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1- رسالة من الوزير 

من �أجلك ومن �أجل عائلتك...
زيادة  فى  ت�صاهم  وكافية  حقيقية  عمل  فر�ص  لتوليد  االقت�صادي  الن�صاط  زي��ادة  هدفنا  �أواًل: 

تدريجية ملمو�صة فى دخول االأفراد.
ق�صوي  اأهمية  ن��ويل  كما  ثانيًا: 
وعلي  االقت�صادية  امل�صاكل  ملعاجلة 
راأ�صها ارتفاع معدالت عجز موازنة 
الدولة، ون�صبة الدين للناجت املحلي، 
للأ�صعار  ال��ع��ام  امل�صتوى  وارت��ف��اع 
ال�صلع  اأ�صعار  خا�صة  )الت�صخم( 
الغذائية، وارتفاع قيمة عجز امليزان 

التجاري وميزان املدفوعات 1 .
  ثالثًا: نحر�ص على زيادة االإنفاق 
االجتماعية  احلماية  ب��رام��ج  على 
اأكرب  لتوفري  االأ�صا�صية  واخلدمات 
اللئقة  والرعاية  قدر من احلماية 
وخا�صة  املجتمع  ���ص��رائ��ح  جلميع 
واالأوىل  دخ����ًل  االأق�����ل  ال��ط��ب��ق��ات 

بالرعاية. 

 1/ ملزيد من التفا�صيل وال�صرح، يرجى النظر فى اأهم املفاهيم بنهاية هذا الكتيب.

السيد/ عمرو الجارحى ـ وزير المالية

     "

"

االقتصــــاد المصــرى
متنـــــــــوع المصـــــــادر
بإمكانيات هائلة للنمو 
وطاقات غير مستغلة 
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2- رسالة وزارة المالية.. مصر تقدر بينا كلنا ... 
هذا الكتيب يعد االإ�صدار الرابع لوزارة املالية و�صوف ي�صاعدك على اإجابة كل ت�صاوؤالتك، و�صوف 
جتد فيه �صرح مب�صط لل�صيا�صة املالية للدولة خلل العام املاىل 2017/ 2018 واالإج��راءات التى 
دى  املعلومات  واإتاحة  خمتلفة.  برامج  خلل  من  املواطنني  حياة  جودة  لتح�صني  الدولة  �صتتبعها 
هدفها ت�صجيعك على ممار�صة حقك يف امل�صاركة فى عملية اتخاذ القرار الأن راأيك هيفرق عند 
ت�صميم ال�صيا�صات ومتابعة االإنفاق احلكومى لتلبية احتياجاتك ال�صرورية، ولتوفري م�صتقبل اأف�صل 

لك والأوالدك.
اإن الدولة امل�صرية مقدرة لدور املواطن فى املرحلة الراهنة وما حتمله جموع امل�صريني من اأعباء 
م�صاحبة لعملية االإ�صلح ال�صرورى، واثقة يف القيادة ال�صيا�صية ومتطلعة مل�صتقبل واعد بتح�صن 
باأننا  نطمنك  عايزين  وكمان  العمل.  فر�ص  وتوافر  العامة  اخلدمات  وم�صتوى  املعي�صية  الظروف 
)اإنق�صى  النواب  وتقدميه ملجل�ص  املوافقة عليه  الذى مت  االإ�صلح  برنامج  �صوط كبري من  قطعنا 
العام  اإتخاذها  اللى مت  االإ�صلحية  االإج��راءات  بعد  وده  وباقي عامني(  الربنامج  تنفيذ  عام من 
�صعر  وحترير  امل�صافة،  القيمة  قانون  وتطبيق  ال�صريبية  املنظومة  اإ�صلح  اأهمها؛  ومن  املا�صى 
ال�صرف، واإعادة توجيه دعم الطاقة مل�صتحقيه من الفئات االأوىل بالرعاية. واأن تلك القرارات كان 
حمركها الرئي�صي اإيجاد حلول جذرية بعيدًا عن امل�صكنات للم�صاكل التي ورثها االقت�صاد امل�صري 
من ال�صنوات املا�صية، وحتقيق منو اقت�صادي حقيقي ي�صاهم يف اإحداث نقلة نوعية مب�صتوى املعي�صة 

وخلق فر�ص عمل منتجة لك والأوالدك.
املوؤ�ص�صات  واإ�صتح�صان  ر�صا  اكت�صب  وال�صامل  العادل  االإ�صلح  برنامج  اأن  نو�صح  كمان  عايزين 
االإقت�صادية  املوؤ�صرات  من  كتري  فى  حت�صن  ب��وادر  ن�صوف  وبداأنا  وامل�صتثمرين  العاملية  الدولية 
تباعًا خلل  �صتظهر  اأنها  اال  االآن،  الواقع حتى  اأر�ص  على  املواطن  بها  ي�صعر  والتى مل  اال�صا�صية 
الفرتة القادمة على كافة الفئات وال�صرائح باملجتمع بدءًا من الفئات االأوىل بالرعاية يليها الطبقة 

املتو�صطة واالأعلى.
اإن موازنة 18/17 تعد بداية ب�صائر االإ�صلح االإقت�صادى وحتقيق العدالة االإجتماعية التى تبنى على 
امل�صاركة وامل�صارحة باأهم التحديات التى تواجه االإقت�صاد امل�صرى و�صبل مواجهتها ب�صكل جذرى 
واال�صتغلل االمثل للموارد املتاحة. فلأول مرة اإيراداتنا خلل الع�صر �صنوات املا�صية �صوف تغطي 
م�صروفاتنا با�صتبعاد الفوائد وده دليل على ح�صن اإدارة اأموال الدولة. وكمان من اأولويات الدولة 
امل�صروعات  وتنفيذ  العامة  اخلدمات  م�صتوى  وحت�صني  الت�صغيل  معدالت  زيادة  املقبلة  املرحلة  يف 
مالية  �صيا�صات  وتبنى  للتنمية،  واآفاق  جديدة  جمتمعات  خلق  اإىل  تهدف  التى  والتنموية  القومية 

واالإرتقاء  للإ�صتثمار،  جاذبة  و�صفافة  وا�صحة  و�صريبية 
اإ�صتهداف  اآل��ي��ات  وتطوير  االجتماعية  احلماية  بربامج 

الدعم للو�صول للفئات االأوىل بالرعاية.
  ر�أيك يهمنا...

www.budget.gov.eg �صارك فى عملية اإتخاذ القرار على املوقع االإلكرتونى التفاعلى:  
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3-أ تعرف على موازنة بلدك

املتوقع  االإيرادات  بتو�صح كل  املوازنة 
العام  الدولة خلل  عليها  اأن حت�صل 
وغري  �صريبية  اي���رادات  من  ال��ق��ادم 
اإع��ادة  فى  احلكومة  وخطة  �صريبية 
مثل  املختلفة  امل��ج��االت  ف��ى  �صرفها 
ال�صحة والتعليم واحلماية االجتماعية 
والثقافة  وال�صباب  وال��دف��اع  واالأم���ن 
وغريها من املجاالت، وحتر�ص  وزارة  
املالية على اإدارة املالية العامة بكفاءة 
مبا  عادلة  مالية  �صيا�صات  خلل  من 
مل�صتحقيه  االإن���ف���اق  ت��وج��ي��ه  ي�صمن 
على  وال�صيطرة  االإي���رادات  وتعظيم 
ب�صكل  وخف�صه  العامة  املوازنة  عجز 
ف���ى خف�ص  ي�����ص��ه��م  ت���دري���ج���ى مب���ا 

املديونية احلكومية.

3-ب مراحل إعداد الموازنة 

ي��ع��ت��رب ق���ان���ون رق��م 
 1973 ل�صنة   )53(
وت�����ع�����دي�����لت�����ه ه��و 
ال����ق����ان����ون اجل���ام���ع 
ل���ك���اف���ة ال���ق���واع���د 
احل��اك��م��ة ل��ل��م��وازن��ة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���دول���ة، 
ومي������ك������ن حت����دي����د 
م�����راح�����ل اإع���������داد 
النحو  على  امل��وازن��ة 

املو�صح بالر�صم.

40%
20%

17%

10%

8%

3%
2%

التقسيم الوظيفى
لالستثمارات فى موازنة 
العام المالى 2017/2018

إجمالى االستثمارات
135.4 مليار جنيه
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الخطوة األولى
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الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

الخطوة الخامسة

الخطوة السادسة
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3-ج ما هو عجز الموازنة العامة للدولة؟  

عجز املوازنة هو الفرق بني اإيرادات الدولة وم�صروفاتها وحيازة االأ�صول املالية خلل عام واحلكومة 
قيمتها  دى  ال�صنة  امل�صروفات مبوازنة  فكرة  وعلى  الدين.  تراكم  ملنع  العجز  ت�صتهدف خف�ص هذا 

مليار  و207  تريليون  االإج��م��ال��ي��ة 
خم�ص�ص  منها  كبري  وجزء  جنيه 

للإنفاق على البعد االإجتماعى، 
ب��داي��ة  ت��ع��د   18/17 م���وازن���ة  اإن 
واللى  االإقت�صادى  االإ�صلح  ب�صائر 
فى  اأوىل  ف��ائ�����ص  م��ع��اه  هيتحقق 
مرة  الأول  للدولة  العامة  امل��وازن��ة 
املا�صية  ���ص��ن��وات  ال��ع�����ص��ر  خ���لل 
اأم��وال  اإدارة  ح�صن  على  دليل  وده 
تغطي  ب��داأت  اإيرادتنا  الإن  الدولة 

م�صروفاتنا با�صتبعاد الفوائد.

3-د  ما هو الدين العام الحكومي؟

نتيجة  تتولد  ال��ت��ى  املديونية  ت��راك��م  ه��و  ال��دي��ن 
لزيادة امل�صروفات عن االإي��رادات وده ينتج عنه 
خارجى  ودي��ن  داخلى  دي��ن  اإىل  وينق�صم  عجز، 
دفع  عليه  ويرتتب  اخلارجى(؛  للعامل  )مديونية 

الفوائد امل�صتحقة على هذا الدين واأق�صاطه. 
 2018/2017 عام  خلل  الدين  ي�صل  اأن  يتوقع 
الناجت  م��ن   %94.9( جنيه  تريليون   3.9 اإىل 
الديون  الفوائد على  وتقدر م�صروفات  املحلى(، 
من   %31،6( جنيه  مليار   381 بحواىل  باملوازنة 
اأننا  نو�صح  والزم  العامة(  امل�صروفات  اإجماىل 
م�صادر  وتنويع  الدين  احتواء  فى  بالفعل  بداأنا 
تاأثري  من  للحد  واخل��ارج��ى  املحلى  بني  التمويل 

اإرتفاع اأ�صعار الفائدة وذلك من خلل االإ�صتفادة من و�صائل متويل مي�صرة منخف�صة التكاليف وطويلة 
االأجل من االأ�صواق الدولية وتو�صيع قاعدة امل�صتثمرين فى اأذون و�صندات اخلزانة.
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4- أهم اإلصالحات المنفذة خالل العام السابق 

إصالحات مالية
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4- أهم اإلصالحات المنفذة خالل العام السابق 

تابع

إصالحات فى مجاالت االستثمار والصناعة والتصدير










          
            








           












 
          




إصالحات نقدية
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5- النتائج األولية لتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادى

5ـ �أ �لنتائج �الأولية الأهم �مل�ؤ�صر�ت �القت�صادية:

النتائج األولية
لتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادى 







            •


           •
         


          •


          •


          •



          •


 •
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5ـ ب �أهم نتائج  �ل��صع 
�ملاىل:

االأويل  العجز  انخفا�ص 
للموازنة العامة يف �صوء 
قامت  التي  اال�صلحات 
العام  منذ  احلكومة  بها 
الناجت  اإىل   %( املا�ص�ي 

املحلي االجمايل(

ان��خ��ف��ا���ص ال��ع��ج��ز ال��ك��ل��ي 
�صوء  يف  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��وازن��ة 
اال����ص���لح���ات ال���ت���ي ق��ام��ت 
ب��ه��ا احل��ك��وم��ة م��ن��ذ ال��ع��ام 
املا�صي )% اإىل الناجت املحلي 

االجمايل(

-٣٫٩%

-٠٫٣%

١١٫٦%

١٧٫٦%

٤٫٦%

٢١٫٩%
١٠٫٩%

٣٤٫٠%

-١٫٧%

٧٫٩%

١٥٫٧%
٢٠٫٤%

١٩٫٨%

٢٫٣%

٦٫٣%

٢٤٫٠%

١٠٫٠٪-
٥٫٠٪-
٠٫٠٪
٥٫٠٪

١٠٫٠٪
١٥٫٠٪
٢٠٫٠٪
٢٥٫٠٪
٣٠٫٠٪
٣٥٫٠٪
٤٠٫٠٪

٢٠١٠/٢٠٠٩ ٢٠١١/٢٠١٠ ٢٠١٢/٢٠١١ ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦

واالیرادات للمصروفات السنوى النمو معدل
اإلیرادات المنح(إجمالى )باستبعاد المصروفات الفوائد(إجمالى )باستبعاد

تقریبي ختامى

11.4 

12.5 

10.9 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

 العجز الكلى
 (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)

تقريبى ختامى  

3.5 
1.8 

2015/2016 2016/2017

 العجز الكلى
 (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)

تقريبى ختامى  

العجز الأوىل
)ن�سبة اإىل الناجت املحلى الإجماىل(

11.4 

12.5 

10.9 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

 العجز الكلى
 (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)

تقريبى ختامى  

3.5 
1.8 

2015/2016 2016/2017

 العجز الكلى
 (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)

تقريبى ختامى  

العجز الكلى
)ن�سبة اإىل الناجت املحلى الإجماىل(
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5ـ ب �أهم نتائج  �ل��صع �ملاىل:

٥٢٫٤
٦٥٫٥ ٧١٫٥

١١٢٫٧

٦٫٤%

٢٥٫٠%

٩٫٢%

٥٧٫٦%

٠٫٠

١٠٫٠

٢٠٫٠

٣٠٫٠

٤٠٫٠

٥٠٫٠

٦٠٫٠

٧٠٫٠

٠٫٠

٢٠٫٠

٤٠٫٠

٦٠٫٠

٨٠٫٠

١٠٠٫٠

١٢٠٫٠

٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦
تقریبىختامى

%

نیھ
ج
یار
مل

تطبیق بعد المضافة القیمة لضریبة السنویة الحصیلة فى ملحوظة زیادة
سبتمبر فى ٢٠١٦القانون

المضافة القیمة إجمالى

تابع
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5ـ ج �لنتائج �الأولية لربنامج �ال�صالح �القت�صادي فى �هم �لقطاعات و�خلدمات: 
�صهدت م�صر خلل الثلث اأعوام ال�صابقة جهوًدا واإ�صلحات اقت�صادية غري م�صبوقة، كما اأن هناك 
جناحات ملمو�صة حتققت علي �صعيد البنية التحتية الأغرا�ص التنمية، وجتدر االإ�صارة اإىل اأن جناح 

هذا الربنامج يتطلب موا�صلة تنفيذ االإجراءات والتدابري االإ�صلحية.

            �ل�صــنـــاعــــــــــــــة:
املا�صي. العام  خلل  �صناعية  اأرا�صى  مربع  مرت  مليون   11 توفري  • مت 

• مت افتتاح 1247 م�صنع بتكلفة 35 مليار جنيه تتيح 42 األف فر�صة عمل، ومت منح 5 اآالف موافقة 
�صناعية جديدة با�صتثمارات تبلغ 150 مليار جنيه �صتوفر 234 األف فر�صة عمل.

للإنتاج. اللزمة  الطاقة  توفري  بعد  العمل  ايل  املتوقفة  امل�صانع  مئات  • عادت 
اجلمهورية. حمافظات  من  عدد  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صناعات  جممع   12 طرح  • مت 

         �ال�صكـــــــــــــــــــــــــان:
لل�صباب  االجتماعي  باالإ�صكان  �صكنية  وحدة  األف   220 تنفيذ  من  باالنتهاء  االإ�صكان  وزارة  • قامت 

خلل الفرتة املا�صية وهو ما يزيد 4 اأ�صعاف عن املعدالت ال�صابقة.

          �لزر�عـــــــــــــــــــــــة:
• تكليف القائمني على م�صروع ا�صت�صلح املليون ون�صف مليون فدان بتخ�صي�ص ن�صبة ملئمة من 

االأرا�صي يتم متليكها لل�صباب، وذلك لل�صتفادة من برنامج التمويل احلكومي لل�صباب.

         �ل�صيا�صات �لنقدية:
• اأعلن البنك املركزي يف 2016 عن تخ�صي�ص 20% من القرو�ص للم�صروعات ال�صغرية ومتناهية 
ال�صغر لل�صباب بتكلفة 200 مليار جنيه خلل ال�صنوات االأربع املقبلة؛ مما يتيح الفر�صة ل�350 األف 

�صركة بتوفري فر�ص عمل ملا يقرب من 4 مليون فرد . 

           �لطـــــرق و�لكبارى:
طرق  و�صيانة  ا�صت�صلح  وجاري  اجلديدة،  الطرق  من  مرت  كيلو  اآالف  خم�صة  حوايل  ت�صييد  • مت 

رئي�صية قائمة.
عام  كم  األ��ف   174.6 اجلمهورية  م�صتوى  على  املر�صوفة  الطرق  �صبكة  اأط��وال  اجماىل  بلغ   •

2016/2015 بارتفاع قدره  3.7 % عن العام ال�صابق.
والكباري  للطرق  العامة  للهيئة  تابع  كوبري  منها 1747  كوبري  الكباري 2972  اأعداد  اجماىل  • بلغ 

بن�صبة زيادة 58،8% عن العام ال�صابق.

          �لطاقــــــــــــــــــــــــــة:
• انتهت م�صكلة انقطاع التيار الكهربائي التي ا�صتمرت خلل الفرتة 2011 – 2014، واختفت طوابري 

التزود بالطاقة من حمطات الوقود.
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6-أمثلة لبعض اإلنجازات المحققة خالل العام الماضى
 )�أهم �مل�صروعات و�لرب�مج �ملم�لة من �خلز�نة �لعامة للدولة مب�ز�نة 2017/2016( 

االجتماعي االإ�صكان  • م�صروعات 
االإيجار  بنظام  االإ�صكان  • م�صروعات 

�لقاهرة:
 • ان�صاء حمطة تنقية وخطوط و�صبكات بالقاهرة اجلديدة

�جليزة:
و�صبكات  وخطوط  تنقية  وحمطة  ماأخذ  ان�صاء  • ا�صتكمال 

مبدينة 6 اكتوبر
مطروح:

اجلديدة العلمني  مبدينة  املياه  • م�صروعات 
�ال�صكندرية:

العلمني جنوب  مياه  حمطة  • ان�صاء 
�لقلي�بية:

التغذية  وخطوط  �صرياقو�ص  مياه  • حمطة 
��ص��ن:

�صي�صة( )جبل  اجلديدة  ا�صوان  مياه  حمطة  • تو�صعات 
�ل��دي �جلديد:

حملية مبناطق  بئر  و20  مياه  حمطة   14 • ان�صاء 
�ملنيا:

قرقا�ص ابو  مياه  حمطة  • ان�صاء 
�لبحرية:

الدوار كفر  مياه  حمطة  • تو�صعات 
��صي�ط:

الوليدية مياه  حمطة  • ان�صاء 
جن�ب �صيناء:

الطور ومدينة  نبق  حتلية  حمطة  • ان�صاء 
�صدر براأ�ص  تكدي�ص  خزان   4 • ان�صاء 

ال�صيخ ب�صرم  اجلنوبي  التكدي�ص  خزان  • ان�صاء 
ب�ر�صعيد:

بور�صعيد جنوب  مياه  حمطة  • ان�صاء 
قنا:

فر�صوط مياه  حمطة  • ان�صاء 

�الإ�صــكــــــــــــان
�لتكــلــفــــــــــة 
75.9
مليار جنيه

مـيـاه �ل�صـــرب
�لتكــلــفــــــــــة 

4.5
مليار جنيه

�لقاهرة:
االأنفاق الثالث ملرتو  الرابعة من اخلط  املرحلة  • ا�صتكمال 

�جليزة:
االأنفاق ملرتو  الرابع  اخلط  من  االويل  املرحلة  • ا�صتكمال 

مطروح:
26كم مطروح  مدينة  حول  الدائري  الطريق  • ا�صتكمال 

�الأ�صكندرية:
بنها/اال�صكندرية االقليمي  الدائري  الطريق  • ان�صاء 

• ان�صاء و�صلتني حرتني لربط مينائي اال�صكندرية والدخيلة 
بالطريق ال�صاحلي الدويل

�لقلي�بية:
احلر بنها/�صربا  • طريق 

 • كوبري بنها 
��ص��ن: 

النيل على  كلب�صة  كوبري  • ا�صتكمال 
�ل��دي �جلديد:

مبدينة  باملنيا  م��زار  بني  مدينة  يربط  طريق  ان�صاء   •
الباويطي بالواحات البحرية 

• ان�صاء طريق يربط ا�صيوط/القاهرة/عرب ه�صبة ا�صيوط
�ملنيا: 

غارب ف�صل/راأ�ص  ال�صيخ  • طريق 
مزار بني  مركز  و  املنيا  مبركز  الطرق  • ر�صف 

�لبحرية:
• ان�صاء طريق القاهرة/ال�صوي�ص )تقاطع الدائري االقليمي 

حتي ال�صوي�ص(
بولني كوبري  • ان�صاء 

حماده كوم  مدينة  بولني/  قناطر  بني  طريق  • ازدواج 
��صي�ط:

ديروط كوبري  • ا�صتكمال 
جن�ب �صيناء:

• رفع كفاءة وتو�صعة وازدواج طريق دهب/نويبع و الطريق 
ال�صاحلي من عيون مو�صي حتي �صرم ال�صيخ 

طابا  منفذ  • حتديث 
�صدر   راأ�ص  ومدينة  مبركز  طرق  • ر�صف 

ب�ر�صعيد:
الر�صوة  ومعدية  التفريعة  معدية  بني  يربط  طريق  • ان�صاء 

خارج مدينة بور فوؤاد
قنا:

جنوب  حمافظات  لربط  وكباري  تنموية  ط��رق  ان�صاء   •
ال�صعيد بالطرق الرئي�صية �صرق وغرب النيل

�لنقل و�لطرق 
ومرتو �الأنفاق

�لتكــلــفــــــــــة 
 12.3

مليار جنيه
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�لقاهرة:
ا�صا�صي تعليم  ف�صل   3300 وجتهيز  • ان�صاء 

�جليزة: 
تطوير معهد االمرا�ص املتوطنة

مطروح:
اال�صكندرية جامعة  فرع  • ان�صاء 

�الأ�صكندرية:
للعلوم  اليابانية  امل�صرية  للجامعة  العام  املقر  ان�صاء   •

والتكنولوجيا 
�لقلي�بية:

والتجريبى  االأ�صا�صي  للتعليم  ف�صول  وجتهيز  ان�صاء   •
املتميز

��ص��ن: 
القائمة  الفني  التعليم  مدار�ص  تاأهيل  اعادة  • م�صروع 

�ل��دي �جلديد:
ا�صيوط جامعة  فرع  • ان�صاء 

�ملنيا:
القائمة  الفني  التعليم  مدار�ص  تاأهيل  اعادة  • م�صروع 

�لبحرية:
ا�صا�صي تعليم  مدار�ص  وجتديد  • احلل 

��صي�ط:
التكنولوجي  املجمع  • ا�صتكمال 

جن�ب �صيناء:
الطور  مبدينة  ال�صوي�ص  جامعة  فرع  • تطوير 

ا�صا�صي تعليم  ف�صول  جتهيز  و  • ان�صاء 
القائمة العام  التعليم  مدار�ص  تاأهيل  • اعادة 

ب�ر�صعيد: 
بور�صعيد بجامعة  الطب  كلية  • تطوير 

قنا:
ا�صا�صي تعليم  ف�صول  وجتهيز  • ان�صاء 

�لقاهرة:
التخ�ص�صي �صم�ص  عني  م�صت�صفى  تطوير  • ا�صتكمال 

• �جليزة:
تطوير معهد جراحة القلب وال�صدر

مطروح:
النجيلة م�صت�صفى  • ا�صتكمال 

�ال�صكندرية:
املركزي  العجمي  م�صت�صفى  • ان�صاء 

�لقلي�بية:
املركزي �صكر  كفر  م�صت�صفى  • ا�صتكمال 

��ص��ن:
وتطوير  العام   وا�صوان  العام  ادفو  م�صت�صفيات  تطوير   •

مركز اورام ا�صوان
�ل��دي �جلديد:

باري�ص م�صت�صفى  • ا�صتكمال 

�لــتــعلـــيـــم
�لتكــلــفــــــــــة 
10.9
مليار جنيه

�ملنيا: 
املنيا  بجامعة  التعليمي  امل�صت�صفى  • ا�صتكمال 

�لبحرية:
التعليمي دمنهور  م�صت�صفي  • ا�صتكمال 

��صي�ط:
ومعهد  وابنوب  وابوتيح  منفلوط   م�صت�صفيات  ا�صتكمال   •

االورام 
جن�ب �صيناء: 

الدويل  ال�صيخ  �صرم  م�صت�صفي  تطوير  • ا�صتكمال 
ب�ر�صعيد:

تطوير م�صت�صفي طوارئ الن�صر
قنا:

املركزي حمادي  جنع  م�صت�صفي  • تطوير 

�لقاهرة:
بالقاهرة  �صرف  و�صبكات  طرد  وخطوط  رواف��ع  ان�صاء   •

اجلديدة 
�جليزة:

وخطوط  رفع  وحمطات  معاجلة  حمطة  ان�صاء  • ا�صتكمال 
و�صبكات �صرف مبدينة 6 اكتوبر

مطروح:
ال�صبعة �صحي  �صرف  حمطة  • ان�صاء 

�ال�صكندرية:
الثلثيني جممع  فى  �صحي  �صرف  • ان�صاء 

�لقلي�بية:
نقبا�ص  �صحي  �صرف  • ان�صاء 

��ص��ن:
�صمبل  ابو  �صحي  �صرف  حمطة  • ان�صاء 

وم�صتلزماتها �صجرية  غابة  • ان�صاء 
مبدينة  �صحي  �صرف  و�صبكات  معاجلة  �صبكة  ان�صاء   •

ا�صوان اجلديدة 
�ل��دي �جلديد:

موط �صحي  �صرف  حمطة  • ان�صاء 
�ملنيا:

البدرمان  نزلة  معاجلة  • حمطة 
اتليدم �صحي  • �صرف 

ملوي مع�صرة  �صحي  • �صرف 
�لبحرية:

تو�صعات �صرف �صحي كفر الدوار 
��صي�ط:

الربكة رفع  حمطة  لزوم  ديزل  وحدة  وجتديد  • احلل 
جن�ب �صيناء:

ال�صيخ  ب�صرم  متكامل  �صحي  �صرف  ان�صاء  ا�صتكمال   •
�صامل حمطة املعاجلة امليكانيكية 

ب�ر�صعيد:
• ا�صتكمال ان�صاء حمطة معاجلة القابوطي ورافع ال�صواحي 

والزهور وقرية الديبة
قنا:

املرا�صدة  �صحي  �صرف  • ان�صاء 

�لـ�صـحـــــــــة
�لتكــلــفــــــــــة 

7.6
مليار جنيه

�ل�صرف �ل�صحى
�لتكــلــفــــــــــة 

6.4
مليار جنيه
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7- التوجهات الجديدة بموازنة 2018/2017 
اإ�صلحية جادة خلف�ص معدالت الدين العام وعجز املوازنة لي�صل ايل  تتخذ احلكومة اإجراءات 

مبوازنة  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %9.0
فى   %12.5 مقابل  ال��ق��ادم،   امل���ايل  ال��ع��ام 
زيادة  ي�صمن حتقيق  2016/2015 مبا  عام 
فر�ص  ع��دد  وزي����ادة  االق��ت�����ص��ادى  الن�صاط 
موارد  تخ�صي�ص  جانب  اإىل  املتولدة  العمل 
مالية كافية واإ�صافية لتمويل برامج احلماية 
االجتماعية وخا�صة الفئات االأوىل بالرعاية. 
حزمة  جنيه  مليار   85 تخ�صي�ص  مت  وق��د 
االجتماعية  احلماية  �صبكة  لدعم  اإ�صافية 
االقت�صادي  اال�صلح  برنامج  اثار  لتخفيف 
على االأ�صر امل�صرية. وتنعك�ص تلك االأهداف 
للعام  العامة  املوازنة  وتوجهات  ملمح  على 

املايل 2018/2017.

معدل النمو االقتصادى

عجز الــمــوازنة الــعــامــة

2016/2015

12.5 %

2016/2015

4.3 %

2018/2017

9 %
2018/2017

4.6 %

١٢٫٢% ١١٫٥% ١٠٫٩%

%٩٫

٠٪

٢٪

٤٪

٦٪

٨٪

١٠ ٪

١٢ ٪

١٤ ٪

١٤/٢٠١٣
فعلى

١٥/٢٠١٤
فعلى

١٦/٢٠١٥
فعلي

١٧/٢٠١٦
تقریبى - ختامى

١٨/٢٠١٧
موازنة

الكلى العجز
المحلى) للناتج (نسبة

%١٢٫٥

٠

-٠٫٦٢١٦٢١٦٢٢

-٣٫٥

-١٫٨

٠٫٢

تقریبي ختامي
٢٠١٧-٢٠١٦

موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

عقود منذ مرة ألول أولى فائض تحقیق
االجمالي) المحلي الناتج الي %)

٢٠١٦/٢٠١٥
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8-أ الحماية االجتماعية والعدالة االقتصادية   

اأقرت احلكومة حزمة اإ�صافية متكاملة من االجراءات املالية واالجتماعية فى يونيو 2017:

�لت��صع يف دعم �ل�صلع �لتم�ينية:
النقدى  الدعم  قيمة  زي��ادة   •
البطاقة  ع��ل��ى  امل�صجل  ل��ل��ف��رد 
ف���������ى  ج��م   15 م��ن  التموينية 
يونيو 2015 اىل 50 جم  ف����������ى 

يوليو 2017.
• ا�صتهداف 71 مليون م�صتفيد 

من دعم ال�صلع الغذائية. 
مليون   76.8 ا���ص��ت��ه��داف   •
م�صتفيد من منظومة دعم اخلبز 

والنقاط ودقيق امل�صتودعات.
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�لت��صع يف بر�مج �لدعم �لنقدي:
من  والتحول  مل�صتحقيه،  الدعم  و�صول  ل�صمان  بالرعاية  االأوىل  الفئات  ا�صتهداف  اآليات  تطوير 
نقدي  دعم  ايل  اال�صتخدام  و�صوء  الفاعلية  بعدم  ات�صم  وال��ذى  خدمة  اأو  ب�صلعة  املرتبط  الدعم 

مبا�صر، ويظهر ذلك فى هيكل الدعم واملنح واملزايا االجتماعية.

ال�صهري  النقدي  الدعم  متو�صط  • زيادة 
وكرامة  تكافل  برناجمي  من  للم�صتفيدين 
يوليو  م��ن  ب����دءا  ا���ص��اف��ي��ة  ج��ن��ي��ة   100 ب��� 
2017 وهو ما ميثل زيادة تقرتب من %30 
مليار   2.1 تبلغ  �صنوية  اإ�صافية  وبتكلفة 
على  م�صتفيد  مليون   8،5 مل�صاعدة  جنيه 

مواجهة الغلء.
ال�صمان  معا�صات  خم�ص�صات  زي��ادة   •
اإىل  لت�صل  وك��رام��ة  وت��ك��اف��ل  االج��ت��م��اع��ي 
امل��ايل  ال��ع��ام  خ���لل  جنيه  م��ل��ي��ار   15.3
هذا  م��ن   %72 ب���اأن  علمًا   ،2018/2017

الدعم يوجه اىل حمافظات ال�صعيد.
• اال�صتمرار فى متويل برنامج علج غري 

القادرين بتكلفة �صنوية تقدر بنحو 3 مليار جنيه.

السلع دعم
التموینیة

١٩%

المواد دعم
البترولیة

دعم%٣٣
الكھرباء

٩%

فى مساھمات
صنادیق
المعاشات

١٩%

الضمان معاش
اإلجتماعى

٢%

وكرامة تكافل
٣%

*أخرى
١٥%

اإلجتماعیة والمزایا والمنح الدعم مشروع(ھیكل
المالىموازنة )٢٠١٨/٢٠١٧العام

 

 

أعداد المستفيدين من برنامجي 
 (فباأللتكافل وكرامة )

دعم السلع 
التموينية

٢٠%

دعم المواد 
البترولية  
والكهرباء

٦٤%

مساهمات فى 
صناديق  
المعاشات

٤%

معاش الضمان 
اإلجتماعى

٢%

تكافل وآرامة
٠%

*أخرى
١٠%

هيكل الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية
)٢٠١٢/٢٠١١العام المالى  فعلى( 

دعم تنشيط الصادرات، دعم نقل الرآاب، دعم اإلنتاج الصناعى ودعم التأمين الصحى    تتضمن*
واألدوية وبنود أخرى

دعم السلع 
التموينية

١٩%

دعم المواد 
البترولية  
والكهرباء

٣٣%
دعم  
الكهرباء

٩%

مساهمات فى 
صناديق  
المعاشات

١٩%

معاش الضمان 
اإلجتماعى

٢%

تكافل وآرامة
٣% *أخرى

١٥%

هيكل الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية 
(موازنة العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧)
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زيادة خم�ص�صات دعم �صناديق �لتاأمينات و�ملعا�صات: 
ا�صتهداف زيادة خم�ص�صات �صناديق التاأمينات واملعا�صات لت�صل اىل 110 مليار جنيه خلل العام 

املاىل 2018/2017.

زيادة خم�ص�صات �ل�صحة و�لتعليم:
تت�صمن موازنة العام املاىل 2018/2017 تنفيذ اال�صتحقاقات الد�صتورية من خلل تخ�صي�ص نحو 

10.3% من الناجت املحلي االإجمايل للرعاية ال�صحية والتعليم والبحث العلمي.

٧٫٦
١٨٫٨١٦٫٢

٢٩٫١
٣٫٤

٦٢٫٥

٠٫٠

٢٠٫٠

٤٠٫٠

٦٠٫٠

٨٠٫٠

١٠٠٫٠

١٢٠٫٠

٢٠١١/٢٠١٠ ٢٠١٨/٢٠١٧
موازنة

المعاشات لصنادیق المسددة الخزانة التزامات
المعاشات لصنادیق المسددة االلتزامات
االستثمارات لتمویل قروض فوائد

اإلجتماعى التأمین صندوق فى الحكومة عمل(حصة )كصاحب
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�خلط��ت �لتي مت �تخاذها لتخفيف �لعبء على دخ�ل �مل��طنني من �أثر برنامج �الإ�صالح 
�ل�صامل:

االج��راءات  عن  للتعوي�ص  امل�صرية  االأ�صرة  دخل  يف  اال�صافية  الزيادات  لقيمة  افرتا�صية  اأمثلة 
االخرية وفقًا للربامج االجتماعية اجلديدة التى مت اإقرارها يف يونيو 2017

العالوة الدورية  
واالستثنائية  

للزوج
جنيه ١٣٠

العالوة  
الدورية  

واالستثنائية  
للزوجة

جنيه ١٣٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
أسرة من (التموين
) أفراد ٥

جنيه ١٢٠

زيادة حد  
االعفاء وإقرار  

 ضريبىخصم  
للزوج

جنيه ٦٠

زيادة حد  
االعفاء وإقرار  

 ضريبىخصم  
للزوجة

جنيه ٦٠

٥٠٠ 
جنيه

زيادة المعاشات  
)حد أدنى(

جنيه ١٣٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
التموين  

)أفراد ٥أسرة من (
جنيه ١٢٠

جنيه ٢٥٠

افراد لدى  ٥جنيه الحد األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة من  ٥٠٠
 الزوج والزوجة وظيفة باجر ومسجلين على البطاقات التموينية

  

 
أفراد عائلها  ٥جنيه الحد األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة من  ٢٥٠

 على المعاش ومسجلين على البطاقات التموينية

  
  
 
األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة مستفيدة من برنامج جنيه الحد  ٢٢٠ .٢

 تكافل أو آرامة واالسرة مسجلة على البطاقات التموينية

 
 

  النقدىزيادة الدعم 
تكافل أو  لمستحقى

آرامة
جنيه ١٠٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
أسرة من  (التموين 
)أفراد ٥

جنيه ١٢٠

جنيه ٢٢٠

العالوة الدورية  
واالستثنائية  

للزوج
جنيه ١٣٠

العالوة  
الدورية  

واالستثنائية  
للزوجة

جنيه ١٣٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
أسرة من (التموين
) أفراد ٥

جنيه ١٢٠

زيادة حد  
االعفاء وإقرار  

 ضريبىخصم  
للزوج

جنيه ٦٠

زيادة حد  
االعفاء وإقرار  

 ضريبىخصم  
للزوجة

جنيه ٦٠

٥٠٠ 
جنيه

زيادة المعاشات  
)حد أدنى(

جنيه ١٣٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
التموين  

)أفراد ٥أسرة من (
جنيه ١٢٠

جنيه ٢٥٠

افراد لدى  ٥جنيه الحد األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة من  ٥٠٠ .١
 الزوج والزوجة وظيفة باجر ومسجلين على البطاقات التموينية

  

 

أفراد عائلها  ٥جنيه الحد األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة من  ٢٥٠
 على المعاش ومسجلين على البطاقات التموينية

  
  
 
األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة مستفيدة من برنامج جنيه الحد  ٢٢٠ .٢

 تكافل أو آرامة واالسرة مسجلة على البطاقات التموينية

 
 

  النقدىزيادة الدعم 
تكافل أو  لمستحقى

آرامة
جنيه ١٠٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
أسرة من  (التموين 
)أفراد ٥

جنيه ١٢٠

جنيه ٢٢٠

العالوة الدورية  
واالستثنائية  

للزوج
جنيه ١٣٠

العالوة  
الدورية  

واالستثنائية  
للزوجة

جنيه ١٣٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
أسرة من (التموين
) أفراد ٥

جنيه ١٢٠

زيادة حد  
االعفاء وإقرار  

 ضريبىخصم  
للزوج

جنيه ٦٠

زيادة حد  
االعفاء وإقرار  

 ضريبىخصم  
للزوجة

جنيه ٦٠

٥٠٠ 
جنيه

زيادة المعاشات  
)حد أدنى(

جنيه ١٣٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
التموين  

)أفراد ٥أسرة من (
جنيه ١٢٠

جنيه ٢٥٠

افراد لدى  ٥جنيه الحد األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة من  ٥٠٠ .١
 الزوج والزوجة وظيفة باجر ومسجلين على البطاقات التموينية

  

 
أفراد عائلها  ٥جنيه الحد األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة من  ٢٥٠

 على المعاش ومسجلين على البطاقات التموينية

  
  
 

األدنى للدخل الشهرى اإلضافي ألسرة مستفيدة من برنامج جنيه الحد  ٢٢٠ 
 تكافل أو آرامة واالسرة مسجلة على البطاقات التموينية

 
 

  النقدىزيادة الدعم 
تكافل أو  لمستحقى

آرامة
جنيه ١٠٠

  النقدىزيادة الدعم 
جنيه للفرد  ٥٠الى 

بطاقات   الصحاب
أسرة من  (التموين 
)أفراد ٥

جنيه ١٢٠

جنيه ٢٢٠
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8-ب تحسين كفاءة اإلنفاق العام 

تن�يع م�صادر �لتم�يل و�إد�رة �أكرث كفاءة للدين �لعام:
تنويع م�صادر التمويل بني املحلى 
واخلارجى للحد من تاأثري اإرتفاع 
املحلى  ال�صوق  فى  الفائدة  اأ�صعار 
ع��ل��ى خ��دم��ة ال���دي���ن وذل����ك من 
خلل االإ�صتفادة من و�صائل متويل 
التكاليف  )منخف�صة  م��ي�����ص��ره 
املوؤ�ص�صات  م��ن  االج���ل(  وطويلة 

الدولية اأو االأ�صواق الدولية. 
تر�صيد دعم �لطاقة:

اإرتفاع  �صوء  فى  املايل 2018/2017  للعام  البرتولية  املواد  لدعم  مليار جنيه   110 نحو  • اإدراج 
اأ�صعار البرتول العاملية وهو ما يوؤدى اإىل  �صعر �صرف الدوالر مقابل اجلنيه باالإ�صافة اإىل اإرتفاع 

زيادة تكلفة اإتاحة املواد البرتولية.
�صركات  لدى  املاىل  العجز  تغطية  ي�صمن  مبا  الكهرباء  لدعم  جنيه  مليار   30 نحو  اإدراج   •
هيكلة  اإع��ادة  برنامج  مع  يت�صق  ومبا  تكلفته  من  باأقل  الكهربائى  التيار  بيع  عن  الناجت  الكهرباء 

تعريفة دعم الكهرباء. 
املجال  وفتح  الكهرباء  وتوزيع  نقل  و�صبكة  الكهرباء  توليد  حمطات  كفاءة  رفع  اإ�صتكمال   •
الطاقة  جم��االت  فى  االإ�صتثمار  وت�صجيع  الكهرباء  اإنتاج  فى  للم�صاركة  اخلا�ص  القطاع  اأم��ام 
اجلديدة واملتجددة ومبا يعود مبردود اإيجابى على خف�ص التكاليف وتوفري الطاقة اللزمة لدعم 

خطة التنمية.
قطاع  فى  العائد  لتعظيم  للبرتول  العامة  امل�صرية  للهيئة  وهيكلية  مالية  اإ�صلحات  اإجراء   •
االإجتماعية وحتقيق  الربامج  وي�صاهم فى متويل  للدولة  العامة  املوازنة  موارد  يدعم  البرتول مبا 

االإ�صتدامة املالية ومعاجلة االإختلالت.
ميكنة �لعمليات �حلك�مية: 

االإلكرتونية  النظم  بتطوير  يتعلق  فيما  بداأته خلل عام 2016،  ما  با�صتكمال  املالية  وزارة  تلتزم 
GFMIS، املنظومة البنكية حل�صاب  داخل الوزارة، ومنها نظام اإدارة املعلومات املالية احلكومية 

.TSA اخلزانة املوحد

المحلى التمویل
٦٦%

مؤسسات من اقتراض
دولیة
١٥%

دوالریة سندات
١٤%

خارجى تمویل مصادر
أخرى
٥%

خارجى تمویل مصادر
٣٤%
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�إ�صالحات هيكلية �أخرى:
احلكومية. التعاقدات  متابعة  مكتب  • تطوير 

خطة  لو�صع  العمل  ور�ص  من  �صل�صلة  عقد  من  املالية  وزارة  انتهت  اال�صرتاتيجي،  التخطيط   •
اإ�صرتاتيجية للوزارة ملدة ثلث �صنوات كجزء من اإ�صرتاتيجية م�صر 2030.

يتعلق  فيما  املعلومات  واإتاحة  ال�صعبية  امل�صاركة  قاعدة  لتو�صيع  والتوا�صل  ال�صفافية  تعزيز   •
باإعداد ومتابعة تنفيذ املوازنة العامة للدولة.

�إقر�ر خ�صم �صريبي على دخ�ل �مل�ظفني خا�صة �الأقل دخاًل:
جنيه.   7200 نحو  اإىل  جنيه   6500 من  ال�صريبة  من  املعفاة  االأوىل  ال�صريحة  حد  • رفع 

�صريبي  خ�صم  اق��رار  يتم  بحيث  الدخل  �صرائح  جميع  على  متدرج  �صريبي  خ�صم  اإق��رار   •
بتكلفة   %40 بنحو  املتو�صطة  الدخول  والأ�صحاب   %80 اىل  ي�صل  املنخف�صة  الدخول  الأ�صحاب 

ت�صل اإىل نحو 7 مليار جنيه �صتتحملها اخلزانة العامة كخف�ص يف اإيراداتها ال�صريبية. 
ما هى �الأجر�ء�ت �الإ�صالحية لتعظيم م��رد �لدولة )��صالحات �صريبية وغري �صريبية(؟

ال�صريبية  اأداء املنظومة  العام املاىل 2018/2017 تطوير  ت�صتهدف احلكومة فى م�صروع موازنة 
من خلل ما يلي:

ال�صريبية. املنازعات  اإنهاء  قانون  تنفيذ  يف  والتو�صع  • تفعيل 
وال�صغرية. املتو�صطة  للمن�صاآت  ال�صريبية  املعاملة  لتب�صيط  موحد  قانون  من  • االإنتهاء 
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اإت�صاق كامل بني  ي�صاهم يف وجود  ال�صريبية ومبا  االإجراءات  توحيد  قانون  اإعداد  • االإنتهاء من 
االإجراءات 

الدولة. موارد  من  يزيد  مبا  ال�صريبية  القاعدة  تو�صيع  على  والعمل  ال�صريبى  • االإ�صتقرار 
)�صريبة  امل�صرية  ال�صرائب  م�صلحة  قبل  من  املتبعة  ال�صريبية  االإجراءات  بني  كامل  • ات�صاق 

الدخل والقيمة امل�صافة(.
لتقليل  ال�صريبية  االإق��رارات  تب�صيط  على  والعمل  كفاءتها  ورفع  ال�صريبية  االإدارة  حت�صني   •

املنازعات. 
الك�صف  م�صروع  من  الرابعة  املرحلة  تنفيذ  خلل  من  اجلمركية  املنظومة  وحت�صني  تطوير   •
ي�صاهم  للجمارك  قانون جديد  و�صع  من  واالنتهاء  اجلمركية  املنافذ  فى  احلاويات  على  باالأ�صعة 
يف حماربة التهرب اجلمركي واتباع اأف�صل املمار�صات الدولية التي ت�صمن �صرعة نفاذ ال�صلع من 

واإىل ال�صوق امل�صرى.
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9-المصروفات العامة بموازنة 2018/2017 

�أين تذهب �صر�ئبك؟... �أهم جماالت �الإنفاق �حلك�مى 
اإنفاق  باإعادة  الدولة  تقوم 
االأم������وال ع��ل��ى االأن�����ص��ط��ة 
وامل�����ص��روع��ات واخل��دم��ات 
ف����ى جم�������االت ع����دي����دة. 
ت��ب��ل��غ ت���ق���دي���رات ج��م��ل��ة 
امل�صروفات العامة مبوازنة 
 2018/2017 املاىل  العام 
جنيه  مليار   1،207 نحو 
مقارنة بنحو 997.6 مليار 
العام املاىل   جنيه تقديرى 
امل��ا���ص��ى. وال����زي����ادة  دي 

�صببها  فى االأ�صا�ص التو�صع فى االإنفاق على الربامج االإجتماعية واالإ�صتثمارات فى البنية التحتية 
وزيادة املخ�ص�صات املوجهة لتح�صني اخلدمات العامة.

�لتق�صيم �القت�صادى للم��زنة �لعامة للدولة: 
�لعاملني وتع�ي�صات  • �الأج�ر 

عام  مبوازنة  امل�صروفات(  اإجماىل  من   %20( جنيه  مليار   240 نحو  االأج��ور  على  االإنفاق  يبلغ 
2018/2017 لنحو 6 مليون موظف مقارنة بنحو 225.2 مليار جنيه تقديرى العام املاىل  املا�صى.

و�خلدمات �ل�صلع  • �صر�ء 
االأدوي��ة  م�صتلزمات  ذل��ك  يف  مبا  احلكومي  العمل  دوالب  اإدارة  متطلبات  على  االإن��ف��اق  ت�صمل 

41% 

4% 5% 4% 5% 
4% 

3% 

9% 

25% 

 2018/2017المصروفات العامة وفقاً للتقسيم الوظيفى بموازنة العام المالى  

 قطاع الخدمات العامة

 قطاع الدفاع و االمن القومى

 قطاع النظام العام و شئون السالمة العامة

 قطاع الشئون اإلقتصادية

 قطاع حماية البيئة

 قطاع اإلسكان و المرافق المجتمعية

 قطاع الصحة

 قطاع الشباب و الثقافة و الشئون الدينية

 قطاع التعليم

 قطاع الحماية اإلجتماعية

2018/2017 
 )موازنة(

 اجمالى قيمة المصروفات
 1.207 مليار جنيه

63% 
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للم�صت�صفيات، والتغذية املدر�صية وم�صروفات ال�صيانة، واعتمادات املياه واالإنارة، وتكاليف طبع 
الكتب الدرا�صية.

يبلغ االإنفاق على �صراء ال�صلع واخلدمات مبوازنة عام 2018/2017 نحو 52 مليار جنيه )4.3% من 
اإجماىل امل�صروفات( مقارنة بنحو 42.5 مليار جنيه تقديرى العام املاىل  املا�صى.

�لف��ئد • مدف�عات 
ر الفوائد املطلوب �صدادها عن القرو�ص املحلية واالأجنبية يف موازنة العام املاىل 2018/2017  ُتقدًّ
نحو 381 مليار جنيه )31.6% من اإجماىل امل�صروفات( مقارنة بنحو 316 مليار جنيه تقديرى 

العام املاىل  املا�صى.
�الإجتماعية و�ملز�يا  و�ملنح  • �لدعم 

املاىل  العام  خلل  جنيه  مليار   333 نحو  االإجتماعية   واملزايا  واملنح  الدعم  على  االإنفاق  يبلغ 
العام  تقديرى  جنيه  مليار   277 بنحو  مقارنة  امل�صروفات(  اإجماىل  من   %27.6(  2018/2017

املاىل  املا�صى.
�الأخرى • �مل�صروفات 

للم�صروفات  خم�ص�صة  جنيه  مليار   66 نحو   2018/2017 املالية  لل�صنة  العامة  املوازنة  تت�صمن 
املاىل   العام  تقديرى  مليار جنيه  بنحو 61.5  مقارنة  امل�صروفات(  اإجماىل  االأخرى )5.5% من 

املا�صى.
)�ال�صتثمار�ت( �ملالية  غري  �الأ�ص�ل  • �صر�ء 

زيادة خم�ص�صات االإ�صتثمارات احلكومية:
االإ�صتثمارات هى االأموال التى تخ�ص�صها الدولة للإنفاق على امل�صروعات القومية واخلدمات العامة 
العام املاىل 2018/2017 احلفاظ على معدل مرتفع لل�صتثمارات  ومد املرافق. وتهدف موازنة 
احلكومية لتطوير وحتديث البنية االأ�صا�صية، مع اإعطاء اأولوية الإ�صتكمال تنفيذ امل�صروعات ال�صابق 
الن�صيب  علي  ي�صتحوذ  املجتمعية   واملرافق  االإ�صكان  قطاع  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجت��در  بها.  البدء 
االأكرب من اال�صتثمارات احلكومية على م�صتوى القطاعات الوظيفية حيث ي�صكل 40% من اإجماىل 

اال�صتثمارات.

اإلدارى. واإلصالح والمتابعة التخطیط المصدر: وزارة

١٨/١٧موزعة عام بموازنة الحكومیة اإلستثمارات أھم
العربیة مصر جمھوریة أقالیم على

وبحثیة. وتدریبیة إداریة ومشروعات المقاولین، ومستحقات : اإلحتیاطات الموزعة غیر اإلستثمارات تشمل

إلى باإلضافة ،١٩٩١ لسنة ٢٠٣ رقم بالقانون المعاملة غیر اإلقتصادیة والوحدات اإلقتصادیة الھیئات إستثمارات متضمنة /١

جنیھ. ملیار ٧٥ بقیمة للدولة العامة الموازنة تخص إستثمارات
المقاولین. مستحقات و االحتیاطات تتضمن كما محددة، لمحفظات موزعة الغیر المشروعات * تشمل

جنیھ٢٣٫٦ ملیار

٤١ جنیھ ملیار

جنیھ١٩٫٣ ملیار

جنیھ٨٫٣ ملیار

جنیھ١٥ ملیار

جنیھ٢١ ملیار

الكبرى القاھرة إقلیم
٣٢ %

القناهإقلیم
١٨%

موزعة غیر استثمارات
١٦%

الدلتا إقلیم
١٢%

االسكندریة إقلیم
٦%

الصعید إقلیم
١٥%

الخاصة اإلستثمارات
٣٥٨٫٧
جنیھ ملیار

جملة%٥٦ من
اإلستثماراتاإلستثمارات

الحكومیة

جنیھ١٣٥٫٤ ملیار

إستثمارات
اإلقتصادیة الھیئات
العام األعمال وقطاع

جنیھ١٥١٫٩ ملیار

اإلستثماریة٦٤٦ بالخطة االستثمارات جملة ھى جنیھ ملیار
المالى ٢٠١٨/٢٠١٧للعام

اإلستثمارات
العامة
ملیار٢٨٧٫٣
جنیھ

جملة%٤٤ من
اإلستثمارات
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-٢٠١٧٢٠١٨ ) 

استثمارات دواوين عموم المحافظات في خطة العام المالي ٢٠١٨/١٧ (مليون جنيه)
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 ٩.٣٣,١٣٦.٧٠١,٧٦١.٢٠١,٣٧٥.٥٠
 ٧.٦١,٢٣٨.٥٠٤٨٣.٨٠٧٥٤.٧٠
 ٥.١٤٧٨.٩٠١٩٣.٤٠٢٨٥.٥٠
 ٤.٨٧١٠.٠٠٢٠١.٨٠٥٠٨.٢٠
 ٣.٩٧١١.٢٠١٣٣.٠٠٥٧٨.٢٠
 ٣.٢٥٧٦.٢٠١٥٤.٨٠٤٢١.٤٠
 ٥.٩٦٥٢.٤٠١٨٤.٩٠٤٦٧.٥٠
 ١.٣٤٦٣.٣٠٩٣.٧٠٣٦٩.٦٠
 ٤.٨١,٩٣٩.٥٠٦١٩.٤٠١,٣٢٠.١٠
 ٠.٤٢١٤.١٠٧٣.٥٠١٤٠.٦٠
 ٥.٨٧٩٤.١٠١٢٧.٣٠٦٦٦.٨٠
 ٠.٧٢٣٨.٨٠٤٧.٨٠١٩١.٠٠
 ١.٢٧١٦.١٠٢١٩.٨٠٤٩٦.٣٠
 ٠.٦٣٩٤.٤٠١١.٦٠٣٨٢.٨٠

  ٠.٣١١٦.٨٠٤٩.٧٠٦٧.١٠
  ٠.٤٢٠١.٨٠٢٧.٤٠١٧٤.٤٠

  ٠.٢٩٠.٩٠٢٥.٠٠٦٥.٩٠
 ٦.٥٨٣٨.٨٠١٧٦.٠٠٦٦٢.٨٠
 ٣.٢٤٣٢.٦٠٢٧.٥٠٤٠٥.١٠

  ٢.٩٤٥٥.١٠٨٧.٧٠٣٦٧.٤٠
 ٥.٢٤١٤.٨٠٢٣٢.٨٠١٨٢.٠٠
 ٤.٢٤٧١.٠٠١٨٣.٠٠٢٨٨.٠٠
 ٠.٢٣٣٥.٦٠٢٥١.٢٠٨٤.٤٠
 ٤.٦٤٦٨.٣٠١٨٤.٧٠٢٨٣.٦٠
 ٣.٠٥٤٠.٠٠٢٤٦.٣٠٢٩٣.٧٠
 ١.٤٤٣٣.١٠٨٤.٩٠٣٤٨.٢٠
 ١.١١٦٦.٩٠٧٧.١٠٨٩.٨٠

/١    
.      -      :

(  )

           (   )       
/٢٠١٨/٢٠١٧ ١ 

  
(  )
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مد شبكات  تحسين البيئة رصف الطرق
 الكهرباء واإلنارة

تدعيم احتياجات 
 الوحدات المحلية

األمن واإلطفاء 
 والمرور

الكباري واألنفاق 
 والمعديات

االستهداف 
الجغرافي للقرى 
 األكثر احتياجا  

التوزيع النسبي لبرامج التنمية المحلية في المحافظات حسب االستثمارات 
 (مليار جنيه 6اجمالي ) 2018/2017المستهدفة لها 
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10-المشروعات القومية والتنموية بموازنة العام المالى 2018/2017
�أهم �مل�صروعات مب��زنة �لعام �لقادم 2018/2017

االجتماعى اإلسكــــــان مشروعات

مشروعـات
تطــــويــــــــــر
العشوائيات

 •


   •


       •


      •



   •






















33.5
ملـيـار جـنـيـه

3.5
ملـيـار جـنـيـه
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القــــرى
األكــثــر
احتياجــا










224.4
مــلـيــــون جـنـيـه

(منها 102.7 مليون جنيه 
لمشروعات االسكان
و67.5 مليون جنيه 

للتنمية المحلية)

تخصص موازنة العام القادم 

 4%
من الناتج المحلى 

للتعليم قبل الجامعى
التزامًا باإلستحقاقات 
الدســـــتـــــــــوريـــــــــــــــة

التعليم
قــــبـــــل

الجامعى
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باالضافة الى 1.7 مليار جنيه للبحث العلمى
(101 مليون جنيه استثمارات جامعة األزهر)

7.9
ملـيـار جـنـيـه













   •
  
  
  




  •

  
  
  



والبحث العلمىالتعليم العالى

الـنـقـــل
والطرق

25.7
ملـيـار جـنـيـه
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95 مشروع  مــن  االنــتــهــاء  جـــارى 
اخـــــــرين   47 تنفيذ  واستكــمــال 
وطـــــــــــــــــــرح 145 مــشــــــــــــروع

الصرف
الصحى

8.6
ملـيـار جـنـيـه
8.6

ملـيـار جـنـيـه

3.9
ملـيـار جـنـيـه




 



    


مـــيـــاه
الشرب
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11.94 
ملـيـار جـنـيـه

الكهرباء

7.9
ملـيـار جـنـيـه

الصـحــة
والسكان
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�أهم �مل�صروعات �جلارى �إ�صتكمالها
للدولة بخلف م�صروعات  العامة  التنموية الكربى متول من اخلزانة  ت�صمل عدد من امل�صروعات 
يتم متويلها من اخلارج �صواء من م�صادر التمويل الذاتى للم�صروعات اأو من �صهادات اال�صتثمار، 
اأو من الهيئات االإقت�صادية وقطاع االأعمال العام اأو تنفذ من قبل الهيئة الهند�صية للقوات امل�صلحة. 
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11-االيرادات العامة بموازنة 2018/2017 

�إعرف م��رد بلدك...

 االإيرادات العامة هى جمموع االأموال التي حت�صل عليها الدولة خلل العام من م�صادرها املختلفة 
ت�صاهم يف  اأو  التي متتلكها  والهيئات  ال�صركات  اأرباح  اأو  اأو منح  ر�صوم  اأو  �صكل �صرائب  �صواء يف 

ملكيتها الدولة. 
وتبلغ االإيرادات العامة فى موازنة العام املايل 2018/2017 نحو 834،6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 
33% عن تقديري العام املاىل املا�صى. وهذه الزيادة متوقعة مع تطبيق برنامج احلكومة االقت�صادى 
العادل  والتوزيع  االجتماعية  العدالة  االإقت�صاد. وهرناعى مبادئ  اأداء  اللى هيح�صن  واالجتماعى 
تنويع م�صادر  بالرعاية. وكمان هنحر�ص على  االأوىل  بالطبقات  امل�صا�ص  ال�صريبية دون  للأعباء 

االيرادات العامة لت�صاهم فى متويل برامج االنفاق االجتماعي املختلفة.

جنیھ) (بالملیون
اإلیرادت إجمالى إلى نسبة

الضریبیة القیمة

٨٣٤،٦٢٢ اإلیرادات إجمالى
٦٠٣،٩١٨ ومنھا الضریبیة اإلیرادت

٣٤٫٦٧٪ ٢٠٩،٣٩٨ الرأسمایة والمكاسب واألرباح الدخول على الضرائب

٦٫٠٣٪ ٣٦،٤١٤ الجمركیة الضرائب
٠٫٦٠٪ ٣،٦٥٠ العقاریة الضرائب
٤٨٫١٩٪ ٢٩١،٠٥٥ والخدمات السلع على الضرائب

اإلیرادت إجمالى إلى نسبة
الضریبیة غیر القیمة

٢٢٩،٩١٢ ومنھا الضریبیة غیر اإلیرادت
٪١٢٫٥٨ ٢٨،٩١٢ البترول ھیئة من

٪١٣٫٦٧ ٣١،٤٢٣ السویس قناة من

٪٤٫٧٧ ١٠،٩٧٦ المركزي البنك من

٪٢٫١٨ ٥،٠٢١ اإلقتصادیة الھیئات
المالیة. المصدر: وزارة

٢٠١٨/٢٠١٧ موازنة فى ضریبیة وغیر الضریبیة اإلیرادات إجمالى
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�إجر�ء�ت على جانب �الإير�د�ت 
مع  التنفيذية،  اللئحة  �صدور  بعد  خا�صة  امل�صافة  القيمة  ل�صريبة  والفعال  الكامل  • التطبيق 
املوازنة  وتت�صمن   .2017 يوليو  اأول  من  ب��دءًا   %14 اإىل   %13 من  لل�صريبة  العام  ال�صعر  زي��ادة 
ح�صيلة اإ�صافية تقدر بنحو 0.2-0.3% من الناجت املحلى نتيجة زيادة ال�صعر العام لل�صريبة على 

القيمة امل�صافة.
ال�صريبية،  احل�صيلة  زيادة  اإىل  يوؤدى  ومبا  ال�صريبية  االإدارة  كفاءة  رفع  اإجراءات  • اإ�صتكمال 
وزيادة درجة االإرتباط بني منو الن�صاط االإقت�صادي واحل�صيلة ال�صريبية لت�صل اىل نحو %14.2 
العاملية على املدى  اإىل املعدالت  العام املا�صى للو�صول  الناجت املحلى �صعودًا من 13.2% فى  من 
املتو�صط. هذا باالإ�صافة اإىل رفع درجة التزام املجتمع ال�صريبى من خلل التو�صع يف تطبيق قانون 
اإنهاء املنازعات ال�صريبية والذي من املتوقع اأن ي�صاهم فى زيادة احل�صيلة ال�صريبية بنحو 8-6 

مليار جنيه خلل عام 2018/2017. 
العدد احلقيقى ملموىل  لتحديد  البيانات  تنقية  ال�صريبية فجارى  االإدارة  اإ�صلح  • وفيما يخ�ص 

ال�صريبة على الدخل وحجم اإيراداتهم وال�صرائب امل�صتحقة عليهم.
وتفعيل  االإلكرتونى،  والتح�صيل  الفح�ص،  نظم  وميكنة  االإيرادية،  امل�صالح  بني  الربط  • جارى 
االإلكرتوين  الربيد  وا�صتخدام  امل�صرية  ال�صرائب  م�صلحة  يف  املميكنة  االت�صال  وقنوات  �صبل 

للعاملني بها.
فى  فقط  امل�صافة  القيمة  على  )لل�صرائب  للإقرارات  االإلكرتونى  التقدمي  اآلية  ون�صر  تعزيز   •

الوقت احلاىل(، باالإ�صافة اإىل موقع اإلكرتوين لتلقي ال�صكاوى واملقرتحات.
نظم  وتطوير  ال�صريبية،  االإدارة  كفاءة  ورفع  املبانى  على  العقارية  ال�صرائب  منظومة  • حتديث 
قاعدة  واإن�صاء  ميكنة  اإ�صتكمال  طريق  عن  املواطنني  مع  والتعامل  والفح�ص  واحل�صر  املعلومات 
بيانات كاملة مل�صلحة ال�صرائب العقارية. وتقدر ح�صيلة ال�صريبة العقارية يف م�صروع موازنة العام 
املاىل 2018/2017 بنحو 3.6 مليار جنيه ارتفاعًا بنحو 50% عن احل�صيلة املتوقعة للعام احلاىل.
• اإعادة النظر فى بع�ص ر�صوم التنمية على اخلدمات التى تهم املواطن، وعلى راأ�صها تراخي�ص 
ت�صهد  اأن  املتوقع  وم��ن  االأخ���رى.  الرخ�ص  اأن��واع  وبع�ص  املحمول،  اإ�صتخدام  وعلى  ال�صيارات، 
ح�صيلة ر�صوم التنمية زيادة بنحو 6-8 مليار جنيه عن ح�صيلة العام احلاىل )0.1-0.2 % من 

الناجت املحلى(.
�صهرية  م�صتهدفات  وو�صع  امل�صرية  ال�صرائب  مب�صلحة  االإدارية  املنظومة  اإ�صلح  اإ�صتكمال   •

للح�صيلة ال�صريبة مع اإيجاد اآليات للمتابعة.
التاأكيد على حتمية حتويل فوائ�ص الهيئات االإقت�صادية املختلفة و�صركات ووحدات القطاع العام 

وقطاع االأعمال العام للخزانة باملوازنة العامة للدولة 2018/2017.
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12- توقعات المسار اإلصالحي خالل الثالث سنوات المقبلة

ت�صتهدف املوازنة العامة للدولة للعام املاىل 2017 /2018 حتقيق عجز كلي ي�صل اإىل نحو 9.0% من 
الناجت املحلى االإجماىل، وحتقيق معدالت دين ت�صل اإىل 94.9% من الناجت املحلى االإجماىل. كما 
ت�صتهدف حتقيق معدل منو اقت�صادي ال يقل عن ن�صبة 4.6% ويقارب5.0% يف عام 2018/2017، 
كخطوة نحو الو�صول اإىل حتقيق معدالت منو تتخطى ال� 6% على املدى املتو�صط بحيث تنعك�ص اآثاره 
على خمتلف فئات املجتمع وي�صاحبه زيادة ملمو�صة فى معدالت الت�صغيل وخلق فر�ص عمل ت�صتوعب 
امل�صتهدف  فمن  لذا  البطالة.  اإىل خف�ص معدالت  باالإ�صافة  �صنويًا  العمل  ل�صوق  الداخلني اجلدد 
اأن يتم خف�ص معدل البطالة اإىل م�صتويات ترتاوح بني 11-12% خلل العام املاىل 2018/2017 
كخطوة نحو خف�صه ملا دون ال�10% على املدى املتو�صط. ويتطلب حتقيق م�صتهدف البطالة للعام 
املاىل 2018/2017 خلق نحو 750 األف فر�صة عمل خلف�ص معدل البطالة من 12.4% خلل الربع 

االأخري من عام 2016 اىل نحو 11.5% فى عام 2018/2017.
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13- الدور الرقابى للمواطن فى ترشيد االنفاق العام    

ويعى  الوطن،  على  اأمني  مواطن  لكل  تقدير  ر�صالة 
حقيقة التحديات التى تواجهه، ويدعم جهود الدولة 
وزارة  اإطار حر�ص  فى  التحديات.  تلك  فى مواجهة 
االإف�صاح  عملية  فى  املواطنني  اإ�صراك  على  املالية 
على  تعمل  فاإنها  ال���وزارة  تتبناها  التى  وال�صفافية 
تعد  الدولة حيث  موازنة  وفرية عن  معلومات  اإتاحة 
موازنة املواطن اإحدى تلك االأدوات ل�صمان التوا�صل 
امل�صتمر مع املواطنني. ومن الناحية االأخرى فاإن دور 
املواطن له اأهمية كبرية فى عملية امل�صاركة فى �صنع 
القرار واملراقبة وامل�صاءلة، باالإ�صافة اإىل دوره الهام 

فى عملية تر�صيد االإنفاق العام. 
ع�صان  خدمة  �و  منتج  �أي  بت�صرتي  و�نت  ��صعار  بيان  م�ش  �صريبية  فات�رة  �طلب   •

م�صلحتك ...�نت �مل�صتفيد!!
ملا بتاخد فاتورة �صريبية بتكون عملية البيع وال�صراء للمنتج او اخلدمة ر�صمية وم�صجلة وده م�ص ب�ص 
بيزود موارد الدولة وبي�صجع امل�صتثمرين لكن كمان بي�صمنلك حقك كم�صتهلك. هقولك ازاي؟؟؟ 
يف حالة وجود اأي م�صكلة يف عملية البيع وال�صراء للمنتج او اخلدمة برتوح ت�صتكي يف جهاز حماية 
امل�صتهلك وهناك الفاتورة ال�صريبية هي االثبات والدليل الوحيد علي حقك. طيب وايه اختلف 
ال�صكل بينها وبني بيان اال�صعار؟؟؟ هتلقى الفاتورة عليها رقم ال�صجل التجاري اخلا�ص بال�صركة 

وختمها وقيمة ال�صريبة.
�صاكك...ليه؟ ل�  �لتجاري  �صجلهم  ت�ص�ف  و�طلب  فقط  �مل�صجلة  �الأعمال  مع  • تعامل 

بع�ص االعمال بتف�صل العمل خارج االإطار الر�صمي للتهرب من ال�صرائب وغريها من امل�صئوليات 
زي التاأمني علي موظفيها او امل�صاءلة عن حقوق امل�صتهلكني. وامل�صكلة هنا ان ده بيقلل موارد البلد 
الكهرباء  واللي معظمها مدعم زي  االأ�صا�صية  بتقدملهم اخلدمات  الدولة  الأن  وبيزود م�صاريفها 
ما  ميتلكوا  ال  الأنهم  وامل�صتهلكني  املوظفني  بيظلم  وكمان  �صريبي.  عائد  اي  بدون  والغاز  واملياه 

يدافعون به عن حقوقهم يف تعاملتهم مع هذه االأعمال غري الر�صمية. 
فعال ب�صكل  وقتك  �د�رة  على  • حافظ 

�صوف  العمل  كفاءتك يف  وبالتايل  اقت�صادي.  يح�صل منو  ع�صان  يزيد  الفرد  انتاج  متو�صط  الزم 
ت�صاهم ب�صكل كبري على زيادة الن�صاط االقت�صادي والنمو يف بلدك. 
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14- بعض األسئلة الشائعة    

�ز�ي تقلل قيمة �جلنيه وت�صاعف دي�ن �لبلد وترجع تق�يل �ن ده مفيد لالقت�صاد؟
التعومي هو ترك ال�صوق من حيث البيع وال�صراء يتحكم يف قيمة العملة املحلية 
واخلدمات  ال�صلع  كفاءة  رفع  على  العمل  ومع  احلقيقية  قيمتها  تنعك�ص  حتي 
ثقة  تزيد  كما  املحلى  املنتج  علي   واخلارجي  الداخلي  الطلب  يزيد  املقدمة 

امل�صتثمرين يف اقت�صاد بلدك.
يعني ه� رفع �لدعم عن �لبنزين ه� �للي هيعظم م��رد �لدولة ؟

 رفع الدعم عن هذه ال�صلع واخلدمات هو جمرد و�صيلة لكن الهدف هو توجيه 
الدعم للفئات االأويل بالرعاية و�صبط ن�صبته باختلف فئات الدخول املختلفة 
اأي توفري يف موارد البلد بريجع يت�صرف تاين على  للمواطنني. وفى النهاية 

املواطنني يف اأ�صكال خمتلفة اكرث فاعلية وانتاجًا.
ليه عمالني ن�صرف يف فل��ش �لبلد علي طرق وكباري ومدن �د�رية بدل ما ن�صرفها علي 

بناء م�صانع تنتج وت�صدر للخارج؟
هدفنا كلنا ان م�صر تبقي بلد متقدم ولكن اول خطة للو�صول لذلك هي ان�صاء بنية حتتية قوية 
اللي  املحقق  االقت�صادي  النمو  و�صلمتها.  فاعليتها  وت�صمن  الغاية  هذه  وتي�صر  ت�صجع  ومت�صابكة 

ح�صل يف اليابان كان ا�صا�صه ا�صتثمارهم يف البنية التحتية عام 1990.

15-أهداف وإختصاصات وزارة المالية
اجلمهورية  رئي�ص  ال�صيد  ق���رار  ���ص��در  ال����وزارة:  اأه����داف 
حمددا  املالية  وزارة  تنظيم  باإعادة   1977 ل�صنة   557 رقم 
وتطوير  »ر�صم  باأنه  املالية  وزارة  ه��دف  االأوىل  مادته  فى 
ال�صيا�صات واخلطط املالية للدولة وتن�صيق املوازنات وتر�صيد 
و�صبط االإنفاق احلكومى وتنمية ح�صيلة ال�صرائب وتطوير 

نظمها مبا يحقق االأهداف االإقت�صادية واالإجتماعية«.
التي  االخت�صا�صات  ترتكز  �لــــ�ز�رة:  �إخت�صا�صات 

متار�صها وزارة املالية على حماور اأ�صا�صية هي:
�ل�صيا�صي: • �لدور 

حتقيق  يكفل  مبا  العامة  املالية  ال�صيا�صة  ور�صم  اق��رتاح   -
اأهداف خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية وامل�صاركة يف 
و�صع ال�صيا�صة النقدية العامة باال�صرتاك مع اجلهات املعنية 

لتحقيق التنا�صق بينها وبني ال�صيا�صة املالية.
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- و�صع اخلطط والربامج املتعلقة بالنواحي املالية التي تكفل حتقيق االأهداف القومية.
- اإعداد م�صروعات املوازنة العامة للدولة �صمن اإطار اخلطة العامة للدولة والتقدم بها اإىل اجلهات 

املعنية.
• �لدور �لرقابي:

- االإ�صراف على تنفيذ املوازنة العامة للدولة بعد الت�صديق عليها ومتابعتها و تقومي النتائج مبا 
يكفل حتقيق اخلطة العامة للدولة .

حدود  يف  واحل�صابية  املالية  االأجهزة  على  الفني  واالإ�صراف  واملتابعة  الرقابة  اأعمال  ممار�صة   -
القوانني واللوائح املتعلقة بهذا ال�صاأن .

- تخطيط ومتابعة عمليات ال�صراء والبيع للجهاز االإداري للدولة والهيئات العامة.
• �لدور �لت�صريعي:

- درا�صة واإعداد الت�صريعات املالية واإبداء الراأي يف الت�صريعات التي تعدها الوزارات االأخرى التي 
يرتتب عليها حتميل اخلزانة باأعباء مالية جديدة.

- اإجراء الدرا�صات والبحوث اخلا�صة بال�صيا�صات املالية يف �صوء التطورات املالية واالقت�صادية 
الداخلية واخلارجية و درا�صة خطط االإ�صلح الت�صريعي اللزم يف هذا ال�صاأن.

- امل�صاركة يف مراجعة كافة االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملنح والقرو�ص باال�صرتاك مع اجلهات 
املعنية.

العامة  للربط بني اخلطة  املعنية  باال�صرتاك مع اجلهات  اللزمة  الت�صريعية  الدرا�صات  اإجراء   -
للدولة واخلطط التمويلية للعملت املحلية واالأجنبية.

• �لدور �لتنفيذي:
واأموال  التمويل  ل�صناديق  العامة  واالحتياطيات  االإيرادات  فائ�ص  املالية وجتميع  املوارد  تدبري   -
هيئات التامني واال�صتثمار والقرو�ص املحلية واالأجنبية وغريها من االأموال املتاحة وامل�صاركة فى 
االقت�صادية  التنمية  وبرامج  خطط  لتمويل  التخطيط  وزارة  مع  العامة  امل��وارد  ا�صتخدام  تنظيم 

واالجتماعية واملوارد العامة للدولة.
- تقدير وحتديد ومتابعة وحت�صيل املوارد العامة وكل ما يناط باأجهزة الوزارة حت�صيله.

- ممار�صة اأعمال اخلزانة العامة.
- اإدارة وت�صفية االأموال التي اآلت اإىل الدولة مبوجب قوانني التاأميم واحلرا�صة اأو مبقت�صى اأحكام 

حمكمة القيم.
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16- تعرف على أهم المفاهيم  

• �لفائ�ش �الأوىل للم��زنة �لعامة للدولة:
هو الفرق بني امل�صروفات واالإيرادات باإ�صتبعاد 
الفوائد والتى ت�صمل اأعباء حمملة من ال�صنوات 

ال�صابقة.

• �لت�صخم:
ال�صلع  اأ���ص��ع��ار  ال���زي���ادة يف م��وؤ���ص��ر  ه��و م��ع��دل 

االأ�صا�صية اللى بي�صتهلكها املواطن يف حياته اليومية والت�صخم بيوؤدى اىل فقدان القوة ال�صرائية. 
والت�صخم بيح�صل نتيجة عدة عوامل ومنها اإرتفاع عجز املوازنة العامة للدولة، او نتيجة ال�صباب 
اأو ب�صبب  تتعلق بزيادة تداول النقود وال يقابلها زيادة يف االنتاج، او ب�صبب تعطل قنوات االنتاج، 
عوامل خارجية مثل ارتفاع ا�صعار مدخلت االنتاج، و�صعف قوة اجلنيه امام العملت االأجنبيه 

االخرى وبالتاىل زيادة ا�صعار الواردات.

�الإجمايل: �ملحلي  • �لناجت 
الناجت  البلد خلل �صنة. ويعك�ص هذا  انتاجها داخل  التي يتم  ال�صلع واخلدمات  هو اجمايل قيمة 

حالة االقت�صاد.

�لب�صرية: �مل��رد  • تنمية 
والدورات  وال�صحة  التعليم  على  باالنفاق  الدولة  اهتمام  ومنها  للمواطن  االنتاجية  القدرة  زيادة 

التدريبية ونقل التكنولوجيا احلديثة. 

• �لندرة:
هي ال حمدودية متطلبات ال�صكان يف عامل حمدود املوارد. يبقي الزم نفا�صل ونختار بني احتياجاتنا. 
وال�صحة  التعليم  خدمات  حت�صني  من  لنتمكن  ال�صلع  بع�ص  علي  الدعم  تخفي�ص  مت  كده  عل�صان 

و�صبكات احلماية االجتماعية.

�جلنيه: • تع�مي 
هو ترك حتديد قيمة اجلنيه امل�صري امام الدوالر الأليات العر�ص و الطلب وا�صبابه كانت اظهار 

قيمة اجلنية احلقيقة  للق�صاء على ال�صوق ال�صوداء وت�صجيع اال�صتثمار يف البلد. 
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�ملدف�عات:  • ميز�ن 
هو �صورة اإجمالية عن املعاملت التى تتم بني الدولة و باقى دول العامل  )مثل ا�صترياد وت�صدير 
االأجنبى  اال�صتثمار  املبا�صر،  االأجنبى  اال�صتثمار  باخلارج،  العاملني  حتويلت  واخلدمات،  ال�صلع 
– بالتحديد �صنة. وكلما كان هناك فائ�ص  األخ( خلل فرتة زمنية معينة   ... املالية  االأوراق  فى 
فى ميزان املدفوعات كلما زادت ح�صيلة الدولة من العملة االأجنبية وبالتاىل تلبية متطلباتنا من 

اال�صترياد. 

�لتجاري:  • �مليز�ن 
لل�صلع فقط مع  ا�صترياد وت�صدير  الدولة من   و يعر�ص معاملت  هو جزء من ميزان املدفوعات 

العامل اخلارجي.

�مل�صرتيات: مديري  • م�ؤ�صر 
يعك�ص اداء ن�صاط القطاع ال�صناعي ويعتمد يف االأ�صا�ص على عدة مكونات فى عملية التقييم ومنها؛ 
التطور فى عدد طلبات الت�صدير، حجم االإنتاج، حجم م�صرتيات االأ�صهم، ومعدالت الت�صغيل. ويعد 
االأعمال  ملجتمع  بالن�صبة  االقت�صادي  الن�صاط  تقييم  عن  تعرب  التي  الهامة  املوؤ�صرات  من  املوؤ�صر 

واملحللني واملديرين، ويعد املوؤ�صر عند م�صتوى 50 هو املقيا�ص االأمثل.

�ملاىل: • �ل�صم�ل 
ال�صعى نحو اإدراج اأكرب قدر من املعاملت املالية اليومية للأفراد واملوؤ�ص�صات من جميع الفئات من 
خلل البنوك بتقدمي منتجات وخدمات مالية منا�صبة لكل فئة على ح�صب احتياجاتها، االأمر الذى 
من �صاأنه االإعتماد على القطاع امل�صرفى ب�صكل اأ�صا�صي فى كافة املعاملت املالية بال�صوق امل�صرى 
النظم  اإىل  والنقدية  الورقية  املعاملت  من  والتحول  الر�صمى  اىل  الر�صمى  االقت�صاد غري  و�صم 

االإلكرتونية احلديثة.

�لعامة  للم�صروفات  �ل�ظيفي  بالتق�صيم  �خلا�صة  �لتعريفات  • بع�ش 
- �خلدمات �لعامة:

ت�صمل دواوين عام املحافظات واملجال�ص التخ�ص�صية واملجل�ص القومي حلقوق االن�صان وغريها. 
- �ل�صئ�ن �القت�صادية:

ت�صمل النقل واالت�صاالت ومياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي والكهرباء وغريها.




