنفاق الجاري الحكومي . والقطاع الخاص بصفة خاصة
السيما على األجور والتعويضات للعاملين والذي من المتوقع أن يحقق 

في خالل ثالث سنوات تنتهي % ٧٣ثر من أك معدل نمو تراكمي يصل إلى
مع نهاية العام المالي الحالي،وكذلك مع إقرار زيادات متتالية ألصحاب 

،  فقد ٢٠١١ مليار جنيه منذ يناير ٢٩المعاشات وصلت تكلفتها إلى نحو 
الحفاظ على دخول نحو  ساهم اإلنفاق الحكومي المتزايد بصفة عامة فى

، بل وفى أسرهم إلى باإلضافة  مليون موظف وصاحب معاش١٥-١٤
 األداء وهو ما انعكس على حقيقي زيادتها بشكل إلى األحيانالعديد من 

 .  خالل الفترة السابقةاالستهالكي اإلنفاقالجيد لمعدالت 
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وبالرغم من األثر اإلجيابي املؤقت هلذا اإلنفاق على النشاط 
جة لعدة االقتصادي، إال أن استدامته باتت غاية يف الصعوبة نتي

 : أسباب أهمها
تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مستدام وبما يفوق قدرة  )١

فقد . المدخرات القومية والمساعدات األجنبية مجتمعة على تمويله
تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في خالل ثالثة أعوام ليسجل  

والي مليار جنيه على الت) متوقع (٢٠٥-٢٠٠ و نحو ١٦٧ و ١٣٤
، وهو ما يمثل ٢٠١٢/٢٠١٣ حتى ٢٠١٠/٢٠١١خالل الفترة من 

من الناتج المحلي % ١١,٧-١١,٥، و% ١٠,٨، و %٩,٨
العامة اإلجمالي، وهو ما يفوق بكثير كل معايير استدامة المالية 

 ومن الجدير بالذكر أنه. والحفاظ على سالمة اإلطار الكلي لالقتصاد
 العام ألجهزة الموازنة العامة المتوقع أن يصل إجمالي الدين من
من % ٨٩(مليار جنيه مع نهاية العام المالي الحالي  ١٥٥٣إلى

من الناتج % ٨٥( مليار جنيه ١٣١٠، مقابل )الناتج المحلي اإلجمالي
 .٢٠١١/٢٠١٢في نهاية عام ) المحلي اإلجمالي

 
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الخزانة العامة قد اعتمدت بصفة 

ل الثالث أعوام السابقة على القطاع المصرفي، سواء من رئيسية خال
خالل البنك المركزي أو البنوك التجارية، الستيفاء احتياجاتها 

وقد كان من شأن ذلك أن قامت الحكومة باقتراض النصيب . التمويلية
األكبر من الزيادة في الودائع والمدخرات لدى الجهاز المصرفي،وهو 

ي تنشأ نتيجة استحواذ الحكومة على ما يعرف بالمزاحمة والت
ومن ناحية أخرى، . التمويل المفترض توجيهه إلى القطاع الخاص

فقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدين العام الحكومي وإعادة تمويله 
كبير، مما ألقى بظالله على مدفوعات الفوائد على الدين العام بشكل 

 تصل إلى أنع والتي تضخمت بشكل غير مسبوق حيث من المتوق
 ٧٢ مليار جنيه خالل العام المالي الجاري، مقابل نحو ١٤٧نحو 

خالل % ١٠٤، أي بزيادة بنحو ٢٠٠٩/٢٠١٠مليار جنيه في عام 
 على الحاضر السلبي يقتصر أثره ثالث سنوات، وهو األمر الذي ال
 . فقط بل تمتد أعباءه إلى المستقبل
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يد من التمويل المباشر عدم قدرة البنك المركزي على إتاحة المز )٢

للخزانة العامة نظراً لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية قد يكون 
ومن الجدير بالذكر أن البنك . لها بالغ األثر على االقتصاد الكلي

المركزي المصري كان قد تمكن من إتاحة قدر كبير من االئتمان 
لك المباشر للحكومة خالل الثالث سنوات الماضية دون أن يكون لذ

أثر تضخمي واضح نتيجة تزامن زيادة ذلك االئتمان مع خروج قدر 
كبير من األصول األجنبية من االقتصاد المحلي، مما عاد ألثر الزيادة 

وأبقى على معدالت زيادة السيولة في الحدود  في األصول المحلية
 . اآلمنة

 
الجارية  تركز معظم الزيادة في اإلنفاق الحكومي على المصروفات )٣

لتي ال تسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي، السيما وا
وهو ما صاحبة  مع تقلص اإلنفاق االستثماري الحكومي والخاص

زيادة كبيرة فى حجم ونسبة اإلنفاق الجاري من األجور والدعم، وهى 
 ال تساهم فى تحقيق زيادة حجم اإلنتاج وال القدرة إنفاقمجاالت 

المصرى، مما يعضد من مخاطرها  لية لالقتصاداإلنتاجية المستقب
 .التضخمية

 
مع استمرار األزمة،وفي ظل عامين من تراجع النشاط االقتصادي   )٤

وتقلص معظم تدفقات النقد األجنبي، فقد بات االقتصاد مهدداً بالمزيد 
نتيجة عدم توافر الموارد الالزمة لمواصلة النشاط  من التراجع

ص، والذي يعاني من ناحية نتيجة عدم اإلنتاجي في القطاع الخا
توافر موارد النقد األجنبي المطلوبة لتمويل احتياجاته من مدخالت 
إنتاج مستوردة من الخارج، ويعاني من ناحية أخرى نتيجة تقلص 
االقتراض المحلي المتاح لتمويل استثماراته وتنمية نشاطه 

ق الجاري اإلنتاجي،حيث يذهب هذا المورد حالياً لتمويل اإلنفا
 .للحكومة كما سبقت اإلشارة
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ومما ال شك فيه، أنه ال يمكن بأي حال من األحوال الخروج من 
في ظل وجود االختالالت المالية  األزمة ومعاودة حركة النشاط االقتصادي

أنه من المؤكد أن تصحيح مسار السياسة المالية هو شرط  كما. القائمة
نقطة  بالتأكيد قتصادية القائمة، وهوإلعادة تصحيح االختالالت اال مسبق

االنطالق للخروج من األزمة التي يمر بها االقتصاد المصري، وبالتالي فإن 
السياسة المالية ستواجه ثالثة تحديات رئيسية في إعداد مشروع الموازنة 

 : العامة للدولة خالل المدى القصير والمتوسط 
 

جلة النشاط ضرورة العمل بشكل سريع نحو إعادة دوران ع 
االقتصادي ورفع معدالت النمو االقتصادي، السيما من خالل تهيئة 

 المناخ لتحفيز نشاط القطاع الخاص،
 

وجوب خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بشكل تدريجى وبما  
يتالءم مع حجم التمويل المتاح للحكومة، وبما يحافظ على التوازنات 

الكلي ويتيح التمويل المناسب لتمويل األساسية على صعيد االقتصاد 
   .احتياجات باقى القطاعات غير الحكومية

 
أهمية الحفاظ على البعد االجتماعي ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو  

االقتصادي، وكذلك مراعاة توزيع األعباء المصاحبة لإلصالح 
االقتصادي على طبقات المجتمع المختلفة بما يتناسب مع ثروات 

 .  كل منهاودخول
 

 االقتصادي الذي تم عرضه بين يدي مجلسكم الموقفوبالنظر إلى 
أهم الموقر، وانطالقاً من التحديات المشار إليها، فنقوم فيما يلي بعرض 

 التي ارتكز على أساسها إعداد موازنة الظروف والتحديات والمبادىء
د ، وكذلك أهم العوامل التي تحكم المشه٢٠١٣/٢٠١٤العام المالي 

المالي الراهن، على أن يتم عرض المزيد من التفاصيل عن أبواب 
 .  الموازنة العامة وأهم بنودها في الفصل القادم
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 املــايل العــام موازنــة صــاحبت التــي والتحــديات الظــروف:ًثانيــا
٢٠١٢/٢٠١٣: 

 
 التـي  والتحـديات  الظـروف  استعراض يتم أن بمكان األهمية من
 والتي ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي للعام العامة الموازنة مشروع إعداد واكبت
وتحقيـق افتراضـات     إصـالحية إجراءات   بتطبيق توقعات ظل في تمت

 معـدالت  لتحقيق الكافي المالي الحيز توفير ستساهم فى  معينة اقتصادية
 الظـروف  وتحـسين  المـواطنين  معيـشة  مستوى ورفع المطلوبة النمو

 :بيانه التالي النحو على وذلك لهم، الحياتية
 

 :٢٠١٢/٢٠١٣ املايل العام موازنة إعداد ظروف -)أ(
 

 العـام  موازنـة  مشروع إعداد عند واألساسي الرئيسي الهدف كان
 الماليـة  التوازنـات  اسـتعادة  علـى  التركيز هو ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي

 معدالت لخفض بالمرونة يتسم واضح برنامج خالل من الوطني لالقتصاد
 المتوسـط  األجـل  خـالل  اإلجمـالي  يالمحل للناتج والدين العجز من كل

 بناء وإعادة ،%٦٥ – ٦٠ بين والثانى ،%٤,٥ – ٤ بين األول ليتراوح
 أزمـات  أو ضـغوط  مـن  يطرأ قد ما مواجهة على العامة الموازنة قدرة

 اإلنفـاق  لعناصر األساسية التقديرات إعداد تم ذلك ضوء وفى. مستقبلية
 تمويل خطة وتوضيح لوظيفي،وا االقتصادي التقسيمين خالل من واإليراد
 الـديون  وتـصنيف  المتوقعة التمويلية االحتياجات جملة ضوء فى العجز

 مـشروع  عرض تم كما العام، نهاية مع المتوقع الدين ومركز المستحقة
 أهـداف  أفرزتهـا  التي المحددات ضوء في للدولة العامة الخزانة موازنة

 .واالقتصادية المالية السياستين
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 المطالب كثير من استيعاب تم إنه وحيث نطلق،الم هذا ومن
 ٢٠١٠/٢٠١١ الماليين العامين موازنتي في والفئوية الشعبية

 العام لموازنة األساسي الهدف جعل ما وهو ٢٠١١/٢٠١٢و
 واالستدامة الضبط تدعم سياسات تطبيق بدء هو ٢٠١٢/٢٠١٣المالى
 بنحو لكليا العجز معدل تخفيض الموازنة مشروع تضمن حيث المالية،
 من % ٧،٦( جنيه مليار ١٣٥ إلى ليصل المحلى الناتج من% ٢،٢
 الهدف هذا تحقيق أجل ومن ،٢٠١٣ يونيو نهاية في) المحلى الناتج
 تبلغ إجـراءات مجموعة تنفيذ ضرورة إلى اإلشارة األمر تطلب

 ،)المحلى الناتج من% ٤،٨ (جنيه مليار ٨٥ منها المتوقعة الوفورات
 اإليرادات جانبي على الهيكلية اإلجراءات من حزمة في معظمها تتمثل

 ينتجها التي الفوائض توزيع إعادة على تعمل والتي والمصروفات
 القاعدة توسيع في أهمها وتمثل عدالة، وأكثر أفضل بشكل االقتصاد
 أو حالياً المكلف الممول على األعباء من مزيد إقرار دون الضريبية
 لمحدودي الموجه غير الدعم أنواع وترشيد الحالي، الضريبي المجتمع
 بين المالية التشابكات وفض الطاقة، دعم في أهمها يتمثل والتي الدخل
 األموال إدارة أطر لتعزيز أشمل برنامج ضمن بالدولة المختلفة الجهات
 الضبط لمسار العودة مجموعه في سيحقق ما وهو عليها؛ والرقابة العامة
 العمل بل االقتصادي، النشاط أداء على السلبي رالتأثي دون ولكن المالي
 في يسهم بما الموازنة أولويات تعريف إعادة خالل من تحفيزه على
 البعد برامج على واإلنفاق العامة االستثمارات بزيادة تسمح موارد توفير

 من أخرى مجموعة اإلجراءات هذه تدعم أن الهدف وكان. االجتماعي
 التمويلية االحتياجات ضغوط لتخفيف الهيكلية غير أو المؤقتة اإلجراءات
 معدالت على السيطرة في اإلسهام وبالتالي االقتراض، خالل من للموازنة
 .الدين

 
 عدم حالة في أنه إلى تشير التقديرات كانت الوقت نفس وفي ولكن

 يصل قد العامة للموازنة الكلى العجز فإن المستهدفة اإلجراءات تطبيق
 بدالً) المحلى الناتج من% ١٢,٥ (جنيه مليار ٢٢٣ -٢٢٠ بين ما إلى
 ،)المحلى الناتج من% ٧,٦ (جنيه مليار ١٣٥ بـ المستهدف العجز من

. الفوائد وعبء التمويلية االحتياجات لزيادة المالي األثر ذلك في متضمناً
    إلى جملتها لتصل التمويلية االحتياجات عبء زيادة بجانب هذا

 جنيه، مليار ٣٢٨ نحو إلى منها والصافي قريباً،ت جنيه مليار ٨٩٨,٧
 .باهظة بتكاليف والمجتمع االقتصاد تحمل جداً ضخمة أعباء وهى
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 :٢٠١٢/٢٠١٣املاىل العام ملوازنة الفعلي األداء تنفيذ متابعة –) ب(
 

 الجاريللعام المالى  المالي لألداء المبدئية التقديرات تشير
 في له مخططاً كان عما الفعلي عجزال ارتفاع إلى توقع) ٢٠١٢/٢٠١٣(

 السابق الهيكلية اإلجراءات حزمة تطبيق عدم نتيجة الموازنة، مشروع
الموازنة وحدوث تباطؤ في  مشروع إعداد عند عاليه إليها اإلشارة

 الموازنة، حيث اتضح أن إعدادمعدالت النمو مقارنة بما كان مقدرا وقت 
والتي أعدت قبل وجود رئيس  – االفتراضات التي بنيت عليها الموازنة
 للتطبيق لم تجد طريقاً بشكل كبير -منتخب ولم تناقش في مجلس الشعب

 حكومة أن تطبقها في عام ألي يصعب بل ويستحيل إصالحاتوتتضمن 
. واحد خاصا في ظل الظروف التى تمر بها البالد في الوقت الراهن

 اإلضرابات وتكرار ياألمن االنفالت من كل ساهم فقد ذلك، إلى باإلضافة
 والذي المصروف جانب على سلباً التأثير في الفئوية والمطالب العمالية

 .المطلوب الترشيد فيه يحدث لم
 
 في اتالمصروف بنود عليه كان لما تجاوزاً شهد العكس على بل 
 – أخرى لعوامل باإلضافة - ذلك أثر كما. إعدادها عند الموازنة مشروع

 تدهور على سلباً أثر الذي األمر االقتصادي، لنموا معدالت انخفاض إلى
 انخفاض ذلك صاحب وقد. الموازنة مستوى على المالية المؤشرات
 بسبب وذلك الموازنة، بتقديرات مقارنة العامة اإليرادات نمو معدالت
 بعض قدرة تراجع إلى باإلضافة المبيعات، حجم وانخفاض األرباح تراجع

 التوقيتات فى عليها المستحقة الضريبية الحصيلة سداد على المنشآت
 .القانونية
 

     بالقانون الجمهورية رئيس قرار صدر فقد سبق، لما ونتيجة
 للدولة العامة بالموازنة إضافي اعتماد بفتح ٢٠١٢ لسنة) ١٠٠ (رقم

 النحو على موزعاً جنيه مليار ٥٠ بنحو ٢٠١٢/٢٠١٣ المالية للسنة
 :التالي
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 لمواجهة: العاملين وتعويضات األجور – األول ببالبا جنيه مليار ٦ •
 .المختلفة الدولة بأجهزة للحتميات األجور في الزيادة متطلبات

 فوائد في الزيادة لمواجهة: الفوائد – الثالث بالباب جنيه مليار ٥ •
 .والخارجى المحلى العام الدين

: ةاالجتماعي والمزايا والمنح الدعم – الرابع بالباب جنيه مليار ٣٧ •
 للتأمين القومية والهيئة للبترول العامة الهيئة التزامات لمواجهة
 .االجتماعي

 لمواجهة :األخرى المصروفات – الخامس بالباب جنيه مليار ١ •
 .قومية حتمية التزامات

 " المالية غير األصول شراء – السادس بالباب جنيه مليار ١ •
 الشرب مياه راتاستثما في الزيادة متطلبات لمواجهة :"االستثمارات
 .الصحي والصرف

 
 الكلي العجز ليصل الموازنة في المقدر العجز زيادة عنه نتج ما وهو

 ).المحلي الناتج من% ١٠,٤ (جنيه مليار ١٨٥ نحو إلى فيها
 
 املوازنة مشروع يف واملوارد االستخدامات تقديرات أسس : ًثالثا

 :٢٠١٣/٢٠١٤ املايل للعام للدولة العامة
 
 المالي للعام العامة الموازنة مشروع يراتتقد تشير 
 كلي عجز عن ستسفر كانت أنها إلى األولى صورتها في ٢٠١٣/٢٠١٤
 ما وهو المحلي، الناتج من% ١٥,٢ بنسبة جنيه مليار ٣١٢,٤ قدره

 اإلجراءات من مجموعة تطبيق وافتراض فيها، النظر إعادة استدعى
 العامة، والمصروفات اتاإليراد جانبي من كل على الحتمية الهيكلية
 اإليرادات جانب على المقترحة اإلجراءات مجموعة عن ينتج وبحيث
 مشروع عن زيادة وبنسبة جنيه مليار ٥٦,٤ قدرها زيادة العامة

 عن ينتج أن يتوقع كما%. ١٢,٨ قدرها) إجراءات بدون (الموازنة
   ترشيد العامة المصروفات جانب على المقترحة اإلجراءات مجموعة

 بدون (الموازنة مشروع عن تخفيض وبنسبة جنيه مليار ٠,٤ قدره
 %.,٩ قدره) إجراءات

-١١-
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(مليار جنيه)
التغيرشامل إجراءاتبدون إجراءات

(١)(٢)(٢-١)
٤٤٠,٧٤٩٧,١٥٦,٤اإليرادات العامة

٣١٦,٩٣٥٦,٩٤٠,٠ـ اإليرادات الضريبية

٢,٤٢,٤٠,٠ـ المنح 

١٢١,٤١٣٧,٨١٦,٤ـ اإليرادات األخرى

٦٠,٤-٧٥٢,٨٦٩٢,٤المصروفات العامة

١٧٢,٢١٧٢,٢٠,٠ األجور وتعويضات العاملين

٣٠,٧٣٠,٧٠,٠ شراء السلع والخدمات

١٨١,٥١٨٢,٠٠,٥ الفوائد

٥٩,٥-٢٦٥,٠٢٠٥,٥ الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

١,٤-٣٩,٧٣٨,٣المصروفات األخرى

٦٣,٧٦٣,٧٠,٠ شراء األصول غير المالية (االستثمارات) 

١١٦,٨-٣١٢,١١٩٥,٣العجز النقدى

٥,٧٪-٩,٥٪١٥,٢٪نسبة الى الناتج المحلى 

٠,٣٢,٢١,٩صافى حيازة األصول المالية

١١٤,٩-٣١٢,٤١٩٧,٥العجز الكلى

٥,٦٪-٩,٦٪١٥,٢٪نسبة الى الناتج المحلى 

٢،٠٥٠,٠٢،٠٥٠,٠٠,٠الناتج المحلى اإلجمالى

البيان

جدول رقم (١)
الصورة اإلمجالية ملشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل 

٢٠١٤/٢٠١٣ (متضمنه أثر اإلجراءات )
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 اإلجراءات من حزمة تطبيقها المزمع الهيكلية اإلجراءات وتشمل

 توزيع إعادة على تعمل والتي والمصروفات اإليرادات جانبي على

 توسيع وأهمها دالة،ع وأكثر أفضل بشكل االقتصاد ينتجها التي الفوائض

 حالياً المكلف الممول على األعباء من مزيد إقرار دون الضريبية القاعدة

 جانب على الواجب للترشيد إضافة الحالي، الضريبي المجتمع وضبط

 منظومة هيكلة إعادة في مباشر بشكل تتركز والتي العامة المصروفات

 ذات الطبقات منه يستفيد والذي البترولية المواد دعم خاصة الدعم

 الفقيرة الطبقات بشكل يفوق وبكثير استفادة الكبيرة المالية المالءة

 الجهات بين المالية التشابكات فض على العمل وكذلك الدخل، والمحدودة

 الوصول على يعمل ما وهو). والبترول الكهرباء خاصة (بالدولة المختلفة

تعكس تلك كما . المحلي الناتج من% ٩,٦ عند العجز لمستهدفات

) دخل ودمغة ومبيعات( التعديالت الضريبية إقرارالتقديرات افتراض 

 .  عرضت على مجلسكم الموقر خالل الفترة السابقةأنوالتى سبق 

 
 إصدار على الموافقة عدم حالة في أنه  إلىاإلشارةوتجدر 

 على  وغير الضريبيةالضريبية اإليرادات زيادة إلى تؤدي التي التشريعات

 فضالً منها، كل قرين الموضحة التوقيتات في إليه اإلشارة السابق النحو

 ترشيد شأنها من والتي المختصة السلطة من القرارات اتخاذ عدم عن

 ، وغيرها من اإلجراءات على جانب المصروفات البترولية المواد دعم

 الظاهر العجز عن المستهدف العجز في زيادة ذلك على يترتب فسوف

 .المعروض نةالمواز بمشروع
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 ) ٢(جدول رقم 
 الوفر المالي المتوقع ألهم اإلجراءات المختلفة على جانبي اإليراد والمصروف

 )القيمة بالمليار جنيه  (

 إجمالي الوفر

 )بالمليار جنيه(
 اإلجراء

 اإلجراءات على جانب اإليرادات
 الضرائب على الدخل  ٠,٤-

ومـة البانـدرول    إلزام شركات السجائر بتطبيـق منظ      ١,٧ 
 للسيطرة على التهريب وتسرب موارد الدولة

زيادة فاعلية الضريبة من خالل تجريم عـدم إصـدار           ١,١ 
الفاتورة الضريبية على المهن الحـرة وغيرهـا مـن          

 األنشطة
 ٣رفع حد اإلعفاء الشخصي للمرتبات المحلية بنحـو          ٣,٢- 

 آالف جنيه، وتحديد توقيـت      ٧آالف جنيه ليصل إلى     
 ٢٠١٣تطبيق بأكتوبر ال

 الضريبة العامة على المبيعات ١٥,٥
 ضريبة المبيعات، تمهيداً لالنتقال للضريبة على       تعديل ١١,٤ 

القيمة المضافة في الربع الثالث مـن العـام المـالي           
٢٠١٣/٢٠١٤ 

توسيع القاعدة الضريبية لتشمل كافة الخدمات طبقـاً         ٣,٩ 
ة بالخـدمات   للسعر العام للضريبة عدا قائمـة سـلبي       

االجتماعية تظل معفاة من الـضريبة مثـل الـصحة          
 والتعليم، وكذلك الخدمات المالية بكافة أنواعها

تفعيل قراري رئيس مجلس الوزراء بإخـضاع كافـة          ٠,٢ 
المطاعم والمحال السياحية لمظلة وزارة السياحة بدالً       

 ٢٠١٤من المحليات، وذلك بدءاً من فبراير 
 لعقارية حيز التنفيذدخول الضريبة ا ٢,٠
 اإليرادات غير الضريبية ١٣,١

 تعديل قانون استغالل المناجم والمحاجر  ٧,٥ 
التعجيل بطرح رخص االتصاالت للخـدمات الـشاملة         ٥,٠ 

 واإلنترنت فائق السرعة
 دوالر على كل سـائح      ١٠فرض رسوم إضافية قدرها      ٠,٦ 

 ٢٠١٣قادم إلى مصر، وذلك بدءاً من نوفمبر 
 جملة اإلجراءات على جانب اإليرادات ٢,٣٠

 اإلجراءات على جانب المصروفات
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 إجمالي الوفر

 )بالمليار جنيه(
 اإلجراء

 دعم المواد البترولية ٣٦,٣
تطبيق منظومة توزيع السوالر بالبطاقات الذكية علـى         ٢٤,٠ 

 مع اإلبقاء على باقي الدعم الممنوح       المختلفة،القطاعات  
 للصناعات الغذائية والمزارعين دون تغيير

ومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية في تطبيق منظ ٩,٧ 
  ٢٠١٣يوليو 

تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات استكمال  ٢,٦ 
 . على األسر المستحقة

 السيطرة على تسرب دعم سلع البطاقات التموينية ٢,١

 لألجور األقصى و األدنىتفعيل الحد  ١,٢
 الحاجة المستشارين الزائدة عن إعدادتقليل  ١
  للدولةاإلداري داخل الجهاز اإلنفاقترشيد  ٢

 المصروفاتجملة اإلجراءات على جانب  ٤٢,٦
 

 مشروع فإن تفصيالً عرضها تم إجراءات من سبق ما على وبناًء        

 تخفيض يستهدف ٢٠١٤/ ٢٠١٣ المالي للعام الجديدة العامة الموازنة

 إلى ليصل المحلى جالنات من% ٢ بنحو العامة للموازنة الكلي العجز

 عجز بنسبة مقارنة المحلي الناتج من% ,٩بنسبة جنيه مليار ١٩٧,٥

 من% ١١,٧-١١,٥ وبنسبة جنيه، مليار ٢٠٥-٢٠٠ متوقع قدرها كلي

 تنفيذ سيتطلب ما وهو ،٢٠١٢/٢٠١٣ خالل العام المالى المحلي الناتج

 . كبيرةإصالحية إجـراءات حزمة
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التغيرالموازنة المعدلةمشروع موازنة

(٢-١)٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

٤٩٧,١٣٩٣,٤١٠٣,٧اإليرادات العامة

٣٥٦,٩٢٦٦,٩٩٠,٠اإليرادات الضريبية

٦,٧-٢,٣٩,٠المنح 

١٣٧,٩١١٧,٥٢٠,٤اإليرادات األخرى

٦٩٢,٤٥٨٣,٧١٠٨,٧املصروفات العامة

١٧٢,٢١٤٢,٦٢٩,٦األجور وتعويضات العاملين

٣٠,٧٢٨,٨١,٩شراء السلع والخدمات

١٨٢,٠١٣٨,٦٤٣,٤الفوائد

٢٠٥,٥١٨٢,٨٢٢,٧الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٣٨,٣٣٤,٣٤,٠المصروفات األخرى

٦٣,٧٥٦,٦٧,١ شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١٩٥,٣١٩٠,٣٥,٠العجز النقدى

٥,٣٧,٥-٢,٢صافى احليازة من األصول املالية

١٩٧,٥١٨٥,٠١٢,٥العجز الكلى

٢،٠٥٠,٠١،٧٣٤,٠الناتج احمللى اإلمجاىل

١٠,٧%٩,٦%نسبة العجز الكلى إىل الناتج احمللى)

(مليار جنيه)

البيان

جدول رقم (٣)
الصورة اإلمجالية ملشروع املوازنة العامة للدولة

 للعام املاىل ٢٠١٤/٢٠١٣
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 :العامة يراداتاإل )١( 

 العام موازنة بمشروع العامة اإليرادات جملة  تبلغأنمن المقدر  
 قدرها نمو بنسبة جنيه مليار ٤٩٧,١ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي
 المالي العام لموازنة المعدل الربط بتقديرات مقارنة% ٢٦,٣
 قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ٣٩٣,٥ نحو يبلغ والذي ٢٠١٢/٢٠١٣
 .جنيه مليار ١٠٣,٦ نحو

 
 المالي للعام الموازنة مشروع في الضريبية اإليرادات إجمالي يبلغ .١

% ٣٣,٧ قدرها  نمو بنسبة جنيه مليار ٣٥٦,٩ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤
 يبلغ والذي ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي العام لموازنة المعدل الربط عن
 . جنيه مليار ٩٠ قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ٢٦٦,٩ نحو

 
 المـالي  للعـام  الموازنـة  مشروع في المنح إيرادات ةجمل بلغت كما .٢

 عن% ٧٣ قدرها خفض بنسبة جنيه مليار ٢,٤ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤
     يبلـغ  والـذي  ٢٠١٢/٢٠١٣ المـالي  العـام  لموازنة المعدل الربط
 .جنيه مليار ٦,٦ قدرها خفض بقيمة جنيه مليار ٩ نحو

 
 للعـام  موازنةال مشروع في الضريبية غير اإليرادات جملة بلغت وقد .٣

 قـدرها  نمـو  بنسبة جنيه مليار ١٣٧,٩ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي
 ٢٠١٢/٢٠١٣ المـالي  العـام  لموازنـة  المعدل الربط عن% ١٧,٤
 مليار ٢٠,٤ قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ١١٧,٥ نحو يبلغ والذي
 .جنيه
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 :العامة المصروفات )٢( 
 المالي عامال موازنة بمشروع العامة المصروفات جملة بلغت

% ١٨,٦ قدرها نمو بنسبة جنيه مليار ٦٩٢,٤ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤
 والذي ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي العام لموازنة المعدل الربط بتقديرات مقارنة
 مليار ١٠٨,٦ نحو قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ٥٨٣,٨ نحو يبلغ
 . جنيه
 مللعا الموازنة مشروع فى العاملين وتعويضات األجور إجمالي يبلغ .١

 قدرها  نمو بنسبة جنيه مليار ١٧٢,٢ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي
 ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي العام لموازنة المعدل بالربط مقارنة% ٢٠,٧
 مليار ٢٩,٦ قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ١٤٢,٦ نحو يبلغ والذي
 .جنيه

 المالي للعام الموازنة مشروع في والخدمات السلع شراء جملة تبلغ .٢
% ٦,٦ قدرها  نمو بنسبة جنيه مليار ٣٠,٧ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤
 والذي ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي العام لموازنة المعدل بالربط مقارنة
 .جنيه مليار ٢ قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ٢٨,٨ نحو يبلغ

 ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي للعام الموازنة مشروع في الفوائد جملة تبلغ .٣
 بالربط قارنةم% ٣١,٣ قدرها  نمو بنسبة جنيه مليار ١٨٢ نحو

  نحو يبلغ والذي ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي العام لموازنة المعدل
 .جنيه مليار ٤٣,٤ قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ١٣٨,٦

 الموازنة مشروع في االجتماعية والمزايا والمنح الدعم إجمالي يبلغ .٤
  نمو بنسبة جنيه مليار ٢٠٥,٥ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤ المالى للعام
 المالي العام لموازنة المعدل بالربط مقارنة% ١٢,٤ قدرها
 زيادة بقيمة جنيه مليار ١٨٢,٨ نحو يبلغ والذي ٢٠١٢/٢٠١٣
 .جنيه مليار ٢٢,٧ قدرها

 للعام الموازنة مشروع في األخرى المصروفات إجمالي بلغ كما .٥
 قدرها  نمو بنسبة جنيه مليار ٣٨,٣ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي
 ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي العام لموازنة المعدل بالربط مقارنة% ١١,٧
 .جنيه مليار ٤ قدرها زيادة بقيمة جنيه مليار ٣٤,٣ نحو يبلغ والذي

 فى) االستثمارات (المالية غير األصول شراء إجمالي بلغ وقد .٦
 جنيه مليار ٦٣,٧ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤ المالي للعام الموازنة مشروع
 مالعا لموازنة المعدل بالربط مقارنة% ١٢,٥ قدرها نمو بنسبة
 بقيمة جنيه مليار ٥٦,٦ نحو يبلغ والذي ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي
 .جنيه مليار ٧,١ قدرها زيادة
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 العام موازنة مبشروع الفئوية واملطالب االجتماعية الربامج :ًرابعا
 ٢٠١٣/٢٠١٤ املايل

 
 واجتماعية اقتصادية إصالحات حزمة إلدراج الحكومة تسعى

 إلى النمو ثمار تصل أن ضمني بما الشامل النمو تحقيق في تسهم طموحة
 الدولة تقوم أن وعلى عدالة، وأكثر أفضل بشكل المواطنين فئات مختلف

 تطبيق خالل من والمهمشة بالرعاية األولى الفئات بدعم الوقت ذات في
 بمستويات االرتقاء وكذلك لهم، المباشر النفع تحقق برامج مجموعة
 التنمية لجهود فضلأ توزيع تحقق سياسات إتباع خالل من معيشتهم
 .جغرافياً
 

 االقتصاد في الثقة وعودة االستقرار تحقيق فإن الوقت، ذات وفي
 التوظيف معدالت وزيادة االستثمارات تدفق عودة وبالتالي المصري،

 للمواطنين المعيشية األحوال لتحسين األهم األداة بمثابة شك بال تعتبر
 بتوفير ومروراً حقيقياً، دخالً تُدر عمل فرصة على الحصول من بداية

 لجموع المعيشي المستوى لرفع ووصوالً الئق، بمستوى العامة الخدمات
 االجتماعية والعدالة الحماية لتحقيق الحكومة سعى فإن ولذلك. المواطنين

 يمكن وال - واقتصادي اجتماعي - متالزمين محورين على يقوم
 . فصلهما
 

      نحو يصتخص المعروض الموازنة مشروع يتضمن حيث
 مليار ٣١٦ لتمويل برامج الحماية االجتماعية مقابل جنيه مليار ٣٦٤
 قدرها بزيادة ،٢٠١٢/٢٠١٣ المالية للسنة المعدلة بالموازنة جنيه
 سيتم كما ،%١٥ زيادة سنوى قدره وهو ما يمثل معدل جنيه مليار ٤٧,٥
عقارية الجديد ال المتولدة من تفعيل قانون الضريبة اإليرادات من% ٢٥ توجيه
 صندوق مخصصات لزيادة أخرى% ٢٥و المحليات أنشطة لتمويل وذلك
 . العشوائيات تطوير
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 بها قامت التي االجتماعية البرامج لبعض توضيح يلي وفيما
 :منها الباقي البعض تستكمل ومازالت الحكومة
 

 المؤقتة العمالة تثبيت إلى البرنامج يهدف: المؤقتة العمالة تثبيت -١
 المختلفة الموازنة أبواب من اعتماداتهم نقل مع دائمة ائفوظ في
 التي العمالة عدد بلغ حيث". دائمة وظائف "بند على األول الباب إلى
 عامل ألف ٤٥٣ نحو اآلن حتى الحكومي بالجهاز تثبيتها تم

 :التالي النحو على موزعة
 )٤(جدول رقم 

 الحكومي بالجهاز تثبيتها تم التي العمالة
 العدد البيان

 ٢٣٤٥٤٣ العمالة الموافق على تثبيتها على الباب األول
العمالة التى تم نقلها من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب          

 األول تمهيداً لتثبيتها
٦٥٦٦٦ 

 ١٧٤١٣ أوائل الخريجين
 ٩٥٤ مصابى الثورة

 ٢٨٦٧٥ المكلفين
 ١٦٨٧٩ المعاقين

ريس وعمـال   لمواجهة العجز بهيئات التـد    (تعينات جديدة   
 )النظافة وحراس األمن والوظائف اإلدارية األخرى

٨٨٩٧٤ 

 ٤٥٣١٠٤ جملة
 إقرار في الحكومة لسياسة استمراراً : االجتماعية العالوات -٢

 على ٨٧/١٩٨٨ عام منذ بدأت والتي السنوية االجتماعية العالوات
 إلى واتالعال تلك ضم وبمراعاة األساسي، المرتب من نسبة أساس
 من الضم هذا على يترتب لما سنوات، خمس كل المرتب أساس
 العالوة أعباء بلغت حين في للعاملين، المتغيرة األجور في زيادات
 ٢٠١٢ لسنة) ٨٢ (رقم للقانون وفقاً ١/٧/٢٠١٢ في تقررت التي
 المالى لضم األثر كما يتضمن المشروع .جنيه مليار ٣,٣ نحو

 فى مايو أقرت والتى األساسيمرتب على ال% ٣٠عالوة قدرها 
 اإلعفاء لرفع حد االيجابي األثركذلك يتضمن المشروع . ٢٠٠٨
 جنيه سنويا مع توسيع ٧٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ المرتبات من ألصحاب
 . فى هيكل ضريبة الدخلاألدنىالشرائح 
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 تطبيق استكمال علي الحكومة عملت: لألجور واألقصى األدنى الحد -٣
 وفقاً ١/٧/٢٠١١ من بدأت والتي ألجورل األدنى الحد منظومة
     المادة تقضى حيث ٢٠١١ لسنة) ٥١ (رقم بقانون للمرسوم

 تقل ال بحيث للعاملين المقررة الحوافز زيادة على منه ١١ رقم
 حوافز أو سنوية أو دورية مكافآت من منهم كل يتقاضاه ما جملة
% ٢٠٠ عن ذلك غير أو بدالت أو عادية غير جهود عن مقابل أو
 العام خالل الزيادة هذه أعباء بلغت وقد. األساسي المرتب من

 تفعيل حالياً وجارى جنيه، مليار ٨,٨ نحو ٢٠١٢/٢٠١٣ المالي
 رقم الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقاً لألجور األقصى الحد منظومة

 المرسوم ألحكام التنفيذية بالقواعد الخاص ٢٠١٢ لسنة) ٣٢٢(
 للدخول األقصى الحد بشأن ٢٠١١ لسنة) ٢٤٢ (رقم بقانون
 .األدنى بالحد وربطه

 
 يناير ٢٥ ثورة قيام بعد: األخرى الفئوية المطالب لبعض االستجابة -٤

 واإلضرابات االعتصامات خالل من الفئوية المطالب زادت ٢٠١١
 هذه لبعض الحكومة جانب من االستجابة إلى أدى مما العمل عن

 جنيه مليار ١٣,٢ نحو لبالمطا هذه أعباء بلغت وقد المطالب،
 :ومنها المعروض الموازنة بمشروع لها التأمينية المزايا بخالف

 ).واألزهر والتعليم التربية (للمعلمين أداء حافز تقرير •
 بنسبة والتعليم بالتربية لإلداريين العادية غير الجهود زيادة •

)٥٠.(% 
 .بالخارجية العاملين معاملة األزهر مبعوثي معاملة •
 .األئمة حوالأ تحسين •
 جدول ،وتعديل%٣٠٠ إلى الداخلية وزارة مكافآت نسبة رفع •

 ،١٩٧١ لسنة) ١٠٩ (بالقانون الشرطة هيئة أعضاء مرتبات
 للعاملين الغذائية الوجبة قيمة ورفع خطر راتب تقرير وكذا

 األمني األداء وتطوير تحسين أجل من الداخلية بوزارة
 .األمني االنفالت على والقضاء

 البحثية والمعاهد بالجامعات التدريس هيئة أعضاء دخل زيادة •
 .٢٠١٢ لسنة ٨٤ رقم للقانون تطبيقاً) جامعة بدل(

 .العمالة جذب حافز زيادة •
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 .بالمستشفيات التمريض وهيئات األطباء أحوال وتحسين الجودة حافز •
 %.٥٠ بنسبة البيطريين األطباء حافز زيادة •
 وكذا واإلدارة للتنظيم المركزي بالجهاز العاملين حافز زيادة •

 %.١٠٠ بنسبة بالمحافظات واإلدارة التنظيم مديريات
 

   ليغطـى  المدرسـية  التغذيـة  برنـامج  مضاعفة: المدرسية التغذية -٥
 بمـشروع  لها ومدرج دراسي، يوم ٨٠ من بدالً دراسي يوم ١٦٠

 .جنيه مليار ٠,٨ نحو المعروض الموازنة
 

 أجل من الخبز رغيف عمد تكلفة عن عبارة هو: الخبز رغيف دعم -٦
 االسـتراتيجي  المخزون على والمحافظة سعره وثبات جودته زيادة
 المعـروض  الموازنـة  بمـشروع  لـه  ومـدرج . القمح من للبالد
 جنيه مليار ١٩,٤نحو

 
 عبـارة  هـو ): وشاي وزيت وسكر أرز (التموين بطاقات سلع دعم -٧

 ةبزيـاد  تموينيـة  بطاقـة  مليون ١٧,٦ لنحو دعم تقديم تكلفة عن
  مليـون  ٦٦,٦نحـو    المستفيدين عدد ليبلغ جديدة بطاقة مليون٥

 مليـار  ١١,٤نحو المعروض الموازنة بمشروع له ومدرج مواطن،
 .جنيه

 
 كاهل عن األعباء تخفيف إلى الدعم هذا ويهدف: المزارعين دعم -٨

 مليار ٣,٠نحو المعروض الموازنة بمشروع له ومدرج المزارعين
 :يلي ما خالل من جنيه
 تتحمل حيث النباتي اإلنتاج لقروض الفائدة أسعار فروق دعم •

 والتي للمزارعين تمنح التي القروض فائدة من% ٦,٥ الدولة
 %.٥ الفالح يتحمل حين في % ١١,٥ تبلغ

 أسعار بين الفارق الدولة تتحمل حيث القطن أسعار فروق دعم •
 .العالمية واألسعار للمغازل التوريد

 جنيه ١٠٠ مبلغ الدولة تتحمل حيث القطن آفات مقاومة دعم •
 .قطن فدان كل عن

 على المزارعين تشجيع أجل من المحلى القمح محصول دعم •
الذاتي  االكتفاء لتحقيق أولية ومحاولة القمح زراعة في التوسع
 .منه
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 تخفيف إلى الدعم هذا ويهدف: واألدوية الصحي التأمين دعم -٩
 له ومدرج حيةالص الرعاية وتوفير المواطنين كاهل عن األعباء
 ما خالل من جنيه مليار ٦,٤ نحو المعروض الموازنة بمشروع

 :يلي
 بالمستشفيات بالمجان األدوية توفير: المجاني العالج أدوية •

 . المواطنين لعالج الصحية والوحدات العامة
 التكلفة فروق الدولة تتحمل: واألدوية األطفال ألبان دعم •

 األطفال وألبان األدوية داستيرا عن الناتجة الخسائر لمواجهة
 .االقتصادية تكلفتها عن تقل بأسعار وبيعها

 المواطنين عالج مخصصات: الدولة نفقة على المواطنين عالج •
 .العالج قرارات خالل من الدولة نفقة على

 تتحمله ما قيمة يشمل: الطالب على الصحي التأمين دعم •
 وهو فالاألط ورياض المدارس في طالب كل عن العامة الخزانة
 .سنوياً جنيه ١٢ بقيمة طالب لكل الدولة من مباشراً دعماً يمثل

 التأمين: المدرسي السن دون األطفال على الصحي التأمين دعم •
 عدد ويبلغ المدرسي السن دون حتى يوم عمر من األطفال على

      بتحمل األمر ولى يقوم حيث طفل، مليون ١٣ المستفيدين
 جنيه ١٢ الدولة تتحمل بينما ،طفل كل عن سنوياً جنيه ٥

 .طفل كل على سنوياً
     ضـم  تتمثـل فـي تكلفـة     : المعيلة المرأة على الصحي التأمين •

 أبناءهن وكذلك المعيلة المرأة برنامج ضمن سيدة مليون ٥ نحو
 لكـل  التأمين تكلفة وتبلغ االجتماعي، الصحي التأمين نظام إلى
 .سنوياً جنيه ٦٠  معيلة أةمر

 
 الـدعم  عـن  عبـارة  هـو : واإلسكندرية بالقاهرة الركاب نقل دعم -١٠

 الكبـرى  بالقـاهرة  للركـاب  العـام  النقل خدمة لتقديم المخصص
 بمـشروع  لـه  ومـدرج . التكلفة سعر من أقل بأسعار واإلسكندرية

 .جنيه مليار ١,٤ نحو المعروض الموازنة
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 وزيادة المستفيدين قاعدة لتوسيع االجتماعي الضمان معاش زيادة -١١
 الضمان معاش من المستفيدين قاعدة توسيع: المعاش ةقيم

 ليصل ٢٠١٢/٢٠١٣ عام خالل أسرة ألف ٣٠٠ بـ االجتماعي
       وإضافة أسرة، مليون ١,٥ نحو إلى المستفيدة األسر عدد
 إلى ليصل المعروضة الموازنة مشروع خالل أسرة ألف ٥٠٠ نحو
 معاش ةقيم متوسط رفع إلى باإلضافة هذا أسرة، مليون ٢,٠

 لألسرة، شهريا جنيه ٣٠٠ إلى جنيه ٢١٥  من االجتماعي الضمان
 في أشهر ثماني لمدة تصرف والتي المدارس إعانة تقديم بخالف
 ومدرج. لألسرة أفراد ٤ أقصى بحد للطالب جنيه ٢٠ بواقع السنة
 .جنيه مليار ٤,٧ نحو المعروض الموازنة بمشروع له

 
 حتى المياه لشركات دعم ديمتق عن عبارة هو: الشرب مياه دعم -١٢

 ومدرج. التكلفة من أقل بسعر للمواطنين الشرب مياه تقديم يتسنى
 .جنيه مليار ٠,٨ نحو المعروض الموازنة بمشروع له

 
 عن استكمال عبارة هو: الدخل محدودي إسكان برنامج دعم -١٣

 الموازنة بمشروع له ومدرج. الدخل محدودي إسكان مشروع
 .جنيه رمليا ٠,٣ نحو المعروض

 
 بتحمل الدولة قيام عن عبارة هو: الميسرة القروض فوائد دعم -١٤

 إقراض تقديم وكذا الشعبي لإلسكان الميسرة القروض فوائد فروق
 المعروض الموازنة بمشروع له ومدرج. التصديرية للمشروعات

 .جنيه مليار ٠,٩ نحو
 

 الخزانة مساهمة عبارة هو: المعاشات صناديق في المساهمة -١٥
 الموازنة بمشروع له ومدرج. المعاشات صناديق في ةالعام

 .جنيه مليار ٢٩,٢ نحو المعروض
 

-٢٤-



  

الىت تواجه تقـديرات مـشروع موازنـة العـام املـاىل  املخاطر:ًخامسا
٢٠١٣/٢٠١٤ 

 
 اإليـرادات على جانبى   ( المقترحة   اإلصالحات حزمة   وإقرارعدم تنفيذ    

 .فى توقيتاتها المقترحة) والمصروفات
 

قديرات الموازنة افتراض القيام بمزيد من التعيينات لم تتضمن ت 
 مزيد من التثبيت للعمالة المؤقتة عما إجراءبالقطاع الحكومى وكذلك 

و مدرج بالموازنة، وتطبيق التامين الصحى الشامل، وفى حال اتخاذ ه
ضافى لمواجهه تلك إ يتطلب تدبير تمويل األمرقرار فى هذا الشأن فان 

 .ؤثر على العجز المستهدف بمشروع الموازنةالقرارات حتى ال ت
 

 المعمول بها بالمخالفة اإلثابة بزيادة نظم اإلداريةقيام بعض الجهات  
ألحكام التأشيرات العامة وما ورد بمشروع موازنة العام المالى 

٢٠١٣/٢٠١٤. 
 

 بالتعاقد مع بعض العاملين على أبواب اإلداريةقيام بعض الجهات  
مما يخلق ) االستثمارات(وخاصة الباب السادس الموازنة المختلفة 

 التثبيت بعد مضى ثالث سنوات إجراءاتلهؤالء العاملين الحق فى 
 القانون رقم ألحكام المعدل ٢٠١٢ لسنة ١٩ القانون رقم ألحكاموفقاً 
 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما يترتب ١٩٧٨ لسنة ٤٧

عاملين بالدولة مما ينعكس أثره  على زيادة عدد الأثارعلى ذلك من 
 .ج تعلى زيادة تكلفة الخدمة أو المن
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 : الفجوة التمويلية :سادسا
 

في ظل ارتفاع االحتياجات التمويلية للخزانة العامة للدولة، فإنه من 
األهمية بمكان أن نتساءل عن مدى توافر التمويل المتاح للوفاء بهذه 

 :مالي، فنجد اآلتياالحتياجات التمويلية خالل العام ال
 
رصيد ) البنوك التجارية(من المتوقع أن يتولد لدى الجهاز المصرفي  -١

وبافتراض زيادة .  مليار جنيه١٣٠إضافي من الودائع يقدر بنحو 
، وهو الحد األدنى الالزم %٦الخاص بنحو االئتمان الممنوح القطاع 

 فإنه لتمويل نشاط القطاع الخاص وتحفيز حركة النشاط االقتصادي، 
 . مليار جنيه لتمويل الدين العام الحكومي١٠٠يتبقى نحو 

 
والمتمثل في اكتتاب (من المتوقع أن يصل التمويل غير المصرفي  -٢

األجانب في األذون والسندات الحكومية وكذلك اكتتاب صناديق 
   إلى نحو) التأمين العامة والخاصة، والشركات، واألفراد وغيرها

افتراض عودة الثقة في االقتصاد المصري  مليار جنيه، وذلك ب٤٥
 مليار دوالر خالل العام المالي، وهو األمر ٢واكتتاب األجانب بنحو 

الذي يرتبط في حد ذاته بانخفاض عجز الموازنة العامة وتحسن 
 . مؤشرات االقتصاد الكلي

 
في ظل لجوء الحكومة إلى االقتراض بشكل كبير من البنك المركزي  -٣

 أعوام المالية الماضية، فإنه من الخطورة بمكان أن في خالل الثالثة
يتم اإلفراط في استخدام هذه اآللية في الفترة القادمة حيث أن ذلك 
من شأنه انفالت معدالت التضخم وخلق مزيد من الضغوط على سعر 
الصرف، وهو ما سيؤدي بال شك إلى أثر عكسي على االقتصاد ككل، 

 . يصعب معه الخروج من األزمة
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  : إجراءاتالفجوة التمويلية بدون  -٤
 

 ما إلى و الوصول بالعجز إجراءات أيةفي ظل سيناريو عدم تطبيق  •
 مليار جنيه، ومع ارتفاع عجز الموازنة العامة بهذا ٣٠٠يفوق 

الشكل فإنه يصعب بشدة اللجوء إلى أسواق الدين العالمية، وخاصة 
دة مرات من مع تدني التصنيف االئتماني لمصر وتعرضه للخفض ع

قبل مؤسسات التصنيف العالمية، والذي كان أحد أسبابه تخوف تلك 
المؤسسات من تدهور عجز الموازنة العامة وعدم قدرة وزارة 

 . المالية على توفير التمويل الخاص به
 

وبذلك تقدر إجمالي الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة إلى  •
 مليار دوالر، وهو بال أدنى ٢٥مليار جنيه، أي ما يفوق  ١٨٧نحو 

وبناًء . شك ما ال تستطيع الحكومة تدبيره بأي حال من األحوال
عليه، فقد قامت الحكومة وعلى رأسها المجموعة الوزارية 
االقتصادية باقتراح مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي تستهدف 
معالجة بعض أوجه القصور الملحة على جانبي اإليرادات 

فات، بما يصل بعجز الموازنة العامة إلى الحدود التي والمصرو
 . يمكن معها تدبير التمويل الالزم

 
  : اإلجراءاتالفجوة التمويلية في ظل تطبيق  -٥
 

بافتراض تطبيق كافة اإلجراءات اإلصالحية السابق اإلشارة إليها  •
وبالتوقيتات المشار إليها، فإنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة 

، وهو ما يتبين في مشروع  مليار جنيه١٩٧للدولة إلى نحو العامة 
 والذي ٢٠١٣/٢٠١٤الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 
 . قامت وزارة المالية بتقديمه لمجلسكم الموقر
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 مليار جنيه، أي ما يعادل ٦٧ستظل ثمة فجوة تمويلية تقدر بنحو  •
ة سدادها عن ة المالي مليار دوالر، تحتاج وزار١٠ إلى ٩نحو 

وجدير بالذكر أيضاً، أنه في ظل هذا . طريق االقتراض الخارجي
تتمتع السياسة المالية بقدر أكبر بكثير من االتساق مع سالسيناريو 

أهداف النمو وتحسين مناخ االستثمار الكلي، مما يضفي قدر كبير 
من المصداقية على السياسات االقتصادية في البالد بوجه عام 

اب أمام الحكومة لتوفير االحتياجات المالية المتبقية ويفتح الب
 .للخزانة العامة

 
ـــابعا ـــة : ًس ـــل ملوازن ـــار متوســـط األج ـــواماإلط  -٢٠١٣/٢٠١٤ أع

٢٠١٦/٢٠١٧ 
 

في إطار البرنامج اإلصالحي الذي تتبناه الحكومة لمعالجة 
االختالالت المالية التى تواجه االقتصاد المصرى، فان الحكومة ستسعى 

 العام لتحقيق العدالة االجتماعية اإلنفاق أولوياتادة ترتيب  إعإلى
 الناتج إلى خفض معدالت عجز الموازنة والدين العام كنسبة إلى باإلضافة

 الثقة في إعادة معدالت منخفضة تساهم في إلىالمحلى تدريجيا لتصل 
االستدامة المالية لالقتصاد المصرى، وخفض االحتياجات التمويلية 

لموازنة العامة بما يسمح بتوفير قدر اكبر من الموارد المالية  األجهزة
 تكوين وفورات وحيز إعادةللقطاعات غير الحكومية المنتجة، وكذلك 

 وبرامجها أولوياتها يستخدم من قبل الحكومة لتمويل أنمالى يمكن 
 .   االجتماعية واالقتصادية
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اتج المحلى  النإلىوتستهدف الحكومة خفض نسبة عجز الموازنة 
 نزوال من ٢٠١٣/٢٠١٤من الناتج المحلى فى عام % ٩,٦لتصل إلى 

كما تستهدف . ٢٠١٢/٢٠١٣في عام % ١٢نسبة عجز قد تصل إلى 
 ليحقق الموازنة لعجز التدريجي النزولي االتجاه استمرار إلىالحكومة 

، ٢٠١٦/٢٠١٧من الناتج المحلى في عام % ٥,٥-٥عجزاً يقدر بنحو 
 هيكلية تتسم إصالحية إجراءات يتحقق بدون تطبيق أنكن وهو ما ال يم

 أنوفى ضوء تلك االفتراضات فمن المتوقع .  المالىأثرهاباستدامة 
من الناتج % ٧٥ الموازنة العامة ليحقق نحو أجهزةتنخفض جملة دين 

 نحو إلى مقارنة بنسبة دين تصل ٢٠١٦/٢٠١٧المحلى في نهاية عام 
 .٢٠١٣في نهاية يونيو % ٩٠

 
 إصالح المالية فان الحكومة ستتبنى برنامج األهدافولتحقيق تلك 

مالى شامل ومتدرج يرتكز على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض 
أعباء جديدة على غير القادرين بل عل العكس سيتضمن البرنامج العديد 

 الدخول ألصحاب التى تعطى مميزات ضريبية جديدة اإلجراءاتمن 
 الموجهةيتضمن التوسع في برامج الحماية االجتماعية المنخفضة وكذلك 

. لتحقيق العدالة في توزيع الثروات والتى تخدم عملية التنمية الشاملة
 األجلصالحى المالى المستهدف في إل أهم عناصر البرنامج اإيجازويمكن 

 :  المتوسط على النحو التالى
 

ن خالل بدء ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات واالستخدامات م .١
تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع السوالر والبنزين، واستكمال 

 الصناعات الغذائية إعفاءمع (خفض الدعم الموجه للصناعة 
وللسياحة وللقطاعات ) والصناعات التى تمس محدودى الدخل

 مزيد من ترشيد دعم إجراء، وكذلك العمل على األخرىاالستهالكية 
 .الكهرباء
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 إلىإصالح منظومة الضريبة على المبيعات تمهيدا لالنتقال  استكمال .٢
الضريبة على القيمة المضافة وهو ما يتضمن رفع حد التسجيل، 

، وتبسيط )اإلنتاجضريبة (وتقليص عدد السلع المدرجة على الجدول 
 اإلعفاءات وآليات خصم الضريبة وردها، بجانب حصر إجراءات

صحة ( السلع والخدمات المتنوعة وقصرها على عدد محدود من
 ).وتعليم وخدمات مالية

 
 الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبى من اإلدارةتنشيط  .٣

 الفواتير إصدارخالل تفعيل النصوص القانونية الخاصة بتجريم عدم 
 .وتكثيف المراجعة الضريبية

 
 .تفعيل قانون الضريبة العقارية وتعديالته .٤

 
ر والثروات المعدنية والذى لم يعدل تعديل قانون استغالل المحاج .٥

لعقود طويل، مع استهداف زيادة سنوية متكررة فى موارد الدولة  
 . مليار جنيه١٠في حدود 

 
التعجيل بطرح رخص الخدمة الشاملة واالنترنت فائق السرعة في  .٦

 . قطاع االتصاالت
 

 عنه أسفرتتطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما  .٧
 الصناديق استخداماتعلية، مع إعادة النظر في التطبيقات الف

والحسابات الخاصة بما يخدم االقتصاد القومى ويعزز من موارد 
 .الدولة

 
خاصة البترول (فض التشابكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية  .٨

وبحث آليات )  والتليفزيوناإلذاعةوالكهرباء والسكك الحديد واتحاد 
 بما يساهم في عالج األجهزةمالية لهذه  الهيكلة الإلعادةمناسبة 

مشكلة تراكم مديونياتها وتفاقم هياكلها المالية وهو ما يمثل عبئاً 
 على الدولة ويتطلب سرعة العمل على معالجة تلك المشاكل إضافيا

 .  بشكل جذرى وسليم
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 واإلثابة بالدولة بما األجورالعمل على إعادة إصالح و هيكلة نظام  .٩

 القصور واالختالالت الحالية والتى تتمثل في التفاوت هوجأيعالج أهم 
 نفس الدرجة شاغلي يتقاضاه الذي الشامل األجر جماليإالكبير بين 

 في بعض الجهةالوظيفية في الجهات المختلفة بل وداخل نفس 
 أنواع، والتعقيد والمبالغة في المعالجة الضريبية لبعض األحيان

 .    ت بشكل كبير ومعقدالدخول وتعدد المزايا والمكافآ
 

إصالح نظام التأمين الصحى الشامل والعمل على زيادة أعباء  .١٠
المستفيدين منه مع ضمان وجود موارد تمويلية كافية تضمن 

 . استقرار النظام ماليا
 

التوسع في برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل  .١١
يساهم فى اضافة  الخدمات العامة وبما وإتاحةمشروعات استثمارية 

 في مجال البنية التحتية  جديدة خاصةإنتاجيةطاقات اقتصادية 
والخدمات العامة دون التأثير على استقرار مؤشرات المالية العامة 

 قانون الصكوك الذي سيتيح إقرار و كذلك االستفادة من  ،والدين
موارد مالية يمكن من خاللها القيام بمجموعة من المشروعات 

 القيام بها، على الرغم من عنرية التي تعجز الدولة حاليا االستثما
 . بعملية التنميةلإلسراع القصوى أهميتها

 

-٣١-





  

 الثانيالفصل 
 ـــ

 أسس تقديرات 
 استخدامات وموارد 

 مشروع املوازنة العامة للدولة
 ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة املالية 
 ـــ
 

 الشورىرئيس جملس / السيد األستاذ الدكتور
  ،  املوقرالشورى أعضاء جملس يدات والسالسادة

 
وانب مشروع ـجالضوء على أهم  لقيأ أن  حضراتكماسمحوا لي

  .٢٠١٣/٢٠١٤الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
 
 مليار جنيه 

 ٦٩٢,٤ فقد قدرت إجمالى المصروفات بمبلغ •
 ٤٩٧,١ وقدرت إجمالى اإليرادات بمبلغ •
 ١٩٥,٣ ن العجز النقدي للموازنة قدر بمبلغإومن ثم ف •
ثر صافي حيازة بعض العمليات أ وبإضافة •

 ت بمبلغالرأسمالية التي قدر
 

٢,٢ 
 ١٩٧,٥ فيكون العجز الكلي لمشروع الموازنة  •

 
 من الناتج المحلي ٪ ٩,٦ويشكل العجز الكلي المشار إليه نسبة 

اإلجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة في ظل معدل نمو حقيقي 
  .٪٣,٨فى حدود مستهدف 

 املــصروفات واإليــرادات املتاحــة هلــا التــايلويوضــح اجلــدول 
ــا ملــشروع موازنــة الــسنة املاليــة وال  مقارنــة ٢٠١٣/٢٠١٤ًعجــز وفق

 واملوازنـة املعدلـة هلـا ، ومقارنـة ٢٠١٢/٢٠١٣مبوازنة السنة املالية 
 :٢٠١١/٢٠١٢ًأيضا بالنتائج الفعلية للسنة املالية 
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(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١
موازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

(١)(٢)(٣)(١-٣)%
٦٩٢،٤٢١٥٣٣،٧٨٥٥٨٣،٧٨٥١٠٨،٦٣٦٤٧٠،٩٩٢المصروفات العامة

١١٧٢،١٥٩١٣٦،٦٢٧١٤٢،٦٢٧٢٩،٥٣٢٢٥١٢٢،٨١٨- األجور وتعويضات العاملين

٢٣٠،٧٠٥٢٨،٧٦٥٢٨،٧٦٥١،٩٤٠٤٢٦،٨٢٦- شراء السلع والخدمات

٣١٨٢،٠٤٦١٣٣،٦١٢١٣٨،٦١٢٤٣،٤٣٤٢٦١٠٤،٤٤١- الفوائد

٤٢٠٥،٥٤٠١٤٥،٨٣٨١٨٢،٨٣٨٢٢،٧٠٣٣٠١٥٠،١٩٣- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٣٨،٢٩٢٣٣،٣٢٥٣٤،٣٢٥٣،٩٦٧٦٣٠،٧٩٦- المصروفات األخرى

٦٦٣،٦٧٩٥٥،٦١٨٥٦،٦١٨٧،٠٦١٩٣٥،٩١٨- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٤٩٧،١٤٥٣٩٣،٤٧٦٣٩٣،٤٧٦١٠٣،٦٦٩٣٠٣،٦٢٢اإليرادات العامة

١٣٥٦،٩٢٥٢٦٦،٩٠٥٢٦٦،٩٠٥٩٠،٠٢٠٧٢٢٠٧،٤١٠- اإليرادات الضريبية

٠١٠،١٠٤-٢٢،٣٥٨٩،٠٢١٩،٠٢١٦،٦٦٤- المنـــح

٣١٣٧،٨٦٣١١٧،٥٤٩١١٧،٥٤٩٢٠،٣١٣٢٨٨٦،١٠٨- اإليرادات األخرى

١٩٥،٢٧٦١٤٠،٣٠٩١٩٠،٣٠٩٤،٩٦٧١٦٧،٣٧٠العجز النقدى

(المصروفات - اإليرادات)

-٧،٥٣٢٦٦٥-٥،٣١٤-٢،٢١٨٥،٣١٤صافى حيازة األصول المالية

١٩٧،٤٩٤١٣٤،٩٩٥١٨٤،٩٩٥١٢،٤٩٩١٦٦،٧٠٥العجز الكلى

٦٢،٢٦٤-١٥،٤٤٨١،٣٨٣٤٦،٣٨٣٣٠،٩٣٦العجز األولى

٢،٠٥٠،٠٠٠١،٧٣٣،٩٧٨١،٧٣٣،٩٧٨١،٥٧٠،٠٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

١٩,٣٪٢٢,٧٪٢٢,٧٪٢٤,٣٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٠,٠٪٣٣,٧٪٣٠,٨٪٣٣,٨٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١٠,٧٪٨,٢٪٨,٩٪٩,٥٪نسبة العجز النقدى إلى الناتج المحلى

١٠,٦٪١٠,٧٪٧,٨٪٩,٦٪نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى

٤,٠٪٢,٧٪٠,١٪٠,٨٪نسبة العجز األولى إلى الناتج المحلى

٢٠١٣/٢٠١٢
التغري

فعلى
الوزن النسىب البيان

جدول رقم (٥)
املصروفات واإليرادات
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حـداث  أل با ًئا ملي  كان  العام الماضي  أنوبمراعاة   ، وعلى ضوء ما تقدم   

تم األخذ  قد  ف  ، السياسية وما صاحبها من تأثير سلبي على النشاط االقتصادي        
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية     مشروع  في االعتبار لدى مناقشة وإعداد      

 آليات السوق من    ىإل دخول مصر في دائرة االقتصاد المستند        ٢٠١٣/٢٠١٤
 -: خالل عدة ضوابط ومعايير أهمها

 
المواطن هو  ف،  التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشية         .١

 فـي   حقـوق المـواطن      مـن خـالل إرسـاء        مهام الحكومة محور  
 ،   المعيـشة  ىن الدائم في مـستو    يالتحسو  ،  الدخل المالئم ، و   العمل

 المحرك لدفع عجلة النمو فـي        بوصفه ياليوم تأمين دخل المواطن  و
تحقيقا للتأمين    ،   الغد فيالمواطن   مان معاش ضو ،  االقتصاد المصري 

  . عن الوفاء االجتماعيرا وتعبيلهالالزم 
 
 بطـرح واالجتماعي والـسياسي      إطار متكامل للعمل االقتصادي    تقديم .٢

ـ   ،  العامة والنقدية والتجارية   خريطة واضحة للسياسات المالية     ى عل
  .  نحو يؤمن بيئة عامة داعمة ومتسقة

 
أن يحقـق االقتـصاد     تسم باالستدامة والعدالـة، علـى       تحقيق نمو ي   .٣

ـ     ـ  ٪٣,٨حـدود    يالمصري معـدل نمو ف  ٢٠١٣/٢٠١٤ عـام    يف
 وبدء معاودة معدالت االستثمار إلـى       ي زيادة الطلب المحل   لىإ دااستنا

ـ  . الزيادة التدريجية   ةًوقد عزز من استقرار االقتصاد المـصري حقيق
اعات الصناعة التحويليـة،     قط ي والتي تمثلت ف    ،  مصادر النمو  عتنو

  . التجارة، التشييد والبناء، االتصاالت، الغاز وغيرها من القطاعات
 

إجراءات لمعالجة ارتفاع معدالت البطالة ومستوى الفقـر ونوعيـة           .٤
خدمات الصحة والتعليم، باإلضافة إلى توزيـع الثـروة والمكاسـب           

   .، لمواجهة المخاوف االجتماعيةالًبصورة أكثر عد
 

-٣٥-



-٣٦-
  

استمرار جهود تحسين أداء القطـاع العـام وخاصـة المـشروعات             .٥
 في خطة تفعيل الشراكة بين القطاعين       ًماالمملوكة للدولة والمضي قد   

العام والخاص لخفض الضغوط على الموازنة العامة وإشراك القطاع         
 .  بنية التحتية وبناء القدراتالخاص في ال

 
 مـساعدة   بهـدف لق مزيد من فرص العمل لدعم النشاط اإلنتاجي         خ .٦

 علـى الـدعم، وزيـادة       تقليل االعتماد المستمر  محدودي الدخل على    
لق فرص العمل وتوجيه مزيد من االئتمـان للمـشروعات          خالحوافز ل 

عـرض  سد الفجوة بين ال   لالصغيرة والمتوسطة ، معالجة االختناقات      
والطلب وزيادة االستثمار في التعليم والتدريب ، باإلضافة إلى العمـل           

 .على المواءمة بين المدخالت والوظائف المتاحة
 

وبمراعـاة   ،الـسابق عرضـها   فى ضوء المؤشـرات االقتـصادية       
 – وغيرهـا     األسعار العالمية للطاقة وأسعار المواد الغذائية      فيالمتغيرات  
 – من ناحية ثانيـة      – والتأثيرات على حركة التجارة الدولية       –من ناحية   

 قد جاء   ٢٠١٣/٢٠١٤فإن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية        
 .انعكاساً لذلك كله

 
 ٢٠١٣/٢٠١٤ على ذلك فإن مشروع موازنة العـام المـالي           ًءنابو

 مـن النـاتج     ٪٩,٦عـن    يزيد   تخفيض العجز الكلي ؛ بحيث أال     يستهدف  
 عـام    المعدلـة  موازنـة ال  فـي  ٪١٠,٧ اإلجمالي مقارنـة بــ       يالمحل

 ليـا  أو ًزا ضوء اإلجماليات القائمة عج    يحقق ف ُيوهو ما   ،   ٢٠١٢/٢٠١٣
ـ  ٪٢,٧  مقابـل  ي اإلجمال ي من الناتج المحل   ٪ ٠,٨ نسبته  موازنـة ال ي ف

 .   ٢٠١٢/٢٠١٣ المعدلة للعام المالى 
 
 
 



  

بلغ الحجم اإلجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة          وقد  

 ٦٨٥,٤ليار جنيه مقارنـة بــ       م ٨٢٠,١و  ـ نح ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  

ـ  ل  المعدلة موازنةالمليار جنيه ب   ـ  ٢٠١٢/٢٠١٣الية  ـلسنة الم زيادة ـ ب

 . ٪ ١٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٣٤,٧درها ـق
 

 – من ناحيـة     – من مصروفات التشغيل      أن كالًّ   إلى وتجدر اإلشارة 

 تبـرز متطلبـات إدارة دوالب العمـل         – من ناحية أخـرى      –واإليرادات  

 واإليرادات الحقيقية المتاحة لها، ومن ثم فإن الفجوة بين كـل            يكومالح

 . للموازنة العامةيمن هذه المصروفات واإليرادات توضح العجز النقد

 

صـول  متطلبات حيـازة األ   "وإذا ما أضيف لهذه المصروفات      ،  هذا  

، ) إعادة الهيكلة   صندوق مساهمةبدون   (" من إقراض ومساهمات   "المالية

        "المتحـصالت مـن حيـازة األصـول الماليـة     "يف لإليرادات  وإذا ما أض  

 حيـازة   ي، فإن الفجوة بينهمـا تمثـل صـاف        )بدون حصيلة الخصخصة  (

 للموازنـة   ي إذا ما أضيفت للعجز النقد     ي الفجوة الت  ياألصول المالية، وه  

 للموازنة العامة للدولة، وهـو   يالسابق اإلشارة إليه يتم تحديد العجز الكل      

ـ   ي االقتراض الجديد أو صاف    ي حقيقة عن صاف   ما يعبر   الـدين   ي الزيادة ف

 .العام بعد استبعاد حصيلة الخصخصة إن وجدت
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يتضح من الصورة اإلجمالية لالستخدامات أو ما يعبر عنه باإلنفاق          
 مـشروع الموازنـة     ي هذه االستخدامات يصل ف    يمالالعام للدولة، أن إج   

مليار جنيه تـوزع     ٨٢٠,١ إلى نحو    ٢٠١٣/٢٠١٤العامة للسنة المالية    
 :يعلى ثالثة مكونات رئيسة ه

 .المصروفـــــات*  
 .حيازة األصول المالية*  
 .سداد أقساط القروض*  

 
 :  املصروفات-: أوال

 
زنـة العامـة للـسنة       مشروع الموا  يتبلغ تقديرات المصروفات ف   

 مليـون جنيـه مقابـل نحـو         ٦٩٢،٤٢١ نحـو    ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  
ـ         ٥٣٣،٧٨٥  موازنـة الـسنة الماليـة       يمليون جنيـه مقـدر لهـا ف

مليون جنيـه بنـسبة زيـادة        ١٥٨،٦٣٦، بزيادة قدرها    ٢٠١٢/٢٠١٣
 مليـون جنيـه عـن       ١٠٨،٦٣٦، كما بلغت هذه الزيادة نحـو        ٪٢٩,٧

مليون جنيـه وبنـسبة زيـادة        ٥٨٣،٧٨٥و  الموازنة المعدلة البالغة نح   
  .٪ ١٨,٦قدرها 

 
 المصروفات مرجعها   ي أن الزيادة المشار إليها ف     الجدير بالذكر ومن  

ارتفـاع   عن   الً، هذا فض  بحتميات األجور    األساس الزيادات المرتبطة     يف
سلع بال مجملها   يوالمرتبطة ف عالمية للسلع الغذائية المستوردة     األسعار ال 
، وأداء فوائد الدين العام وفقاً لمواعيـد اسـتحقاقها وزيـادة             التموينية
 .  صناديق المعاشات ي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة فياألعباء الت

 
ن مصروفات الموازنة تمثل الجانـب األعظـم مـن حجـم            إوحيث  

ـ         ؛ االستخدامات بالموازنة العامة للدولة     ي إذ تبلغ هـذه المـصروفات ف
 ي مليـار جنيـه مـن إجمـال        ٦٩٢,٤معروض نحو   مشروع الموازنة ال  
 . مليار جنيه٨٢٠,١االستخدامات البالغة 

  
 ) اإلنفاق العام( االستخدامات 
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فإنه من األهمية بمكان أن أعرض على حـضراتكم تقـسيم هـذه             

 : لكل منقًاالمصروفات وف
 

 .لمصروفات وفقاً للتقسيم اإلقتصادىا*  
 

 .لوظيفىالمصروفات وفقاً للتقسيم ا*  
 

 يقتصادالًوفقا للتصنيف ااملصروفات ) أ ( 
 

للموازنـة  االقتصادي  للتصنيف  وفقًا  تتمثل أهم عناصر المصروفات     
 :يأتيالعامة للدولة فيما 

 
 .األجور وتعويضات العاملين*  

 
 .شراء السلع والخدمات*  

 
 .الفوائد*  

 
 .الدعم والمنح والمزايا االجتماعية*  

 
 .المصروفات األخرى*  

 
 ".االستثمارات" المالية شراء األصول غير*  

 
 

 مـشروع موازنـة الـسنة  املـصروفات يفويوضح اجلدول التايل
ـــة  ـــة ٢٠١٣/٢٠١٤املالي ـــام مقارن ـــة للع ـــة املعدل ـــايلباملوازن   امل

٢٠١٢/٢٠١٣   : 
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(بالمليون جنيه)

مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة

٪مليون جنيه٪مليون جنيه٪مليون جنيه

١٧٢،١٥٩٢٤,٩١٤٢،٦٢٧٢٤,٤٢٩،٥٣٢٢٠,٧* األجور وتعويضات العاملين

٣٠،٧٠٥٤,٤٢٨،٧٦٥٤,٩١،٩٤٠٦,٧* شراء السلع والخدمات

١٨٢،٠٤٦٢٦,٣١٣٨،٦١٢٢٣,٧٤٣،٤٣٤٣١,٣* الفوائد

٢٠٥،٥٤٠٢٩,٧١٨٢،٨٣٨٣١,٣٢٢،٧٠٣١٢,٤* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٣٨،٢٩٢٥,٥٣٤،٣٢٥٥,٩٣،٩٦٧١١,٦* المصروفات األخرى

٦٣،٦٧٩٩,٢٥٦،٦١٨٩,٧٧،٠٦١١٢,٥* شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٦٩٢،٤٢١١٠٠,٠٥٨٣،٧٨٥١٠٠,٠١٠٨،٦٣٦١٨,٦اإلجمالى

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٦)
املصروفـــــــات
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 األجور وتعويضات العاملني
 

ـ " األجور وتعويضات العـاملين     " يقدر الباب األول      مـشروع   يف
مليـون   ١٧٢،١٥٩بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٤الموازنة العامة للسنة المالية     

موازنـة الـسنة    ب عن الربط المعدل   مليون جنيه    ١٤٢،٦٢٧جنيه مقابل   
 مليـون جنيـه بنـسبة       ٢٩،٥٣٢ بزيادة قدرهـا    ٢٠١٢/٢٠١٣المالية  
 .٪ ٢٠,٧زيادة 

 
 األجور وتعويضات العـاملين تمثـل نـسبة         اعتماداتويالحظ أن   

 مـشروع الموازنـة العامـة       ي من إجمالي مصروفات التشغيل ف     ٪٢٤,٩
 ٪٢١,٠مليون جنيه، كما تمثل نـسبة        ٦٩٢،٤٢١ها  ارللدولة البالغ مقد  

من إجمالي اإلنفاق العام لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلـغ           
 .مليون جنيه ٨٢٠،٠٦٨

 
 : هذا الشأن  يفروعيوقد 

 
 للقوانين والقرارات وما يرتبط     وفقًا التعديالت الحتمية    ةمراعاة كاف  •

تأمينيـة  بذلك من عالوات دورية وتـشجيعية وترقيـات ومزايـا           
 .وغيرها

 ١١٤الزيادة الناتجة من ضم العالوة الخاصة المقـررة بالقـانون            •
ـ   ، األساسيمن المرتب   % ٣٠ بنسبة   ٢٠٠٨لسنة    سـيتم   ي والت

حيث بلغت تقديرات   ؛  ١/٥/٢٠١٣ ي المرتب األساسي ف   إلىضمها  
 مليار جنيه بمـشروع     ١٧,٠األثر الناتج من ضم تلك العالوة بنحو        

  .الموازنة المعروض
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 ؛ تقررت على دخول بعض الفئات العاملة بالحكومة       يالتحسينات الت  •
مـن  % ٥٠مراعاة   أم كادر الشرطة    أمسواء بتطبيق بدل الجامعة     

 . األزهر يالعبء الخاص بتطبيق بدل اعتماد معلم

 ي خالل العام المـال    أوضاعها تم تقنين    يمراعاة تكاليف العمالة الت    •
٢٠١٢/٢٠١٣.  

 
 الدولة بتوفري أجـور التزامأكيد على أن ومن األهمية مبكان الت

 العاملني ومكافآتهم وحوافزهم إمنا يربز اهتمام الدولة ودورها يف
 :حتقيق اجلوانب االجتماعية واالقتصادية التالية

 
ـ     ٦,٠استيعاب نحو    •  الحكـومي  القطـاع    ي مليون موظف وعامل ف

  مليون موظف وعامل بالهيئات    ٠,٦بخالف   (ًعالكدرجات مشغولة ف  
 مليون مواطن يمثلـون     ٢٤وهو ما يوفر األمان لنحو      ) االقتصادية

 .هؤالء العاملين وأسرهم
 
 بلغت منـذ عـام      يمواصلة منح العالوات االجتماعية للعاملين والت      •

 مــن %٢٠١٢/٢٠١٣،٣٤٥ ي وحتــى العــام المــال٨٧/١٩٨٨
 من يوليـو    ًرا تقررت اعتبا  يالمرتبات األساسية ، شاملة الزيادة الت     

لمرسوم بقـانون   ل قًا وف ياألساس من األجر    %١٥وقدرها   ٢٠١٢
، وبمراعاة أن يتم ضم تلك العالوات إلى        ٢٠١٢لسنة  )    ٨٢(رقم  

  خمس سنوات من إقرار كل منها      ي بعد مض  يا سنو األساسيالمرتب  
ـ     ٢٠١٢/٢٠١٣ السنة المالية    ي حيث تم ف   ؛  ي ضم العـالوات الت

 مـن   %٢٩٥ها   وقـدر  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ يتقررت حتى العام المـال    
 .المرتبات األساسية
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 تتحملهـا الموازنـة     ي حجم األجور الت   ين هناك زيادات متتالية ف    إ •
ـ              الموازنـة العامـة للدولـة   يالعامة للدولة، فقد كانت األجـور ف

ـ       مليون جنيـه   ١،٤٥٢,٦ نحو   ٨٠/١٩٨١ عام        ي ثـم وصـلت ف
ـ       ٧،١١٨,٤ إلى نحو    ٩٠/١٩٩١عام       ي مليون جنيه، ثم بلغـت ف
     تقـدر   مليون جنيـه واآلن    ٢٨،٠٦٦,٥ نحو   ٢٠٠٠/٢٠٠١ عام
    وحــ بن٢٠١٣/٢٠١٤ مــشروع موازنــة الــسنة الماليــة يفــ

 .مليون جنيه ١٧٢،١٥٩
 

وال شك أن الصورة المتقدمة تعكس اهتمام الدولة المتزايد بالعاملين          

 أحد عناصر   هي مصر   يبالدولة وأسرهم، وتعبر بحق عن أن قوة العمل ف        

 الحكومة لتطوير مفهوم الوظيفـة العامـة        يوأن سع  ... الرئيسيةنتاج  اإل

 نحو المزيـد مـن التقـدم        اإلنتاجي الدفع بهذا العنصر     يستظهر آثارها ف  

 .واالرتقاء
 
 

ــدر * ــى  يفةأن األجــور املق ــوزع عل ــة املعــروض ت  مــشروع املوازن
 :يأغراضها األساسية على النحو اآلت
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(بالمليون جنيه)

مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة

٪مليون جنيه٪مليون جنيه٪مليون جنيه

٢٨،٤٣١١٦,٥٢٣،١٢٣١٦,٢٥،٣٠٨٢٣,٠* الوظائف الدائمة

٢،٤٠١١,٤٢،٠٧٥١,٥٣٢٥١٥,٧* الوظائف المؤقتة

٧٤،٢٠٠٤٣,١٥٩،٠٠٨٤١,٤١٥،١٩٢٢٥,٧* المكافـــآت

٢٠،٠٦٢١١,٧١٠،٥٠٥٧,٤٩،٥٥٦٩١,٠* البدالت النوعية

١٢،٦٦٤٧,٤١٠،٨٠٨٧,٦١،٨٥٦١٧,٢* المزايا النقدية

٢،٨٥٠١,٧٢،٦٦٧١,٩١٨٣٦,٨* المزايا العينية

١٧،٤٩٩١٠,٢١٢،٥٠٨٨,٨٤،٩٩١٣٩,٩* المزايا التأمينية

-٣٥,٩-١٤،٠٥٢٨,٢٢١،٩٣٢١٥,٤٧،٨٨٠* باقى أنواع األجور واالحتياطى

١٧٢،١٥٩١٠٠,٠١٤٢،٦٢٧١٠٠,٠٢٩،٥٣٢٢٠,٧اإلجمالى

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٧)
األجور وتعويضات العاملني
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 شراء السلع واخلدمات

   

وتشمل هذه االعتمادات متطلبات إدارة دوالب العمل الحكومي بمـا          

في ذلك مستلزمات األدوية واألغذية للمستشفيات والمدارس كما تحتـوي          

على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائيـة، وأيـضاً           

باء بمراعاة مقتضيات ترشـيد اإلنفـاق، وكـذلك         اعتمادات المياه والكهر  

 .تكاليف طبع الكتاب المدرسي

 

 ٢٠١٣/٢٠١٤ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة الماليـة        وقد ت 

 مليون جنيه مخصصة لشراء السلع والخـدمات الالزمـة          ٣٠،٧٠٥نحو  

 ٢٨،٧٦٥  ربط معـدل يقدر بنحـو     مقابل يومـإلدارة دوالب العمل الحك   

 ١،٩٤٠قـدرها    بزيـادة  ٢٠١٢/٢٠١٣ السنة الماليـة     يمليون جنيه ف  

 .٪ ٦,٧ زيادةمليون جنيه بنسبة 
 

 ٪٤,٤ المخصصة لشراء السلع والخدمات نسبة       عتماداتاالوتمثل    
 مشروع الموازنـة    ي المصروفات المخصصة للتشغيل ف    إجمالي من   ًباتقري

ة مليون جنيه، كما تمثـل نـسب       ٦٩٢،٤٢١العامة للدولة والمقدرة بمبلغ     

 اإلنفاق العام بمشروع الموازنة المعـروض والمقـدر         ي من إجمال  ٪ ٣,٧

 . مليون جنيه ٨٢٠،٠٦٨بمبلغ 

 

عتمادات على مكوناتهـا  توزيع هذه االويوضح اجلدول التايل  
 للـــسنة املاليـــة  مـــشروع املوازنـــة العامـــة للدولـــةاألساســـية يف

 :٢٠١٢/٢٠١٣ للسنة املالية بالربط املعدل؛ مقارنة ٢٠١٣/٢٠١٤
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(بالمليون جنيه)

مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة

٪مليون جنيه٪مليون جنيه٪مليون جنيه

٦،٧٥٢٢٢,٠٦،٣٦١٢٢,١٣٩٠٦,١* الخامات (أدوية وأغذية وغيرها)

١،١٧٤٣,٨٩٧٩٣,٤١٩٥١٩,٩* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل

١١٠٠,٤١٠٥٠,٤٦٥,٣* وقود وزيوت لسيارات الركوب

٩٧٥٣,٢٩٣٥٣,٢٤٠٤,٣* قطع غيار ومهمات

٣،٩٥٦١٢,٩٣،٦٩٢١٢,٨٢٦٤٧,٢* اإلنارة

٧٠٠٢,٣٥٩٨٢,١١٠٢١٧,١* المياه

-٢,٤-٤،٢٧٨١٣,٩٤،٣٨٤١٥,٢١٠٦* الصيانة

١،٢٢٢٤,٠١،٢٢٠٤,٢٢٠,١* نفقات الطبع

٢،٦٧٤٨,٧٢،٤٣١٨,٥٢٤٣١٠,٠* النقل واالنتقاالت

٣٥٣١,٢٣٤٩١,٢٥١,٤* البريد واإلتصاالت

٣٣٢١,١٢٨٧١,٠٤٥١٥,٥* نفقات تنفيذ أحكام قضائية

٢،١٢١٦,٩١،٩٦٤٦,٨١٥٧٨,٠* شراء سلع وخدمات للصناديق والحسابات الخاصة

٤،١٥٩١٣,٥٣،٩٦٢١٣,٨١٩٧٥,٠* باقى بنود الباب الثانى

١،٩٠٠٦,٢١،٥٠٠٥,٢٤٠٠٠,٠* إحتياطيات عامة

٣٠،٧٠٥١٠٠,٠٢٨،٧٦٥١٠٠,٠١،٩٣٩٦,٧اإلجمالى

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٨)
شراء السلع واخلدمات
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ــظ أن اال ــسلع واخلــدمات ويالح ــشراء ال ــدرة ل ــادات املق عتم
سامبشروع املوازنة املعروض تتمثل أسا

ً
 :يلي فيما 

 

  :املواد اخلام*  

 

ـ    ٦،٧٥٢ للمواد الخام نحو  بلغ المدرج      مـشروع   يمليون جنيه ف

      مليـون جنيـه    ٦،٣٦١  مقابـل  ٢٠١٣/٢٠١٤موازنة السنة الماليـة     

ـ  ـ بزي أي ٢٠١٢/٢٠١٣وازنة السنة المالية    ـمب ربط معدل  درها ـادة ق

 .  ٪٦,١ مليون جنيه بنسبة زيادة ٣٩١

 

 :  المتطلبات التاليةي تتمثل فوالمواد الخام

 

 مشروع موازنة 

٢٠١٣/٢٠١٤ 

 ربط معدل

٢٠١٢/٢٠١٣ 

 مليون جنيه مليون جنيه 

 ٣،١٠٦ ٣،٣١٥ وم األدوية واألمصال والطع-

ــد - ــدارس والمعاه ــة للم   األغذي

 والمرضى وبعض فئات العاملين

٢،٠٠٣ ٢،٠٥٤ 

 ١،٢٥٢ ١،٣٨٣ المواد الخام األخرى لمستلزمات التشغيل -

 ٦،٣٦١ ٦،٧٥٢ اإلجمالي
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 :ةاإلنار •
 
ـ  ةقدرت اعتمادات اإلنار     مـشروع موازنـة الـسنة الماليـة         ي ف

لسنة المالية  ل ربط معدل  مقابل    مليون جنيه  ٣،٩٥٦ بمبلغ   ٢٠١٣/٢٠١٤
مليـون   ٢٦٤ ا قـدره  بزيادةمليون جنيه    ٣،٦٩٢ قدره   ٢٠١٢/٢٠١٣

       اإلنارة تتضمن  اعتمادات ، ويالحظ أن     ٪ ٧,٢ زيادة قدرها جنيه وبنسبة   
ولهـا مقابـل    ،   جنيه مستحقات طرف قطاع الكهربـاء         مليون ١،٢٠٠

قطـاع الكهربـاء    باإليرادات على أساس إجراء تسويات بين مـستحقات         
 .طرف األجهزة الحكومية ومستحقات الخزانة العامة طرف قطاع الكهرباء

 
 :املياه •
 
ـ    اعتمـادات بلغت     ٢٠١٣/٢٠١٤ مـشروع موازنـة      ي الميـاه ف

ــو  ــل ٧٠٠نح ــه مقاب ــون جني ــدل ملي ــط مع ــة ل رب ــسنة المالي ل
 مليـون   ١٠٢ ا قـدره  بزيـادة  مليون جنيـه     ٥٩٨  قدره ٢٠١٢/٢٠١٣

ــسبة  ــه بن ــادةجني ــاه ٪١٧,١ زي ــداد بالمي ــاليف اإلم ــة تك  لمواجه
 .ة وبمراعاة ضوابط الترشيد الالزم

 
 :الصيانةنفقات  •
 
ــضمن   ــاداتتت ــة اعتم ــشروع موازن ــو ٢٠١٣/٢٠١٤ م  نح

 مليـون جنيـه     ٤،٣٨٤ مليون جنيه نفقـات الـصيانة مقابـل          ٤،٢٧٨
 قـدره   بخفـض  ٢٠١٢/٢٠١٣موازنـة الـسنة الماليـة       ربط معـدل ب   

 .٪٢,٤ مليون جنيه بنسبة ١٠٦
 
 الري نفقات الصيانة لتطهير وسائل      ي ف ًساوهذه النفقات تتمثل أسا    

 واإلنشاءات، وصيانة   المباني وترميم    مرافق وشبكات  والصرف، وصيانة 
، وصيانة اآلالت والمعـدات ووسـائل النقـل         والكباريالطرق والجسور   

 .وغيرها
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 :نفقات الطبع*  
 
يه لنفقات الطبـع   مليون جن  ١،٢٢٢يتضمن مشروع الموازنة مبلغ      

ـ  ربط معــدل بمــوازنة الـسنة       مليون جنيه    ١،٢٢٠مقابل   الية ـ الم
 قدرها  زيادة مليون جنيه بنسبة     ٢ ـادرهـ ق بـزيادة أي ٢٠١٢/٢٠١٣
 طبع الكتب   ي ، ومن الجدير بالذكر أن نفقات الطبع تتمثل أغلبها ف          ٪ ٠,٢

 .المدرسية 
  

 :النقل واالنتقاالت * 
 

ــغ اال ــادات المختبل ــل واالن عتم ــصة للنق ــاالت فــ ص  يتق
ــة   ــسنة الماليـ ــة للـ ــشروع الموازنـ ــو٢٠١٣/٢٠١٤مـ   نحـ

ــه  ٢،٦٧٤ ــون جني ــسنة    ملي ــة ال ــدل بموازن ــط مع ــل رب مقاب
 بزيــادة مليــون جنيــه  ٢،٤٣١ نحــو ٢٠١٢/٢٠١٣الماليــة 
ــدره ــسبة  ٢٤٣ اق ــه بن ــون جني ــدالت  ٪١٠,٠ ملي ــة مع لمواجه

 .الزيادة الطبيعية
 

 :يأتيك فيما وتتمثل االعتمادات المخصصة لذل
 
 ربط معدل مشروع موازنة 
 ٢٠١٢/٢٠١٣ ٢٠١٣/٢٠١٤ 
 ــــــــ ــــــــ 
 مليون جنيه مليون جنيه 

 ١،٦٩٨ ١،٩٣٦  للعاملين بالمناطق النائيةالنقديالمقابل * 
 ٤٨٧ ٤٩٧ للسفر بالداخلوبدل انتقال  وانتقاالتنقل * 
 ١٥٧ ١٥٧  للسفر بالخارجوبدل انتقال وانتقاالتنقل * 
 ٨٩ ٨٤  أخرى*
 ــــــــ ــــــــ 

 ٢،٤٣١ ٢،٦٧٤ اإلجمالي                 
 ــــــــ ــــــــ 
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 الفوائـــــد
  
 باعتبـاره أحـد     الحكـومي  الفوائد المستحقة على االقتـراض       هي 

ـ ،   تلجأ إليها الحكومة لتمويل أنـشطتها        يالمصادر الت   مـا   ًبـا  غال يوه
سـواء قـصيرة أو طويلـة       تكون فوائد مستحقة علـى أذون وسـندات         

 .األجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة
 

ـ  واألجنبية سدادها عن القروض المحلية      المطلوبر الفوائد   دقتُ  ي ف
 بمبلـغ   ٢٠١٣/٢٠١٤مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة         

ربـط معـدل   مليـون جنيـه    ١٣٨،٦١٢ مليون جنيه مقابل   ١٨٢،٠٤٦
 مليـون   ٤٣،٤٣٤ بزيادة قـدرها     ٢٠١٢/٢٠١٣ السنة المالية    ةبموازن

 .٪٣١,٣جنيه بنسبة زيادة 
 
ــسبة     ــروض ن ــد الق ــشكل فوائ ــالي  ٪ ٢٦,٣وت ــن إجم  م
ـ        اال  موازنـة الدولـة     يعتمادات المخصـصة لمـصروفات التـشغيل ف

 مـن   ٪٢٢,٢ مليـون جنيـه، كمـا تمثـل نـسبة            ٦٩٢،٤٢١والبالغة  
 يقـدر بنحـو     والـذي موازنة العامة    مشروع ال  يإجمالي اإلنفاق العام ف   

 . مليون جنيه٨٢٠،٠٦٨
 
 علـى واألجنبيـة توزيع الفوائد احملليـة ويوضح اجلدول التايل 

 مــشروع املوازنــة العامــة للــسنة املاليــة يف الرئيــسيةأنواعهــا 
 :٢٠١٢/٢٠١٣بالربط املعدل للسنة املالية مقارنة  ٢٠١٣/٢٠١٤
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(بالمليون جنيه)

مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة
٪٪٪

(أ) - الفوائد الخارجية

٧،٣٨٩٤,١٦،٠٠٣٤,٣١،٣٨٦٢٣,١* فوائد الدين العام الخارجى

-١٧,٧-٧٢٠,٠٨٨٠,١١٦* فوائد خارجية تسددها الجهات

٧،٤٦٢٤,١٦،٠٩١٤,٤١،٣٧١٢٢,٥جملة (أ) 

(ب) - الفوائد المحلية

٢٩،٩٤١١٦,٤١٤،٠٣٢١٠,١١٥،٩٠٩١١٣,٤* فوائد سندات البنك المركزى

٦٧،٧١٩٣٧,٢٥٢،٦٧٢٣٨,٠١٥،٠٤٧٢٨,٦* فوائد األذون على الخزانة العامة

٤٤،٢٩٨٢٤,٣٣٣،١٨٩٢٣,٩١١،١٠٩٣٣,٥* فوائد سندات الخزانة المصرية

٥٤٠٠,٣٣٢٠٠,٢٢٢٠٦٨,٨* فوائد سندات الزيادة فى رؤوس أموال البنوك

٩،٢٢٥٥,١٧،٨٣٨٥,٧١،٣٨٨١٧,٧* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين

١٩،١١١١٠,٥١٧،٦٠٠١٢,٧١،٥١١٨,٦* فوائد صكوك صناديق المعاشات

-٤٥,٤-٣،٧٥١٢,١٦،٨٧١٥,٠٣،١٢١فوائد أخرى متنوعة

١٧٤،٥٨٥٩٥,٩١٣٢،٥٢١٩٥,٦٤٢،٠٦٣٣١,٧جملة (ب) 

١٨٢،٠٤٦١٠٠,٠١٣٨،٦١٢١٠٠,٠٤٣،٤٣٤٣١,٣اإلجمالى

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٩)
الفوائــــــــد
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، ومـن األهميـة       مجملها فوائد حتميـة    يوالفوائد المشار إليها ف   
 مليون جنيـه تمثـل      ١٨٢،٠٤٦اإلشارة إلى أن هذه الفوائد البالغة نحو        

، وأهمية إبراز ذلك التأكيد علـى       ياإلجمال ي من الناتج المحل   ٪٨,٩نسبة  
ـ  الموازنة العامة للدولة يتعين أن       يأنه لدى قياس العجز ف      ًسـا ار أسا شُي

 قبل حساب فوائد القروض      الكلي ، وهو العجز  ي بالعجز األول  ُيسمىإلى ما   
ـ  ياإلجمال ي إلى الناتج المحل   يحيث تبلغ نسبة العجز الكل      مـشروع   يف

 مـدفوعات باسـتبعاد    (ي بينما يقتصر العجز األول    ٪٩,٦الموازنة العامة   
 .ياإلجمال ي من الناتج المحل٪٠,٨على ) الفوائد

 
 علـى   تُبنَـى جدر اإلشارة إلى أن تقديرات مستحقات الفوائد        كما ت  

ت واألذون والقـروض     من أسعار الفائدة الفعلية على الـسندا       لًّأساس ك 
 بمراعاة االفتراضات الخاصة باالقتراض المتوقـع خـالل         المستحقة حاليا 

، وعلى أساس سعر    ٢٠١٣/٢٠١٤الفترة القادمة والسنة المالية المقبلة      
 ي ف مدى االستقرار  وبمراعاة   القومي االقتصاد   يي والمتوقع ف  العائد السار 
تباع سياسة نقدية مساندة    ا إلى   يالمركز واتجاه البنك    ياألجنبسوق النقد   

 .لعملية التنمية االقتصادية
 
كما يتعين اإلشارة إلى أن الفوائـد علـى القـروض االسـتثمارية              

ــه فــ  ــدرها   يتوج ــالغ ق ــات والب ــصناديق المعاش ــا ل        معظمه
 مـن الدولـة بمنهجيـة جديـدة         ًمالتزاا وذلك    ؛  مليون جنيه  ١٩،١١١

قبل هذه الـصناديق بـأداء حقـوق صـناديق المعاشـات مـن عائـد                
ـ        بـدالً مـن رسـملتها لـدى بنـك           ًدااستثمار أموالها لدى الدولـة نق

 . ياالستثمار القوم
 
  بنك االستثمار  لتزاماتاوقد تم بالفعل نقل الجانب األكبر من        ،  هذا   

 حدود رصـيد    ي لصناديق التأمين والمعاشات إلى الخزانة العامة ف       يالقوم
، بحيث أصبحت الخزانة العامـة      يمديونية الخزانة لبنك االستثمار القوم    

  اإلطـار  هذا   ي المسئولة قبل الصناديق عن هذه األموال، وتم بالفعل ف         هي
 المعاشـات بنحـو     يإصدار صكوك على الخزانة العامة لصالح صـندوق       

ـ          ٢٠٥,٣  هـذا   ي مليار جنيه بسعر فائدة يتناسب مع أسعار السوق، وف
 . على أموال الصناديقظًااإلجراء تأكيد لحقوق أصحاب المعاشات وحفا
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 للفوائد علـى أمـوال      يالنقدكذلك فإن قيام الخزانة العامة بالسداد        
 نقلت إليها بموجب الصكوك الصادرة على الخزانة        يصناديق المعاشات الت  

 مكنتهـا    ؛  على توفير تدفقات وسيولة نقدية للصناديق      ًراساعد كثي العامة  
ن الخزانـة العامـة     أمن أداء كامل المعاشات المستحقة عليها ، خاصة و        

 ضمنا زيادة   ي إلى صناديق المعاشات وهو ما يعن      ياتسدد هذه الفوائد شهر   
 على هذه الـصكوك لـصناديق        معدل العائد الحقيقي الذي تؤديه الخزانة     

 تسدد الفوائد دفعة واحدة حال استحقاقها بعـد         أنمعاشات حيث األصل    ال
  .ًراشه) ١٢(انقضاء 

 
 حاليا بين وزارة المالية     القائمة األهم من ذلك هو المراجعة       أنعلى  

ووزارة التأمينات لتحديد المستحقات الفعلية لصناديق المعاشـات طـرف          
 وفقا لقـوانين صـدرت      الناتجة عن االلتزامات المقررة   الخزانة العامة ،    

نـه  أحيث تشير المراجعة الحالية إلـى  لتحسين أحوال أصحاب المعاشات     
 نحـو   ٣٠/٦/٢٠١٢ستحق لصناديق المعاشات طرف الخزانـة حتـى         ُي

 مليار جنيه مـن     ١٤,٢ تم توريق ما قيمته      مليار جنيه أخرى ،    ١٦٩,٨
 كـل    ،  لصالح صندوقي التأمينات   ةهذه المديونية بإصدار سند بهذه القيم     

،  ٢٠١٢/٢٠١٣سنويا خالل العام المـالي      % ٩فيما يخصه بسعر فائدة     
 سنوات وهو ما يحقـق      ١٠على أن ينظر فى توريق باقي المديونية على         

ثبات جانب من تلـك     إلصندوقى التأمينات ميزة نقدية سنوية من ناحية و       
 ومن ثم يصبح ما تم       ، خرىأ حدود ما يتم توريقه من ناحية        يالمديونية ف 

 مليار جنيـه    ٢٢١,٥ المعاشات نحو    يإثباته من مديونية لصالح صندوق    
 -: كما يلي حتى تاريخه

 مليار جنيه 
مقابل المديونية المنقولة من التزامات بنك االستثمار       

 . الخزانة العامة ي لتصبح عليالقوم
٢٠٥,٣ 

 لجدولة المديونية الناتج عن االلتزامات المقررة       قًاوف
رت لتحـسين أحـوال أصـحاب       لقوانين صـد   قًاوف

 .المعاشات 

١٤,٢ 

 ٢,٠ يكتوارالعجز االصكوك 
 ٢٢١,٥ اإلجمالي

 

-٥٣-



  

 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
  

" الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـة      " بلغت تقديرات الباب الرابع     
نحـو   ٢٠١٣/٢٠١٤ مـشروع الموازنـة العامـة للـسنة الماليـة            يف

ربط  مليون جنيه    ١٨٢،٨٣٨لك مقابل نحو    مليون جنيه، وذ   ٢٠٥،٥٤٠
 تقـدر بنحـو    بزيـادة  أي،  ٢٠١٢/٢٠١٣ السنة الماليـة     معدل بموازنة 

 . تقريباً٪١٢,٤زيادة قدرها مليون جنيه بنسبة  ٢٢،٧٠٢
 

 
 الـدعم والمـنح والمزايـا    اعتمـادات وعلى ضوء ما تقدم، فـإن     

ـ  تتمثل ٢٠١٣/٢٠١٤ مشروع موازنة السنة المالية      ياالجتماعية ف   ي ف
 : األساسية التاليةاالعتمادات

 مليون جنيه 
 ١٦٠،١٢٢ الدعم المخصص للسلع والخدمات*  
 ٥،٣٦٥ المنح المقدمة لجهات مختلفة*  
 ٣٣،٤٧٧ المزايا والمساعدات االجتماعية لصناديق*  

 االجتماعى   المعاشات والضمان 
 ٦،٥٧٦  واحتياطيات للدعم والمساعداتاعتمادات*  

 ـــــــ     المختلفة
 ٢٠٥،٥٤٠ اإلجمالى                                

 ـــــــ 
 

ــايل ــك اويوضــح اجلــدول الت ــع تل ــا ال توزي ــى بنوده عتمــادات عل
 : ٢٠١٢/٢٠١٣ املالية بالربط املعدل للسنة مقارنة الرئيسية

-٥٤-



(بالمليون جنيه)

مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة

٪مليون جنيه٪مليون جنيه٪مليون جنيه
* الدعــــم :

دعم السلع التموينية -٣٠،٨٣٤١٥,٠٢٦،٦٠٠١٤,٥٤،٢٣٤١٥,٩
دعم المواد البترولية -٠,٤-٩٩،٥٩٥٤٨,٥١٠٠،٠٠٠٥٤,٧٤٠٥-

دعم الكهرباء -١٣،٢٨٠٦,٥٥،٠٠٠٢,٧٨،٢٨٠١٦٥,٦
دعم تنشيط الصادرات -٣،١٠٠١,٥٣،١٠٠١,٧٠٠,٠

دعم المزارعين -٢،٩٧٨١,٤٥٧٣٠,٣٢،٤٠٥٤٢٠,١
دعم تنمية الصعيد -٦٠٠٠,٣٢٠٠٠,١٤٠٠٢٠٠,٠

دعم المناطق الصناعية -٤٠٠٠,٢٣٠٠٠,٢١٠٠٣٣,٣
دعم االدوية والبان األطفال -٣٠٠٠,١١٩٢٠,١١٠٨٥٦,٣

١٢٠٠,٠١٢٠٠,٠٠٠,٠- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة
١٦٠٠,٠١٥٦٠,٠٤٠,٠- دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي
٢٤٠٠,١٢٣٠٠,١١٠٤,٣- دعم التأمين الصحى على الطالب

دعم نقل الركاب -١،٤٣٤٠,٧١،٢٢٤٠,٧٢١٠١٧,٢
دعم فائدة القروض الميسرة -٨٠٠٠,٤٧٩٠٠,٤١٠١,٣
دعم إسكان محدودى الدخل -٥٧,١-٣٠٠٠,١٧٠٠٠,٤٤٠٠-

دعم شركات المياه -٧٥٠٠,٤٧٥٠٠,٤٠٠,٠
دعم االنتاج الحربى -١،٢٠٠٠,٦٨٦٠٠,٥٣٤٠٣٩,٥

التدريب   -٨٣,٣-٥٠٠,٠٣٠٠٠,٢٢٥٠-
دعم أشتراكات الطلبة -٣٧,٥-٢٥٠٠,١٤٠٠٠,٢١٥٠-

دعم الخطوط غير االقتصادية -٧٥٠٠,٤٥٠٠٠,٣٢٥٠٥٠,٠
الهيئة العامة للخدمات الحكومية -٣٣٠,٠
صندوق مركبات النقل السريع -٣٢٩٠,٢٢٤٥٠,١٨٤٣٤,١
٣٥٠٠,٢٢٠٥٠,١١٤٥٧٠,٧- صندوق دعم نشاط التمويل العقارى

دعم المنشات السياحية *١،٢٥٠٠١،٢٥٠
بنود أخرى  -١،٠٥٠٠,٥٥٣٩٠,٣٥١١٩٤,٨
١٦٠،١٢٢٧٧,٩١٤٢،٩٨٦٧٨,٢١٧،١٣٥١٢,٠جملة الدعم

-١٠,٨-٥،٣٦٥٢,٦٦،٠١٣٣,٣٦٤٧* المنــــح 
* مزايا إجتماعية :

معاش الضمان االجتماعى *٣،٢٣٤١,٦٢،٥٣٤١,٤٧٠٠٢٧,٦
معاش الطفل *٥٣٠,٠٤٧٠,٠٦١٢,٨

مساهمات فى صناديق المعاشات *٢٩،٢٠٠١٤,٢٢٤،٧٠٠١٣,٥٤،٥٠٠١٨,٢
أخرى *٩٩٠٠,٥٦٢٨٠,٣٣٦٢٥٧,٧

٣٣،٤٧٧١٦,٣٢٧،٩٠٨١٥,٣٥،٥٦٨٢٠,٠جملة مزايا إجتماعية
٤٧٦٠,٢٤٣٠٠,٢٤٦١٠,٧* اعتمادات إجمالية مدرج بموازنات الجهات
٦،١٠٠٣,٠٥،٥٠٠٣,٠٦٠٠١٠,٩* متطلبات إضافية وإحتياطيات

٢٠٥،٥٤٠١٠٠,٠١٨٢،٨٣٨١٠٠,٠٢٢،٧٠٣١٢,٤اإلجمالى

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (١٠)
الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية

-٥٥-



  

نح واملزايا االجتماعية يتبـني وبتحليل أهم عناصر الدعم وامل  :يما يأت
 

 الدعـــم : أوال
 
 :دعم السلع التموينية) أ(
 

 للسنة   للدولة  مشروع الموازنة العامة   ييقدر دعم السلع التموينية ف     

وذلك مقابل مبلـغ    ،   مليون جنيه    ٣٠،٨٣٤ بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  

حاليـة   الماليـة ال   ربط معـدل بموازنـة الـسنة      مليون جنيه    ٢٦،٦٠٠

 .٪١٥,٩ زيادة مليون جنيه بنسبة ٤،٢٣٤ بزيادة قدرها ٢٠١٢/٢٠١٣

 

 مليار جنيه لدعم رغيف     ٢١,٣ويتضمن دعم السلع التموينية نحو      

 الـشامية،   الـذرة  أو   يسواء من القمح المستورد أو القمح المحل      ؛  الخبز  

لدعم السلع  مليار جنيه    ١١,٥كما تتضمن اعتمادات السلع التموينية نحو       

  .تموينية األساسية التي تباع على البطاقة من السكر والزيت واألرزال

 

 الدعم املخصص للسلع التموينية وتوزيعاتـه ويوضح اجلدول التايل
 : على السلع

 

 

 
-٥٦-



نسبةقيمةالكمياتموازنة معدلةالكمياتمشروع موازنة

٪مليون جنيهألف طنمليون جنيهألف طنمليون جنيه

أوالً : السلع األساسية :

١- دعم الخبز

١١،٨١٤٥،٠٠٠٨،٤٩٨٦،٠٠٠٣،٣١٦٣٩,٠- القمح المستورد
-٣,٤-٧،٢١٢٣،٧٠٠٧،٤٦٤٣،٠٠٠٢٥٢- القمح المحلى
٤٢٠٢٥٠٢١٢١٠٠٢٠٨٩٨,٢- الذرة الشامية
١،٨٧٧١،٠٠٠٠٠١،٨٧٧٠,٠- دقيق مناقصات

٢١،٣٢٤١٦،١٧٤٥،١٥٠٣١,٨جملة دعم الخبز

-١٥,٨-٢٤،٦٤١٧٢٨٥،٥١٢٨٥٥٨٧١- الزيت التموينى
٣٤،٤٦٧١،٤٥٦٣،٤٨٨١،٢٥٠٩٧٩٢٨,١- السكر
٣٢،٣٦٢١،٣١٢١،٤٠٠٦٠٦٩٦٢٦٨,٧- األرز
-٤٠٠١٤١- الشاى

١١،٤٧٠٢٦،٥٧٥٦،٢١٩١١٢,٨جملة دعم السلع األساسية

(يخصم)

-٠١،٨٦٧-١،٨٦٧التغير فى المخزون

-٤٧١-٢٥١١٨-٩٣محصلة اإليرادات والمصروفات

٣٠،٨٣٤٢٦،٦٠٠٤،٢٣٤١٥,٩صافى دعم السلع التموينية

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (١١)
دعم السلع التموينية

مبشروع السنة املالية ٢٠١٤/٢٠١٣

-٥٧-



  

 :وليةدعم املواد البرت) ب(
 

ـ           مـشروع الموازنـة     يتبلغ تقديرات دعـم المـواد البتروليـة ف

مقابــل  مليــون جنيــه ٩٩،٥٩٥  نحــو علــى حــضراتكمالمعــروض

ــه  ١٠٠،٠٠٠ ــون جني ــسنة ملي ــة ال ــدل بموازن ــط مع ــة رب  المالي

، ويمثل هذا الدعم قيمـة مـا تتحملـه الدولـة نتيجـة               ٢٠١٢/٢٠١٣

ـ    لبيع هذه المواد بأسعار تقـل عـن تكلفـة توافرهـا             ي للـسوق المحل

ـ       أو اسـتيراد بعـضها مـن الخـارج ،           يسواء عن طريق اإلنتاج المحل

 بمقـدار   ي الحـال  يوقد تم خفض هـذا الـدعم بموازنـة العـام المـال            

 التوجـه العـام نحـو ترشـيد دعـم           إطـار  ي مليون جنيه ف   ٣٦،٣٠٠

ـ           مـن خـالل    ن مـستحقيه الحقيقيـي    ىالطاقة وقـصره مـا أمكـن عل

تهدف ضمان عـدم تـسريب هـذه المـواد           تس يمجموعة من اآلليات الت   

ـ   ي والت  غير قنواتها الشرعية   يف رفـع دعـم الـسوالر عـن         ي تتمثل ف

قطاع السياحة ، وبدء تطبيـق منظومـة توزيـع الـسوالر بالبطاقـات              

ـ    يالذكية على باق    ، مـع اإلبقـاء علـى        ٢٠١٣ يوليـو    ي القطاعـات ف

  ، يـر  الدعم الممنـوح للـصناعات الغذائيـة والمـزارعين دون تغي           يباق

 وانتهـاج أسـلوب مطـور        مليون جنيـه ،    ٢٤،٠٠٠ يوفر مبلغ    والذي

ـ       لتوزيع  يـوفر   والـذي  ٢٠١٣ يوليـو    ي البنزين بالبطاقـات الذكيـة ف

تطبيـق منظومـة توزيـع البوتاجـاز        وكذا    مليون جنيه ،   ٩،٧٠٠نحو  

 مليـون   ٢،٦٠٠ يـوفر    والـذي بالكوبونات علـى األسـر المـستحقة        

 .جنيه

 املـشروع ة يفــرر للمواد البرتوليــم املقــع الدويوضح اجلدول التايل
 :املعروض

-٥٨-



الدعمإيرادات البيعالتكاليف     الكميةاسم املنتج
الوزن 
النسىب

٪مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهألف طن

٨,١٪٤٠٤٢٦٥٠١٤٨٤٢٠٣٢٨١١٦غاز طبيعي 

٢٣,٠٪٤٥٠٠٢٦٤٥٧٣٥٧٩٢٢٨٧٨بوتاجاز 

١٩,٣٪٦٢٠٠٣٧٤٧٦١٨٢٥٩١٩٢١٧بنزين 

٠,٠٪١٥٦٠١٣٤٧كيروسين 

٣٩,٨٪١٣٢٣٤٧٥٠٠٩٣٥٣٣٢٣٩٦٧٧سوالر

٩,٧٪١٤٦٦٢٥٢٦٣٦٤٢٩٧٦٩٦٦٠مازوت 

١٠٠,٠٪٢٤١٧٨٦١٤٢١٩١٩٩٥٩٥اإلجمالي

جدول رقم (١٢)
دعم املنتجات البرتولية

مبشروع السنة املالية ٢٠١٤/٢٠١٣

-٥٩-



  

 :دعم الكهرباء) جـ(
 

يتــضمن مــشروع الموازنــة العامــة للدولــة للــسنة الماليــة 
 مليار جنيه لتغطية فـروق أسـعار المـواد          ١٣,٣ مبلغ   ٢٠١٣/٢٠١٤

 . إلنتاج الكهرباءةبترولية المستخدمال
  

  :دعم تنشيط الصادرات)   د (
يتضمن مـشروع الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة             

ــغ ٢٠١٣/٢٠١٤ ــصادرات   ٣،١٠٠ مبل ــدعم ال ــه ل ــون جني  ملي
 .المصرية 
 

 هـذا الـدعم ال يوجـه        أنومن األهمية بمكـان التأكيـد علـى         
 .   يتم تصديرها للخارجيلتو دعم للمنتجات اللمصدرين ، وإنما ه

 
أن الدعم المشار إليـه يـتم تـدبير جانـب           إلى  وتجدر اإلشارة   

منه من خالل ما يتم تحويله لصندوق دعم الـصادرات مـن كـل مـن                
 التجارة الخارجية وهيئـة الرقابـة علـى الـصادرات         الصناعة و وزارة  

 .والواردات
 

  :دعم املزارعني) هـ(
ية للدولة في رفع المعاناة عن صغار        مع أهداف السياسة المال    تمشيا
تقوم الدولة بدعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي مـن أسـمدة          ،  المزارعين

 من أعباء مواجهة بعض اآلفات الزراعيـة        باوبذور ومبيدات وتتحمل جان   
وتساهم في خفض أسعار التقاوي، وذلك باإلضافة إلى تقـديم القـروض            

مل الخزانة العامـة في سبيل     وتتح،  الميسرة لبعض األغراض الزراعية     
 .لمخصصة لإلنتاج  الزراعيذلك فروق فوائد هذه القروض ا

 
ــاوتب ــغ       ع ــديرات دعــم المــزارعين مبل ــد بلغــت تق ــذلك فق  ل
 مليـون جنيـه بمـشروع الموازنـة العامـة للدولـة للــسنة ٢،٩٧٨

ــة  ــغ  ٢٠١٣/٢٠١٤المالي ــذا المبل ــذكر أن ه ــدير بال ــن الج  ، وم
جنيـه لـدعم المحاصـيل الزراعيـة نتيجـة           مليـون    ٢،٢٥٠يتضمن  

توجه الدولة لشراء محصول القمـح والـذرة الـشامية مـن الفالحـين              
وذلــك لتــشجيع ؛ بأســعار تزيــد عــن متوسـط األســعار العالميــة 

 .ستراتيجية الالمزارعين على زراعة المحاصيل ا
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 :دعم نقل الركاب) و (
 

 واإلسـكندرية   يتمثل الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقـاهرة       و
والناتج عـن   ،  تغطية جزء من العجز الجاري المحقق بكل منهما         ل وذلك

، وذلك مراعاة للفئات    توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها االقتصادية       
 .محدودة الدخل

 
 وقـــد بلغـــت تقـــديرات دعـــم نقـــل الركـــاب مبلـــغ

ــة      ١،٤٣٤ ــسنة المالي ــة لل ــشروع الموازن ــه بم ــون جني ملي
 مليـون جنيـه بموازنـة العـام         ١،٢٢٤بل مبلـغ     مقا ٢٠١٣/٢٠١٤
 مليـون جنيـه بنـسبة       ٢١٠,٠ بزيـادة قـدرها      ٢٠١٢/٢٠١٣ يالمال

١٧,٢٪. 
 
 :يدعم األدوية والتأمني الصح)  ز (
 

تعمل الدولة جاهدة على مضاعفة الجهود لتوفير الخدمات الـصحية          
ـ         يف   المرافـق  ي مجاالتها المتكاملة من خالل االرتقاء بمستوى األداء ف

 ترتبط بالـصحة العامـة وتعزيـز المستـشفيات العامـة            ياألساسية الت 
 عن الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين من        الباألخصائيين، فض 

 شـأن التـأمين     ي ف ١٩٩٢لسنة  ) ٩٩(الدواء، وقد تضمن القانون رقم      
 مادته الثالثة أن أحـد مـصادر التمويـل هـو            ي على الطالب ف   يالصح

ـ      عن تتحملها الخزانة العامة     يسنوية الت االشتراكات ال   ي كـل طالـب ف
المدارس ورياض األطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصـة المعانـة          

هذا الشأن   ي من الدولة ف   را مباش ماوالمعاهد األزهرية، وهو ما يمثل دع     
 . مليون طالب ١٩ حوالي لعدد ياسنوجنيه  ١٢ لكل طالب بقيمة

 

-٦١-



  

تتحمله  األدوية وألبان األطفال يمثل ما       إن دعم وباإلضافة إلى ذلك ف   

الدولة من فروق التكلفة لمواجهة الخسائر الناتجة عن استيراد األدويـة           

 ويتم صـرف     ، وألبان األطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها االقتصادية       

 . وزارة الصحةي بذلك وههذا الدعم للجهة المنوطة

 

ـــة وأ  ــم األدوي ــديرات دع ــت تق ــد بلغ ـــال وق ـــان األطف لب

مليـون جنيـه بمـشروع الموازنـة         ٨٢٠  مبلـغ  يوالتأميـن الـصح  

ــة  ــسنة المالي ــغ ٢٠١٣/٢٠١٤لل ــل مبل ــه ٦٩٨ مقاب ــون جني  ملي

 مليـون   ١٢٢ بزيـادة قـدرها      ٢٠١٢/٢٠١٣ يبموازنة العـام المـال    

 .٪١٧,٤جنيه بنسبة 
 

 :دعم املناطق الصناعية) ح(
 

لمواجهة تكلفة   الصناعية   تم صرف هذا الدعم للهيئة العامة للتنمية      ي

من تحقيق  الهيئة   وذلك حتى تتمكن      ؛ البنية األساسية للمناطق الصناعية   

 إلـى زيـادة قـدرة المنـاطق         ي التنمية الصناعية، وبما يؤد    يأهدافها ف 

 .ارات وتشجيع التنافس فيما بينهاالصناعية على جذب االستثم

 

ليون جنيـه   م ٤٠٠ وقد بلغت تقديرات دعم المناطق الصناعية نحو      

 مليون  ٣٠٠ مقابل مبلغ    ٢٠١٣/٢٠١٤بمشروع الموازنة للسنة المالية     

 .٢٠١٢/٢٠١٣ يجنيه بموازنة العام المال
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 :دعم شركات املياه) ط(
 

 الفرق بين إيرادات واستخدامات     ي ف ساويتمثل دعم مياه الشرب أسا    
ن لتغطية الفرق بـي   ؛   موازناتها   ي ف يشركات المياه لتغطية العجز الجار    

، وذلـك     للتعريفة المقررة  طبقًا للمياه وسعر البيع لها      يقتصادالسعر اال 
 إلى ما تضمنته قرارات إنشاء تلك الشركات من تحمـل الخزانـة             دااستنا

ميـاه   وذلك لتحقيق سياسة الدولـة بتوصـيل          ؛ العامة بقيمة هذا الفرق   
 .الشرب النقية لكافة المناطق

 
مليون جنيه   ٧٥٠  نحو ت المياه شركاوقد بلغت تقديرات دعم     ،  هذا  

 وهو نفس المبلغ المعتمد     ٢٠١٣/٢٠١٤بمشروع موازنة السنة المالية     
 .٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة السنة المالية يف
 
 : القروض امليسرةفائدةدعم ) ي(
 

   القـروض الميـسرة نحـو      فائـدة قـد بلغـت تقديـرات دعــم      
، ومـن   ٢٠١٣/٢٠١٤مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية        ٨٠٠

ثم تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القـروض الميـسرة لإلسـكان             
اإلقراض الميسر لألسر الفقيـرة والمـشروعات التـصديرية         والشعبي،  

وغيرها، فضالً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القـروض عـن             
 .السنوات السابقة 

 
 : الدخلحمدوديدعم إسكان ) ك(
 

فير االعتمادات المالية الستكمال وتـسليم      تستهدف وزارة المالية تو   
  ،  الـدخل  محـدودي  إلسـكان    يكافة الوحدات الخاصة بالمشروع القوم    

ـ       ٣٠٠,٠قــد أدرج مبلـغ    و  مـشروع   ي مليون جنيه لهذا الغـرض ف
وهو المبلغ المقدر إلنهاء كافة األعمال المتعلقة       ،   ٢٠١٣/٢٠١٤موازنة  

 .بهذا المشروع 
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 :دعم تنمية الصعيد) ل (
 

 أدرج إطار جهود الدولة المتواصلة لدعم تنميـة الـصعيد فقـد             يف
مليون جنيـه مخـصص لهـذا        ٦٠٠ بمشروع الموازنة المعروض مبلغ   

  .الغرض
 
 :حملافظاتدعم اشرتاكات الطلبة واخلطوط غري االقتصادية با) م(

 
 لهيئة سكك حديد مـصر      التمويلي الهيكل   يإصالح الخلل ف   إطار   يف

نتيجة تحملها بأعباء اشتراكات الطلبة وبعض الفئات األخرى بأسعار تقل          
 تتحملها الهيئة عـن     ي عن التكلفة الحقيقية، فضالً عن الخسائر الت       راكثي

أن تـسهم   تشغيل بعض الخطوط غير االقتصادية بالمحافظات، فقد تقرر         
 تحمل الفرق بين التكلفة الفعليـة وبـين االشـتراكات           يالخزانة العامة ف  

 مليون جنيـه ، باإلضـافة       ٢٥٠المدعمة للطلبة والفئات األخرى بمبلغ      
 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئـة عـن تـشغيل بعـض             ٧٥٠لمبلغ  

 .الخطوط غير االقتصادية بالمحافظات
 

عروض على حضراتكم يتضمن    ومـن ثم فإن مشروع الموازنـة الم     
 مليون جنيه لدعم مرفق السكك الحديدية لمعاونة هـذا المرفـق            ١،٠٠٠

  . الدخلمحدودي خدمة المواطنين خاصة يالحيوى على أداء رسالته ف
 

 :صندوق متويل شراء بعض مركبات النقل السريع) ش (
 

 بإنشاء  ٢٠٠٩لسنة  ) ٤٧٠(صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
ويل شراء مركبات النقل السريع حيث يقوم الصندوق بـإحالل          صندوق تم 

سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة مقابل سداد قيمة ضريبة          
 جنيـه   ٥٠٠٠المبيعات والضريبة الجمركية عن كل سيارة بمـا يعـادل           

 مليـون جنيـه     ٣٢٩ وقد تـم إدراج مبلـغ        التوالي جنيه على    ٨٠٠٠و
 .بالمشروع المعروض

-٦٤-



  

 املنح واملساعدات واملزايا االجتماعية: ًثانيا 
 

 مشروع  يفجتماعية  والمزايا اال تقدر اعتمادات المنح والمساعدات     
مليـون   ٣٨،٨٤٢ بنحـو  ٢٠١٣/٢٠١٤الموازنة العامة للسنة المالية     

 :ي فيما يلساتتمثل أساجنيه 
 

المنح والمساعدات المقدمة لألغراض اإلنسانية واالجتماعية وتبلغ        -١
 :ي مليون جنيه موزعة كاآلت٥،٣٦٥

 مليون جنيه

        البيان
 مشروع 

٢٠١٣/٢٠١٤ 
 ٢٥٣٨  وإعانات اإلسعاف وغيرها الكلويين ومرضى الفشل عالج المواطن* 
 ٥٠٩ مساعدات من ريع األوقاف* 
 ٣٥٩ مساعدات الشباب والرياضة* 
مساعدات المهجرين وأسر المقاتلين والمساعدات الشهرية لألسـر        * 

 الفقيرة وغيرها
٣٣٦ 

 باألزهر ومكاتب تحفـيظ     االبتدائيإعانات المعاهد األزهرية وطالب     * 
 لقرآن والطلبة الوافدين باألزهرا

٧٧ 

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

  والشركة القومية للتوزيع األوسط

١١٦ 

إعانات لصناديق الرعاية االجتماعية للعاملين ونقابـة التجـاريين         * 
 وغيرها

٤٦٧ 

إعانات العالقات الثقافية الخارجية وصندوق دعم المعاهـد العليـا          * 
 ونقابة المعلمين

١٨ 

 ٩ صندوق التنمية الثقافية* 
 ١٤  الخارجيةمبانيصندوق * 
 ٤٥٠ صندوق دعم الطيران* 
 ٤٧٢ جهات أخرى* 

 ٥٣٦٥ مجلة املنح واملساعدات
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والمساعدات لها مقابل بـاإليرادات      من هذه المنح     باويالحظ أن جان  
 .مثل ريع األوقاف 

 
 وتبلـغ   يالمزايا االجتماعية لصناديق المعاشات والضمان االجتماع      -٢

 مليون جنيه تمثل مساهمات من الدولة لمعاونـة هـذه           ٢٩،٢٠٠
 ، باالضـافة إلـى      ها المقررة ألصـحاب   المبالغالصناديق فى صرف    

 .الفقيرة لألسر يتوفير معاشات الضمان االجتماع
 
؛ مخصصات لمعاش الضمان االجتماعى ومعاش الطفـل وغيرهـا           -٣

 . مليون جنيه ٣،٢٨٧حيث قدر لذلك 
 
  مليون جنيه.٩٩٠ وقدر لها  ،خرى متنوعةأمزايا اجتماعية  -٤
 

هذا بخالف التقديرات المدرجة للمتطلبات اإلضـافية واالعتمـادات         
ـ    ياإلجمالية األخرى المدرجة بموازنات الجهات والت       مـشروع   ي تبلـغ ف

 مليون جنيه لمواجهة    ٦،٥٧٦ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤الموازنة للسنة المالية    
ما يستجد من احتياجات خالل عام للدعم والمنح والمزايا االجتماعية توزع           

 :يكما يل
 

 مليون جنيه 
 ٦،١٠٠  عامياحتياط •

 ٤٧٦ اعتمادات إجمالية •

 ٦،٥٧٦ مجلة
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 املصروفات األخرى 
 

 مشروع الموازنـة العامـة للـسنة        ي المصروفات ف  وقد قدر لهذه  

 ٣٤،٣٢٥ مليـون جنيـه مقابـل        ٣٨،٢٩٢ مبلغ   ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  

ها ربزيـادة قـد    ٢٠١٢/٢٠١٣ للسنة الماليـة     معدلمليون جنيه كربط    

 . ٪ ١١,٦ ةمليون جنيه بمعدل زياد ٣،٩٦٧
 

وتمثل هذه االعتمادات الحتميات المرتبطـة بالمتطلبـات القوميـة          

 الهيئات والمؤسـسات    يالتخصصية واالشتراكات ف  وويالت الجارية   والتح

     . لى ذلكإوالتعويضات والغرامات وما 
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 شراء األصول غري املالية " االستثمارات"
 

بمشروع " االستثمارات  " بلغت تقديرات شراء األصول غير المالية       
 مليون جنيه مقابـل     ٦٣،٦٧٩  نحو ٢٠١٣/٢٠١٤موازنة السنة المالية    

 ٢٠١٢/٢٠١٣ مليون جنيه ربط معدل بموازنة السنة الماليـة          ٥٦،٦١٨
 .٪ ١٢,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٧،٠٦١بزيادة قدرها 

 
عتمـادات شــراء األصــول      اوبصفـة عامـة فقد تم تـوزيع      

 علــى   ٢٠١٣/٢٠١٤ السنة الماليـة     يف" االستثمارات"غيـر الماليـة   
 :يالنحو الموضح بالجدول التالموازنـات األجهزة المعنيـة على 

 
)١٣(جدول رقم   

"االستثمارات"شراء األصول غري املالية   
 البيــــــــان ٢٠١٣/٢٠١٤مشروع موازنة 

 النسبي الوزن  القيمـــــة

 
 الجهـاز اإلداري -

 مليون جنيه
٣٠،٢٧٣ 

٪
٤٧،٥ 

 ٥,٨      ٣،٦٧٢ اإلدارة المحلية -
 ٤٤,٧ ٢٨،٤٣٤ الهيئات الخدمية -
 ٠,٤ ٣٠٠,٠ يضات فروق األسعار للمقاولينتعو -
 ١,٦ ١،٠٠٠ احتياطيـــات -

 ١٠٠ ٦٣،٦٧٩ إمجايل
 

 :الرئيسيةويوضح اجلدول التايل توزيع االستثمارات على مكوناتها 
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(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣
املوازنة املعدلةاملوازنةمشروع موازنة

(١)(٢)(٣)

* مبانى وإنشاءات :

x٧،٧٣٥٧،١٠٣٧،١٠٣٦٣١٦٣١ مبانى سكنية
x١٣،٢٧٠١٢،٤٥٠١٢،٤٥٠٨٢٠٨٢٠ مبانى غير سكنية

x٢١،٨٩٦١٧،٦٤٧١٨،٦٤٧٤،٢٤٩٣،٢٤٩ تشييدات

٤٢،٩٠١٣٧،٢٠٠٣٨،٢٠٠٥،٧٠١٤،٧٠١جملة

* االت ومعدات ووسائل نقل :

x١،٦٤٦١،٠٥٨١،٠٥٨٥٨٨٥٨٨ وسائل نقل 
x١٨٩١٥٥١٥٥٣٤٣٤ وسائل انتقال 
x١٠،٦٠٣٩،٢٨٤٩،٢٨٤١،٣١٩١،٣١٩ اآلت ومعدات
x٢٨٣١٦٣١٦٣١٢٠١٢٠ عدد وادوات
x١،٥٦٧١،٣٨١١،٣٨١١٨٦١٨٦ تجهيزات

١٤،٢٨٨١٢،٠٤١١٢،٠٤١٢،٢٤٧٢،٢٤٧جملة

* أصول ثابتة أخرى :
-٨-x٤٨٥٧٥٧٨ ثروة حيوانية ومائية ( اصول زراعية )

-٨-٤٨٥٧٥٧٨جملة

٥٧،٢٣٧٤٩،٢٩٧٥٠،٢٩٧٧،٩٤٠٦،٩٤٠إجمالى األصول الثابتة

* االصول الطبيعية :

x١،١٠٨٩٢٢٩٢٢١٨٦١٨٦  شراء أراضى
x٣٠٢٣٢٣٧٧ تمهيد وأستصالح أراضى

١،١٣٩٩٤٥٩٤٥١٩٣١٩٣جملة

-٤١-x١٩٦٠٦٠٤١  فوائد سابقة على بدء التشغيل
-٢٠٠-x٥٩٢٧٩٢٧٩٢٢٠٠  البعثات

-٢٥-x٢،١٦٠٢،١٨٥٢،١٨٥٢٥  ابحاث ودراسات للمشروعات االستثمارية
-٣٠٦-x١،٢٣٣١،٥٣٨١،٥٣٨٣٠٦  دفعات مقدمة

x٣٠٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠  تعويضات المقاولين عن فروق أسعار
x١،٠٠٠٦٥٠٦٥٠٣٥٠٣٥٠ إحتياطيات عامة 

٦٣،٦٧٩٥٥،٦١٨٥٦،٦١٨٨،٠٦١٧،٠٦١إجمالى االستثمارات

البيان
التغري٢٠١٣/٢٠١٢

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (١٤)
االستثمارات ومكوناتها الرئيسية
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 : الوظيفي لتقسيملًاملصروفات وفقا –ب 
 

 بـشأن   ١٩٧٣ لـسنة    ٥٣ المادة الرابعة من القـانون رقـم         يتقض
 بأن تُعد   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧ والمعدل بالقانون رقم     –الموازنة العامة للدولة    

قتـصادى ألوجـه    ال لكل من التصنيف ا    قًاامة للدولة وتنفذ وف   الموازنة الع 
 للجهـات والوحـدات، كمـا تعـرض         ينشاط الدولة والتـصنيف اإلدار    

 . ألنشطة الدولةالوظيفيللتصنيف  قًاوفالمصروفات وتقدم 
 
وقد عرضت على حضراتكم فيمـا سـبق المـصروفات بمـشروع             

وجملتهــا   ٢٠١٣/٢٠١٤الموازنــة العامــة للدولــة للــسنة الماليــة 
ألوجه نـشاط    يقتصادالللتصنيف ا  قًاوف  مليون جنيه موزعة   ٦٩٢،٤٢١

 مـن أجـور،     الدولة ، ومن ثم فقد تم إيضاح أبواب الموازنة المختلفـة          
 ومصروفات  وشراء سلع وخدمات، وفوائد، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية       

 .)ثماراتستاال( غير مالية ، وشراء أصولخرىأ
 
 أتشرف بأن أعرض على حـضراتكم       بالقانون،ومن ثم ، والتزاما      

 وفقـاً    مليون جنيـه موزعـة     ٦٩٢،٤٢١الموازنة وجملتها   مصروفات  
 ونظـام  ألنشطة الدولة المختلفة من خـدمات عامـة،          الوظيفيللتصنيف  

سكان والمرافـق،   القتصادية، وحماية البيئة، واإل   األمن العام، والشئون ا   
ينيـة، والتعلـيم، والحمايـة      والصحة، والشباب والثقافة والـشئون الد     

 .االجتماعية
 
 االعتمـادات   )٢١(والجـدول رقـم     ) ٢٠(الجدول رقـم    ويوضح    

 ألنشطة الدولـة    الوظيفيالمخصصة لألنشطة المشار إليها وفقاً للتصنيف       
 ٢٠١٣/٢٠١٤ مشروع الموازنة العامة للـسنة الماليـة         تضمنهحسبما  

 .٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة السنة المالية يمقارنة بنظيرتها ف
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(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣
املوازنة املعدلةاملوازنةمشروع موازنة

(١)(٢)(٣)

٢٤٠،٢٢٨١٨٣،٠٤١١٩٨،٧٦٩٥٧،١٨٧٤١،٤٥٩* الخدمات العامة

٣٢،٦٨١٢٦،٣٣١٢٦،٣٣١٦،٣٥٠٦،٣٥٠* النظام العام وشئون السالمة العامة

٣٦،١٦٠٣١،٥٦٢٣١،٨٣٣٤،٥٩٨٤،٣٢٧* الشئون االقتصادية

١،٤٦٠١،٢٥٧١،٢٥٧٢٠٣٢٠٤* حماية البيئة

٢٢،٠٠٣١٧،١٨٥١٧،١٨٥٤،٨١٨٤،٨١٨* اإلسكان والمرافق المجتمعية

٣٢،٧٣٦٢٧،٤١٣٢٧،٤١٣٥،٣٢٣٥،٣٢٣* الصحة

٢٣،٤٠٣٢٠،٣٦٦٢٠،٣٦٦٣،٠٣٧٣،٠٣٧* الشباب والثقافة والشئون الدينية

٨١،٢٥١٦٤،٠٣٤٦٤،٠٣٤١٧،٢١٧١٧،٢١٧* التعليم

١٩١،٥٥٢١٣٥،٠٦٨١٦٩،٠٦٨٥٦،٤٨٤٢٢،٤٨٤* الحماية اإلجتماعية

٣٠،٩٤٧٢٧،٥٢٩٢٧،٥٢٩٣،٤١٨٣،٤١٨* أنشطة وظيفية متنوعة

٦٩٢،٤٢١٥٣٣،٧٨٥٥٨٣،٧٨٥١٥٨،٦٣٦١٠٨،٦٣٦اإلجمالى

األنشطة الوظيفية
التغري٢٠١٣/٢٠١٢

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (١٥)
التصنيف الوظيفى ملصروفات املوازنة 

ًوفقا ألنشطة الدولة
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(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣
٢٠١٢/٢٠١١

مشروع 
الموازنة

موازنة
موازنة معدلة

فعلى

ت العامة
* الخدما

٢٨،٠٠١
١١،١٢٨

١٨١،٧١٣
٦،٩٥٣

٤،١٥٥
٨،٢٧٨

٢٤٠،٢٢٨
١٨٣،٠٤١

١٩٨،٧٦٩
١٣٨،٦١٨

* النظام العام وشئون السالمة العامة
٢٧،١٧٢

٢،١٧٢
٠

٣٩٨
٩٥٨

١،٩٨١
٣٢،٦٨١

٢٦،٣٣١
٢٦،٣٣١

٢٧،٥٨٤

صادية
* الشئون االقت

١٢،٤٨٥
٣،٣٤٣

١٨٠
٣،٩٨٣

٨٩١
١٥،٢٧٨

٣٦،١٦٠
٣١،٥٦٢

٣١،٨٣٣
٢٦،٦٩٢

* حماية البيئة
٥٩١

٥٢٠
٠

٧
١١

٣٣١
١،٤٦٠

١،٢٥٧
١،٢٥٧

١،٤٤٤

* اإلسكان والمرافق المجتمعية
٧٩٩

٢٧١
٩٦

٣٥٤
٢٣

٢٠،٤٦٠
٢٢،٠٠٣

١٧،١٨٥
١٧،١٨٥

١١،٤٩٥

صحة
* ال

١٨،٣٩٣
٦،١٦٣

٢٠
٢،٦٣١

٦٠١
٤،٩٢٨

٣٢،٧٣٦
٢٧،٤١٣

٢٧،٤١٣
٢٢،٤٩٢

ب والثقافة والشئون الدينية
* الشبا

١٥،٢٧٥
١،٥٥٢

١
١،٦٣٥

٥٣٣
٤،٤٠٧

٢٣،٤٠٣
٢٠،٣٦٦

٢٠،٣٦٦
١٧،٤٩٦

* التعليم
٦٧،٥١٣

٥،٤٤٩
٣٥

١٧٣
٣٩٦

٧،٦٨٥
٨١،٢٥١

٦٤،٠٣٤
٦٤،٠٣٤

٥٦،٤٠٩

* الحماية اإلجتماعية
١،٨٣٧

٧٤
١

١٨٩،٤٠٦
١٨

٢١٦
١٩١،٥٥٢

١٣٥،٠٦٨
١٦٩،٠٦٨

١٤٢،٥١٨

* أنشطة وظيفية متنوعة
٩٣

٣٣
٠

٠
٣٠،٧٠٦

١١٥
٣٠،٩٤٧

٢٧،٥٢٩
٢٧،٥٢٩

٢٦،٢٤٤

اإلجمالى
١٧٢،١٥٩

٣٠،٧٠٥
١٨٢،٠٤٦

٢٠٥،٥٤٠
٣٨،٢٩٢

٦٣،٦٧٩
٦٩٢،٤٢١

٥٣٣،٧٨٥
٥٨٣،٧٨٥

٤٧٠،٩٩٢

شراء 
السلع 
ت
والخدما

الفوائد
الدعم والمنح 

والمزايا 
اإلجتماعية

ت 
صروفا

الم
ى
األخر

صول 
شراء األ

غير المالية 
ت)
(االستثمارا

٢٠١٣/٢٠١٢

األنشطة الوظيفية
األجور 

ت 
ضا
وتعوي

العاملين

جدول رقم (١٦)
املصروفات بالتصنيف الوظيفى على مستوى أبواب املصروفات

ملشروع موازنة السنة املالية ٢٠١٤/٢٠١٣
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ًثانيا
 :حيازة األصول املالية -

 

ـ    تمثل حيازة األصول المالية؛      بعـض   يمساهمات الخزانة العامة ف

ـ   ي تعان يالهيئات االقتصادية الت    هياكلهـا التمويليـة، وكـذلك       ي خلالً ف

مساهمات الخزانة إلصالح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضالً عن          

العامـة   الخزانـة    على ًماتعد التزا  يالقروض المتاحة لبعض الجهات والت    

 .لدولةل

 

ـ      وتقدر االعتمادات المدرجة    مـشروع   ي لحيازة األصول الماليـة ف

وذلك   ، مليون جنيه  ١٣،١٩٣ بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٤موازنة السنة المالية    

 بنـسبة  مليون جنيـه     ٥،١١٩بزيادة قدرها    مليون جنيه    ٨،٠٧٤مقابل  

 الزيادة  هذهوترجع  ،  ٢٠١٢/٢٠١٣ السنة المالية    موازنةعن   % ٦٣,٤

  :يإلى ما يل

ـ  اإلقـراض   مليون جنيه ضـمن    ١،٢٥٠ مبلغ   إدراج -١ صندوق  ل

  .ت السياحيةآبالمنش" الطاقة المتجددة"حماية البيئة الستخدام  

 ١،٤١٣زيادة مساهمات الخزانة بالهيئات االقتـصادية بمبلـغ          -٢

 .مليون جنيه نتيجة لتمويل االستثمارات 
 مليون  ٦٧٣ بمبلغ   ي  صندوق النقد الدول    يحصة مصر ف  زيادة   -٣

 .جنيه 
مديونيـة هيئـة    "لكهرباء مصر   الشركة القابضة    يالمساهمة ف  -٤

 . مليون جنيه ٢٧٥ بمبلغ "كهربة الريف

 
 :صول املالية أل تفاصيل حيازة اويوضح اجلدول التايل
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(بالمليون جنيه)

مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة

٪مليون جنيه٪مليون جنيه٪مليون جنيه

٣،٧٩٥٢٨,٨١،٩٨٨٢٤,٦١،٨٠٧٩٠,٩* مساهمات للهيئات االقتصادية

١،٦٠٩١٢,٢١،٣٣٤١٦,٥٢٧٥٢٠,٦* مساهمات فى شركات

١،٢٩٥٩,٨١٣٥١,٧١،١٦١٨٦٢,٨* قروض متنوعة

٣،٦٨٤٢٧,٩٣،٠٠٦٣٧,٢٦٧٨٢٢,٥* مساهمات فى مؤسسات دولية

٢٥٠١,٩٢٥٠٣,١٠٠,٠* مساهمات فى صندوق الهيكلة

٢،٥٦٠١٩,٤١،٣٦٢١٦,٩١،١٩٨٨٨,٠* أخرى

١٣،١٩٣١٠٠,٠٨،٠٧٤١٠٠,٠٥،١١٨٦٣,٤اإلجمالى

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (١٧)
حيازة األصول املالية
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 : القروضسداد أقساط -:الثاً ث
 

 مشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة          ييبلغ المقدر ف  
 حل موعـد    ي الت واألجنبية لسداد أقساط القروض المحلية      ٢٠١٣/٢٠١٤

 وذلـك مقابـل      ، مليون جنيه  ١١٤،٤٥٤سداد أقساطها أو إهالكها نحو      
 . ٢٠١٢/٢٠١٣  السنة الماليةموازنةبمليون جنيه  ٩٣،٥١٧

 
 :ي مشروع الموازنة فيما يأتيقروض المقررة فوتتمثل أقساط ال

 
 )١٨(جدول رقم 

 سداد أقساط القروض احمللية واألجنبية
 )   بالمليون جنيه                                                                                      (

٢٠١٢/٢٠١٣ ٢٠١٣/٢٠١٤ 
 البيان

 ربط معدل مشروع موازنة
 ٨١،٨٦٠ ٩٩،٦٤١ ط القروض المحليةأقسا* 
 ١١،٤٩٠ ١٤،٦٤٤ أقساط القروض األجنبية*  
 ١٦٧ ١٦٩ سداد القروض اإلجمالية*  

  ٩٣،٥١٧  ١١٤،٤٥٤ إجمالي
 

ما يحل   على إهالك    يالمشار إليها تنطو  ويالحظ أن أقساط القروض     
أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين اإلشارة إلـى            

حتـسب ضـمن مكونـات عجـز        يأن سداد القروض وإهالك السندات ال       
لتزامات المسددة باالسـتبعاد    الالموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه ا      
 الزيـادة  يوذلك لتحديد صاف. من مصادر التمويل أو من االقتراض الجديد    

 . الدين العاميالحقيقية ف
 

ة للموازنة، ويمثـل    فهذا السداد للقروض والسندات يمثل عامل قو      
 . ياالجنب أو ي لحجم الدين العام سواء المحليا حقيقضاتخفي

-٧٥-



  

 
 
 

 
 
 
 

يتضح من الصورة اإلجمالية الستخدامات وموارد الموازنة بالجدول        
 مشروع الموازنة العامة للسنة الماليـة       ي أن إجمالى هذه الموارد ف     لتالىا

 مليار جنيه موزعة على ثالثة مكونات       ٨٢٠,١ يبلغ نحو    ٢٠١٣/٢٠١٤
 :يرئيسة ه
 

 .اإليرادات العامة*  
 .الماليةالمتحصالت من حيازة األصول *  
 .االقتراض وإصدار األوراق المالية*  

 
 :  العامة املشار إليهااملوارد ويوضح اجلدول التايل

 

  
 املوارد العامة
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مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة

٪مليون جنيه٪مليون جنيه٪مليون جنيه

اإليرادات العامة العامة

٣٥٦،٩٢٥٤٣,٥٢٦٦،٩٠٥٣٨,٩٩٠،٠٢٠٣٣,٧* اإليرادات الضريبية

-٧٣,٩-٢،٣٥٨٠,٣٩،٠٢١١,٣٦،٦٦٤*المنــــــح

١٣٧،٨٦٣١٦,٨١١٧،٥٤٩١٧,٢٢٠،٣١٣١٧,٣* اإليرادات األخرى

٤٩٧،١٤٥٦٠,٦٣٩٣،٤٧٦٥٧,٤١٠٣،٦٦٩٢٦,٣جملة اإليرادات العامة العامة

-١٧,٧-١١،٢٢٤١,٤١٣،٦٣٨٢,٠٢،٤١٣* المتحصالت من مبيعات األصول المالية

٣١١،٦٩٨٣٨,٠٢٧٨،٢٦٣٤٠,٦٣٣،٤٣٦١٢,٠* االقتراض وإصدار األوراق المالية

٨٢٠،٠٦٨١٠٠,٠٦٨٥،٣٧٦١٠٠,٠١٣٤،٦٩٢١٩,٧إجمالى الموارد العامة

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (١٩)
املوارد العامة
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 :اإليرادات العامة -:ًأوال 

 
 يتم تحصيلها من عمليـات التـشغيل وأداء        يدات الت  اإليرا يوتتمثل ف 

ـ          الموازنـة   يالنشاط المباشر وغير المباشر للوحدات والجهات الداخلة ف
 اإليرادات الضريبية بأنواعها المختلفة مـن       سا  العامة للدولة، وتشمل أسا   

 .ضرائب على الدخول وضرائب المبيعات والضرائب الجمركية
 

ة علـى المـنح المحـصلة مـن الـداخل           كما تشتمل اإليرادات العام   
ـ       الفـوائض  يوالخارج، وكذلك على اإليرادات األخرى المتمثلة أساسـا ف

واألرباح المحققة من الهيئات االقتصادية وشركات قطاع األعمـال العـام           
 .فضال عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة

 
لماليـة  قدرت اإليرادات العامة في مشروع الموازنة العامـة للـسنة ا          

 ٣٩٣،٤٧٥  مليـون جنيــه ، مقابـل      ٤٩٧،١٤٥ بنحـو   ٢٠١٣/٢٠١٤
، أي بزيادة قـدرها      ٢٠١٢/٢٠١٣مليون جنيه في موازنة السنة الماليـة       

، في ضوء التحسن التـدريجي      ٪٢٦,٣ مليون جنيه بنسبة زيادة      ١٠٣،٦٧٠
ـ    في النشاط االقتصادي وخاصة بعد استقرار األوضاع السياسية         ي وكـذلك ف

 . يتم مناقشتها يجراءات والتشريعات الضريبية التضوء اإل
 

 مليون جنيـه نـسبة      ٤٩٧،١٤٥وقدرها  اإليرادات العامة   تغطى  و
 مليون  ٦٩٢،٤٢١ من حجم المصروفات العامة للموازنة البالغة        ٪٧١,٨
 . جنيه

 

 :  اإليرادات العامة املشار إليهاويوضح اجلدول التايل
 

-٧٨-



(بالمليون جنيه)

مشروع موازنة
الوزن 
النسىب

املوازنة املعدلة
الوزن 
النسىب

نسبةقيمة

٪مليون جنيه٪مليون جنيه٪مليون جنيه

٣٥٦،٩٢٥٧١,٨٢٦٦،٩٠٦٦٧,٨٩٠،٠١٩٩٦,٨* اإليـرادات الضريبيـــة :

-٧٣,٩-٢،٣٥٨٠,٥٩،٠٢١٢,٣٦،٦٦٤* المنــــــــح

١٣٧،٨٦٣٢٧,٧١١٧،٥٤٩٢٩,٩٢٠،٣١٣١٧,٣* اإليـرادات غيـر الضريبيـة 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها

٤٩٧،١٤٥١٠٠,٠٣٩٣،٤٧٦١٠٠,٠١٠٣،٦٦٩٤٠,٢اإلجمالى

البيان
التغري٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٢٠)
اإليرادات العامة
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 تتكـون   ي العناصر الثالثة أو األبواب الثالثة الت      يليوسنتناول فيما   

 :  يات العامة وهمنها اإليراد
 

 .الضرائــــب •
 .المنــــــح •
 .اإليرادات األخرى •

 
 

 :اإليرادات الضريبية)      أ (
 

تعد الضرائب أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة لما تمثلـه           
 والـذي  المتنـامي  الحكـومي  تمويل اإلنفاق    يسهم ف ُي حقيقيمن مورد   

د هـذا المـصدر علـى        مختلف المجاالت، ويساع   يتضطلع به الدولة ف   
 التمويلية على الخزانة العامة للدولة، ومن ناحية أخرى         األعباءتخفيض  

 تستخدمها الدولـة    يفإن الضرائب تعد من أهم أدوات السياسة المالية الت        
 إطـار مراعـاة     يلتحقيق أهداف خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ف      

 .يالبعد االجتماع
 

 كافة ما تحصله الدولة من إيـرادات        ي ف اإليرادات الضريبية تتمثل  
كانت يعات الملزمة بهذه الضرائب سواء      ضريبية حددتها القوانين والتشر   

و ضرائب ورسوم جمركية أو غيرهـا       ضرائب عامة أو ضرائب مبيعات أ     
 .من اإليرادات الضريبية

 
 مشروع الموازنة العامة للسنة     يوقد بلغت تقديرات هذه الضرائب ف     

 ٢٦٦،٩٠٥ مقابل، مليون جنيه  ٣٥٦،٩٢٥ نحو ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  
 .٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة السنة المالية يمليون جنيه ف

 
ومن ثم فإن تقديرات مشروع الموازنة من هذه الضرائب تزيد عن           

 مليون جنيه بنسبة زيـادة      ٩٠،٠٢٠موازنة السنة المالية الحالية بنحو      
٣٣,٧٪. 
 

دات الـضريبية  تطـورات حـصيلة اإليـراالتايلويوضح اجلدول 
ــديراتها يف املاليــةخــالل الــسنوات ــه بتق ــسابقة مقارن  مــشروع  ال

 : ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة املالية املوازنة 
 

-٨٠-



(بالمليون جنيه)

معدل النمو عن السنة 
السابقة (تقديرات)

٪
٢٠٠٥/٢٠٠٤٧٩،٨٤٢٧٥،٧٥٩٢٠,٥

٢٠٠٦/٢٠٠٥٨١،٦٠٧٩٧،٧٧٩٢,٢

٢٠٠٧/٢٠٠٦١٠٥،٦٤٥١١٤،٣٢٦٢٩,٥

٢٠٠٨/٢٠٠٧١٢٠،٨٢٤١٣٧،١٩٥١٤,٤

٢٠٠٩/٢٠٠٨١٦٦،٥٧٠١٦٣،٢٢٢٣٧,٩

٢٠١٠/٢٠٠٩١٤٥،٥٤٤١٧٠،٤٩٤١٢,٦-

٢٠١١/٢٠١٠٢٠٠،٤٢٤١٩٢،٠٧٢٣٧,٧

٢٠١٢/٢٠١١٢٣٢،٢٣٢٢٠٧،٤١٠١٥,٩

٢٠١٣/٢٠١٢٢٦٦،٩٠٥١٤,٩

٣٥٦،٩٢٥٣٣,٧مشروع ٢٠١٤/٢٠١٣

فعلى موازنةالسنوات املالية

جدول رقم (٢١)
تطور حصيلة اإليرادات الضريبية
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 ضرائب مباشرة وضرائب    ي هذا الصدد يمكن تقسيم الضرائب إل      يف
 :يغير مباشرة وذلك على النحو التال

 
 :ئب املباشرةالضرا*  

 
 تفرض على اكتساب الدخل وال يمكن نقـل عبئهـا إلـى             ي الت يوه

ـ           الـضرائب   ياآلخرين ويتأثر بها أصحاب الدخول فقط، وتتمثل أهمها ف
 تشمل الضرائب على    ي والت  ؛ على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية    

 ).الشركات(دخول األفراد، والضرائب على أرباح المؤسسات 
 
  :ائب غري املباشرةالضر*   

 
 طريقـة   أي – الدخل   ي تفرض على التصرف ف    ي الضرائب الت  يوه

 ويتحملها المستهلك النهائى للسلعة أو الخدمة ويتمثل أهمها         –استخدامه  
الضريبة العامـة علـى المبيعـات       ( الضرائب على السلع والخدمات      يف

رائب  ض – الضرائب على السلع المحلية والسلع المستوردة        –والخدمات  
 ضـريبة   – ي ضرائب التضامن االجتماع   – رسم تنمية الموارد     –الدمغة  
 ). ضرائب التجارة الدولية والجمارك– المالهي
 

 الـضريبي  أداء التحصيل    يوالبيان المتقدم يوضح تطور التحسن ف     
 التحـسن كانعكـاس لتحـسين األداء        يحيث يتضح أن التحصيل قد بدأ ف      

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦لية  من السنة الماًرا اعتباالضريبي
 

 مـشروع وبصفة عامـة فـإن تقـديرات اإليـرادات الـضريبية يف
 :املوازنة توزع على املكونات األساسية التالية
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(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

١٩٤،٧٤١١٥٠،٠٣٩١٥٠،٠٣٩١١٠،٧٥٢- الضرائب العامة

١٢٦،٥٤٩٨٣،٤٨٥٨٣،٤٨٥٧٢،٣٧٠- ضرائب المبيعات

٢١،٥٤٦٢٠،٧٥٩٢٠،٧٥٩١٤،٧٨٨- الضرائب الجمركية

١٤،٠٨٩١٢،٦٢٢١٢،٦٢٢٩،٥٠٠- باقى اإليرادات الضريبية

٣٥٦،٩٢٥٢٦٦،٩٠٥٢٦٦،٩٠٥٢٠٧،٤١٠اإلجمالى

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٢٢)
مكونات اإليرادات الضريبية
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 مكونـــات اإليـرادات الضريبيـــة املشـار إليهـا وباستعراض
 :ييتضـــح ما يأت

 
 :مغةد  الضرائب على الدخول واألرباح وال -١

 

تشكل الضرائب العامة على الدخول واألربـاح وضـريبة الدمغـة           

 ١٩٤،٧٤١ إذ تقـدر بنحـو    ،  اإليرادات الـضريبية   ي ف األساسيالعنصر  

 من اإليرادات الضريبية الكليـة      ٪ ٥٤,٦مليون جنيه وهو ما يمثل نسبة       

 . مليون جنيه ٣٥٦،٩٢٥والبالغة 

 

ومن ناحية أخرى، فإن الضرائب على الدخول واألربـاح وضـريبة    

 اإليـرادات العامـة البالغـة       ي مـن إجمـال    ٪٣٩,٢الدمغة تمثل نـسبة     

 مليون جنيه، واألهم من ذلـك أن هـذه الـضرائب البالغـة              ٤٩٧،١٤٥

 المـصروفات   ي من إجمـال   ٪٢٨,١حو   ن ي مليون جنيه تغط   ١٩٤،٧٤١

 . مليون جنيه٦٩٢،٤٢١العامة البالغة 

 

     وتــوزع الــضرائـب علــى الــدخول واألربــاح وضــريبة الدمغــة
علـى مكوناتهـا علـى النحـو املوضـح باجلـدول ) الضرائب العامـة(

 :التايل
 

 

   

-٨٤-



(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة
أوالً : الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية :

١٨،٥١٥١٨،٣٢١١٨،٣٢١١٣،٧٥٦- ضريبة المرتبات وما فى حكمها
٩،٩٢٥٨،٥٠٠٨،٥٠٠٥،٢٦٣- ضريبة النشاط التجارى والصناعى
٢،٠١٩٥٨١٥٨١٣١٧- ضريبة النشاط المهنى غير التجارى

٤٩٠٩٨٩٨١٠٤- ضريبة الثروة العقارية
٣٠،٩٤٩٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠١٩،٤٤٠جملة
ثانياً : الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية :

٦٠،٤٩٢٤٥،٨١٦٤٥،٨١٦٣٤،٠٧٥- ضرائب البترول
١٦،٤٠٩١٤،٠٩٥١٤،٠٩٥١١،٨٠٠- ضرائب قناة السويس
٦،٠٠٠٠٠٠- ضرائب البنك المركزى
٣٧،٥٥١٢٩،٨٢٩٢٩،٨٢٩٢٣،٦٧٤- ضرائب باقى الشركات

١٢٠،٤٥٢٨٩،٧٤٠٨٩،٧٤٠٦٩،٥٥٠جملة
ثالثاً : الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :

٨،٩٣٨٤،٣٢٣٤،٣٢٣٣،٦٧٦- من البنك المركزى
١٨٦٦٦٦١٨- من البنوك التجارية

٨،٩٥٦٤،٣٨٨٤،٣٨٨٣،٦٩٤جملة
رابعاً : ضريبة الدمغة :
٢،٩٠٢٢،٥١٤٢،٥١٤٢،٢٥٤- الدمغة على المرتبات

٨،٦٠٨٨،٥٦٨٨،٥٦٨٥،٤٦٥- الدمغة النوعية
١١،٥١٠١١،٠٨٢١١،٠٨٢٧،٧١٩جملة

خامساً : باقى الضرائب :
٣٨١٣١٩٣١٩٢٠٢- ضريبة التضامن اإلجتماعى

١٨،٢٩٣١٤،٨٥٤١٤،٨٥٤٩،٩٠٣- الضرائب على األذون والسندات
٣،٨٤٤٠٠٠- ضرائب االرباح الرأسمالية

٣٥٦٢،١٥٦٢،١٥٦٢٤٤- أخرى
٢٢،٨٧٤١٧،٣٢٩١٧،٣٢٩١٠،٣٤٩جملة

١٩٤،٧٤١١٥٠،٠٣٩١٥٠،٠٣٩١١٠،٧٥٢إجمالى الضرائب العامة

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٢٣)
الضرائب العامة

-٨٥-



  

 :يومن اجلدول املتقدم يالحظ ما يأت
 
ـ          -  ضـريبة   يأن الضرائب على دخول األشخاص الطبيعيين والمتمثلـة ف

 المهني وضرائب النشاط    والصناعي جاريالتالمرتبات وضرائب النشاط    
 مليون جنيه، وهو ما يمثل      ٣٠،٩٤٩وضريبة الثروة العقارية تبلغ نحو      

 المقدر تحصيله من الضرائب العامـة البالغـة        ي من إجمال  ٪١٥,٩نسبة  
 . مليون جنيه١٩٤،٧٤١

 
والبالغـة  ) األشخاص االعتباريـة  (أن الضرائب على أرباح الشركات       -

 المقـدر  ي مـن إجمـال  ٪ ٦١,٩ه تمثل نسبة  مليون جني  ١٢٠،٤٥٢
 . مليون جنيه١٩٤،٧٤١تحصيله من الضرائب العامة البالغة 

ب من البترول ومن قناة السويس      وتتضمن ضرائب الشركات الضرائ        
 . الشركات العامة والخاصةي عن باقالفض

 
أن ضرائب الدمغة سواء دمغة المرتبات أو الدمغة النوعية تقدر بنحو            -

 ي مـن إجمـال    ٪ ٥,٩ مليون جنيه، وهو ما يشكل نـسبة         ١١،٥١٠
 . مليون جنيه١٩٤٧٤١المقدر تحصيله من الضرائب العامة البالغة 

 
 مليون جنيه تمثل الـضريبة      ١٨،٢٩٣أن الحصيلة الضريبية تتضمن      -

 فوائـد   يعلى عوائد سندات وأذون الخزانة وفقاً ألحكام القانون، وه        
قد تم استحداث هـذه الـضريبة       محصلة ضمن اإليرادات الضريبية و    

 .٢٠٠٨ لسنة ١١٤بالقانون رقم 

-٨٦-



  

 :لضرائب على املبيعات ا-٢
 

ـ        مـشروع الموازنـة     يبلغـت تقديرات الضرائب على المبيعات ف

  مليون جنيه مقابل   ١٢٦،٥٤٩ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤العامة للسنة المالية    

  .٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة السنة المالية يمليون جنيه ف ٨٣،٤٨٥

  

 مشروع الموازنة نحـو     يبة على المبيعات المستهدف لها ف     والضري

 اإليـرادات   ي مـن إجمـال    ٪ ٣٥,٥ مليون جنيه، إنما تمثل      ١٢٦،٥٤٩

 . مليون جنيه٣٥٦،٩٢٥الضريبية المقدرة بـ 

 

 اإليرادات العامة   ي من إجمال  ٪ ٢٥,٥كما تمثل هذه الضريبة نسبة      

 ٪١٨,٣ نحو   ي تغط  مليون جنيه ، واألهم من ذلك أنها       ٤٩٧،١٤٥البالغة  
 . مليون جنيه٦٩٢،٤٢١ المصروفات العامة البالغة يمن إجمال

 

 : يوضح أهم أنواع الضرائب على املبيعاتواجلدول التايل
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(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة
* الضريبة العامة على المبيعات:

٣١،٦٦٠١٩،٦٣٨١٩،٦٣٨١٥،٥٦٦- الضريبة على السلع المحلية

٣٠،٤٦٥٢٣،٩٢٣٢٣،٩٢٣٢١،٦٠٧- الضريبة على السلع المستوردة

٦٢،١٢٥٤٣،٥٦١٤٣،٥٦١٣٧،١٧٤جملة

* الضريبة على سلع الجدول رقم (١):

( محلي ومستورد )

٣٢،٠٩٧١٨،٩٠٥١٨،٩٠٥١٥،٩٥٩- السجائر والتبغ

٨،٩١١٧،٢٧٠٧،٢٧٠٩،١٢٠- المنتجات البترولية

٢،٦٥٧١،٢٣٦١،٢٣٦٩٧٧- أخـرى

٤٣،٦٦٥٢٧،٤١١٢٧،٤١١٢٦،٠٥٦جملة

* الضريبة على الخدمات:

٧،٤١٣٥،٢٤٥٥،٢٤٥٣،٩٢٨- خدمات االتصاالت الدولية والمحلية

٤،٢٠٥٤،٦٠٧٤،٦٠٧٣،١١٠- خدمات التشغيل للغير

٣،١٨٢٢،١٤٣٢،١٤٣١،٧٤٠- الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

٥،٩٥٩٥١٨٥١٨٣٦٣- خدمات أخرى

٢٠،٧٥٩١٢،٥١٣١٢،٥١٣٩،١٤١جملة

١٢٦،٥٤٩٨٣،٤٨٥٨٣،٤٨٥٧٢،٣٧٠إجمالى ضرائب المبيعات

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٢٤)
ضرائب املبيعات

-٨٨-



  

 : لضرائب والرسوم اجلمركية ا-٣
 

 مشروع الموازنة العامة للسنة     يقدرت الضرائب والرسوم الجمركية ف    

مليون  ٢٠،٧٥٩  مليون جنيه مقابل   ٢١،٥٤٦ بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٤مالية  ال

 .٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة السنة المالية يجنيه ف

 

ـ  الـربط المعـدل    عن   ستزيدن تقديرات مشروع الموازنة     إ أي  ي ف

  ٪٣,٨ زيـادة   مليـون جنيـه، بنـسبة      ٧٨٧السنة المالية الحالية بنحو     

 .تقريباً

 

 مـشروع   يسوم الجمركية ف  ولكن بصفة عامة، فإن الضرائب والر     

 مـن   ٪٦,٠  نحـو   مليون جنيه إنما تمثـل     ٢١،٥٤٦الموازنة والبالغة   

 . مليون جنيه٣٥٦،٩٢٥ اإليرادات الضريبية البالغة يإجمال

  

 ي مـن إجمـال    ٪ ٤,٣كما تمثل الضرائب والرسوم الجمركية نسبة       

هم من ذلـك أنهـا      أل مليون جنيه وا   ٤٩٧،١٤٥اإليرادات العامة البالغة    

 المـصروفات العامـة البالغـة       ي مـن إجمـال    ٪٣,١ نحو نسبة    يغطت

 . مليون جنيه٦٩٢،٤٢١

 

 : تقديرات الضرائب والرسوم اجلمركيةاجلدول التايليوضح و
 

 

-٨٩-



(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

* الضريبة على الواردات :

١٦،٠٦٥١٦،٩١١١٦،٩١١١٢،١٥٥- الضرائب الجمركية القيمية (بخالف البترول)

٤،٤٧٠٢،٧٩٩٢،٧٩٩١،٨٠٠- رسوم جمركية على المنتجات البترول

٢٠،٥٣٥١٩،٧١٠١٩،٧١٠١٣،٩٥٥جملة

٥٦٩٥٩٠٥٩٠٤٤٠- ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان

٢١،١٠٤٢٠،٣٠٠٢٠،٣٠٠١٤،٣٩٦جملة الضرائب على الواردات

* الضرائب على التجارة الدولية :

٣١٠٣٠٠٣٠٠٣٠٢- الضرائب على الصادر

٠٢٨٢٨٠- الضرائب الجمركية المخصصة لدعم النقل البحرى

١٠٠١٠٠١٠٠٨١- إيرادات الغرامات

٣٢٣١٣١١٠- إيرادات المضبوطات

٤٤٢٤٥٩٤٥٩٣٩٢جملة الضرائب على التجارة الدولية

٢١،٥٤٦٢٠،٧٥٩٢٠،٧٥٩١٤،٧٨٨إجمالى الضرائب الجمركية

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٢٥)
الضرائب والرسوم اجلمركية

-٩٠-



  

يجب أن نقف منها عند موقف       ال   ، فإننا  الضريبة الجمركية  وبدراسة

 وإن كانت تشكل نسبة قليلة من اإليرادات العامـة          فهيالحصيلة ال غير،    

 فى تغطية المـصروفات العامـة، إال أن النظـرة لهـذه             إسهامها يأو ف 

 واحدة من أهم أدوات     فهي،  االقتصادي أن تمتد إلى أثرها      ينبغيالضريبة  

 تسهم  وهى أيضا  ي إدارة االقتصاد القوم   ي تستخدم ف  يالسياسة المالية الت  

وتدعيم الصناعات الوطنية وتحقيق الحماية التنافـسية        زيادة اإلنتاج    يف

 .العادلة

 

تخذ من خطوات إلصالح الضريبة الجمركية وهيكلة       اومن ثم فإن ما     

ـ    وآخرهـا  ٢٠٠٤ من عـام     ًراعتبااالتعريفة الجمركية     ي التعـديالت الت

، قـد أعـادت     ٢٠٠٩ لـسنة    ٥١ رقم   الجمهوريصدرت بموجب القرار    

ـ       ي للمساعدة ف  هيكلة التعريفة الجمركية    ي توفير جانب من األعبـاء الت

ـ      مستخدمييتحملها المنتجون والمصدرون      ي السلع الوسيطة الداخلـة ف

إنتاجهم وتنشيط الصادرات من ناحية، وضبط وتنظيم حركة الواردات من          

 . ناحية أخرى

   

وباإلضافة إلى ذلك فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع الصين حول           

عن قيم السلع الحقيقية وما يستتبع ذلك من تحجيم مشكلة          تبادل المعلومات   

 .تزوير الفواتير

 

 

 
 

-٩١-



  

 :إليرادات الضريبية األخرى ا-٤
  

 المنظومـة الـضريبية     يتستكمل اإليرادات الضريبية األخرى بـاق     
 تتكون من الضرائب على الدخول واألربـاح        يالسابق اإلشارة إليها والت   

 عات، والضرائب والرسوم الجمركية   وضريبة الدمغة والضرائب على المبي    
 وتمثل هذه اإليرادات الضريبية أساسا       ، شاره إليه إلعلى نحو ما سلفت ا    

ـ لموارد والضريبة العقارية علـى األ      رسوم تنمية ا   يف  ي والمبـان  يراض
  .ورسوم اإلجراءات القنصلية وغيرها

 
 مشروع الموازنـة العامـة      يوتقدر اإليرادات الضريبية األخرى ف    

 مليون جنيه وذلك مقابـل      ١٤،٠٨٩ بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  للسنة  
 .٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة السنة المالية ي مليون جنيه ف١٢،٦٢٢

 
ـ           مـشروع   يومن ثم فإن تقديرات اإليرادات الضريبية األخـرى ف

 مليـون   ١٤،٠٨٩ والبالغة   ٢٠١٣/٢٠١٤الموازنة العامة للسنة المالية     
 السنة المالية   ي ف الربط المعدل   مليون جنيه عن   ١،٤٦٧جنيه تزيد بنحو    

 .٪ ١١,٦بنسبة زيادة  ٢٠١٢/٢٠١٣
 

 مـشروع الموازنـة نـسبة       يوتمثل اإليرادات الضريبية األخرى ف    
 مليون جنيـه،    ٣٥٦،٩٢٥ اإليرادات الضريبية البالغة     ي من إجمال  ٪٤,٠

وازنة ـامة بمشروع الم  ـ اإليرادات الع  إجمالي من   ٪٢,٨كما تمثل نسبة    
 . مليون جنيه٤٩٧،١٤٥ة ـالغـوالب

 
أما عن تغطية هذه اإليرادات الضريبية األخرى للمصروفات العامـة     

مليون جنيه، فإن نسبة هذه التغطية تقتـصر علـى           ٦٩٢،٤٢١البالغة  
٢,٠٪. 

 
 : توزيع اإليرادات الضريبية األخرىويوضح اجلدول التايل

-٩٢-



(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٤،٤٢٠٥،٣١١٥،٣١١٣،٤٠٦* رسوم تنمية الموارد

٢،١٩٠١،٨٧٦١،٨٧٦١،٥٦٨* إتاوة قناة السويس

١،٧٢٨١،٢٥٠١،٢٥٠١،٠٨٠* رسوم اإلجراءات القنصلية

٩٩٠٩٥١٩٥١٩٣٠* رسوم الموانى والمنائر

٢٢١٢٥٢٢٥٢١٧٥* ضريبة األراضى

٢،٢١٧٧٥٢٧٥٢٣٤٦* ضريبة المبانى

٧٥٢٧٠٠٧٠٠٦٧٢* رسوم نقل الملكية

٣١٩٣٠٠٣٠٠٢١١* رسوم العبور (سوميد)

٤١٨٤١٨٤١٨٥٠٤* المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية

١٥٠١٥٠١٥٠١٢٦* رسوم تصاريح العمل

٦٨٣٦٦٣٦٦٣٤٨٢* إيرادات ضريبية أخرى

١٤،٠٨٩١٢،٦٢٢١٢،٦٢٢٩،٥٠٠اإلجمالى

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٢٦)
اإليرادات الضريبية األخرى

-٩٣-



  

 :حاملنـــ )ب(
 

 تحويالت غير إلزامية تتلقاها وحدات حكومية من ثالثة مصادر          هي 

 الحكومات األجنبية والمنظمات الدولية والوحدات الحكوميـة        هيرئيسة  

 الـذي وتصنف المنح حسب طبيعـة النـشاط        .  قطاع الحكومة العامة   يف

 .تموله إلى منح جارية ومنح رأسمالية

 

ة العامـة للـسنة الماليـة        مشروع الموازن  يتبلغ تقديرات المنح ف   

 مليون جنيه موزعـة بـين مـنح جاريـة           ٢،٣٥٨ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤

 مليون جنيه مقـدرة     ٩،٠٢١وأخرى استثمارية ورأسمالية، وذلك مقابل      

 .٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة السنة المالية يف

 

 مشروع الموازنـة والمقـدر لهـا        يومن ثم فإن تقديرات المنح ف     

ـ  ط المعـدل  الرب مليون جنيه تنخفض عن      ٢،٣٥٨  الـسنة الماليـة     ي ف

 .٪٧٣,٩ اقدره  مليون جنيه بنسبة خفض٦،٦٦٣بنحو  ٢٠١٢/٢٠١٣
 

 اإليرادات العامة البالغة    ي من إجمال  ٪ ٠,٥وهذه المنح تشكل نسبة     

 مـن  ٪ ٠,٣ نـسبة   سـوى يتغط ال  كما أنها ،  مليون جنيه  ٤٩٧،١٤٥

 .  مليون جنيه٦٩٢،٤٢١ المصروفات العامة البالغة يإجمال

 

-٩٤-



  

 :اإليرادات األخرى) ج(

 

بخـالف اإليـرادات الـضريبية      (بلغت تقديرات اإليرادات األخـرى      

 ٢٠١٣/٢٠١٤ مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية        يف) والمنح

مليـون   ١١٧،٥٤٩ مليون جنيه، وذلك بالمقارنة بــ        ١٣٧،٨٦٣نحو  

 اره قـد  بزيـادة  ٢٠١٢/٢٠١٣ الموازنة المعدلة للسنة المالية      يجنيه ف 

 .٪ ١٧,٣ زيادة قدرها مليون جنيه بنسبة ٢٠،٣١٤
 

 مليون  ١٣٧،٨٦٣ مشروع الموازنة    يواإليرادات األخرى البالغة ف   

 ٤٩٧،١٤٥ من حجم اإليرادات العامة البالغـة        ٪ ٢٧,٧جنيه تمثل نسبة    

 من حجم المصروفات العامـة      ٪ ١٩,٩ نحو   يمليون جنيه، كما أنها تغط    

 . مليون جنيه٦٩٢،٤٢١البالغة 

 

ـ  ًسـا وبصفة عامة، فإن اإليرادات األخرى تتركز أسا        فـوائض   ي ف

البترول وقناة السويس وفوائض الهيئات االقتصادية األخـرى، وكـذلك          

أرباح الشركات العامة فضالً عن بعض اإليرادات غير الضريبية األخـرى           

 :يعلى النحو الموضح بالجدول التال

 

 

-٩٥-



(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٣٧،٨٤٧٢٥،٩٨٦٢٥،٩٨٦١٥،٠٢٦* فائض البترول

٢١،٦٧٣١٨،٦٣٦١٨،٦٣٦١٦،١١٨* فائض قناة السويس

٢،٧٨٦٢،٩٠٨٢،٩٠٨٢،٢٠٧* فائض الهيئات االقتصادية األخرى

٧،٣٤٤٦،٠٤٦٦،٠٤٦٣،٩٩١* أرباح الشركات

١٠،٠٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠١٥،٠١٢* فائض البنك المركزى

١٥،٢٢٣٩،٨٥٦٩،٨٥٦٦،٥٩٥* موارد متاحة لتمويل االستثمارات

١٣،٥٩٨١١،٩٢٤١١،٩٢٤١٤،٢٩٠* موارد الصناديق والحسابات الخاصة

١،٧٢١١،٦٨٠١،٦٨٠٨٣٠* رسوم قضائية وغرامات

٥،٤٣٣٣،٤٧٨٣،٤٧٨٢،٦٦٨* مقابل الخدمات الحكومية

١،٨٠٠١،٧٨٤١،٧٨٤١،٠٧٨* الفوائد المحصلة

٢،٣١٦٢،٩٣٣٢،٩٣٣٢،٨٠٠* إتاوة البترول

٠٠٠٠* فروق أسعار الغاز

-٥،٠٠٠٠٠٧٩٦* مقابل تراخيص التليفون المحمول

٤٠٠٤٠٠٤٠٠٢٦١* مقابل تراخيص األسمنت والحديد

٣١٦٨،٢٢٠٨،٢٢٠٦٥٧* حصيلة بيع أراضى المجتمعات العمرانية

١٠٦١٢٠١٢٠٥٦* إتاوات الذهب

٦٦١٨،٠٠٢٨،٠٠٢٥١٩* تعويضات وغرامات

١١،٦٣٨٤،٧٧٧٤،٧٧٧٤،٧٩٥* أخرى

١٣٧،٨٦٣١١٧،٥٤٩١١٧،٥٤٩٨٦،١٠٨اإلجمالى

لها مقابل بأبواب المصروفات المختلفة

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٢٧)
اإليرادات األخرى

-٩٦-



  

انيا ث
ً

 :املتحصالت من حيازة األصول املالية: 
 

 مشروع الموازنة العامـة للدولـة للـسنة         يتقدر هذه المتحصالت ف   
مليار جنيـه    ١٣,٦ مليار جنيه مقابل     ١١,٢ بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  

 ويتـضمن ،   مليـار جنيـه      ٢,٤ قدره   بخفض ٢٠١٢/٢٠١٣ موازنة   يف
يه كأقساط سيتم تحصيلها     مليار جن  ٧,٢مشروع الموازنة المعروض مبلغ     

   .من شركات الكهرباء 
 
ثالثا
ً

 :االقرتاض وإصدار األوراق املالية :
 

 مشروع الموازنة العامـة     ييقدر االقتراض وإصدار األوراق المالية ف     
 مليار جنيـه، مقابـل نحـو        ٣١١,٧ بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة المالية   

ـ   ل  المعدلة موازنةال ي مليار جنيه ف   ٢٧٨,٣  ٢٠١٢/٢٠١٣ة  لـسنة المالي
 .٪ ١٢,٠مليار جنيه بنسبة زيادة  ٣٣,٤بزيادة قدرها المعدلة 

 
 لتمويل عجز الموازنة وتغطية     يوهذا االقتراض يمثل المصدر األساس    

الفجوة بين اإليرادات العامة ومصروفات التشغيل، فـضالً عـن تغطيـة            
إلى الفجوة بين المتحصالت من الحيازة وحيازة األصول المالية، باإلضافة          

تغطية سداد القروض المحلية والخارجية السابق اإلشارة إليهـا والبالغـة           
 . مليار جنيه١١٤,٥نحو 

 
ـ           يومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن سداد هذه القـروض يمثـل ف

 ي للزيادة ف  ي لحجم الدين العام، ومن ثم فإن القياس الحقيق        ًضاحقيقته تخفي 
 ي صـاف  يموازنـة أو مـا يـساو       لل يالدين هو ما يعبر عنه بالعجز الكل      

 االقتراض الجديد مطروحاً منه سـداد القـروض المحليـة           أياالقتراض،  
 .واألجنبية

 

 

-٩٧-





 
 

 الثالثالفصل 
 ـــ

 يالبعد االجتماع 
  مشروع املوازنة العامة للدولة يف

 ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة املالية 
 ـــ

 الشورىرئيس جملس / السيد األستاذ الدكتور
 ،  املوقرالشورىاء جملس  أعضيدات والسالسادة
 

 ٢٠١٣/٢٠١٤تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة          
  ،  من المـواطنين   العظمى تمس حياة الغالبية     ياهتمام الدولة بالجوانب االجتماعية الت    

 مجاالت التعليم والصحة والـدعم ومـساندة نظـم المعاشـات والـضمان              يخاصة ف 
 .الخدمات االجتماعية المختلفة وغيرها من ياالجتماع

 مليـار   ٣٦٤,٠ نحـو    يوقد رصدت الموازنة الجديدة لمتطلبات البعد االجتماع      
لسنة المالية الحالية ، بزيادة قدرها      ل بالموازنة المعدلة  مليار جنيه    ٣١٦,٥جنيه مقابل   

  .٪١٥,٠جنيه بمعدل زيادة   مليار٤٧,٥

 مليار جنيه   ٣٦٤,٠ ةتماعية والبالغ  خصصت للجوانب االج   يوتمثل االعتمادات الت  
 . مليار جنيه٦٩٢,٤ ة من مصروفات مشروع الموازنة العامة للدولة البالغ٪٥٢,٦نحو 

  :التعليم
  مليار جنيـه للتعلـيم مقارنـة       ٨٢,٥ مشروع الموازنة العامة قد تضمن نحو        نإ

،  ٢٠١٢/٢٠١٣ الحالية    المالية  السنة الربط المعدل لموازنة    في  مليار جنيه  ٦٦,٦بـ  
ومن ثم فإن هـذا القطـاع يـستوعب         ،  % ٢٣,٩ مليار جنيه بمعدل نمو      ١٥,٩بزيادة  
 مليار جنيه ،    ٦٩٢,٤ الموازنة العامة للدولة البالغة      يمن حجم المصروفات ف   % ١١,٩

 ، وهو ما يبرز اهتمام الدولة بهـذا         ياإلجمال يمن الناتج المحل  % ٤,٠كما يشكل نسبة    
 . الحيويالقطاع 
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  :ةالصح
 

 مليار جنيه لقطـاع الـصحة مقابـل         ٣٤,١وقد تضمن مشروع الموازنة نحو      
 مليار جنيه   ٥,٥، بزيادة قدرها     ٢٠١٢/٢٠١٣ السنة المالية    ي مليار جنيه ف   ٢٨,٦

  .٪١٩,٢بمعدل نحو 
 

ـ     ٪٤,٩ومن ثم فإن هذا القطاع يستوعب         مـشروع   ي من حجم المصروفات ف
ـ        ٪١,٦يمثـل    مليار جنيه كما     ٦٩٢,٤الموازنة البالغ     ي مـن حجـم النـاتج المحل

 .ياالجمال
 
  :الدعم
 
 الدخل وتوفير متطلبات الـدعم الـالزم        ي إطار الحماية االجتماعية لمحدود    يف

 الدخل وتنـشيط    يسلع تموينية ومواد بترولية ودعم اإلسكان لمحدود      من  للمواطنين  
 للـسنة   الصادرات ودعم التنمية الصناعية وغيرها ، فقد تضمن مـشروع الموازنـة           

 ٪٢٣,٠ مليار جنيه لهذا الغرض ، تمثل نـسبة          ١٥٩,٣ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  
 ٪٧,٧ مليار جنيه ، كما يمثل الـدعم نـسبة           ٦٩٢,٤ المصروفات البالغة    يمن اجمال 

  .ي االجماليمن الناتج المحل
 

 : وغريها يمساندة نظم املعاشات والضمان االجتماع
 

 مليار جنيه لمساندة نظم المعاشـات       ٥٧,٠وقد تضمن مشروع الموازنة نحو      
 مليار جنيه بزيادة قـدرها      ٤٧,٩ وغيرها من المساعدات مقابل      يوالضمان االجتماع 

  .٪١٩,٠ مليار جنيه بمعدل نمو ٩,١
 

  المـصروفات البالغـة    يجمـال إ مـن    ٪٨,٢وتشكل هذه االعتمـادات نـسبة       
  .جمالياإل ي من الناتج المحل٪٢,٨ مليار جنيه ، كما تمثل نسبة ٦٩٢,٤
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  :اخلدمات االجتماعية األخرى

 
ـ ٢٨,٢ مليار جنيه مقابل  ٣١,٢وقد رصدت لها الموازنة مبلغ        ي مليار جنيه ف

  .٪١٠,٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٣,٠السنة المالية الحالية بزيادة قدرها 
 

 مليار جنيه مخصصة لبرنامج اإلسـكان       ٧,٨ ًساوتتضمن هذه االعتمادات أسا   
ا تتضمن االعتمادات المخصصة للخدمات االجتماعية للشباب والثقافة         ، كم  ياالجتماع

 .والشئون الدينية 
 

 ٦٩٢,٤ مصروفات الموازنة البالغة     يجمالإ من   ٪٤,٥وتشكل هذه االعتمادات    
  .اإلجمالي ي من الناتج المحل٪١,٥مليار جنيه ، كما تمثل 

 
 

جتماعى المـشار    خصصت للبعد اال   ياالعتمادات الت ) ٢٨(ويوضح الجدول رقم    
 .إليه 

 
 يحجم االعتمادات المخصصة للبعـد االجتمـاع      ) ٢٩(كما يوضح الجدول رقم     
 مشروع الموازنة بعد تحييد أثر الفوائد واألقـساط         يمنسوبة إلجمالي اإلنفاق العام ف    

 .المرتبطة بالدين العام من هذه المصروفات 
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 )٢٨(جدول رقم 
 

 املوازنة العامة للدولة للـسنة املاليـة  رصدت يفيتعتمادات الويوضح اجلدول التاىل اال
 ٠جتماعية للدولة  إطار السياسة املالية واال يفي لتحقيق البعد اإلجتماع٢٠١٣/٢٠١٤

 )بالمليون جنيه(

  معدلة موازنة مشروع موازنة
 البيان  ٢٠١٣ /٢٠١٢  ٢٠١٤ /٢٠١٣

 كلى جزئى كلى جزئى
 :التعليم 

 أو التعليم   األساسيالتعليمية سواء التعليم    توفير متطلبات العملية    
 من الدولـة علـى أن       دا ، وتأكي  ي أو التعليم الجامع   يقبل الجامع 

 األساسـي  منها أن التعليم هو المدخل       نًاالتعليم حق للجميع وإيما   
وكذلك توفير متطلبات تطبيق كـادر المعلمـين   ، لإلنتاج والتنمية  

 المـصرية وجامعـة     وأعضاء هيئة التدريس بكل من الجامعـات      
 ٠األزهر 

 ٦٦٥٨٤,٠  ٨٢٤٥٢,٠ 

 ٢٨٦١١,٠  ٣٤٠٥٦,٠  :الصحـة 
تــوفير الخــدمات الــصحية للمـواطنين ومتطلبـات عالجهـم 
بالمستشفيات والوحدات الصحية ، مـع األخـذ بعـين االعتبـار            

 مـا تـم      إلـى  باإلضافةتحسين أحوال األطباء وهيئة التمريض      
 يئة العامة للتـأمين الـصح   تخصيصه كدعم للطالب بموازنة الهي    

 مليون جنيه   ٣٠٠دعم لألدوية بمبلغ    و مليون جنيه ،     ٢٤٠بمبلغ  
 مليـون   ١٢٠,٠ودعم التامين الصحى على المرأة المعيلة بمبلغ        

 مليـون   ١٦٠,٠ بمبلغ   ي دون السن المدرس   لجنيه ودعم األطفا  
 .جنيه 

    

١٤٥٢٨٨,٥ ١٥٩٣٠١,٩  :الدعم 
اسية واإلضافية ودعم المواد البترولية     لدعم السلع التموينية األس   

 وبنزين وكيروسين ومازوت ،     يمن سوالر وبوتاجاز وغاز طبيع    
 إطار السياسة العامة إلظهـار دعـم الطاقـة          يودعم الكهرباء ف  

بالموازنة العامة للدولة ، فضالً عن دعم إسكان محدودي الـدخل           
 والقروض الميسرة وتنشيط الصادرات ودعم متطلبـات التنميـة        

 ٠الصناعية 

    

ــاع ــضمان االجتم ــم املعاشــات وال ــدعيم نظ ــساندة وت  ي م
  :وغريها

 ٤٧٨٩٣,٤  ٥٦٩٦٢,٨ 

توفير متطلبات مساندة وتدعيم نظم المعاشات وإعـادة هيكلتهـا          
 :وتشمل
تقرير فوائد على أموال صناديق المعاشات المـستخدمة         •

 ٠ تمويل االستثمارات الحكومية يف
 ٠ناديق المعاشات مساهمات الخزانة لدعم ص •
 ٠ لألسر الفقيرةيمعاش الضمان االجتماع •
 ٠معاش الطفل  •
 ٠مساعدات اجتماعية متنوعة  •

 
 

١٩١١١,٠
 

٢٩٢٠٠,٠
٤٧٣٣,٥ 
٥٣,٠ 

٣٨٦٥,٣ 

 
 

 
 

١٧٦٠٠,٢
 

٢٤٧٠٠,٠
٣٣٣٣,٥ 
٤٧,٠ 

٢٢١٢,٧ 

 
 

 ٢٨١٦٥,٠  ٣١٢٠٢,٠  :خدمات اجتماعية أخرى 
 يبرنامج اإلسكان االجتماع

 ٠ثقافة والشئون الدينية خدمات الشباب وال
٧٨٠٠,٠ 
٢٣٤٠٢,٠

 ٧٨٠٠,٠ 
٢٠٣٦٥,٠

 

٣١٦٥٤١,٩ ٣٦٣٩٧٤,٧  اإلمجايل العام
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 )٢٩(جدول رقم 

 
 

 ينسب بنود البعد االجتماع
 إىل االنفاق العام بعد استبعاد سداد أصل وخدمة الدين العام

 مليون جنيه

 البيـــان
 موازنةمشروع 
٢٠١٣/٢٠١٤

موازنة 
٢٠١٢/٢٠١٣

 ٦٦٥٨٤,٠ ٨٢٤٥٢,٠ طاع التعليمق
 ٪١٧,٧ ٪١٥,٧  اإلنفاق العامينسبته لصاف
 ٢٨٦١١,٠ ٣٤٠٥٦,٠ قطاع الصحة
 ٪٦,٣ ٪٦,٥  اإلنفاق العامينسبته لصاف

 ١٤٥٢٨٨,٥ ١٥٩٣٠١,٩ الدعم
 ٪٣٢,١ ٪٣٠,٤  اإلنفاق العامينسبته لصاف

مـساندة وتـدعيم نظـم المعاشـات والــضمان
  وغيرهاياالجتماع

٤٧٨٩٣,٤ ٥٦٩٦٢,٨ 

 ٪١٠,٦ ٪١٠,٩  اإلنفاق العامينسبته لصاف
 ٢٨١٦٥,٠ ٣١٢٠٢,٠ خدمات اجتماعية أخرى

 ٪٦,٢ ٪٦,٠  اإلنفاق العامينسبته لصاف
 ٣١٦٥٤١,٩ ٣٦٣٩٧٤,٧ الجملة

 ٪٦٩,٨ ٪٦٩,٥  اإلنفاق العامينسبته لصاف
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 الرابعالفصل 
 ــ

  التوازنات املالية األساسية
 اليةملشروع موازنة السنة امل

٢٠١٣/٢٠١٤ 
 ــ

 الشورىرئيس جملس / السيد األستاذ الدكتور
 ،  املوقرالشورى أعضاء جملس يدات والسالسادة
 
 لما سبق عرضه من تحليل لعناصر كل من المصروفات واإليـرادات            قًاوف

 تتـضح الـصورة     ٢٠١٣/٢٠١٤لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية       
 : للموازنة العامة للدولةيقيق التوازن المال تبين كيفية تحياآلتية الت
 

 مليون جنيه 
 .............................: .........................المصروفات* 
شراء المـستلزمات   و األجور،   ي الموازنة العامة للدولة ف    يوتتمثل المصروفات ف     

تماعيـة،  الـدعم والمـنح والمزايـا االج      و،  وفوائد القروض ،  من سلع وخدمات  
 ". االستثمارات"شراء األصول غير المالية و ،والمصروفات األخرى

٦٩٢،٤٢١ 

 ................................: .........................اإليرادات* 
 والمـنح   ، اإليـرادات الـضريبية    يلموازنة العامة للدولة ف    ا يفوتتمثل اإليرادات      

ـ       المتاحة، واإليرادات غير الضريبية     ي من فوائض وأرباح، وإيرادات الخدمات الت
 .تقدمها الدولة وغيرها

٤٩٧،١٤٥ 

 ...............................: ............. للموازنةيالعجز النقد* 
 أنه يترتب على عدم قدرة اإليرادات المتاحة على تغطية المصروفات العامة، وجود              

 .امة للدولة الموازنة العي فيفجوة تمثل العجز النقد

١٩٥،٢٧٦  

 .........................: .............صافى حيازة األصول المالية* 
 ًحـا  مطرو إقـراض  وتمثل ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو ما تؤديه من              

.منه ما تحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات كاسترداد أقساط القـروض            
  

٢،٢١٨ 

 ............................... : .............وازنة للمالكلىالعجز * 
 حيازة األصـول    ي منه صاف  ًحا إليه أو مطرو   فًا للموازنة مضا  ي ويمثل العجز النقد    

 . يتطلب األمر البحث عن مصادر تمويلهيالمالية، وهو العجز الذ

١٩٧،٤٩٤ 
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 يليل بـاق   تح يوحيث سبق تحليل مكونات المصروفات واإليرادات، فإنه ينبغ       
 -: للموازنة العامة للدولة، وتشمليالعناصر المرتبطة للوصول إلى التوازن المال

 
 . للموازنةيالعجز النقد* 
 . حيازة األصول الماليةيصاف* 
 . للموازنةيالعجز الكل* 
 . الموازنة العامة للدولةي ف الكليإجراءات تمويل العجز* 
 . المحلي والخارجيمركز الدين العام* 
 

 :للموازنة يالعجز النقد: ً والأ
 

 مشروع الموازنة العامـة للدولـة للـسنة         ي الظاهر ف  ييمثل العجز النقد  
، الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة مـن ناحيـة،           ٢٠١٣/٢٠١٤المالية  

 .والمتاح لها من إيرادات من ناحية أخرى
 

ن جنيه   مليو ١٩٥،٢٧٦ مشـروع المـوازنة نحـو     يوهذه الفجـوة البالغة ف   
 المستهدف لتلك السنة الماليـة، وهـو        ي اإلجمال ي من الناتج المحل   ٪٩,٤تمثل نسبة   

 .عجز يعكس قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة
 

 الموازنة العامة للدولة، وإن كـان يـرتبط         ي ف يومن ثم فإن العجز النقد    
، األجـور ة خاصـة متطلبـات       تلتزم بها الدول   يبعمليات التشغيل والحتميات الت   

والصحة، واالسـتثمارات العينيـة     والدعم، والمزايا االجتماعية، ونفقات التعليم،      
ـ                تكفـل   يفضالً عن فوائد الدين العام، فإنه البد من البحث عـن اإليـرادات الت

 لترشيد اإلنفاق العام ذاته، وكلها أمور لهـا         ي أو السع  يتخفيض هذا العجز النقد   
انت ضرورية للتخفيف من الحاجة إلى االقتراض الجديد والحـد          محاذيرها، وإن ك  

 . الدين العاميمن الزيادة ف
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 : حيازة األصول املاليةصايف :ًثانيا 

بدون المساهمات  ( للقواعد المالية الدولية؛ فإن حيازة األصول المالية         قًاوف
ـ     يالمتمثلة ف ) إلعادة الهيكلة  ت  رؤوس األمـوال للهيئـا     ي مساهمات الدولـة ف

 ًئاوالشركات وغيرها، وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض للغير، كل ذلك يمثل عب            
 . للموازنة العامة للدولةي يضاف إلى العجز النقدًياإضاف

وعلى الجانب المقابل فإن ما يتولد عن حيازة األصول المالية وغيرها من            
 .ييستبعد من العجز النقد) بدون حصيلة الخصخصة(المتحصالت 

حصلة الحيازة من األصول المالية والمتحصالت الناجمة عن هـذه          ومن م 
 ي الحيازة من األصول  المالية؛ وهو ما يقدر ف         يى بصاف مسُيالحيازة نصل إلى ما     

 مليون جنيه   ٢،٢١٨ بمبلغ   ٢٠١٣/٢٠١٤مشروع الموازنة العامة للسنة المالية      
 .٢٠١٢/٢٠١٣ية  مليون جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المال)٥،٣١٤(مقابل 

 ي والت  ،  الحيازة من األصول المالية    ي عناصر صاف  يويوضح الجدول التال  
 المتحصلة عنها ى فيها استبعاد العمليات المرتبطة بخصخصة األصول سواء         عراُي

 للمفاهيم الدولية، وما تتحمله الدولة إلعادة       قًا تعتبر من عناصر التمويل وف     يوالت
 :لذات المنظوروفقًا  ًضاي يعالج أيهيكلة الشركات والذ
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(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣
املوازنة املعدلةاملوازنةمشروع موازنة

(١)(٢)(٣)

حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى المساهمات فى 
الهيئات والشركات واإلقراض المتاح 

لبعض الجهات ٠

١٣،١٩٣٨،٠٧٤٨،٠٧٤٥،١١٨٥،١١٨

يستبعد :
* المساهمة فى صندوق إعادة 

الهيكلة
٢٥٠٢٥٠٢٥٠٠٠

١٢،٩٤٣٧،٨٢٤٧،٨٢٤٥،١١٨٥،١١٨الصافى

المتحصالت من حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى األقساط 
المحصلة من القروض والمتحصالت 

من بيع بعض األصول المالية 
وحقوق المالية ٠

٢،٤١٣-١١،٢٢٤١٣،٦٣٨١٣،٦٣٨٢،٤١٣-

يستبعد :

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٠٠* حصيلة الخصخصة

-٢،٤١٣-١٠،٧٢٤١٣،١٣٨١٣،١٣٨٢،٤١٣الصافى

٧،٥٣٢٧،٥٣٢-٥،٣١٤-٢،٢١٨٥،٣١٤صافى الحيازة

البيان
التغري٢٠١٣/٢٠١٢

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (٣٠)
صافى حيازة األصول املالية

-١٠٨-



 

 

 :للموازنةالعجز الكلى  : ًالثثا
 

 الحيازة من األصول المالية     يوعلى ضوء ما تقدم، فإنه وبإضافة نتيجة صاف       
ـ    ي للموازنة العامة للدولة، والذ    ي العجز الكل  إلى نصل   يإلى العجز النقد    ي يقـدر ف
 مليون جنيه مقابل ١٩٧،٤٩٤ بنحو ٢٠١٣/٢٠١٤زنة للسنة المالية  مشروع الموا 
بزيـادة   ٢٠١٢/٢٠١٣ مليون جنيه بالموازنة المعدلة للسنة الماليـة         ١٨٤،٩٩٥

 وإن كان هذا العجز الكلـى فـى         ٪٦,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة      ١٢،٤٩٩قدرها  
لى وهو أقل  من الناتج المحلى اإلجما٪ ٩,٥مشروع الموازنة المعروض يمثل نسبة 

 بلـغ   والـذي  ٢٠١٢/٢٠١٣من قرينة فى الموازنة المعدلة للسنة المالية الحالية         
  -:يلما يوضحه الجدول التالوفقًا  يجمال اإلي من الناتج المحل٪١٠,٧

 

-١٠٩-



(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٦٩٢،٤٢١٥٣٣،٧٨٥٥٨٣،٧٨٥٤٧٠،٩٩٢* المصروفات العامة

٤٩٧،١٤٥٣٩٣،٤٧٦٣٩٣،٤٧٦٣٠٣،٦٢٢* اإليرادات العامة

١٩٥،٢٧٦١٤٠،٣٠٩١٩٠،٣٠٩١٦٧،٣٧٠العجز النقدى

-٦٦٥-٥،٣١٤-٢،٢١٨٥،٣١٤صافى حيازة األصول المالية

١٩٧،٤٩٤١٣٤،٩٩٥١٨٤،٩٩٥١٦٦،٧٠٥العجز الكلى

٢،٠٥٠،٠٠٠١،٧٣٣،٩٧٨١،٧٣٣،٩٧٨١،٥٧٠،٠٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

١٩,٣٪٢٢,٧٪٢٢,٧٪٢٤,٣٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٠,٠٪٣٣,٧٪٣٠,٨٪٣٣,٨٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١٠,٧٪٨,٢٪٨,٩٪٩,٥٪نسبة العجز النقدى إلى الناتج المحلى

١٠,٦٪١٠,٧٪٧,٨٪٩,٦٪نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٣١)
العجز الكلى

-١١٠-



 

 

 : للموازنة العامةيإجراءات متويل العجز الكل: ًرابعا 

 ي إليها صـاف   فًالموازنة العامة ومواردها مضا   إن الفجوة بين مصروفات ا    
ـ          ـ  يالحيازة من األصول المالية؛ تصل بنا إلى العجز الكل  الموازنـة العامـة     ي ف

 . البحث عن مصادر لتمويله وتغطيتهيللدولة، وهذا العجز سيستدع

 : هذا الشأن يتعني التفرقة بني أمرين هامنيويف

لموازنة العامة ال يقـف عنـد حـدود     تحتاجه اي التمويل الذ  يإن إجمال   : األول
 مشروع الموازنة العامة    ي للموازنة العامة للدولة المقدر ف     يالعجز الكل 

 مليون جنيه، وإنما يمتد األمر إلى البحث عن مصادر          ١٩٧،٤٩٤بمبلغ  
ـ      ؛ تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية       ي والمقدر لهـا ف

 .ن جنيه مليو١١٤،٤٥٤مشروع الموازنة المعروض 

ـ      ي االقتراض يمثل الزيادة الحقيقية ف     يأن صاف  : الثـانى  ي الـدين العـام المحل
د من االحتياجات التمويلية الجديدة كل      عستبُي أن   ينبغي، حيث   والخارجي

ـ            اًمن أقساط القروض المحلية والخارجية المـسددة بوصـفها انتقاص
 . ألرصدة الدين العام عن السنوات السابقةاًوتخفيض

 السنة المالية   ي تحتاجه الموازنة ف   ي االقتراض الذ  ي لذلك يكون صاف   ًعاوتب  
 ١٨٤،٧٤٥ مليون جنيه مقابـل مبلـغ        ١٩٧،٢٤٤ نحو   ٢٠١٣/٢٠١٤المقبلة  

بزيادة قـدرها    ٢٠١٢/٢٠١٣مليون جنيه بالربط المعدل بموازنة السنة المالية        
 :ي مليون جنيه كما هو موضح بالجدول التال١٢،٤٩٩

 

-١١١-



(بالمليون جنيه)

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

١٩٧،٤٩٤١٣٤،٩٩٥١٨٤،٩٩٥١٦٦،٧٠٥العجز الكلى

يضاف

١١٤،٤٥٤٩٣،٥١٧٩٣،٥١٧٣٦،٤٧٥سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

٣١١،٩٤٧٢٢٨،٥١٣٢٧٨،٥١٣٢٠٣،١٨٠إجمالى التمويل

(يستبعد)

١١٤،٤٥٤٩٣،٥١٧٩٣،٥١٧٣٦،٤٧٥الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٠صافى حصيلة الخصخصة

١٩٧،٢٤٤١٣٤،٧٤٥١٨٤،٧٤٥١٦٦،٧٠٥صافى اإلقتراض

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٢/٢٠١١

فعلىموازنة معدلةموازنةمشروع موازنة

٣٠٨،١٤٠٢٢٦،٥١٢٢٧٦،٥١٢١٨٥،٤٩٢- التمويل بإصدار أذون وسندات

٣،٥٥٧١،٧٥١١،٧٥١٥،٤٥٥- القروض من المصادر الخارجية

٠٠٠١٢،٢٣٣- اإلقتراض من مصادر أخرى

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٠- صافى حصيلة الخصخصة

٣١١،٩٤٧٢٢٨،٥١٣٢٧٨،٥١٣٢٠٣،١٨٠إجمالى مصادر التمويل

    ومن الطبيعى أنه اذا ما توافرت مصادر تمويل بديلة لالذون والسندات فإن تلك المصادر 
ستحل محل االذون والسنـدات كأن تتوافر قروض من صندوق النقـد الدولى والمستهدف لها 

٣,٢ مليار دوالر اى ١٩,٢ مليار جنيه ، أو غيرها من المصادر التمويلية .

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

    هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة سواء لتغطية 
العجز الكلى   أولسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية التالية :

البيان
٢٠١٣/٢٠١٢

جدول رقم (٣٢)
صافى اإلقرتاض ومصادر التمويل

-١١٢-



 

 

 :ي واخلارجيمركز الدين العام احملل : ًخامسا
 

 لزيادة الرئيسية الموازنة العامة للدولة يعد من األسباب       يالشك أن العجز ف   
 ٢٠١٣/٢٠١٤حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية          

 ي مليار جنيـه وهـو مـا يـستدع         ١٩٧,٥المعروض يتضمن عجزا كليا بنحو      
 .    زيادة الدين العامإلى ي بالتالي ويؤد ،االقتراض لتغطيته

 
، يلذلك وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجـه اقتـصادنا القـوم            

خاصة مع تداعيات األحداث الجارية وتأثيرها على مواردنا العامة وعلى الـدخل            
 القدرة على تحجـيم الـدين       ياسة المالية ف   األكبر للسي  ينه يبقى التحد  إ ف يالقوم

ـ      ي والخارج يالعام المحل  ، خاصـة مـع     يجمـال ي اإل  منسوبا إلى النـاتج المحل
 يـرتبط   ي تخفيض حجم اإلنفاق العام والذ     ي تواجهها الحكومة ف   يالصعوبات الت 

عادة بمتطلبات جماهيرية حتمية سواء بالنسبة لألجور أو الدعم والمنح والمزايا           
 أو االستثمارات الالزمة لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة          االجتماعية
 .وغيرها
 

 مـستويات   ة من خالل ثالث   ًياوعلى الرغم من أن الدين العام يقاس اقتصاد       
إال أن  . ، والدين العام للدولـة    ي دين أجهزة الموازنة العامة، والدين الحكوم      يوه

ة للدولـة يظـل صـاحب التـأثير         العنصر األول وهو دين أجهزة الموازنة العام      
 .    قياسات الدين العامي فياألساس
 

 تنفذها وزارة المالية على الحـد       يومن ثم فقد حرصت السياسة المالية الت      
 وتحجيمـا   ي درءا آلثاره على الـدخل القـوم        ؛  هذا الدين  ي ف يمن التزايد النسب  

ل الحالية والمقبلـة    لألعباء المترتبة على خدمة هذا الدين، وتقليالً لنصيب األجيا        
 .   من هذا الدين

-١١٣-



 

 

 يأ( الدين العام ألجهـزة املوازنـة  يوضح تطور صايفاجلدول التايلو
ًمنـسوبا إىل ) ً دين هذه األجهزة مطروحـا منـه ودائعهـا بـالبنوكإمجايل

 : اإلمجايليالناتج احملل
 

)٣٣(جدول رقم   
  الدين العامتطور صايف

 ي الدين إىل الناتج احمللنسبة صايف ألجهزة املوازنةصافى الدين العام 

 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 

٧٣,٨ ٪٩,٦ ٪٦٤,٢ ٧٤٤٨٠٠ ٥٤٩٧٤٧ ٧١٥٧٥ ٤٧٨١٧٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٧٪ 

٦٩,٧ ٪١٦,٣ ٪٥٣,٥ ٨٩٥٥٠٠ ٦٢٤٤٥١ ١٤٥٧٥٢ ٤٧٨٦٩٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨٪ 

٦٧,٧ ٪١٣,٧ ٪٥٤,١ ١٠٤٢٢٠٠ ٧٠٥٤٧١ ١٤٣١٤٥ ٥٦٢٣٢٦ ٢٠٠٨/٢٠٠٩٪ 

٦٧,٢ ٪١٢,٢ ٪٥٥,٠ ١٢٠٦٧٠٠ ٨١٠٥٣٤ ١٤٦٧١٧ ٦٦٣٨١٨ ٢٠٠٩/٢٠١٠٪ 

٧٠,٥ ٪١١,٦ ٪٥٨,٩ ١٣٧١٨٠٠ ٩٦٦٨٤٦ ١٥٨٧٣٤ ٨٠٨١١٢ ٢٠١٠/٢٠١١٪ 
٢٠١١/٢٠١٢ 

 ٣٠/٦/٢٠١٢حتى 
٧٣,٩ ٪٩,٩ ٪٦٤,١ ١٥٤٦٢٠٠ ١١٤٢٨٥٦ ١٥٢٣٣٣ ٩٩٠٥٢٣٪ 

٢٠١٢/٢٠١٣ 
 ٣١/١٢/٢٠١٢حتى 

٧٢,٨ ٪٩,٢ ٪٦٣,٧ ١٧٧٧٦٠٠ ١٢٩٤٤٢٦ ١٦٢٦٧٣ ١١٣١٧٥٣٪ 

-١١٤-



 

 

ـ        – وعلى ضوء البيان المتقدم      –ومن ثم     ي يتضح أن حجـم الـدين المحل
ة بعد أخـرى، إذ بعـد أن         ألجهزة الموازنة العامة للدولة يتناقص سن      يوالخارج

انخفـض   فإنـه    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ عام   ي ف ٪٧٣,٨ يكانت نسبته إلى الناتج المحل    
 منـه   ٪٧٠,٥ نـسبة    ٢٠١٠/٢٠١١ ي نهاية العـام المـال     ي وقد بلغ ف   تدريجيا
 وقد بلغ فـى نهايـة العـام          ،   ي للدين الخارج  ٪١١,٦ و   ي للدين المحل  ٪٥٨,٩
 ي والخـارج  يجم الدين المحل  كما بلغ ح  ، %  ٧٣,٩ نحو   ٢٠١١/٢٠١٢ المالي
ـ     ٪ ٧٢,٨  نحو ٢٠١٢ نهاية ديسمبر    ي الموازنة ف  ألجهزة ي مـن النـاتج المحل

 .يحمالاإل
  

ـ      ديـن   (يوإذا انطلقنا ليس فقط إلى المستوى األول من قياس الدين المحل
 يعبـر عنـه بـدين       ي والـذ  يوإنما إلى المستوى الثان   ) أجهزة الموازنة العامة  

 باإلضافة إلى أجهزة الموازنة العامة دين بنك االسـتثمار          تشمل(الحكومة العامة   
 يـشمل   يعبر عنه بالدين العـام والـذ      ُي يثم إلى المستوى الثالث والذ    ) القومي

 يباإلضافة إلى ما تقدم دين الهيئات االقتصادية، فإننا سنالحظ االنخفاض النـسب           
اة استبعاد العالقات    بعد مراع  ي اإلجمال ي حجم هذا الدين العام إلى الناتج المحل       يف

المتداخلة بين هذه األجهزة بعضها البعض من ناحية للوصول إلى إجماليات هـذا     
الدين ثم خصم الودائع الخاصة بكل من هذه األجهزة من ناحية أخرى للوصـول              

 .ي هذا الدين المحليإلى صاف
 

 يدخل فى مسئولية وزارة الماليـة       ي الذ ي الحكوم يإن الدين العام الخارج   
ما (مليار دوالر    ٢٢,٣ لنحو   ٢٠١٢ نهاية يونيو    يتزم بأعباء خدمته وصل ف    وتل

ـ    يوبإضافته إلى صاف  )  مليون جنيه مصري   ١٥٢٣٣٣يعادل    ي الدين العام المحل
ـ  ي والخارج ي الدين العام المحل   ي يصبح صاف  ٢٠١٢ نهاية يونيو    يف  نهايـة   ي ف

 المحلـى    من الناتج  ٪٨٩,٩ مليون جنيه بنسبة     ١٣٩٠١٩٠ نحو   ٢٠١٢يونيو  
 ١٥٤٠٤٨٨ إلى   ٢٠١٢ نهاية ديسمبر    ي وإن كان هذا الدين قد وصل ف       ياإلجمال

 :ي وهو ما يوضحه الجدول التال٪٨٥,١مليون جنيه بنسبة 
 

-١١٥-



(بالمليون جنيه)

 الدين العام المحلى:

٩٩٠،٥٢٣١،١٣١،٧٥٣دين أجهزة الموازنة العامة

٦٤،٦٧٥٥٤،٨١٥دين الهيئات االقتصادية

١٨٢،٦٥٩١٩١،٢٤٧دين بنك االستثمار القومى

١،٢٣٧،٨٥٧١،٣٧٧،٨١٥جملة

١٥٢،٣٣٣١٦٢،٦٧٣الدين الخارجى الحكومى

١،٣٩٠،١٩٠١،٥٤٠،٤٨٨االجمالى

١،٥٧٠،٠٠٠١،٧٣٣،٩٧٨الناتج المحلى اإلجمالى

٧٩,٥٪٧٨,٨٪نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى

٩,٤٪٩,٧٪نسبة الدين الخارجى الحكومى إلى الناتج المحلى

٨٨,٨٪٨٨,٥٪نسبة إجمالى الدين العام إلى الناتج المحلى 

حىت ٢٠١٢/١٢/٣١البيان حىت ٢٠١٢/٦/٣٠

جدول رقم (٣٤)
 تطور صافى الدين العام احمللى واخلارجى

-١١٦-



 

 

ـ      ي الدين العام الذ   أنويتبين من البيان المتقدم       ي تلتزم به الحكومة سواء ف

 صورته الصافية، سواء كـان يقتـصر علـى أجهـزة            يته اإلجمالية أو ف   صور

 أو الدين العام للدولـة، فإنـه وإن كـان           يالموازنة العامة أو على الدين الحكوم     

 تتناقص سـنة بعـد      ي اإلجمال ييتزايد كرقم مطلق، إال أن نسبته إلى الناتج المحل        

ن عبئه على المـستوى     أ و ي إطاره الطبيع  يأخرى، وهو ما يؤكد أن الدين العام ف       

، فليـست هنـاك     ي اإلجمال ي للناتج المحل  ًبا يتناقص سنة بعد أخرى منسو     يالقوم

ـ        ي ولكن العبرة ف    ، دولة ال تقترض    ي عدم تجاوز هذا االقتراض لمعدل الزيادة ف

 الدين إلى هذا الناتج، فإن ذلـك        ي ف ًيا نسب ا وطالما أن هناك خفضً    ي ، الناتج المحل 

 .ة المسار اطمئنانا لصحيعطُي

-١١٧-





 

 

 سمااخلالفصل 
 ـــ

 مشروع موازنة اخلزانة العامة
 ٢٠١٣/٢٠١٤للسنة املالية 
 ـــ
 

 الشورىرئيس جملس / السيد األستاذ الدكتور
 ،  املوقرالشورى أعضاء جملس يدات والسالسادة

 
،  وتعديالته ١٩٧٣ لسنة   ٥٣ ألحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم        وفقًا 

 :للمعايير الدولية يعرض فيها وفقًانة العامة للدولة لخزاتعد موازنة ا
 .يالعجز أو الفائض النقد •
 .يالعجز أو الفائض الكلـ •
 .يمصادر تمويل العجز الكل •
 الموازنة العامة للدولة ويـؤول      ي موازنات الجهات الداخلة ف    يتمويل العجز ف   •

 .إليها فوائض تلك الجهات
 

 :ي ما يأتاجلدوالن التاليانويوضح 
 
 وعجز  ي الصورة اإلجمالية لموازنة الخزانة العامة وما تظهره من عجز نقد          – ١

 . سيمول من الخزانة العامةي ومصادر التمويل والعجز الذيكل
 
 . ا تبرزها موازنة الخزانة العامة النتائج العامة للموازنة العامة للدولة حسبم– ٢

-١١٩-



(بالمليون جنيه)

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

إجمالى

# اإليرادات
٣٥٥،١٨٨٨٧٠٨٦٦٣٥٦،٩٢٥٢٦٦،٩٠٥ - الضرائب

١،٦١٦٠٧٤٢٢،٣٥٨٩،٠٢١ - المنح 
١١٣،١٣٥٥،٨٠١١٨،٩٢٧١٣٧،٨٦٣١١٧،٥٤٩ - اإليرادات األخرى

٤٦٩،٩٣٩٦،٦٧١٢٠،٥٣٥٤٩٧،١٤٥٣٩٣،٤٧٦جملة اإليرادات
# املصروفات

٦٦،٥٤٩٨٤،١٥٧٢١،٤٥٢١٧٢،١٥٩١٤٢،٦٢٧ - األجور وتعويضات العاملين
١٤،٧٤٣٨،٩٠٤٧،٠٥٨٣٠،٧٠٥٢٨،٧٦٥ - شراء السلع والخدمات

١٨١،٦٦٠٢١٣١٧٣١٨٢،٠٤٦١٣٨،٦١٢ - الفوائد
١٩٩،٨٣٩٣٨٦٥،٣١٥٢٠٥،٥٤٠١٨٢،٨٣٨ - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٣٥،٨٩١٥٩٤١،٨٠٦٣٨،٢٩٢٣٤،٣٢٥ - المصروفات األخرى
٣١،٥٧٣٣،٦٧٢٢٨،٤٣٤٦٣،٦٧٩٥٦،٦١٨ - شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٥٣٠،٢٥٥٩٧،٩٢٧٦٤،٢٣٨٦٩٢،٤٢١٥٨٣،٧٨٥جملة المصروفات
٦٠،٣١٦٩١،٢٥٦٤٣،٧٠٣١٩٥،٢٧٦١٩٠،٣٠٩العجز ( الفائض)  النقدى

 # صافى حيازة األصول املالية
١٠،٧١٩٠٦١٠،٧٢٤١٣،١٣٨ - المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول (بدون الخصخصة)
١٢،٨٦٣٠٨٠١٢،٩٤٣٧،٨٢٤ - حيازة األصول المالية المحلية والخارجية ( بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة )
-٢،١٤٤٠٧٤٢،٢١٨٥،٣١٤صافى حيازة االصول المالية

٦٢،٤٦٠٩١،٢٥٦٤٣،٧٧٨١٩٧،٤٩٤١٨٤،٩٩٥العجز ( الفائض ) الكلى
# مصادر التمويل للعجز الكلي

= االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
١٧٤،٨٠٧٩١،٤٤٦٤١،٨٨٧٣٠٨،١٤٠٢٧٦،٥١٢* إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات

٠٠٠٠٠. إقتراض من مصادر أخرى
١٧٤،٨٠٧٩١،٤٤٦٤١،٨٨٧٣٠٨،١٤٠٢٧٦،٥١٢جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
= االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية

١،٢٤٤٠٢،٣١٤٣،٥٥٨١،٧٥١. لتمويل االستثمارات
x٠٠٠٠٠ لتمويل عجز الموازنات

١،٢٤٤٠٢،٣١٤٣،٥٥٨١،٧٥١جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
١٧٦،٠٥١٩١،٤٤٦٤٤،٢٠١٣١١،٦٩٨٢٧٨،٢٦٣إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم
١١٣،٨٤٢١٩٠٤٢٣١١٤،٤٥٤٩٣،٥١٧ -  يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية

٦٢،٢١٠٩١،٢٥٦٤٣،٧٧٨١٩٧،٢٤٤١٨٤،٧٤٥صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠ - يضاف صافى حصيلة الخصخصة

٦٢،٤٦٠٩١،٢٥٦٤٣،٧٧٨١٩٧،٤٩٤١٨٤،٩٩٥صافى مصادر متويل العجز الكلى

موازنة السنة 
المالية معدلة 
٢٠١٣/٢٠١٢

البيان
مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣

جدول رقم (٣٥)
موازنة اخلزانة العامة

الصورة اإلمجالية للموازنة العامة للدولة

-١٢٠-



(بالمليون جنيه)

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٤/٢٠١٣

١٩٥،٢٧٦١٩٠،٣٠٩العجز النقدى٤٩٧،١٤٥٣٩٣،٤٧٥إجمالى اإليرادات٦٩٢،٤٢١٥٨٣،٧٨٤إجمالى المصروفات

  حيازة األصول 
المالية المحلية 

والخارجية ( بدون 
مساهمة الخزانة فى 

صندوق تمويل 
الهيكلة )

١٢،٩٤٣٧،٨٢٤

 متحصالت من 
االقراض ومبيعات 

االصول (بدون 
حصيلة 

الخصخصة)

١٠،٧٢٤١٣،١٣٨
صافى حيازة 
األصول المالية

٢،٢١٨٥،٣١٤-

إجمالى 
المصروفات 

وحيازة األصول 
المالية

٧٠٥،٣٦٤٥٩١،٦٠٨
إجمالى اإليرادات 

ومتحصالت 
األقراض

١٩٧،٤٩٤١٨٤،٩٩٦العجز الكلى٥٠٧،٨٧٠٤٠٦،٦١٣

سداد القروض 
المحلية واإلجنبية

١٩٧،٢٤٤١٨٤،٧٤٥صافى األقتراض٣١١،٦٩٨٢٧٨،٢٦٣األقتراض١١٤،٤٥٤٩٣،٥١٧

مساهمة الخزانة 
فى صندوق تمويل 

الهيكلة
٥٠٠٥٠٠حصيلة الخصخصة٢٥٠٢٥٠

 صافى حصيلة 
الخصخصة

٢٥٠٢٥٠

٨٢٠،٠٦٨٦٨٥،٣٧٦٠٠اإلجمالى٨٢٠،٠٦٨٦٨٥،٣٧٦اإلجمالى

املوازنة  املعدلة 

للسنة املالية  
٢٠١٣/٢٠١٢

املوازنة  املعدلة 

للسنة املالية  
٢٠١٣/٢٠١٢

املوازنة  املعدلة 

للسنة املالية  
٢٠١٣/٢٠١٢

النتائجاملوارداالستخدامات

البيانالبيانالبيان

جدول رقم (٣٦)
موازنة اخلزانة العامة

النتائج العامة للموازنة العامة للدولة

-١٢١-





 

 

 دسالفصل السا
 ــــ

 توجهات السياسة املالية يف األجل املتوسط
 

 يقامت الحكومة بإعداد البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي ف

حتين السياسية واالقتصادية، وما أسفرت عنه نتائج ضوء التطورات على السا

 .الحوار المجتمعي

 االنطالق ضمن مبادرة واالجتماعي االقتصادي لإلصالح الوطني البرنامج ويأتي

والعدالة  والتشغيل االستثمار هي:  محاور ةسبع تضمنت والتيقتصادى الا

  األجل القصير خاللياإلصالح المال وواإلبداع وريادة األعمال االجتماعية

 خضعتحيث   والطاقة والثروات التعدينية والسياحة،مكافحة الفساد و والمتوسط

 مع مختلف الدوائر السياسية والفكرية المجتمعي لعدة جوالت من الحوار المبادرة

 حتمية ي تتلخص فخالل هذه المرحلة لتؤكد أن األولوية واالقتصاديةواإلعالمية 

 وقدرة االقتصاد على لمعدالت الكافية لمعاودة التشغيل بااالقتصاديتحقيق النمو 

، مع دعم إطار الحماية ا ذاتي االقتصاد يولدهايالمالية التتوليد الفوائض 

 . نفس الوقتي للفئات األولى بالرعاية فاالجتماعية

، من خالل إعادة ترتيب أولويات واالقتصادي المالي االستقراريأتي  لذلك ًعاوتب

 من  يعدوالذي  يعد أداة رئيسة لتحقيق العدالة االجتماعية،والذي اإلنفاق العام

 لذا كان من  ؛ تتبناه الحكومةالذي للبرنامج الوطني لإلصالح الرئيسيةالدعائم 

 األجل ياألهمية اإلشارة إلى اإلجراءات المالية التي يتعين العمل بمقتضاها ف

 : الحاليي من العام المالًءاالمتوسط بد

-١٢٣-



 

 

 األجل المتوسـط   خالل   ًيا بالموازنة العامة والدين العام تدريج     خفض العجز  .١

 والنمو، وكذلك في    ي المال االستقرارحقيق أهداف   تإلى المعدالت المناسبة ل   

 المؤكد كفايته لتمويل النـشاط العـام      واألجنبي يضوء حجم التمويل المحل   

 .والخاص
يل ما ال يقل عـن       لتمو ي بما يكف  األجنبي االحتياطيالتأكيد على إعادة بناء      .٢

 ًيا تدريج االحتياطيواردات مصر خالل فترة ثالثة أشهر، والعمل على بناء          

 .بما يجاوز هذا الحد
 بتوجيه قدر أكبر مـن مـوارد الدولـة لألنـشطة ذات المكـون               االهتمام .٣

 المرتفع وتسهم في تحقيق التنمية، وتـوفير البنيـة التحتيـة            االجتماعي

 .المطلوبة
متوازنة تسهم في السيطرة علـى معـدالت التـضخم          تباع سياسة نقدية    ا .٤

القـوة  ( بما يعزز من زيادة الدخول الحقيقية للمـواطنين          ًياوخفضه تدريج 

 .المصري لالقتصادوتعزيز القدرة التنافسية ) المصريالشرائية للجنيه 
 فـي ، بما   واستقراره تحقق سالمته    يالتأكيد على أن سياسات القطاع المال      .٥

نها تدعم توفير التمويل الالزم للقطـاع       أ، كما   المصرفيذلك سالمة الجهاز    

 .الخاص
 والتشغيل، وأن تكـون فـي ذات الوقـت          لالستثمارتباع سياسات محفزة    ا .٦

 .داعمة للصناعات المتوسطة والصغيرة
 ذات الوقـت المواءمـة مـع        يفو االقتصاديةالتعجيل بتطبيق اإلجراءات     .٧

من اإلجـراءات ذات البعـدين       من خالل الدفع بعدد      االجتماعية االعتبارات

 .والسياسي االجتماعي

-١٢٤-



 

 

 ذلـك اإلعـالن     في وتسجيلها، بما    األراضيتيسير إجراءات الحصول على      .٨

 هذا الخصوص،   في بالتعاقدات المبرمة    وااللتزامعن آليات محددة للتسعير     

وتيسير الحصول على تراخيص البناء والتشغيل من خـالل تفعيـل آليـة             

 .ا الغرضالشباك الواحد لخدمة هذ
 الحكومية وتعهدات الحكومـة تجـاه       االتفاقات واحترام بالشفافية   االلتزام .٩

المستثمرين طالما أنها تخلو من شبهة الفساد، إصدار التشريعات المحفزة          

 ذلـك إصـدار قـانون      فيلتيسير الحصول على آليات مختلفة للتمويل بما        

 وقانون تمويـل     منه وقانون الضمانات المنقولة،    الواقياإلفالس والصلح   

 .العقاريالمشروعات متناهية الصغر، بجانب تطوير منظومة التمويل 
 والمشروعات المطروحة كـل سـتة أشـهر         االستثماريةتحديث الخريطة    . ١٠

 الموجـودة   االسـتثمار ، مع التعريف بحوافز     ًيا وخارج ًياوالترويج لها داخل  

 تنمويـة   ، بجانب التسويق لمـشروعات    والجغرافي القطاعي للتوزيع   وفقًا

 .العمراني جديدة للتوسع قًاكبرى تفتح آفا
دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال، من خـالل           . ١١

النفاذ إلى التمويل، وتوفير خدمات تنميـة وتطـوير األعمـال بالقـاهرة             

والمحافظات، والنفاذ إلى األسواق، وتوفير المعلومات والعمالة المدربـة،         

 .ل جديد من رواد األعمال وتنمية المهاراتوإعادة بناء جي

-١٢٥-



 

 

 
 لالندماج ضمن  الرسمي دفع القطاع غير     فيالدفع بخطة متكاملة لإلسهام      . ١٢

 من خالل تخفيف حدة البيروقراطية والتعقيـدات اإلداريـة          الرسميالقطاع  

المتعلقة بالهيئات الحكومية والمحليات، توفير أمـاكن بديلـة بالمنـاطق           

 مع االلتـزام  الك الورش القائمة بالمناطق السكنية حاليالصناعية القريبة لت 

بجدول زمني مقبول يرتضيه الطرفان، إقرار قانون اإلعفاء الضريبي عـن           

مالية وغير  (السنوات السابقة للتسجيل الرسمي، توفير خدمات استشارية        

 إلىو ذلك لبناء قدرات أصحاب األعمال ومساعدتهم على الوصول          ) مالية

زم للنمو و تقديم المساعدة الفنية ألصحاب الورش في إعـداد           التمويل الال 

الملفات المقرر تقديمها للجهـــات المعنية بإصـدار التـراخيص وكـذا           

 .القيام بمتابعة تلك الجهات حتى استصدار التراخيص النهائية
  ، االستفادة من أداة الصكوك كأحد أدوات التمويـل واالسـتثمار الجديـدة            . ١٣

لها تمويل جزء من المشروعات االستثمارية للدولـة،        والتي يمكن من خال   

 إضافة إلى االستغالل    القتصادي ، اوالتي من المنتظر أن تكون دافعة للنمو        

 .الجيد لموارد مصر المتعددة بما يعود بالنفع على المواطن المصري
 

  تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد اإلعفاءات الجمركية واسـتكمال          . ١٤

ر اإلدارة الجمركية وآليـات الفحـص وتقليـل مخـاطر           مشروعات تطوي 

 ذلك  يالتهريب، بجانب تعزيز التعاون مع اإلدارات الجمركية المختلفة بما ف         

 .مجاالت تبادل المعلومات والخبرات الجمركية
 

-١٢٦-



 

 

 تطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما أسفرت عنه التطبيقـات             . ١٥

 الصناديق والحسابات الخاصة بما     الفعلية، مع إعادة النظر في استخدامات     

 . قتصاد القومي بصورة أكثر فاعلية اليخدم ا
استكمال مشروع ميكنة نظام المتحصالت والمدفوعات الحكومية بما فيهـا           . ١٦

أجور العاملين، وهو ما يسمح بزيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية وخفض           

 .تكاليف إدارة أموال الدولة 
ة مع القطاع الخـاص لتمويـل المـشروعات         التوسع في برامج المشارك    . ١٧

االستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، لما في ذلك من إتاحة مساحات مالية           

 إضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعـددة فـي          اقتصاديةوطاقات  

سـتقرار المؤشـرات    االبنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير علـى         

 .المالية للعجز والدين 
رار الجهود المبذولة لمبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مـع الـدول    استم . ١٨

الصديقة، وذلك ضمن آليات توفير مـساحة ماليـة لتنفيـذ المـشروعات             

 .التنموية المختلفة

خزانـة  (فض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفـة           .١٩

مع ) يق التأمينات  صناد –ي بنك االستثمار القوم   – هيئات اقتصادية    –عامة  

اتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية واالقتصادية داخـل الهيئـات           

االقتصادية، خاصة البترول، والكهرباء، والسكك الحديدية، واتحاد اإلذاعة        

 .والتليفزيون، وغيرها

-١٢٧-



مشروع موازنة

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦

٥٣٢,٨٥٩٠,١٦٦٤,٥اإليرادات العامة

٣٨٦,٣٤٣١,٩٤٩٠,٥اإليرادات الضريبية

٢,١٢,٠٢,٢المنح 

١٤٤,٤١٥٦,٢١٧١,٨اإليرادات األخرى

٧٣٠,٠٧٧٧,٣٨٤٨,١املصروفات العامة

١٨٩,٦٢٠٦,٢٢٣١,٧األجور وتعويضات العاملين

٣٥,٠٤١,٣٤٩,٠شراء السلع والخدمات

١٩٩,٠٢٠٣,٠٢١٥,٤الفوائد

١٩٨,٢١٩٩,٩٢١٠,٥الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٤٠,٠٤٣,٤٤٧,٢المصروفات األخرى

٦٨,٢٨٣,٥٩٤,٣ شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١,٣٢,٠٠,٥صافى احليازة من األصول املالية

١٩٨,٥١٨٩,٣١٨٤,١العجز الكلى

٢،٣٩٠,٨٢،٧٧٣,٢٣،٢١٣,٩مالحظات: (نسبة إلى الناتج المحلى)

٥,٧٪٦,٨٪٨,٣٪العجزالكلى
٥,٧٪٦,٨٪٨,٢٪العجزالنقدى

١,٠٪-٠,٥٪-٠,٠٪العجز األولى 
٧٨,٨٪٨٢,٦٪٨٤,٧٪إجمالى الدين العام 
٦٨,٥٪٧١,٥٪٧٢,٩٪الدين العام المحلى 
١٠,٢٪١١,١٪١١,٨٪الدين العام الخارجى

٦,٨٪٦,١٪٥,٢٪معدالت النمو االقتصادى
معدالت نمو نصيب الفرد فى الناتج المحلى 

(بالجنيه المصرى)
٪٤,٦٪٣,٩٪٣,٤

(مليار جنيه)

البيان
متوقع

جدول رقم (٣٧)
تقديرات أداء املوازنة العامة للدولة خالل الثالث سنوات القادمة

(٢٠١٥/٢٠١٤ حىت ٢٠١٧/٢٠١٦)

-١٢٨-



 

 

 

 ي  خالل األعوام الثالثة القادمـة إلـى بـدء تعـاف            ةوتوضح التقديرات المتوقع  

 لمـا هـو     ا مع تطبيق حزمة اإلجراءات اإلصالحية وفق      ا تدريجي يلقوماالقتصاد ا 

 ضوء ذلك فإنه من     ي، وف ٢٠١٣/٢٠١٤ الماليمعروض بمشروع موازنة العام     

علـى  % ٦,٨،  %٦,١،  %٥,٢ نحو   االقتصاديالمتوقع أن تسجل معدالت النمو      

 . خالل الثالثة سنوات القادمةيالتوال

لكلى المتوقع تحقيقه خالل هـذه الـسنوات        وفى ضوء ما تقدم فإن نسبة العجز ا       

 لتـصل   ٢٠١٣/٢٠١٤ ي المال العامبمشروع موازنة   % ٩,٥سوف تنخفض من    

 من العجز   ال بد ي تحقيق فائض أول   ي، وبالتال ٢٠١٦/٢٠١٧بموازنة  % ٥,٧إلى  

 األمنـي  االسـتقرار ن  أ بمشروع الموازنة المعروض، وجـدير بالـذكر         ياألول

إلـى  بال شك في حال حدوثـه        المالية سيؤدى     اإلصالحات واستكمال والسياسي

 . تراجع معدالت العجز الكلىاستمرار

ليصل إلـى   ) ي والخارج يالمحل(ويتصل بذلك تراجع معدالت إجمالى الدين العام        

 قـدرة   ي تنام ي، وهو ما يعن   ٢٠١٦/٢٠١٧ في عام    يمن الناتج المحل  % ٧٨,٨

 قًـا  دون أن يكون ذلـك عائ بالتزاماته على خدمة الدين والوفاء يقتصاد القوم الا

 .أمام تحقيق األهداف التنموية

 
 
 

-١٢٩-





 

 

 
 
 السابعالفصل 
 ـــ

 العالقات مع اهليئات االقتصادية 
 ـــ

 
 الشورىرئيس جملس / السيد األستاذ الدكتور

 ،  املوقرالشورى أعضاء جملس يدات والسالسادة
 

ة العامـة    بشأن الموازن  ١٩٧٣ لسنة   ٥٣ المادة الثالثة من القانون رقم       يتقض
للدولة ، بأن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع االستخدامات والموارد ألوجه نـشاط             

 والهيئات العامـة    ي ووحدات الحكم المحل   ي يقوم بها كل من الجهاز اإلدار      يالدولة الت 
 .وصناديق التمويل 

 
ق وال تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة االقتصادية وصنادي         

 يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الـوزراء         ي الت يالتمويل ذات الطابع االقتصاد   
 من وزير المالية إلى مجلس الوزراء إلحالتها إلى         تقدمويعد بشأنها موازنات مستقلة     

 العتمادها وتقتصر العالقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة         السلطة التشريعية 
 يؤول للدولة ، وما يتقـرر لهـذه الموازنـات مـن             يض الذ العامة للدولة على الفائ   

 .قروض ومساهمات 
 

 لذلك فقد تم إرسال مشروعات موازنات تلك الهيئـات االقتـصادية إلـى              اوتبع
 . للتفضل بالنظرحضراتكم

-١٣١-



 

 

 هذا المقام هو اإلشارة إلى العالقات بين الخزانة العامة وبـين            يولكن ما يهم ف   
ـ  ٢٠١٣/٢٠١٤وع الموازنة العامة للسنة المالية       مشر يالهيئات االقتصادية ف    ي والت

 :تسفر عن 

مشروع موازنة  البيان

٢٠١٣/٢٠١٤ 

ربط 

٢٠١٢/٢٠١٣ 
 التغير

  مليار جنيه مليار جنيه 

 للخزانـة العامـة مـن الهيئـاتولما يـؤ  

 االقتصادية

٣٣,٨ ١١٩,٨ ١٥٣,٦ 

 ٤٣,٨ ١٢١,٦ ١٦٥,٤  الخزانة العامة للهيئات االقتصاديةتدفعهما 

 )١٠,٠( )١,٨( )١١,٨( الصافي

 

 الــسنة الماليـة ي أن يــؤول مــن الهيئـات االقتــصادية فـرالمقـد أن أي
يقـل عمـا تتحملـه      )  مليار جنيه    ١٥٣,٦(  لحساب الخزانة العامة     ٢٠١٢/٢٠١٣

 . مليار جنيه١١,٨بنحو )  مليار جنيه ١٦٥,٤( الخزانة العامة لتلك الهيئات 

 

 .العالقة مع الهيئات االقتصادية ) ٤٢(، ) ٤١( ، )٤٠(وتوضح الجداول أرقام 

-١٣٢-



مشروع
ربط معدل

مشروع
ربط معدل

٢٠١٤/٢٠١٣
٢٠١٣/٢٠١٢

+
-

٢٠١٤/٢٠١٣
٢٠١٣/٢٠١٢

+
-

صادية
من الهيئات االقت

صادية
الى الهيئات االقت

ض الحكومة
  ١-  فائ

٦٢،٣٠٦،٦٩٧
٤٧،٥٢٩،٨٧١

١٤،٧٧٦،٨٢٦
   ١-  الدعم ( اإلعانات )

١٦٠،٥٤٧،٨٥٩
١٥٢،٦٣٣،٣٧١

٧،٩١٤،٤٨٨
٠

ضرائب الدخلية
  ٢-  ال

٧٨،٤٢٩،٤٥٤
٦٠،٧٥٧،١٨٢

١٧،٦٧٢،٢٧٢
   ٢-  المسـاهمــات

٣،٧٩٥،٠٢٠
١،٩٨٨،٠٠٠

١،٨٠٧،٠٢٠
٠

  ٣-  اإلتــــــــاوات
س ، هيئة البترول)

( قناة السوي
٤،٥٠٥،٨٣٨

٤،٨٠٨،٩٠٧
٠

٣٠٣،٠٦٩
 ٣-اتحاد اإلذاعة والتليفزيون

( خدمات مؤداة ألجهزة الدولة)
١،٠٣٧،٠٠٠

٩٨٥،٠٠٠
٥٢،٠٠٠

٠

ضرائب الدخلية عن سنوات سابقة
 ٤-ال

٥٠٠
٥٠٠

٠
٠

   ٤-  الهيئة القومية للبريد
       ( رسوم وعموالت )

٤٩،٠٠٠
٥٠،٠٠٠

٠
١،٠٠٠

  ٥-  الرســــــــوم
٧،١٠٩،٧٠٣

٥،٥٢٥،٤٩١
١،٥٨٤،٢١٣

٠
  ٦-  أخــــــرى

١،٢٣٩،٤٣٣
١،٢١٤،٠٨٤

٢٥،٣٥٠
٠

 جملة ما يؤول للخزانة
١٥٣،٥٩١،٦٢٥

١١٩،٨٣٦،٠٣٤
٣٤،٠٥٨،٦٦٠

٣٠٣،٠٦٩
 جملة ما تدفعه الخزانة

١٦٥،٤٢٨،٨٧٩
١٥٥،٦٥٦،٣٧١

٩،٧٧٣،٥٠٨
١،٠٠٠

صافى العالقة 
 ( زيادة ما تدفعه عن ما يؤول )

١١،٨٣٧،٢٥٤
٣٥،٨٢٠،٣٣٧

-٢٣،٩٨٣،٠٨٣
٠

صافى العالقة 
 ( زيادة ما يؤول عن ما تدفعه )

٠
٠

٠
٠

اإلجمـــــالى
١٦٥،٤٢٨،٨٧٩

١٥٥،٦٥٦،٣٧١
١٠،٠٧٥،٥٧٧

٣٠٣،٠٦٩
اإلجمـــــالى

١٦٥،٤٢٨،٨٧٩
١٥٥،٦٥٦،٣٧١

٩،٧٧٣،٥٠٨
١،٠٠٠

٩،٧٧٢،٥٠٨
٩،٧٧٢،٥٠٨

التغري
التغري

ما يؤول  من املوازنة العامة 
للدولة

ما يؤول للموازنة العامة للدولة

ف جنيه
 باألل

جدول رقم (٣٨)
مجاىل مايؤول من اهليئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة

بيان إ
وما يؤول إليها مبشروع موازنة ٢٠١٤/٢٠١٣

-١٣٣-



( باأللف جنيه )
موازنة معدلةمشروع موازنة

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

أوال: ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة
١- فائض الحكومة  من :
٣٧،٨٤٧،١٤٧٢٥،٩٨٦،٠٠٠١١،٨٦١،١٤٧  الهيئة العامة للبترول
٢١،٦٧٣،٤٠٤١٨،٦٣٦،٢٣٥٣،٠٣٧،١٦٩  هيئة قناة السويس

١٢١،٤٩٠-٢،٧٨٦،١٤٦٢،٩٠٧،٦٣٦ باقى الهيئات االقتصادية

٦٢،٣٠٦،٦٩٧٤٧،٥٢٩،٨٧١١٤،٧٧٦،٨٢٦إجمالى  فائض الحكومة 

٢- ضرائب الدخل من :
٣١،٦٤٨،١٠٦٢٣،٠٦٠،٠٠٠٨،٥٨٨،١٠٦  الهيئة العامة للبترول

٢٨،٨٤٣،٩٠٢٢٢،٧٥٦،٠٠٠٦،٠٨٧،٩٠٢ الهيئة العامة للبترول (الشريك األجنبي)
١٦،٤٠٨،٩٣٦١٤،٠٩٥،٣٢٣٢،٣١٣،٦١٣ هيئة قناة السويس

١،٥٢٨،٥١٠٨٤٥،٨٥٩٦٨٢،٦٥١ باقى الهيئات االقتصادية

٧٨،٤٢٩،٤٥٤٦٠،٧٥٧،١٨٢١٧،٦٧٢،٢٧٢إجمالى  الضرائب الدخلية

٣- االتاوات من :
٦١٧،٣١٩-٢،٣١٥،٨٣٨٢،٩٣٣،١٥٧  الهيئة العامة للبترول
٢،١٩٠،٠٠٠١،٨٧٥،٧٥٠٣١٤،٢٥٠ هيئة قناة السويس

٣٠٣،٠٦٩-٤،٥٠٥،٨٣٨٤،٨٠٨،٩٠٧إجمالى  اإلتاوات

٤٥٠٠٥٠٠٠- ضرائب الدخل عن سنوات سابقة 
٥- الرسوم :

٦،٣٢٢،٣٩٨٤،٧٥٧،١٨١١،٥٦٥،٢١٨ضرائب ورسوم سلعية
٥-٣،٣٠٥٣،٣١٠ مغادرة الموانى  

٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٠رسوم مغادرة البالد طبقا لقانون ٥٣ لسنة ١٩٨٠
٣١٩،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠رسوم سوميد (هيئة البترول)

٣٨٥،٠٠٠٣٨٥،٠٠٠٠ رسم دمغة نوعى (هيئة البترول)

٧،١٠٩،٧٠٣٥،٥٢٥،٤٩١١،٥٨٤،٢١٣إجمالى الرسوم

٦- أخرى :
١١٠،٥٠٠-٥٠٨،٥٠٠٦١٩،٠٠٠المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف

٤٠٠-١٢،٦٠٠١٣،٠٠٠المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة ( المراقبات )
١١٢،٠٢٤٧٨،٠٢٣٣٤،٠٠١الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
٣٠١،٢٧٤٢٣٩،٧٣٩٦١،٥٣٥االقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة

٦٥،٠٠٠٦٢،٠٠٠٣،٠٠٠المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى
٦٥،٠٠٠٦٢،٠٠٠٣،٠٠٠المخصص لقطاع الخدمات الرئاسية 

١،٠٠٠-٢١،٠٠٠٢٢،٠٠٠إعانات للغير ( للمحافظات السياحية )
١٥٤،٠٣٥١١٨،٣٢٢٣٥،٧١٤تكاليف خدمات المصالح

١،٢٣٩،٤٣٣١،٢١٤،٠٨٤٢٥،٣٥٠إجمالى أخرى

١٥٣،٥٩١،٦٢٥١١٩،٨٣٦،٠٣٤٣٣،٧٥٥،٥٩١إجمالى ما يؤول إلى الجهاز اإلدارى للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

جدول رقم (٣٩)
مايؤول من اهليئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة 

مقارنة بني مشروع العام املاىل ٢٠١٤/٢٠١٣ وموازنة 
٢٠١٣/٢٠١٢

-١٣٤-



( باأللف جنيه )

موازنة معدلةمشروع موازنة

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٣/٢٠١٢

  ١- الدعم ( اإلعانات ) الى :

٤٠٥،٠٦٩-٩٩،٥٩٤،٩٣١١٠٠،٠٠٠،٠٠٠الهيئة العامة للبترول

٣٠،٨٣٣،٩٧٨٢٦،٦٠٠،٠٠٠٤،٢٣٣،٩٧٨هيئة السلع التموينية 

 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

١٦،٠٩٠،٠٠٠١٢،٩٠٠،٠٠٠٣،١٩٠،٠٠٠

 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التامين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال العام 

والخاص .
١١،٥٢١،٠٠٠٩،٥٣٠،٠٠٠١،٩٩١،٠٠٠

٩٥،٤٢١-٢،٥٠٧،٩٥٠٢،٦٠٣،٣٧١باقى الهيئات االقتصادية

١٦٠،٥٤٧،٨٥٩١٥١،٦٣٣،٣٧١٨،٩١٤،٤٨٨إجمالى الدعم ( اإلعانات )

٢٣،٧٩٥،٠٢٠١،٩٨٨،٠٠٠١،٨٠٧،٠٢٠- المساهمات :

٣١،٠٣٧،٠٠٠٩٨٥،٠٠٠٥٢،٠٠٠- إتحاد اإلذاعة والتليفزيون ( خدمات مؤداة ألجهزة الدولة )  :

٤- الهيئة القومية للبريد  :

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٠عمولة على المحصل والمنصرف لحساب المصالح الحكومية

١،٠٠٠١،٠٠٠٠رسوم تخليص مراسالت القوات المسلحة 

١،٠٠٠١،٠٠٠٠عمولة على أرصدة الشيكات 

١،٠٠٠-٧،٠٠٠٨،٠٠٠عمولة على مبيعات وطوابع وأوراق الدمغة

١،٠٠٠-٤٩،٠٠٠٥٠،٠٠٠إجمالى  الهيئة القومية للبريد

١٦٥،٤٢٨،٨٧٩١٥٤،٦٥٦،٣٧١١٠،٧٧٢،٥٠٨إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

جدول رقم (٤٠)
ما يؤول من املوازنة العامة للدولة للهيئات 
اإلقتصادية مقارنة بني مشروع العام املاىل 

٢٠١٤/٢٠١٣ وموازنة ٢٠١٣/٢٠١٢

-١٣٥-





 

 

  :الخاتمة
 

 الشورىرئيس جملس / السيد األستاذ الدكتور
 ،  املوقرالشورى أعضاء جملس يدات والسالسادة
 

 المتقدم لمشروع الموازنة العامة للدولـة المعـروض         ي عرض يلقد حرصت ف  
سير بخطى متوازنـة    يتكم ، أن أؤكد على أن تنفيذ السياسات المالية إنما           على حضرا 

تحرص كل الحرص على األبعاد االجتماعية كسياسة متصلة ومستمرة لحكومتنا ، كما            
لتنميـة  ل للـصول  ذات الوقت بخطى متقدمة نحو تحقيق األبعاد االقتصادية          يسير ف ي

ار وتهيئة المنـاخ المالئـم لتنـشيط         واالستثم اإلنتاجالمستدامة مرتكزة على محاور     
  .ياقتصادنا القوم

 
 عن مشروع الموازنة العامـة للدولـة أن تكـون           ي بيان يكذلك فقد حرصت ف   

الحكومـة   تتحـاور  ي نقاط االرتكاز التيالمصارحة والمكاشفة والشفافية والواقعية ه 
 :من خاللها ، وهو ما يظهر جليا من خالل 

 
ـ  إطار إنفاق فعـال ومر     ي الموازنة العامة ف   يات ف تقدير اعتمادات االستخدام   * د ِش

 ذلك االعتمادات االستثمارية وحرصا على االلتـزام        يدون إسراف أو تقتير بما ف     
  .بالحدود المخصصة دون تجاوزات

 
 ي إطار القدرة التكليفية للمجتمـع الـضريب       يتقدير الموارد العامة المستهدفة ف     *

 حـساباتها أهميـة     يمنظومة متكاملة تأخذ ف   وبمراعاة توجه الدولة نحو تنفيذ      
 األداء وتحقيق   يإعادة هيكلة بعض جوانب النظام الضريبى إلكسابها الفاعلية ف        

 .العدالة الضريبية 

-١٣٧-



 

 

دارة تدفقات المالية العامة لخزانـة الدولـة       إتنفيذ سياسة مالية نشطة من خالل        *
ام وتقليـل أعبـاء      سليم تحرص فيه على السيطرة على الدين الع        يبأسلوب علم 

خدمته ، وفى إطار تخطيط يوازن بين توفير التمويل الالزم من مدخرات حقيقية             
ـ ومن سياسات الضبط المالى الالزم لتخفيض هذا الدين وربطه بالناتج المحل           ى ي

  .اإلجمالي
 
وأن إدارة ، إن حقوق الدولة وملكيتها لمؤسساتها البد وأن يحقق نتائج مثمـرة    *

 أن يكون لصالح الخزانة العامة ،       يينبغ إنماوالملكيات العامة ،    هذه المؤسسات   
 لمـا   إغفـال وأن يتحقق العائد المالئم على رؤوس أموال تلك المؤسسات دون           

 . للدولة ي الدور االجتماعييناط بالبعض منها من أداء ف
 
 هذا المجال إلى أهمية التنسيق الدائم والمـستمر بـين           ي أن أشير ف   أغفلوال    

من قـانون الموازنـة العامـة       ) ١٥( لحكم المادة    الياستين المالية والنقدية إعما   الس
ـ   ب لالنض ، وذلك تحقيقا  للدولة    واسـتقرار سـعر     ي األداء االقتـصاد   ياط المطلوب ف

 والسيطرة على التضخم ورفـع      يالصرف والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصر      
لتجارية ، وزيادة معدالت النمو بـصفة       معدالت التصدير وتحسين موازنة المعامالت ا     

 .عامة 
 
 إطار التشاور   ي تزداد عمقا ف   إنماتوجهات نحو اإلصالح والتنمية     ال أن   يويقين  

ء والتحاور البناء ، وسيساعد ذلك على تحقيق رفعة هذا الوطن وتحقيق الخير ألبنـا             
 .مصر العزيزة على قلوبنا جميعا 

 
 . التوفيق يواهللا ول

 

-١٣٨-






