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1. المقدمة 

1 وقــد ارتــأت وزارة الماليــة اإلبقــاء علــى تقديــرات الموازنــة للعــام الســابق )2021/2020( والتــي اعــدت وارســلت لمجلــس النــواب فــي نهايــة مــارس 

2020 التزامــً بنصــوص الدســتور المصــري دون تغييــر لحيــن استشــراف ووضوح الرؤيــة ثم القيــام بإجــراء التعديالت المطلوبــة على بنــود الموازنة 
المختلفــة وبالتنســيق الكامــل مــع مجلــس النواب.

ميعاد نشر البيان المالي
يتــم عــرض البيــان المالــي مــن قبــل وزارة الماليــة بعــد إرســال تقديــرات الموازنــة 
إلــى البرلمان لمناقشــتها في نهايــة ابريل وقبــل اعتماد الموازنــة والموافقة 

عليهــا فــي نهايــة يونيو 

هــل هــذا هــو اإلصــدار األول مــن 
البيــان

تعـــد هـــذه نســـخة المواطـــن الثانيــة المبســطة مـــن البيان 
الطــالع المواطــن بمنتهـــى الشـــفافية عــن الوضـــع الحالــي 
واشراكه في رؤيـــة وأهـــداف وزارة المالية وأهـــم التحديـات 

المحليــة والعالميــة.

تعريف البيان المالي 
هــــو بيــــان يوضــح أحــــدث توجهــات السياســــة المالية للدولــــة المتوقع 
تنفيذهــــا بموازنــــة العــــام المالــي القـــادم 2021/2020 وأهـــم االجــراءات 
االصالحية وأولويـات االنفـاق العـام وتعظيـم المـوارد والبرامــج االجتماعية 
ومســـتهدفات السياســــة الماليــة المتوقع تحقيقهـــا. ويتم عــرض البيان 
علــى البرلمــان بغــرض مراجعتــه ومناقشــة بنــوده قبــل اعتمــاد الموازنــة.

ما هو الغرض من نشر البيان
ويأتــي نشــر نســخة المواطــن مــن البيــان المالــي بغــرض االفصــاح والشــفافية 
وإشــراك المواطــن كمــا لهــذه النســخة اهميــة خاصــة حيــث تعــرض الجهــود 
ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــة ف ــا وزارة المالي ــي اتخذته ــة الت ــة المكمل ــراءات اإلضافي واإلج
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، وإلقــاء الضــوء علــى أهــم بنــود االنفــاق 

علــى القطاعــات التــي تؤثــر علــى جــودة حيــاة المواطنيــن.
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2. ما هو الجديد في موازنة العام المالي 
 2022/2021

تركــز موازنــة 2022/2021 علــى االســتمرار فــي جهــود الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي المتــوازن فــي ظــل تداعيــات 
ــة والديــن  ــا وجهــود مســاندة النشــاط االقتصــادي وتحفيــزه دون اإلخــالل باســتدامة مؤشــرات الموازن جائحــة كورون
وبمــا يدعــم اقتصــاد قــوى متنــوع يقــود فيــه القطــاع الخــاص قاطــرة النمــو، باإلضافــة إلــى ترســيخ مبــدأ المواطنــة 
ــات  ــين الخدم ــرى وتحس ــر البش ــي العنص ــر ف ــكل أكب ــتثمار بش ــة واالس ــة االجتماعي ــرية والحماي ــة البش ــز التنمي وتعزي

ــن ــية للمواطني األساس

تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات التــي تهــدف 
إلــى تحديــث البنيــة المؤسســية لتتواكــب 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  المتغيــرات  مــع 
البشــرية  المــوارد  إدارة  منظومــة  وتطويــر 
بهــدف تنميــة مهــارات العنصــر البشــرى وإعــداد 

قيــادات المســتوى الثانــي.

دفع جهود الحماية اإلجتماعية 
معيشــة  مســتوى  وتحســين 

ــن المواط

التركيز على دفع أنشــطة التنمية 
البشرية )الصحة والتعليم(

مســاندة ودعــم النشــاط اإلقتصــادي 
خاصــة قطاعــات الصناعــة والتصديــر 

الحفاظ على استدامة اإلنضباط 
المالي والمديونية الحكومية

ترســيخ العمــل علــى إعــداد ومتابعــة 
المبــادرات  أســاس  علــى  الموازنــة 
لرفــع  واألداء«  »البرامــج  وموازنــة 
العــام  اإلنفــاق  وجــودة  كفــاءة 

الشــفافية. مفاهيــم  وترســيخ 

ــو  ــوارد وه ــل للم ــتغالل األمث  االس
مــا يتطلــب العمــل علــى التطويــر 
لمنظومــة  والمســتمر  الدائــم 
إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامــة 
للدولــة ومواكبــة التحــول الرقمــي 
إعــداد  فــي  الدوليــة  والممارســات 

وتنفيــذ والرقابــة علــى الموازنــة.

والحوكمــة  الشــفافية  تعزيــز   
للدولــة  اإلداري  الجهــاز  فــي 
نظــام  وضــع  طريــق  عــن 
يتســم بالشــفافية يســتجيب 
ويتفاعــل مــع المواطن ويخضع 
للمســاءلة المجتمعيــة مــع وضــع 
قواعــد واضحــة للوقايــة والحــد 

الفســاد. مــن 

 اســتهداف تقديــم خدمــات متميــزة بطريقــة ســهلة لكافــة 
ــة  ــات اإللكتروني ــن والتوســع فــي اســتخدام البواب المواطني
ونظــم التواصــل الحديثــة لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن وفــق 
معاييــر الجــودة مــع ربــط كافــة البيانــات والخدمــات التــي تقــدم 

للمواطنيــن إلكترونيــً.
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ترسيخ مبدأ المواطنة وتعزيز التنمية البشرية والحماية االجتماعية

تعزيز اإلصالحات الهيكلية لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص

زيادة االستثمار في رأس المال البشرى

 عن طريق إنفاق أكثر كفاءة على قطاعي الصحة والتعليم.• 

ــي •  ــرأة ف ــباب والم ــل الش ــن، وتأهي ــن المواطني ــب وتمكي ــة لتدري ــة فرص إتاح
ــف. ــتثمار والتوظ ــرص االس ــى ف ــول عل ــة الحص ــان عدال ــاالت وضم ــة المج كاف

للمواطنيــن                  •  المقدمــة  الضروريــة  الخدمــات  مــن  العديــد  وتحســين  توفيــر 

مــع التأكيــد علــى اســتفادة الجميع مــن هــذا التحســن والتوزيع العــادل له مــن الناحية 
ــتهداف.  ــث االس ــن حي ــة أو م الجغرافي

تطوير العشوائيات• 

        باإلضافة الى استكمال مشروعات التنمية الكبرى ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية.

تحقيق األمان واالستقرار المالي والنقدي• 

        بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع والخدمات واستمرار التسعير لها.

أن يكــون للقطــاع الخــاص دور رئيســي فــي 
تنفيذ وتمويــل المشــروعات التنموية الكبرى 

باعتبــاره المحــرك الرئيســي للنمــو .

كاملــة  اســتراتيجية  تطبيــق 
والزراعيــة  الصناعيــة  للتنميــة 
وتنميــة الصــادرات غيــر البتروليــة.

ومبســط  حديــث  نظــام  تطبيــق 
الصغيــرة  الشــركات  لضرائــب 
الصغــر.  ومتناهيــة  والمتوســطة 

تحسين اإلدارة الضريبية والعمل 
على توسيع القاعدة الضريبية.

وقــدرات  اســتقاللية  تدعيــم 
المنافســة. حمايــة  جهــاز 
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البيان   
2017/2016
فعلي

2018/2017
فعلي

2019/2018
فعلي

2020/2019
فعلي

2021/2020
تقديرات

2022/2021
مشروع موازنة

5.4--4.25.35.63.6 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى اإلجمالي )%( /1

18.018.51814.81413.2متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية )%(

50.064.070.052.054.461متوسط سعر برميل برنت/2 )دوالر / برميل(

189.6185.6175.6178.3194255متوسط سعر القمح األمريكي )دوالر(

المصدر: بيانات معدل النمو االقتصادي وفقً لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، وبيانات معدل التضخم وصافي االحتياطات الدولية وفقً للبنك المركزي المصري.

3. المستهدفات المالية للموازنة العامة 
للدولة لعام 2022/2021

أهم االفتراضات االقتصادية لموازنة العام المالي 2022/2021

معدل
 النمو

االستقرار
 المالي

احتواء
 التضخم

صافي 
االحتياطيات 

الدولية

تحقيــق معــدل نمــو %5.4 
المالــي  العــام  خــالل 

.2022/2021

ــة  ــي بالموازن ــض أول ــق فائ تحقي
العامــة للدولــة قــدره 1.5%مــن 
عــام  خــالل  المحلــي  الناتــج 
يصاحبــه  وهومــا   ،2022/2021
خفــض فــي عجــز الموازنــة إلــى 
6.7% وفــي نســبة ديــن أجهــزة 
مــن   %89.5 نحــو  إلــى  الموازنــة 

المحلــي. الناتــج 

االحتياطيــات  بلــغ صافــي 
دوالر  مليــار   40.2 الدوليــة 
أمريكــي فــي نهايــة فبرايــر 

.2021

تضخــم  معــدل  تحقيــق 
نحــو 7% )±2%( خــالل الربــع 
الرابــع مــن عــام 2022/2021 
ــن  ــتهدف م ــو مس ــا ه كم
المركــزي  البنــك  قبــل 

المصــري.

--غير متاح

1/ فــي ضــوء تقديــرات وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة ومســتهدفات البنــك المركــزي المصــري وتقديــرات األســعار العالميــة. وجــارى مراجعــة تقديــرات النمــو للعــام القــادم مــع وزارة 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة. 

ــاد  ــاق اإلقتص ــر ّاف ــى تقري ــرول ف ــعار البت ــى ألس ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــت وتوق ــتقبلية للبرن ــراء المس ــود الش ــعر عق ــط س ــتخدام متوس ــتقبليً بإس ــت مس ــل البرن ــعر برمي ــع س ــم توق 2/ ت
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4. أهم اإلجراءات اإلصالحية بالموازنة العامة 
للدولة لعام 2022/2021

جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة

   

2019/2018
فعليات

2020/2019
فعليات

2021/2020
تقديري

)مليار جنيه(
2022/2021

موازنة مبدئية

941.9975.41.0941.365.2إجمالي االيرادات 

22.2%12.2%3.6%14.7%معدل النمو )%(

1.369.91.434.71.563.81.837.7إجمالي المصروفات

13.8%9%4.7%10.1%معدل النمو )%(

-475.5-472.3-462.8-430.0الميزان الكلي المستهدف

-6.7%-7.4%-8.0%-8.1%نسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(

103.1105.693.1104.1الميزان األولي المستهدف

1.5%1.5%1.8%1.9%نسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(

المصدر: وزارة المالية

االســتمرار فــي دعــم ومســاندة النشــاط االقتصــادي ومســاندة القطاعــات اإلنتاجيــة والفئــات األكثر تأثــرًا بجائحــة كورونا 
بالتزامــن مــع اســتمرار جهــود تحســين جــودة البنيــة التحتيــة والتأكــد مــن اســتفادة أوســع شــريحة مــن المجتمــع مــن 

تحســن الخدمــات وجــودة المرافــق، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

دعــم مبــادرات محــددة وإجــراءات 
تعمــل علــى تعزيــز مجــاالت التنمية 
البشــرية وباألخص قطاعي الصحة 
ــض  ــاندة بع ــك مس ــم وكذل والتعلي
المشــروعات القوميــة مثــل تحســين 
الخدمــات والبنيــة التحتيــة بالقرى 
المصرية وتحســين جودة شــبكات 
أنحــاء  بكافــة  والتــرع  الصــرف 
الجمهوريــة إليجــاد نقلــة حقيقيــة 
المعيشــة  ملموســة فــي مســتوى 
مــن   %50 لنحــو  الخدمــات  وجــودة 
ســكان مصــر، باإلضافــة إلــى زيــادة 
قيمــة ومعــدالت اإلنفــاق االســتثماري 

بتلــك القطاعــات.

ــة المواطنين  تحسين مستوى معيش
مــن خالل عــدة مبــادرات مثــل مبادرة 
إحــالل الســيارات المتقادمــة بأخرى 
والتــي  الطبيعــي  بالغــاز  تعمــل 
تمنــح حافــز مــادي لمالكــي الســيارات 
ــدة  ــرى جدي ــا بأخ ــة إلحالله المتقادم
تعمل بالوقود المزدوج »البنزين والغاز 
الطبيعــي« ممــا يســاعد فــي تخفيــف 
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــن المواطني ــاء ع األعب
والعمــل  البنزيــن  اســتهالك  ترشــيد 

ــة. ــة النظيف بالطاق

12
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ــات  ــب أولوي ــادة ترتي ــاءة وإع ــع كف رف
الفئــات  لصالــح  العــام  اإلنفــاق 
ــاًل  ــل دخ ــة واألق ــق المهمش والمناط
أكثــر  توزيعيــة  سياســات  واتبــاع 
ــع  ــن التوس ــاًل ع ــة فض ــاءة وعدال كف
الدعــم  برامــج  فــي  التدريجــي 
العينــي الموجــه للفئــات المســتحقة 

المســتهدفة. واألماكــن 

االقتصــاد  وتنــوع  تنافســية  زيــادة 
زيــادة  علــى  والعمــل  المصــري 
اإلنتاجيــة وتعميــق المكــون المحلــي 
االقتصــاد  اندمــاج  درجــة  وزيــادة 

دولًيــا.  المصــري 

تهيئــة منــاخ االســتثمار وتشــجيع 
العقبــات  وتذليــل  المســتثمرين 
التحــول  نحــو  التوجــه  يدعــم  بمــا 
ــام  ــة واالهتم ــطة اإلنتاجي ــى األنش إل
بالمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 

التحويليــة. والصناعــات 

ــة  ــدارة االئتماني ــف والج ــة التصني ــل درج ــة لتعدي ــود المبذول ــار الجه ــة وإظه ــم الدولي ــات التقيي ــع مؤسس ــيق م التنس
ــة. ــر الدولي ــي التقاري ــري ف ــاد المص ــية االقتص وتنافس

العمــل علــى التوســع فــي إعــداد 
أســاس  علــى  الموازنــة  ومتابعــة 
ومتابعــة  واألداء  البرامــج  موازنــة 
مبــادرات محــددة وبأهــداف واضحــة 
يمكــن قياســها لضمــان رفــع كفــاءة 

العــام. اإلنفــاق  وجــودة 

أهم االصالحات الهيكلية المالية

استراتيجية اإليرادات على المدى المتوسط: 
الضريبيــة  االدارة  أداء  وتحســين  االيــرادات  زيــادة  االســتراتيجية  تســتهدف 
والجمركيــة، وتعتمــد علــى االصالحــات المؤسســية المخطــط لهــا مــن قبــل 
الحكومــة لرفــع درجــة االلتــزام الضريبــي وتحســين منظومــة االدارة االســتراتيجية 
والجمركيــة بهــدف اعــادة هيكلــة العمليــة الضريبيــة لضمــان كفــاءة التحصيــل.

PFM رفع كفاءة إدارة المالية العامة
االنتهــاء مــن اعــداد قانــون جديــد الدارة الماليــة العامــة وقــدم الــى مجلــس 
ــمل  ــة. يش ــة العام ــداد الموازن ــة اع ــز عملي ــدف تعزي ــمبر 2020  به ــي ديس ــواب ف الن
القانــون عــدد مــن االصالحــات الهامــة وعلــى رأســها إعــداد اطــار لمؤشــرات 

االقتصــاد الكلــي العــداد الموازنــة علــى المــدى المتوســط.

3

5

7

4

6
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زيادة إجمالي المصروفات العامة لتصل إلى 1837.7 مليار جنيه بمعدل نمو قدره ٪13.8.• 

زيادة األجور بنسبة ٪11.5.• 

زيادة مخصصات النقل واالنتقاالت لتصل إلى 4.8 مليار جنيه.• 

2% زيادة في مخصصات المياه، لتصل إلى 2.3 مليار جنيه.• 

زيادة مخصصات االغذية لتصل الي 6.2 مليار بنسبة زيادة ٪35.5.• 

زيادة مخصصات األدوية بنسبة 11% بمبلغ قدره 13.1 مليار جنيه.• 

زيــادة جملــة االســتثمارات الحكوميــة إلــى 358 مليــار جنيــه منهــا 210 مليــار تمويــل مــن الخزانــة • 
)زيــادة بنســبة33٪( مقابــل إســتثمارات إجماليــة بلغــت 232 بموازنــة العــام المالــى الســابق 

بنســبة نمــو ٪54.

أهم إجراءات اإلصالح المؤسسي واإلداري للمنظومة الضريبية

إعــادة هندســة االجــراءات الضريبيــة طبقــً للمعاييــر الدوليــة باالشــتراك مــع بيــوت الخبــرة المتخصصــة، وكان • 
مــن أهــم هــذه التشــريعات قانــون اإلجــراءات الضريبيــة الموحــد الصــادر بالقانــون رقــم 206 لســنة 2020 
ــة. ــة المضاف ــة القيم ــل وضريب ــة الدخ ــي ضريب ــبة لممول ــة بالنس ــراءات الضريبي ــج االج ــيط ودم ــتهدف تبس ــذي يس وال

ــل •  ــروع التحصي ــا: مش ــن أهمه ــة وم ــراءات الضريبي ــة االج ــاملة لمنظوم ــة الش ــروعات الميكن ــر مش تطوي
ــة. ــورة االكتروني ــروع الفات ــب ومش ــي للضرائ اإللكترون

تطويــر الجانــب التكنولوجــي مــن منظومــة الضرائــب العقاريــة، ومــن أهــم المشــروعات التــى تــم تطويرهــا: • 
مشــروع ميكنــة الــدورة المســتندية للضرائــب العقاريــة ومشــروع الحصــر المميكــن للثــروة العقاريــة.

5. أهم المخصصات التي تم زيادتها في موازنة 
 2022/2021
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6.  بعص أهم بنود اإليرادات غير الضريبية بمشروع 
موازنة 2022/2021

10.1

إيرادات الخدمات 
وبعض الجهات 

األخرى

11.4

حجم أرباح البنوك 
العامة المحولة 

للخزانة

33.1

فوائض قناة 
السويس

21.5

فوائض من الهيئات 
اإلقتصادية

2.2

إيرادات غرامات 
العقوبات

2.0

إيرادات المناجم 
والحاجر
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7. مدى استفادة المواطن من موازنة 2022/2021

تتضمــن موازنــة 21 / 22 زيــادة مخصصــات اإلنفــاق علــى قطاعــات التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة 
التــي لهــا عائــد مباشــر علــى األطفــال، وتتوافــق البيانــات المعروضــة فــي كل وثائــق الموازنــة المبدئيــة مــع 
مــا تضمنتــه مــواد الدســتور رقــم )18 و19 و21 و23( لعــام 2014 بتخصيــص نســب مــن اإلنفــاق علــى قطاعــات 
الصحــة بنحــو 3٪ مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــي )مــادة 18(، وقطــاع التعليــم مــا قبــل الجامعــي 4٪ )مــادة 19(، 

والتعليــم الجامعــي ٪2 )مــادة 21(، والبحــث العلمــي 1٪ )مــادة 23(.

ونــود التأكيــد بأنــه تم اســتيفاء نســب االســتحقاق الدســتوري للصحــة والتعليــم الجامعي وقبــل الجامعي 
والبحــث العلمــي، وذلــك كاآلتي: 

فيما يخص قطاع الصحة
زيــادة مخصصــات الصحــة بنحــو 17.1 مليــار جنيــه عــن العــام الحالــي لتصــل إلــى 275.6 مليــار جنيــه، تتضمــن 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر

زيادة مخصصات التأمين الصحي واألدوية وعالج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه • 

دعــم التأميــن الصحي الشــامل لغيــر القادرين من أصحــاب معاش الضمــان االجتماعــي بمبلغ 200 مليــون جنيه، • 
وتخصيــص مبلــغ 5 مليــار و387 مليون جنيه للهيئــة العامة للرعايــة الصحية. 

االســتمرار فــي دعــم ومســاندة المبــادرات فــي مجــال الصحــة مثــل مبــادرة 100 مليــون صحــة للقضــاء علــى • 
ــة  ــر األدوي ــفيات وتوفي ــاءة المستش ــع كف ــار ورف ــم االنتظ ــى قوائ ــاء عل ــادرة القض ــي، ومب ــروس س في
ــادة  ــم وزي ــية لدع ــادرة الرئاس ــالق المب ــا إط ــة، وأيض ــزة الطبي ــتلزمات واألجه واألمصــال وألبــان األطفــال والمس

ــال. ــات األطف ــادة حضان ــا زي ــزة وأيض ــة المرك ــرة العناي ــدد أس ع

إثابــة األطقــم الطبيــة ومعاونيهــم والتمريــض العامليــن بالمبــادرات المختلفــة بقطــاع الصحــة خاصــة • 
العامليــن بمواجهــة فيــروس كورونــا والمبــادرات األخــرى تحــت مظلــة )100 مليــون صحــة( بتكلفــة تقــدر بنحــو 

1 مليــار جنيــه.

إثابة األطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه.• 

فيما يخص قطاع التعليم 
زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ 14.6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، متضمنة:

مبلــغ 2.5 مليــار جنيــه خــاص بزيــادة حافــز تطويــر المعلميــن بالتعليــم العــام واألزهــر )للمراحــل الســنية • 
مــن ريــاض األطفــال إلــى الصــف الرابــع االبتدائــي(، بصافــي اســتفادة للمعلــم تصــل إلــى نحــو 550 جنيــه شــهرًيا. 

زيادة بدل المعلم وحافز األداء ومكافأة امتحانات النقل بتكلفة قدرها 5.6 مليار جنيه سنوًيا. • 

 وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعي بنحو 10 مليار جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه،• 

زيادة مخصصات البحث العلمي بـنحو 4 مليار جنيه لتصل إلى 64 مليار جنيه. • 
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فيما يخص األجور 
ــي •  ــور موظف ــين أج ــة العامليــن بنحــو 37 مليــار جنيــه لتحس ــاب األجــور وإثاب ــادة مخصصــات ب زي

ــم.  ــة والتعلي ــي الصح ــن بقطاع ــول العاملي ــك دخ ــطى وكذل ــات الوس الدرج

منــح الموظفيــن المخاطبيــن بقانــون الخدمــة المدنيــة عــالوة دوريــة بنســبة 7٪ مــن األجــر الوظيفــي • 
ومنــح العامليــن غيــر المخاطبيــن بقانــون الخدمــة المدنيــة 13٪ مــن المرتــب األساســي فــي 30 

يونيــة 2021 بحــد أدنــى 75 جنيًهــا شــهرًيا ودون حــد أقصــى. 

إقــرار حافــز شــهر إضافــي بفئــات ماليــة مقطوعة تتــراوح بيــن 175 جنيــه الــى 400 جنيه شــهريًا وفق • 
المســتويات الوظيفية.

منح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة اإلدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. • 

زيادة الحد األدنى لألجور للموظفين العاملين بالدولة إلى نحو 2400 جنيه.• 

ــادة المعاشــات بنحــو 13٪ لضمــان وجــود زيــادة حقيقيــة فــي دخــول أكثــر مــن 10 مليــون مــن •  زي
أصحــاب المعاشــات. كمــا تــم اعــداد تقديــرات الموازنــة لتتضمــن مخصصــات كافيــة لســداد القســط 
الســنوي المســتحق لصالــح صنــدوق التأمينــات والمعاشــات بقيمــة 180 مليــار جنيــه خــالل عــام 2022/2021.

فيما يخص الحماية االجتماعية
دعــم الســلع التموينيــة بنحــو 87.2 مليــار جنيــه فــي موازنــة 22/21 مقابــل نحــو 83.4 مليــار • 

جنيــه بموازنــة العــام المالــي 21/20.

تمويــل برنامــج تكافــل وكرامــة بقيمــة 19 مليــار جنيــه وبمــا يســمح بتقديــم دعــم نقــدي • 
شــهري لنحــو 3.6 مليــون اســرة مــن اأُلســر األقــل دخــاًل.

اســتهداف بــدء تمويــل برنامــج تطويــر المشــروع القومــي لتنميــة القــرى والريــف المصــري بنحــو • 
75 مليــار جنيــه ســنويًا )مــن خــالل اعتمــادات الموارنــة االســتثمارية( .
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فيما يخص النشاط االقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير
ســتتحمل وزارة الماليــة 6-7 مليــار جنيــه خــالل العــام المالي القادم في شــكل أقســاط ستســدد للبنــوك مقابل 
مبــادرة الســداد النقــدي لمتأخــرات المصدريــن. ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم الســداد النقــدى للمصدريــن نحــو 

23 مليــار جنيــه مــن خالل هــذه المبــادرة خــالل العــام المالــي الحالــي 2021/2020. كمــا يلي:

مبادرتــي ســداد 30 ٪ مــن مســتحقات المصدريــن وســداد كافــة مســتحقات صغــار المصدريــن، . 	
واســتفادت مــن تلــك المبادرتيــن حوالــي 2350 شــركة حتــى 2020/9/30. 

مبادرة المقاصة مع مســتحقات مصلحة الضرائب المصرية ومصلحتى الضرائب العقارية والجمارك . 	
المصريــة وتعتبــر تلــك المبــادرة مــن أكثــر متطلبــات الشــركات المصــدرة التــى لديهــا تعثــر مالــي 
فــي ســداد المديونيــات الضريبيــة او الجمركيــة لصالــح وزارة الماليــة، واســتفادت مــن تلــك المبــادرة 

حوالــي 400 شــركة.

مبــادرة إجــراء مقاصــة بيــن مســتحقات المصدريــن وقيمــة أقســاط األراضــي الصناعيــة المســتحقة . 	
عليهــم. 

مبــادرة االســتثمار والمتمثلــة فــي ســداد مســتحقات المصدريــن مقابــل إجــراء مزيــد من التوســعات . 	
االســتثمارية، واســتفاد مــن هــذه المبــادرة عــدد 153 شــركة.

مبــادرة الســداد النقدي الفــوري لنحو 85 ٪ من مســتحقات المصدرين لدى صنــدوق تنمية الصادرات، . 	
حيث اشــترك بهــذه المبادرة خالل شــهر نوفمبر 2020 عدد 1580 شــركة.

تتضمــن تقديــرات الموازنــة مخصصــات بقيمــة 2.1 مليــار جنيــة لتمويــل الجزء الخــاص بالســنة األولى من المشــروع 
القومــي إلحــالل المركبــات )70 ألف ســيارة أجــرة وميكروباص ومالكــى( لتعمــل بالغــاز الطبيعي بداًل من الســوالر 
والبنزيــن وبما يحقق وفر للمســتفيد يقــدر بنحو 50% من تكلفة الســيارة خالل فترة عمر ســداد المركبــة بالمبادرة.

اســتمرار تحمــل الموازنة لألعبــاء الماليــة المترتبة عن 
خفــض أســعار الكهربــاء والغــاز الطبيعــي للصناعــة 
وذلك بــداًل من وزارتــي الكهرباء والطاقــة المتجددة 
والبتــرول والثروة المعدنية بتكلفة ســنوية تبلغ نحو 

10 مليــار جنيه )حســب االســتهالك الفعلي(.

للمســاهمة  جنيــه  مليــار   0.5 نحــو  تخصيــص 
فــي تمويــل تكلفــة الســنة االولــى مــن المبــادرة 
الجديــدة المقترحــة لمســاندة تصديــر الســيارات 
من خــالل المصانع العاملــة بجمهورية مصــر العربية
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8. كيف تم إعداد موازنة هذا العام خاصة في 
ضوء تحديات جائحة كورونا؟

تزامــن توقيــت إعــداد مشــروع موازنــة 2022/2021 مــع اســتمرار جائحــة كورونــا وتأثيرهــا الهائــل والممتــد علــى كافة 
دول العالــم، ممــا دفــع الحكومــة المصريــة منــذ البدايــة بوضــع إطــار متســق ومتكامــل بشــكل احتــرازى وســريع 
وفعــال إلدارة األزمــة، مســتندًا فــى األســاس علــى مكتســبات برنامــج اإلصــالح االقتصــادي المطبــق خــالل الســنوات 
الســابقة والــذي ســاعد علــى بناء دعائــم اقتصاد قــوي يتســم بالمرونة ســاهم فى التصــدي لألزمة بأقل الخســائر 
الممكنــة وكســب ثقة دول العالم والمؤسســات الدولية والمســتثمرين فــى إمكانيات وقدرات االقتصــاد المصري.

2020/20192021/2020بنود اإلنفاق المالي التحفيزي

اإلجمالي

اإلجمالي

48.60851.519100.127

17.434

3.000

64.495

17.520

21.108

3.400

5.504

14.000

731

13.260

4.070

9.211

34.226

0

9.835

18.108

3.200

3.083

0

292

4.260

3.530

8.223

30.306

3.000

7.685

3.000

2.421

200

14.000

439

9.000

640

إنفاق إضافي على قطاع الصحة

الدعم الموجه للقطاعات المتضررة

دعم عام

الصناعة

المصدرين

السياحة

االطيران

دعم شركات المقاوالت

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر

دعم الشــرائح الضعيفــة والتخفيف 
المالي

الدعم المقدم للقطاعات االخرى

أهم االفتراضات االقتصادية لموازنة العام المالي 2022/2021
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اســتهداف آليــات وتدابيــر مؤقتــة تتســم بالمرونــة والقــدرة علــى 
التخــارج منهــا. 

االنتقــاء من خــالل توزيــع أكبر قدر مــن المســاندة للفئــات والقطاعات 
األكثــر تضررًا.

تعزيــز الشــفافية واإلفصــاح فــي مواجهــة األزمــة مــن خــالل التواصــل 
المســتمر مــع الجمهــور. 

اتخاذ تدابير استباقية لتلبية االحتياجات الصحية لمواجهة األزمة. 

أربع ركائز أساسية إلدارة األزمة:

النصيب في إجمالي حزمة التخفيف المالي

دعم الشرائح الهشة والتخفيف الدعم المقدم للقطاعات االخرى
المالي

دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية 
الصغر

0.7
الدعم الموجه للقطاعات المتضررة

إنفاق إضافي على قطاع الصحة

ــر المحتمــل للتحــدي علــى االقتصــاد المصــري بهــدف الوصــول إلــى مســاحة ماليــة  دراســة التأثي
يمكــن لالقتصــاد ان يتحملهــا علــى المــدى القصيــر، دون اإلخــالل بتحقيــق المســتهدفات الماليــة 

للموازنــة كمــا يلــي:

وتراقــب وزارة الماليــة عــن كثــب الوضــع الحالــي مــع الموجــة الثانيــة ويتــم متابعــة الموقــف كل 
شــهرين للوقــوف علــى أهم المســتجدات وحصــر االحتياجــات، وأنهــا على أتــم اســتعداد للتدخل 

باتخــاذ أيــة إجــراءات الزمــة بشــكل ســريع ومــرن، وبحــث إمكانيــة االحتيــاج ألي حــزم إضافيــة. 

دراســة وحســاب األثــر المالــي sensitivity analysis بافتــراض 2 ســيناريو واحتســاب حيــز المســاحة 
الماليــة بقيمــة 100 مليــار جنيــه خصصتهــا الدولــة لمســاندة القطاعــات المتضــررة.

اســتحداث الحزمــة الماليــة كجــزء مــن الميزانيــة الســنوية العاديــة، حيــث تــم اســتصدار موافقــة 
بقــرار رئاســي علــى هــذه الحزمــة.

تنفيــذ الحزمــة المالية من خالل بنــود وفورات واحتياطات الموازنة، ولم يطرأ أي احتياج الســتصدار 
تعديــل على بنود الموازنة أو الموافقــة على موازنة تكميلية. 

إتاحــة البيانــات الخاصــة بحزمة كوفيد على الموقع الرســمي لــوزارة المالية باإلضافــة إلى الموقع 
 . budget.gov.egاإلكترونى التفاعلي الخاص بالشفافية

16.6 

65.1 

13.4 
4.1
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9. كيف تعاملت الحكومة المصرية مع تداعيات 
انتشار جائحة كورونا؟

10. كيف أثرت جائحة كورونا على ثقة المستثمرين 
فى االقتصاد المصري؟

بالنســبة لمســاعدات األســر، جــاءت فــى صورة 
ــات  دعم العمالة غير المنتظمة، وإصالح المعاش
واألجــور، وزيادة حجــم برامج التحويــالت النقدية 
االجتماعــي  الضمــان  )مســاعدات  المشــروطة 
دعــم  وبرنامــج  وكرامــة  تكافــل  وبرنامجــي 

وشــملت مســاعدة القطــاع الصحــي شــراء 
معــدات طبيــة وأدويــة وزيــادة بــدالت أطقــم 

الصحيــة، الرعايــة 

وبالنســبة لمســاعدات الشــركات شــملت 
تحصيــل  وتأجيــل  ضريبيــة،  تخفيضــات 
ضمانــات،  وتقديــم  ضريبيــة،  متأخــرات 
ــادرات  ــاء، ومب وخفــض أســعار الغــاز والكهرب
لدعــم المتعثريــن والصــادرات، واســتحداث 
ــات  ــك لقطاع ــة وذل ــب مخفض ــرائح ضرائ ش

المســاعدة  توجيــه  إلــى  باإلضافــة 
والمســاندة للقطاعــات األكثــر تضــرًرا مثل 
الســياحة والطيــران والصناعــة، والتــي تعتبــر 
مــن أكثــر القطاعــات مــن حيــث معــدالت 

والتصديــر. المضافــة  والقيمــة  التشــغيل 

تصــدرت مصــر قوائــم التصنيــف االئتمانــي نتيجــة لفاعليــة سياســات الحكومــة التــي تــم اتباعهــا للحــد مــن آثار انتشــار 
جائحــة كورونــا؛ فمصــر هــي الدولة الوحيدة فــي إفريقيا والشــرق األوســط التي حصلت علــى تأكيد التصنيــف االئتماني 

مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة بمراجعات ســلبية لـــ 24٪ من الــدول اإلفريقية و10٪ من دول الشــرق األوســط.

مؤسســة ســتاندرد أنــد بــورز )S&P(: اإلبقــاء علــى التصنيــف اإلئتمانــى لإلقتصــاد المصــرى عنــد درجــة 
B، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، نتيجــة لمجهــودات الحكومــة المصريــة لتحســين بيئــة األعمــال 

ممــا ســيؤدي لتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي مصــر. 

مؤسســة موديــز )Moody’s(: اإلبقــاء علــى درجــة التقييــم عنــد B2، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، 
وذلــك بنــاًء علــى التحســن الملحــوظ فــي الحوكمــة وفعاليــة السياســات االقتصاديــة المتبعة خالل 

الفتــرة الســابقة.

مؤسســة فيتــش )Fitch(: اإلبقــاء علــى درجــة B+، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، وهــو تصنيــف 
مدعوم بالســجل القوي لإلصالحات المالية والنقدية التي تمت خالل الســنوات الماضية والمستمرة.

الصحة والسياحة والطيران والصناعة والمقاوالت والمشروعات 
والمتوســطة،  الصغيــرة 

التعليــم المجتمعي( لتغطي أكثــر من 3.6 مليون أســرة، وغيرها 
من البرامج لتوفير الغذاء واالحتياجات األساسية للقرى المعزولة 
والفئــات، باإلضافة إلــى توفير المنتجات الطبيــة والصحية للفئات 

الضعيفــة والقــرى الفقيرة.



18

مصر )2020/2019(

الصين

اندونيسيا

روسيا

نيجيريا

تركيا

المملكة العربية السعودية

البرازيل 

جنوب أفريقيا

الميكسيك

الهند

12.0- 10.0- 8.0- 6.0- 4.0- 2.0- 0.0 2.0 4.0 6.0

%3.6
1.9

1.5-

4.1-

4.3-

5.0-

5.4-

5.8-

8.0-

9.0-

10.3-

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )%(

ــل« •  ــز راس ــال تايم ــد »الفاينانش ــندات الجدي ــر الس ــى مؤش ــام ال ــى االنضم ــر ف ــت مص نجح
الــذي يشــمل الســندات الصــادرة مــن 13 دولــة بقيمــة تبلــغ 414.8 مليــار دوالر، حيــث 
تدخــل مصــر فــى هــذا المؤشــر بـــ 80 إصــدار تمثــل الحــد األقصــى المســموح بــه لكل 
دولــة وهــو 10٪؛ ومــن المتوقــع أن يســاهم هــذا االنضمــام فــى ضخ حوالــي 4 مليــار دوالر 

مــن االســتثمارات اإلضافيــة داخــل ســوق األوراق الماليــة الحكوميــة المصريــة. 

يعــد هــذا االنضمــام خطــوة هامــة لخفــض تكلفــة الديــن العــام عــن طريــق تنشــيط • 
ســوق األوراق المالية لتوفير الســيولة وتعزيز الطلب علــى أدوات الدين الحكومية، 

فضــاًل عــن تعزيــز ثقــة المســتثمرين األجانــب..

كما انضمت مصر الى لقائمة المراقبة لمؤشــر جي. بي. موجان للســندات الحكومية • 
ومؤشــر الســندات الخضراء، ممــا يؤكد وضع مصــر على الخريطــة العالمية للمؤشــرات 
ويرفــع ثقــة المؤسســات الماليــة الدوليــة فــى االقتصــاد المصــري وســوق االوراق الماليــة 

المصرية. الحكومية 

تحليل مقارن لوضع مصر بالنسبة للدول المناظرة واالقتصاديات الناشئة
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الميزان األولي للحكومة العامة )نسبة للناتج المحلي(  خالل عام 2020

التغير في نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي خالل عام 2020
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11. 1لمخاطر المالية بموازنة 2022/2021

1(  معدالت النمو:

2(  التجارة العالمية: 

3(  سعر الصرف:

4(  أسعار الفائدة:

5(  األسعار العالمية للنفط:

قــد يؤثــر تباطــؤ معــدالت نمــو االقتصــاد العالمي علــى معــدالت النمــو المقدرة فــي الموازنــة العامة ســواء • 
كان ناتًجــا عــن أســباب محليــة أو عالميــة، ممــا يكــون لــه أثــر مباشــر علــى تغييــر المســتهدفات الماليــة مثــل 

مســتهدفات العجــز الكلــي والفائــض األولــي وبالتالي مســتهدفات ديــن أجهــزة الموازنة.

مــن المتوقــع أن يبــدأ االقتصــاد العالمــي فــي التعافــي مــع بــدء حمــالت التطعيــم فــي مختلــف البلــدان؛ • 
علــى أن يرتفــع معــدل النمــو العالمــي فــي عــام 2021 إلــى نحــو 6% مقارنــة بانكمــاش قــدره 3.3% فــي عــام 

2020، وهــو مــا ســينعكس إيجابًيــا علــى أداء الموازنــة العامــة.

وبنــاًء عليه، تســتهدف الحكومة أن يرتفع معــدل النمو االقتصادي المصــري ليبلغ 5.4% خالل عــام 2022/2021 • 
وفًقــا لتقديــرات وزارة التخطيــط والتنمية االقتصادية والتي اســتخدمت عنــد إعداد الموازنــة، مقارنة بمعدل 

نمــو متوقع قــدره 2.8% خــالل العــام المالــي 2021/2020، ويأتى ذلك فى ضــوء تداعيات جائحــة كورونا. 

ــو     •  ــى نم ــي 2020 إل ــة 8.5% ف ــاش بقيم ــن انكم ــة م ــارة العالمي ــو التج ــدالت نم ــن مع ــع أن تتحس ــن المتوق م
ــل 2021.  ــي إبري ــادرة ف ــي الص ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــات م ــدث التوقع ــتنادًا ألح ــي 2021 اس ــه 8.4% ف قيمت

ويقــدر األثــر المالــي الســلبي لــكل انخفــاض )ارتفــاع( بمقــدار 1% فــي نمــو التجــارة العالميــة علــى إجمالــي مــا • 
يــؤول للخزانــة العامــة مــن إيــرادات قنــاة الســويس بنحــو 2%، وهــو مــا يــؤدي إلــى انخفــاض )ارتفــاع( حصيلــة 

مــا يــؤول للخزانــة العامــة بنحــو 2 مليــار جنيــه.

فــي حــال افتــراض تراجــع )انخفــاض( قيمــة الجنيــه أمــام الــدوالر بمتوســط قــدره 50 قــرش فــإن • 
ــا( علــى الفائــض األولــي المســتهدف بالموازنــة العامــة للدولــة بقيمــة 2  ذلــك ســيؤثر ســلًبا )إيجاًب

مليــار جنيــه أي بنحــو 0.04% مــن الناتــج المحلــي.

مــع تزايــد التوقعــات العالميــة بارتفــاع معــدالت التضخــم وانعــكاس ذلــك فــي حــدوث توقعــات بارتفــاع • 
عوائــد األذون والســندات فــي األســواق العالميــة فمــن المهــم التأكيــد علــى أن ارتفــاع )انخفــاض( أســعار 
الفائــدة المحليــة بنحــو 100 نقطــة مئويــة )1%( مقارنــة بمــا هو مســتهدف بمشــروع الموازنة ســيكون لــه تأثيرًا 
ســلبيً )ايجابيــا( علــى عجــز الموازنــة وذلــك نتيجــة زيــادة )انخفــاض( فاتــورة خدمــة ديــن أجهــزة الموازنــة 

العامــة بنحــو 10-12 مليــار جنيــه ســنويً.

تشــير أحــدث التقديــرات العالميــة إلــى ارتفاع أســعار النفــط العالمية خــالل عام 2021 لتســتقر عند مســتويات • 
أســعار تتراوح بيــن 65-70 دوالر للبرميل. 

ــة •  ــل( بموازن ــت )دوالر / برمي ــل برن ــعر برمي ــط س ــأن متوس ــة ف ــوزارة المالي ــة ل ــات االقتصادي ــً لالفتراض ووفق
ــنحو 61 دوالر للبرميــل. 2022/2021 يقــدر بـ

ــل •  ــو 1 دوالر/ برمي ــة بنح ــات المتوقع ــوق االفتراض ــي ليف ــط العالم ــعر النف ــاض( س ــاع )انخف ــة ارتف ــى حال ف
ســيؤدي ذلــك إلــى تدهــور )تحســن( صافــي العالقــة مــع الخزانــة وبالتالــي زيــادة )انخفــاض( العجــز الكلــي 

ــتهدف. المس
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12. االلتزامات المحتملة بموازنة 2022/2021

تتمثــل فــي االلتزامــات الماليــة غيــر مؤكــدة الحــدوث وغيــر محــددة القيمــة والتوقيــت تنشــأ نتيجــة أحــداث ماضيــة 
وقــد يترتــب عليهــا تدفقــات نقديــة خارجــة مــن الخزانــة العامــة للدولــة فــي حــال وقــوع أو عــدم وقــوع حــدث فــي 

المســتقبل ليــس تحــت ســيطرة وزارة الماليــة.

قــد تضطر الخزانة العامة لســداد تعويضــات نتيجة الفصل في قضايــا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تســويتها • 
ودًيــا، ويتــم إدراجها عنــد إعداد الموازنــة العامة للدولة في بند الطوارئ تحســًبا للمطالبة بالســداد خــالل العام المالي.

ولكن يعتبر هذا االحتمال ضئيًلا نظًرأ النتهاء النزاعات في معظم الحاالت لصالح مصر خالل الخمس سنوات الماضية.• 

2.  التعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا التحكيم الدولي:

مــن  المضمونــة  والتســهيالت  القــروض 
العامــة. الخزانــة 

PPP الشركة بين القطاع العام والخاص

مخاطر األزمات
قضايــا التحكيــم الدولــي المرفوعــة علــى 
الحكومــة المصريــة عــالوة علــى قضايــا 

التعويضــات المحليــة.

اإللتزامات
 المحتملة 

تبلــغ التقديــرات المبدئيــة لصافــي الديــون المضمونــة القائمــة القائمــة علــى الخزانــة العامــة فــي نهايــة ديســمبر2020 نحــو %20.3 • 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــى، وتمثــل الضمانــات المحليــة نحــو 9.7% مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــي وتمثــل الضمانــات الخارجيــة %10.6 

مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــي. 

يتركــز إصــدار الضمانــات لقطاعــات الطاقــة والنقــل والهيئــة القومية لألنفــاق واإلســكان ممثلة فــي هيئــة المجتمعــات العمرانية؛ • 
حيــث بلغــت الضمانــات الصــادرة لتلــك الجهــات نحــو 84% تقريبً مــن إجمالــي الضمانــات القائمة فــي 31 ديســمبر 2020. 

1.  القروض والتسهيالت المضمونة من الخزانة العامة:



22

13.  الدين العام ومصادر التمويل بموازنة 
2022/2021

جهود تطوير الشركات المملوكة للدولة    .14
وشركات قطاع األعمال العام المالي 2022/2021 

من خالل ما يلي:

تســتهدف الموازنــة مواصلــة جهــود خفــض الديــن العام ليصــل إلى 
نحــو 89.5% مــن الناتج المحلــى اإلجمالــي بحلول يونيــو 2022.

التركيــز علــى إصــالح ورفــع كفــاءة الهيــاكل الماليــة للهيئــات االقتصاديــة وقطــاع • 
األعمــال العــام.

اســتهداف تحصيــل نحــو 5.2 مليــار جنيــه تحــت بنــد صافــي أربــاح شــركات قطــاع • 
ــاح الشــركة المصريــة لالتصــاالت وغيرهــا مــن الشــركات  األعمــال العــام )بمــا فيهــا أرب

ــة العامــة فــي العــام المالــي 2022/2021. ــح الخزان ــة( لصال المملوكــة للدول

اســتهداف تحويــل نحــو 21.5 مليار جنيــه فوائض مــن الهيئات االقتصاديــة للخزانة • 
العامــة بدون فائــض قناة الســويس المحــول للخزانة.

اســتهداف تحصيــل نحــو 11.4 مليــار جنيــه تحــت بنــد صافــي أربــاح شــركات القطــاع • 
العــام )والتــي تتضمــن البنــوك العامــة مثــل بنــك مصــر والبنــك األهلــي( لصالــح الخزانــة 

العامــة فــي العــام المالــي 2022/2021.

إجراء تعديالت على قانون شركات قطاع األعمال العام.• 

ــات  ــل االحتياج ــادر تموي ــع مص ــة تنوي ــة المالي ــتهدف السياس ــا تس كم
ــع أن  ــن المتوق ــه م ــث أن ــة؛ حي ــة وخارجي ــادر محلي ــن مص ــة بي التمويلي
يصل جملــة االحتياجــات التمويلية لعــام 2022/2021 إلى نحــو 1068.5 مليار 
جنيــه؛ منهــا 475.5 مليار جنيــه عجز كلــي و593 مليار جنيه قيمة ســداد 
أقســاط القــروض المحلية واألجنبية. مــن المتوقع أن تحصــل الحكومة 

علــى تمويــل محلــي بقيمــة 990 مليــار جنيــه. 

الدين العام
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المالحق

مشروع موازنة 2022/2021موازنة 2021/2020التقسيم الوظيفي

1،713،1781،837،723اإلجمالي العام 

776،462857،268قطاع الخدمات العامة

80،41988،118قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

111،795110،476قطاع الشئون االقتصادية

3،3232،804قطاع حماية البيئة

79،52978،925قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية 

93،544108،761*قطاع الصحة

48،39549،346قطاع الشباب والثقافة

157،580172،646*قطاع التعليم

285،969283،378قطاع الحماية االجتماعية

76،16486،001أنشطة وظيفية متنوعة

ملحق 1: التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة في موازنة العام المالي 2022/2021

بالمليون جنيه

* قبل اجراء التعديالت اإلضافية التى تعكس إجمالى المنفق على هذين القطاعين فى كافة جهات الدولة الداخلة بالموازنة العامة.
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/MOF.Egypt 

http:/budget.gov.eg

للمزيد من المعلومات، تابعنا على الصفحة الرسمية لوزارة المالية

تم إعداد هذه الوثيقة بدعم كل من وحدة التواصل والسياسات المجتمعية باليونيسف
بالتعاون مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية. وتجدر اإلشارة إلى أن
جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي مسئولية وزارة المالية المصرية وحدها
حيث أنها المصدر الرئيسي لجميع مخصصات ميزانية الدولة للسنة المالية 2020 - 2021

أو من خالل موقع شفافية الموازنة


