
 

   

 

جمھورية مصر العربية 

 وزارة المالية

والمالى االقتصادى تقرير األداء
 عامالخالل النصف األول من 

 ٢٠١٣/٢٠١٤ المالى

٢٠١٤ فبراير  



 

  تقدمي

 ،إالقتصــادى المنــو تمعــدال تبــاطؤهذه التحدايت  ويأىت عىل رٔاس .٢٠١٣هناية يونيو ىف الصعبة  العديد من التحدايت اكن يواجه إالقتصاد املرصى ال شك ٔان
، تعــىل مــزيان املــدفوعا وزايدة الضــغوط ،وزايدة معــدالت ادليــن العــام ،ملوازنــة العامــةابالعجــز اللكــى  ىف وغري مسـتدام كبري ٕارتفاعو ، البطاةل معدالت وٕارتفاع

 ١٦الانتقالية الــىت تولــت املســـئولية ىف  احلكومة ىف مواهجة تكل التحدايت، فقد اكن ٔامامو ابٕالضافة ٕاىل ٕارتفاع معدالت الفقر والشعور بعدم العداةل إالجامتعية.
حتقيــق  ٕاىل السـياســة تــؤدى هــذه ٔان ٔامــل الاقتصــاد عــىل ىف اللكــي الاسـتقرارلتحقيق  نكامشـيةإ  سـياساتٕاتباع  ماإ  :الاختيار بني ٔاحد مسارين ٢٠١٣يوليو 

وإالسـتجابة للمطالب إالجامتعية، والعمل ىف ذات الوقت عىل حتقيق  ،ىالاقتصاد معدالت المنو توسعية دلفع سـياسات ٕاتباع، ٔاو فامي بعد لمنؤاكرب من ا معدالت
وديعــة وزارة املاليــة دلى البنــك املركــزى  دة ىف ذكل مــنمســـتفي لك حامسبش املسار الثاىن وٕاختارت احلكومة ٕانهتاج. للسـيطرة عىل جعز املوازنة املايل نضباطالا

من إالصالحات املالية ٕالجيــاد حــزي مــاىل يســمح بتحقيــق إالســـتدامة  اً من دول اخلليج الشقيقة، كام تبنت احلكومة عددملساعدات ا مث بعد ذكل من ١٩٩١منذ 
 .عىل املدى املتوسط

 

ا حزمــة هتــتبع، إالجــاميل احملــيل النــاجت مــن %١٫٥ عــادلتإالسرتاتيجية اجلديدة منذ ٔاغسطس املاىض من خالل طرح حزمة تنشـــيطية ذ تنفي احلكومة وقد بدٔات
 املبــالغ لــزايدةمت توجيــه ثلــىث هــذه وقــد . % مــن النــاجت احملــىل إالجــامىل٣حنــو  مــا ميثــل احلزم املالية قمية ليصبح ٕاجامىل ٢٠١٤فرباير  ىف حتفىزية مماثةل مت ٕاقرارها

ام يــق  ،وقد صــاحب ذكل ابلتــوازى. بيامن مت توجيه ابىق املبالغ ملبادرات وبرامج تسهم ىف حتقيق مزيد من العداةل إالجامتعية ،أالساسـيةالبنية  ىفإالستامثرات العامة 
املتوقع ٔان تؤدى السـياسات املالية والنقديــة التوســعية ٕاىل  ومن .لك مرة ىفمبعدل نصف نقطة مئوية  ،متتالية مرات الفائدة ثالث البنك املركزى خبفض معدالت

 .% ىف العام السابق٢٫١نحو مقارنة ب  %٣٫٥زايدة معدل المنو إالقتصادى خالل العام اجلارى ليصل ٕاىل حنو  

 

املبــارش  أالجنــيب الاســتامثر معــدالت زايدة وابلتــايل الاقتصــاد، ىف الثقــة من والىت سـتؤدى حامتً ٕاىل مزيد السـياسـية الطريق خارطة ذفىتن  وٕاىل جانب ٕاسـتكامل
املاليــة  وتشــمل إالصــالحات. الاســـتدامة املاليــةو ىالاقتصــاد إالصالحات ادلامعة للمنورضورة تبىن مجموعة من  ٔايضاً  رٔات إالنتقالية احلكومة فٕان ،السـياحة ومنو

، ابٕالضافة ٕاىل اخلفــض الرثوة املعدنية جديد لتنظمي ٕاسـتخدامقانون ٕاصدار و  ،بعد تعديهل العقارية قانون الرضيبةتطبيق و  املضافة، القمية رضيبة التحول ٕاىل تطبيق
 الــربامج ومتابعة تنفىذختتص بتصممي " إالقتصادية لعداةلل"قامت وزارة املالية إبنشاء وحدة جديدة  وعىل نفس القدر من أالمهية. مع املنتجات البرتوليةالتدرجيى دل
 لٔالرس الفقرية. ب ٕاىل مسـتحقيه ٕاىل ادلمع املبارش تسـهتدف التحول من ادلمع السلعى اذلي قد ال يذهالىت الاجامتعية

 

هذه إالصالحات ٕاعادة النظر  ، وتشملاملالية عىل املدى املتوسط وابلرمغ من هذه إالجراءات فٕان هناك حاجة ٕالجراء مزيد من إالصالحات لتحقيق إالسـتدامة
فــس الوقــت فــٕان هنــاك وىف ن ٕاعادة هيلكة أالجور، وٕاصالح هيالك الهيئات والرشاكت اململوكــة لــدلوةل.و نظم التأمني الصحى واملعاشات، و النظام الرضيىب،  ىف

 لتحسني نوعية خدمات التعلمي والصحة. جادة ختاذ مبادراترضورة الٕ 

 وزير املالية      

 

 ادلكتور/ٔامحد جالل



 

 تنبيه
 هذه حمتوى ومراجعة بتحديث املالية وزارة وسـتقوم التقرير، ٕاعداد وقت ىف املتاحة املعلومات عىل التقرير هذا ىف الواردة وأالرقام التحليالت تعمتد
 .جديدة تطورات ٔاية حدوث ضوء ىف دورايً  الوثيقة
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    ٢٠١٣ىف هناية يونيو  الاقتصاديةالتحدايت  ٔاوًال:

وصلت حتدايت حقيقية  ٢٠١١شهد الاقتصاد املرصي منذ بداية عام 
ٔاراكن . فعىل الرمغ من صالبة ٢٠١٣نيو شهر يو  ىفذروهتا  ٕاىل

خالل ما  ىفٔان تداعيات أالحداث السـياسـية  الاقتصاد الرئيسـية، ٕاال
وعدم  أالداء ىف يقرب من ثالث سـنوات قد ٔادت ٕاىل تراجع ملحوظ

 القدرة عىل حتقيق ٔافضل ٕاسـتخدام للطاقات الاكمنة ىف إالقتصاد.

 ٢٠١٣يهنا ىف يوليو قامت احلكومة إالنتقالية منذ تعي  وقد       
 ىفمتثلت  بتحديد ٔامه التحدايت الىت تواجه إالقتصاد املرصى والىت

 ثالث مشالك رئيسـية: 

  ؛تراجع معدالت المنو وارتفاع معدالت البطاةل .١
 

ارتفاع  ٔامههامن و  عىل مسـتوى إالقتصاد اللكى ختالالتإ  وجود .٢
النقد أالجنيب دلى  وتراجع الاحتياطي من، املوازنة العامةجعز 

  ؛مسـتوايت ادلين العام وارتفاع ،ىالبنك املركز 
 

 ارتفاع معدالت الفقر وعدم العداةل الاجامتعية. .٣
 

بأهنا تغذى بعضها البعض، وهو ما اكن  هذه التحدايت وتتسم
يتطلب ملواهجهتا التصدى لها بشلك متسق خيتلف عن السـياسات 

 )١(شلك  ةالسابقأالعوام املتبعة ىف 

 

 

وتظهر مؤرشات أالداء إالقتصادى ىف ذكل الوقت حدة هذه 
توسط خالل أالعوام ىف امل  معدل المنو إالقتصادى بلغ التحدايت. فقد
النصف عن طاقة منو  بنحويقل معدل  وهو %٢حنو  الثالث السابقة

% ىف ٩معدالت البطاةل لرتتفع من حنو ىف تفامق  سامهإالقتصاد، وهو ما 
. وقد ٢٠١٣% ىف هناية يونيو ١٣٫٣ٕاىل حنو  ٢٠٠٩/٢٠١٠عام 

 كنسـبة من الناجت احملىل صاحب ذكل تراجع معدالت إالدخار وإالستامثر
  .٢٠١٣ىف يونيو  %١٤٫٢% و٧٫٢ٕاىل معدالت متدنية عند 

تصادى وقد تأثر ٔاداء املوازنة العامة نتيجة ٕاخنفاض النشاط إالق 
ع حيث ٕارتف بشلك ملحوظ، خاصة مع تزايد املطالب إالجامتعية والفئوية،

% من ١٣٫٧حنو  جسلتالعجز ىف املوازنة العامة ٕاىل مسـتوايت قياسـية 
% خالل عام ٧٫٥(مقارنة بعجز بنحو  احملىل الاجامىل الناجت

 % مقابل٩٤مع ٕارتفاع ادلين العام ٕاىل ما يقرب من و ، )٢٠١٠/٢٠١١
 . ٢٠١٠ىف هناية يونيو احملىل الاجامىل % من الناجت ٧٩

العجز ىف  ٕاتساع ٕاسـمتر وعىل صعيد املعامالت اخلارجية، فقد
مليار دوالر، وذكل عىل  ٥٫٦ليحقق جعزًا بنحو  مزيان املعامالت اجلارية

حتويالت املرصيني العاملني ىف اخلارج وحدوث حتسن  الرمغ من ٕارتفاع
 طفيف ىف املزيان التجارى. بيامن اكن ٔاداء املزيان املاىل والرٔاسامىل جيداً 

نتيجة حدوث صاىف تدفق ٕاجياىب من إالستامثر أالجنىب املبارش وودائع 
مليار دوالر. ىف الوقت نفسه ٕاخنفضت القمية  ٦٫٥للبنك املركزى بنحو 

عىل التواىل % ٢٢ و% ١٦بنحو ٔامام ادلوالر واليورو  لجنيهل  إالمسية 
 .٢٠١٢/٢٠١٣خالل عام 

شهدت هذه الفرتة ٕاسـمترار معاانة وعىل اجلانب إالجامتعى، فقد 
أالفراد خاصة من الفقراء وحمدودى ادلخل، حيث ٕارتفعت معدالت الفقر 

. كام ٢٠١٠% ىف عام ٢٥٫٢مقابل  ٢٠١٢ىف عام  %٢٦٫٣ٕاىل حنو 
. ومن انحية ٢٠١١ٕاسـمتر تراجع متوسط دخل الفرد، وذكل منذ يناير 

ٔاخرى ظلت احلاجة ملحة ٕالصالح خدمات التعلمي والصحة، بيامن مل تكن 
 الالزمةمن الكفاءة ٔاو القدرة عىل تقدمي امحلاية  الاجامتعيةشـبكة امحلاية 

 محلاية حمدودى ادلخل والفقراء، ٔاو مبا ميكن من مواهجة أالمراض ٔاو
  .البطاةل ٔاو الشـيخوخة

عجز الموازنة 
وعجز ميزان 

لمدفوعاتا

النمو  فىتباطؤ 
وارتفاع البطالة

عدم العدالة 
االجتماعية 

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠التحديات االقتصادية فى  :)١شكل (
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 السـياسة الاقتصادية ٕاختياراثنيًا: 

ٔان  حكومة الانتقاليةللاكن من الواحض  واهجة التحدايت السابقةمل
 السـياسة إالقتصادية املناسـبة ٔالهنا مل تكن ىهتقشفية ال  اتسـياسال 

وابلتاىل زايدة ، إالقتصادىاكنت سـتتسبب ىف زايدة تباطؤ النشاط 
اخللل ابلتوازانت إالقتصادية، وابلتاىل حديث مزيد من التدهور ىف 

سـياسات توسعية  وذلكل فقد قررت احلكومة ٕاتباع أالوضاع إالجامتعية.
وإالسـتجابة وتوفري فرص معل، ، ىصادلتنشـيط حركة النشاط الاقت

 . للمطالب إالجامتعية االٔكرث ٕاحلاحاً 

 حتقيق ثالثة ٔاهداف رئيسـية:عىل احلكومة  خطة قامت من مثو       

 ،تنشـيط إالقتصاد .١
 ،إالقتصادية اللكيةمعاجلة الاختالالت  .٢
 العداةل الاجامتعية. تدعميو   .٣

الاعتبار ضيق الوقت املتاح ٔامام احلكومة الانتقالية  ومع أالخذ ىف
حتملها املسـئولية كحكومة  إالصالحات ؤاخذًا ىف إالعتبارلتنفيذ هذه 
، فقد الزتمت احلكومة ابلرتكزي عىل التحدايت قصرية أالجل، تأسيسـية

سبيل ذكل  تحقيق التمنية املسـتدامة.  وىفل مع العمل عىل متهيد الطريق 
الاقتصاد مع تنفيذ بعض  سـهتدفت احلكومة خض ٔاموال جديدة ىففقد ا

 عتبارات السـياسـية.لىت تتسق مع الوضع إالقتصادى واالٕ ا إالصالحات

 حتفزي النشاط الاقتصادى 

ىف سبيل دفع حركة النشاط الاقتصادي، فقد قامت احلكومة 
كام  ،مليار جنيه ٢٩٫٧ بقمية ٢٠١٣إبصدار حزمة حتفزيية ىف أكتوبر 

) ابملالحق. ١) وبشلك ٔاكرث تفصيًال ىف جدول (١يتضح ىف جدول (
البنية  الاستامثرات احلكومية ىفزايدة وقد مت توجيه ثلىث إالنفاق ل

مليار  ١٫٢مليار جنيه خلدمات الصحة، و ٤٫٨، كام ختصيص الاساسـية
لرشاكت املقاوالت. وقد ٔااتحت وزارة املالية  املتأخراتجنيه لسداد 

مليار جنيه للوزارات واجلهات  ٢٠٫١حنو  ٢٠١٤حىت هناية فرباير 
 املنفذة لهذه احلزمة.

 

مببلغ  ٢٠١٤لية حزمة حتفزيية اثنية ىف يناير كام ٔاطلقت وزارة املا
مليار جنيه، ووفقًا لسـياسة مماثةل للحزمة أالوىل، حيث مت توجيه  ٣٣٫٩

مليار  ٢٠اجلزء االٔكرب من املبلغ لٕالستامثرات ىف البنية أالساسـية بقمية 
جنيه، بيامن مت توجيه املبالغ أالخرى لٕالنفاق عىل احلد أالدىن ٔالجور 

 كومة وزايدة دخول املعلمني واملهن الطبية.العاملني ابحل

ما  وهبذا يصل جحم احلزم التحفزيية الىت مت خضها ىف إالقتصاد
من الناجت، وهو يعد املعدل أالعىل اترخييًا ابلنسـبة لٕالقتصاد  %٣يعادل 
 .املرصى

 نصف من خالل ٕاسـتخدام حلزمة التنشـيطية أالوىلمتويل اوقد مت 
 (والىت ١٩٩١القامئة منذ عام  ىالبنك املركز  دلى وزارة املاليةوديعة 

مت اسـتخدام النصف الثاين من بيامن ) ، جنيهمليار  ٦٠حنو ٕاجاملهيا تبلغ 
الاحتياجات المتويلية للخزانة العامة. ٔاما احلزمة الثانية،  خلفضالوديعة 

إالمارات العربية املتحدة،  من دوةلمقدمة فقد مت متويلها من خالل منحة 
هو كام  مساعدات دول اخلليج العرىبن مضن حزمة ٔاكرب م ىتتأ  والىت
 .)٢(ىف جدول  موحض

المبلغ البيان
ما أتاحته وزارة 

المالية من أموال حتى 
فبراير ٢٠١٤

‐٢٫٦األجور وتعويضات العاملين 

٠٫٨٠٫١شراء السلع والخدمات 
٦٫٢٢٫٢الدعم والمنح والمزايا االجتماعية 

١٥٫٨٠٫٠شـراء األصـول غير الماليـة 

٤٫٣٢٫٠حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية

٢٩٫٧٤٫٣اإلجمـــالــى
المصدر: وزارة المالية

(مليار جنيه)

جدول (١): اإلعتماد اإلضافى األول
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 ١٫٥مبلغ  سدادب فقد قامت احلكومة  احلزم التحفزيية،وابٕالضافة ٕاىل 
العامةل ىف مرص، وهو متأخرات رشاكت البرتول  كجزء من مليار دوالر

ٔان  املنتظرومن  ما سيشجعها عىل زايدة ٕاستامثراهتا ومعدالت ٕانتاهجا.
عدة اآثر ٕاجيابية مهنا ارتفاع معدالت المنو الاقتصادى  لهذا إالتفاقيكون 

خالل  قطاع الاسـتخراجات واليت تأثرت بشلك مبارش برتاجع الناجت ىف
بشلك  كام سـتؤدى ٕاىل توفري املوارد البرتولية، السـنوات الثالث املاضية

جحم الواردات وختفيف أكرب ٔامام الصناعة احمللية، ابٕالضافة ٕاىل تقليل 
 .خفض ٔاعباء دمع الطاقةالضغوط عىل مزيان املدفوعات، و 

وابلتوازى مع السـياسة املالية التوسعية، فقد قام البنك املركزى 
نقطة مئوية عىل مدى  ١٫٥املرصى خبفض ٔاسعار الفائدة ترامكيًا مبقدار 

، وذكل هبدف تشجيع الاقرتاض ٢٠١٣ثالث مرات منذ يوليو 
فقد مت ختفيض سعر الفائدة بني البنوك ستامثر احمليل. وتنشـيط الا

(إالنرتبنك) وسعر إالقراض ملدة ليةل واحدة ثالث مرات لتصال ٕاىل 
% عىل التواىل ىف هناية النصف أالول من العام املاىل ٩٫٢٥% و٨٫٢٥

% خالل ٨٫٧٥% ٕاىل ١٠٫٢٥اجلارى. كام مت خفض سعر اخلصم من 
 نفس الفرتة.

 عامة  ضبط املالية ال

عىل املدى  املالية سـتدامةلتحقيق الايكتسب ضبط املالية العامة 
املتوسط ٔامهية كربى، خاصة مع وصول جعز املوازنة العامة ٕاىل حنو 

، وهو معدل مرتفع ال ٢٠١٢/٢٠١٣م % من الناجت خالل عا١٣٫٧
. وقامت احلكومة ملواهجة ذكل ابلبدء ىف املالية الاسـتدامةتحقق معه ت 

، كام إالنفاق وترشـيد زايدة موارد ادلوةل تسـهتدف  ٕاصالحات عدةتنفيذ 
 ).٣هو موحض ىف جدول (

 
 

املتوقع ٔان تؤثر هذه إالصالحات بشلك حمدود عىل أالداء ومن 
املاىل خالل العام اجلارى، ٕاال ٔان أالثر اللكى سوف يتحقق خالل العام 

مليار جنيه  ١٠٣املاىل القادم ومبا حيقق وفرًا ىف املوازنة العامة بنحو 
 % من الناجت احملىل)، وحبيث يزداد ىف السـنوات التالية.٤٫٣(

 العداةل الاجامتعية تدعمي 

. وعىل الرمغ من قصوى لتحقيق العداةل الاجامتعية ٔامهيةاحلكومة  ٔاولت
ٔان المنو إالقتصادى يعترب رشطًا ٔاساسـيًا لتوسـيع كعكة ادلخل ٕاال ٔانه غري 

عىل مسـتوى اجملمتع. وقد ٔاوحضت جتربة  اكف لضامن توزيع عادل لها
يناير فشل سـياسات تساقط مثار المنو  ٢٥إالقتصاد املرصى قبل ثورة 

  إالقتصادى.

 :اساسـية عىل ثالثة حماورإالسرتاتيجية  وقد ٕاعمتدت هذه    

 معدالت ىف زايدة  االتأكد من ٔان زايدة معدالت المنو تصاحهب
 ،بشلك عادل ؤان يمت التوزيع التشغيل

 حتسني اخلدمات إالجامتعية خاصة التعلمي والصحة، 

 التحول من ادلمع السلعى ٕاىل دمع أالرس الفقرية. 

 

١٫٦٣٫٦‐٢المملكة العربية السعودية

٢١١٫٢٤٫٢اإلمارات العربية المتحدة

٠٫٧٢٫٧‐٢الكويت

٠٫٢٠٫٢‐‐قطر

الى ٦١٣٫٧١٠٫٧اإلجم

جدول (٢): مساعدات دول الخليج خالل يوليو–ديسمبر ٢٠١٣
(بالمليار دوالر)

دين، وسوف يتم ردھا مساعدات تزيد من حجم ال *
ترد ال منح **

المالية وزارة المصدر:

منح 
عينية**

منح 
نقدية**

اإلجمالىالدول المانحة
ودائع لدى البنك 
المركزى*

اإلصالحات على جانب
رادات   اإلي

اإلصالحات على جانب 
المصروفات

•   التحول من ضريبة المبيعات     
   إلى تطبيق ضريبة القيمة         

المضافة   
•   تطبيق قانون الضريبة العقارية

•   إصدار قانون جديد للثروة        
  المعدنية

•   تسوية  المتأخرات الضريبية
•   توسيع القاعدة الضريبية 

•   فض التشابكات المالية بين       
الجھات الحكومية   

•   دراسة قانون الضريبة على      
   الدخل

•  ترشيد دعم الطاقة
 ‐  تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع   

    السوالر والبنزين والمازوت
 ‐  تحريك أسعار المواد البترولية        

     بشكل تدريجى

•  تطوير نظم إدارة الدين الحكومى
•   تطبيق نظام إلدارة التدفقات      

    النقدية بالخزانة العامة
•   اإلنتھاء من تطوير نظم           

    الميكنة فى الدفع والتحصيل
•  تطوير نظم المراجعة              

  المحاسبية الداخلية للحكومة
•  مراجعة قانون المشتريات         

 الحكومية
المصدر: وزارة المالية

جدول (٣): اإلصالحات على جانبى اإليرادات والمصروفات
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مت  فقد ،وحتقيق عداةل التوزيع لتأكد من زايدة معدالت التشغيلول 
كام مت توجيه ، املناطق احملرومة ٕاىلإالهامتم بتوجيه إالستامثر احلكوىم 

ملساندة املصانع املغلقة، ولمتويل املرشوعات الصغرية  ٕاضافية مبالغ
 واملتوسطة، ابٕالضافة ٕاىل التدريب.

ٔاولت احلكومة ٕاهامتمًا خاصًا بزايدة إالنفاق عىل اخلدمات كام 
أالساسـية خاصة الصحة والتعلمي، حيث قامت بزايدة املوارد املوهجة 

 عام املاىل اجلارى.% مما اكن خمصصًا لها ىف موازنة ال١٥للصحة بأكرث من 
 ،وخدمات التعلمي ،مزيد من املوارد لٕالساكن إالجامتعى توجيه ٔايضاً مت و

ٔان  خالل السـنوات القادمةومن املقرر  وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
للوصول ٕاىل املعدالت  ترتفع تدرجييًا نسب إالنفاق عىل الصحة والتعلمي

 .)% من الناجت٦ والتعلميلناجت % من ا٣الصحة ىف ادلسـتور ( احملددة

برانمج  ىف السعى ٕاىل ٕاعداداحلكومة  بدٔات ومن انحية ٔاخرى
. وسوف يتحقق ىمسطموح لضم القطاع غري املنظم ٕاىل الاقتصاد الر 

خالل ٕاصدار قانون حيفز املنشآت الصغرية واالٔكرث صغرًا عىل ذكل من 
تلكفة عدم إالنضامم طواعية لٕالقتصاد الرمسى لتقليل ما يتكبدونه من 

 ولٕالسـتفادة من املزااي الىت يتيحها التواجد ىف القطاع الرمسى. إالنضامم،

 بتأسيسقامت وزارة املالية ولضامن ٕاسـمترارية هذه املبادرات، فقد 
وحدة جديدة للعداةل إالقتصادية ختتص بتحسني ٔاساليب الاسـهتداف 
من خالل برامج حمددة تقوم بشلك مبارش خبفض معدالت الفقر 

. وىف املسـتحقة ٕاىل دمع أالرس املرصية السلعىالتحول من تقدمي ادلمع و 
هذا إالطار جيرى حاليًا إالعداد لتنفيذ برانمج لدلمع النقدى، كام جترى 

 مراجعة ملدى كفاءة وفاعلية برامج ادلمع احلالية.

وقد قام جملس الوزراء منذ يوليو املاىض إبختاذ عدد من القرارات 
ع ومبارش ىف مسـتوى معيشة املواطنني أالوىل ٕالحداث حتسن رسي

 ابلرعاية:

% ليصل شهراًي ٕاىل ٥٠زايدة معاش الضامن إالجامتعى بنسـبة  -
 جنيه. ٤٥٠حنو 

% ٔالحصاب املعاشات ترصف من شهر يناير ١٠زايدة  -
٢٠١٤. 

 جنيه شهراًي. ١٢٠٠ٕاىل  ٧٣٠زايدة احلد أالدىن لٔالجور من  -
ٕاطار حتسني خدمات التعلمي زايدة دخول املعلمني وأالطباء ىف  -

 والصحة.

زايدة ، و ٕاعفاء التالميذ من املصاريف املدرسـية ابملدارس العامة -
 إالعامتدات املوهجة لتحسني الوجبة الغذائية ابملدارس.

 ٥٠٠زايدة سعر رشاء القمح احملىل من الفالحني ٕاىل  -
 .جنيه/ٔاردب
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 ٢٠١٣/٢٠١٤واملاىل خالل النصف أالول من العام املاىل اثلثًا: أالداء الاقتصادى 

ٕاال ٔان أالثر الاكمل ، مرور النصف أالول من العام املاىلعىل الرمغ من 
ٕاال ٔانه  للسـياسات إالقتصادية السابق عرضها مل يتحقق بعد بشلك واحض
 اً ملايل تطورمن املتوقع ٔان يشهد أالداء خالل النصف الثاين من العام ا

توقع ٔان يصل معدل المنو أكرث وضوحًا، حيث ٔانه من امل  ياً ٕاجياب 
% ٢٫١% مقارنة بنحو  ٣٫٥ مع هناية العام املايل ٕاىل حنو ىالاقتصاد

. كام ٔانه من املتوقع ٔان تنخفض نسـبة جعز املوازنة العامة العام املاىض ىف
 العام ىفمن الناجت % ١٣٫٧، مقابل إالجامىل % من الناجت احملىل١٠ٕاىل 
 السابق. املاىل

 

  النشاط الاقتصادى

تأثر معدل المنو إالقتصادى خالل الربع أالول من العام املاىل اجلارى 
، وما تبعها من فرض حلاةل ات السـياسـية منذ شهر يونيو املاىضابلتطور

. )٢(شلك  %١ولكنه ظل ٕاجيابيًا عند معدل  الطوارئ وحظر التجوال
ىف الربع أالول من  %١٣٫٤، حيث بلغ مرتفعاً  ظل معدل البطاةل كام ٔان

ىف الربع أالول من العام املاىل  %١٢٫٥مقارنة بـ ٢٠١٤العام املاىل 
 .)٣(شلك  ٢٠١٣
 

 
 

 ىف ، ٕاال ٔان توقعات أالداءغري املرضية وعىل الرمغ من هذه النتاجئ
حيث ٔانه من املقدر ٔان  ًال.ؤٔاكرث تفا تأىت العام املاىلالفرتة املتبقية من 

عىل أالداء  النسـىب التحسن أالمين والاسـتقرار السـياىسينعكس 
تنفيذ  من انحية ٔاخرى فٕانه ٔاخذًا ىف إالعتبار ٔان ٕاجراءاتالاقتصادي. 

تسارع وترية  إالستامثرات احلكومية تسـتغرق بعض الوقت مفن املتوقع
خاصة  ،من العام املاىل الل النصف الثاىنتنفيذ الاستامثرات املنفذة خ

ؤان مكون إالنفاق اجلارى ىف احلزمة التنشـيطية أالوىل مل يكن اكفيًا 
كام ٔان سداد  للتأثري بشلك كبري مكضاعف لمنو النشاط إالقتصادى.

ومساندة املصانع  رشاكت املقاوالت،سـتحقات ومبا ىف ذكل م  املتأخرات
  .دة ٔاجور العاملني ابلقطاع احلكوىموزاي ،املغلقة

 

ٕاىل  تشري بعض املؤرشات أالولية الىت وىف نفس الوقت فٕان هناك
 ، من مضهنا: اد وهناية حاةل التباطؤالاقتص بدء تعاىف
 

 منذ بداية العام املاىل،  ارتفاع مؤرش إالنتاج الصناعى للمرة أالوىل
يعد وهو  ٢٠١٣شهر نومفرب  ىف %١٤زايدة شهرية بنحو  لليسج

 الارتفاع ىف اسـمتر املؤرش ىف . كام٢٠١٣يناير ٔاكرب زايدة شهرية منذ 
 %. ٤٫٦ ىشهر ديسمرب، ليسجل معدل منو شهر  خالل

 

  ارتفاع مؤرش مديرى املشرتايتPMI  ٥٠ٕاىل مسـتوى ٔاعىل من 
نقطة ىف شهرى نومفرب وديسمرب ٔالول مرة منذ ثورة يناير، وهو ما 

ٕانعاكسه يشري ٕاىل حدوث توسع ىف النشاط إالقتصادى ولكن مع عدم 
 بشلك اكف عىل معدالت التوظيف خالل هذه الفرتة.
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  جزء من عودة الاستامثرات أالجنبية ىف قطاع البرتول بعد سداد
مديونية الرشاكء أالجانب، خاصة ؤان تراجع الاستامثرات اكن 

 ىف الناجت احملىل ٔاحد أالسـباب الرئيسـية لرتاجع معدالت المنو
 خالل العامني املاضيني.

  

  طفيفًا، حيث بلغ اجامىل عدد السـياح  حتسـناً شهد قطاع السـياحة
 ٦٧٣، مقابل ٢٠١٣ساحئ خالل شهر ديسمرب  ٦٧٨الوافدين 

. وجتدر الاشارة ٕاىل ٔان )٤(شلك  ٢٠١٣ساحئ خالل نومفرب 
دوةل قد قامت برفع حظر السفر ٕاىل املناطق  ٢٥ٔاكرث من 

م ىف ٕارتفاع يسهسوف السـياحية ىف مرص ىف فرتة الحقة، وهو ما 
ٔاعداد الزائرين والسـياح خالل الفرتة القادمة. كام ٔانه من املتوقع ٔان 
تتحسن مؤرشات قطاع السـياحة خالل الفرتة القادمة عقب 

 الانتخاابت الرئاسـية.
 

 
 

  ىف  ١٠٠٫٨ليصل  ٕاىل  كبرياً عا اشهد مؤرش ثقة املسـهتكل ارتف
 ٣٠متواصل منذ  ، بعدما اكن ىف اجتاه اخنفاىض٢٠١٣ديسمرب 

يونيو. ابٕالضافة ٕاىل ذكل، قفز املؤرش ٕاىل ٔاعىل معدالته منذ الثورة 
 .)٥(شلك  ١١٣ليصل ٕاىل  ٢٠١٤ىف يناير 

 
 

  ٕارتفاع مؤرشEGX ٔالداء البورصة املرصية ٕاىل مسـتوايت  ٣٠
-% خالل الفرتة يوليو٤٢٫٧قياسـية وحتقيقه لنسب ٔارابح تبلغ 
 .٢٠١١ير ديسمرب وىه أالعىل منذ ثورة ينا

 

  سـتاندرد ٔاند " ةملرص من مؤسسرفع درجات التصنيف إالئامتىن
بعد ٔان سـبق قياهما خبفض درجة التصنيف  ٢٠١٣" ىف نومفرب بورز

 "فيتش" . كام قامت مؤسسة٢٠١١سـتة مرات متتالية منذ يناير 
قر مع عدم ملرص من سالب ٕاىل مسـت النظرة املسـتقبليةبتعديل 

 .٢٠١٣تغريها منذ يناير 

  اجلارى أالداء املاىل خالل النصف أالول من العام

تشري البياانت املبدئية ٔالداء املوازنة العامة خالل النصف أالول من العام 
مليار جنيه  ٨٩٫٤املاىل اجلارى ٕاىل ٔان العجز اللكى للموازنة العامة بلغ 

% من الناجت احملىل الاجامىل ومبعدل ٕاخنفاض حنو ٤٫٤ٔاو ما يعادل حنو 
% مقارنة ابلعام السابق، حيث ٕارتفعت مجةل إاليرادات بنحو ٢٫٢
مليار جنيه، كام ٕارتفعت مجةل املرصوفات بنحو  ١٧٥٫٤% لتبلغ ١٤٫٧
 مليار جنيه. ٢٦٢٫١% ٕاىل ٧٫٦

ٕاال ٔانه ينبغى التعامل مع هذه النتاجئ املبدئية حبذر نظرًا لوجود 
الهناىئ ٔالداء االعديد من العوامل املؤثرة عىل هذا أالداء، حيث ٔان 

ديسمبر‐١٣نوفمبر‐١٣أكتوبر‐١٣سبتمير‐١٣أغسطس‐١٣يوليو‐١٣المؤشر

االنتاج       ١٢٩       ١٣٣       ١٥٣مؤشر   ١٢٦        ١٤٥        ١٥٢      
٢٫٣١٥٫٣٤٫٦‐٣٫٠‐١٣٫٠‐١٢٫٠‐معدل النمو الشھرى

المولدة (مليون  الكھرباء

١٥،٦٢٨١٥،٥٨٣١٤،٦٨٢كيلو وات)  ١٣،٣٩٣  ١٢،٨٨٤  ١٣،٤١٧  
٣٫٨٤٫١‐٨٫٨‐٥٫٨‐٠٫٣‐٦٫٥معدل النمو الشھرى

  ٤،٧٣٥   ٢،٤٨٦   ٣،٠١٩انتاج األسمنت (ألف طن)  ٣،٤٦٢   ٣،٩١٤    ‐
‐٢٦٫٩١٣٫١‐١٧٫٧٩٠٫٥‐١٦٫٠‐معدل النمو الشھرى

      ٦٧٠       ٣٩٠       ٦٢٠انتاج الحديد (ألف طن)  ٤٩٨        ٥٧٦        ‐
الشھرى النمو ‐٢٥٫٧١٥٫٧‐٣٧٫٠٧١٫٦‐٣٫٩معدل

      ٧٣٦       ٤٣٦       ٨٢٧مبيعات الحديد (ألف طن)  ٥١٣        ٦٠٥        ‐
‐٣٠٫٣١٧٫٩‐٤٧٫٣٦٨٫٧‐٤٧٫١معدل النمو الشھرى

جدول (٤): أداء بعض المؤشرات االقتصادية الرئيسية

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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البنك المركزى ووزارة السياحة: المصدر

)باأللف(مؤشرات قطاع السياحة ): ٤(شكل 

عدد الليالى السياحية عدد السياح الوافدين
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اتخاذ القرار مركز المعلومات ودعم: المصدر

مؤشر ثقة المستھلك): ٥(شكل 
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ٔان  ويتوقع ظهر بشلك اكمل ٕاال مع ٕاقرتاب هناية العام املاىل.ي لموازنة ال ل
% ١٠يبلغ العجز اللكى ىف املوازنة خالل العام املاىل اجلارى ىف حدود 

يتسم بعدة ابلتحديد من الناجت. ويرجع ذكل ٕاىل ٔان ٔاداء املوازنة لهذا العام 
حتصيل بعض إاليرادات، وزايدات عوامل غري متكررة، وعدم ٕانتظام ىف 

  وٕاخنفاضات ٔاخرى عىل جانب املرصوفات.

وفامي يىل ٔامه العوامل الىت ٔاثرت عىل ٔاداء املوازنة العامة خالل 
وكذكل العوامل الىت من املتوقع ٔان تؤثر عىل  ،النصف أالول من العام
 أالداء حىت هناية العام:

 عىل جانب إاليرادات

  سـنواًي خالل ٦٫٥بنحو  ٕاخنفاضاً شهدت إاليرادات الرضيبية %
من  النصف أالول من العام املايل، ٕاال ٔانه ابسـتثناء الايرادات

فقد حققت السـيادية وحصيةل الرضائب عىل امجلارك،  اجلهات
ٔاغلب ٔانواع الرضائب أالخرى املرتبطة ابلنشاط إالقتصادى منوًا 

 العام املاىض.ملحوظًا مقارنة بنفس الفرتة من 
 

  ٕاليرادات السـيادية، فقد اخنفضت احلصيةل الواردة يتعلق ابوفامي
من البنك املركزى املرصى حتت حساب الرضائب عىل أالرابح 

% عن نفس ٥٤والفائض احملول للخزانة بشلك ملحوظ وبنسـبة 
 ٕاجامىل حيققمن املتوقع ٔان ٕاال ٔانه  ،الفرتة من العام السابق

% مع ٦٢بنحو إاليرادات اخملتلفة من البنك املركزي معدل منو 
كذكل فقد شهدت حصيةل إاليرادات من قناة  .هناية العام املاىل

% لتبلغ ١٥٫٥السويس احملوةل للخزانة العامة اخنفاضا بنسـبة 
مليار جنيه ىف نفس الفرتة من  ١٥٫١مليار جنيه مقابل  ١٢٫٨

املبالغ املسـتحقة عن رسوم املرور  العام السابق، وعند حتويل اكفة
ىف قناة السويس هذا العام فسوف يكون هناك تأثري ٕاجياىب عىل 

 العجز.
 

  من ٔاكرث العنارص عىل جانب إاليرادات الىت  املنحويعترب ابب
الوديعة دلى البنك  ، ٕارتباطًا إبسـتخدامزايدة اسـتثنائية شهدت

املركزى ابٕالضافة ٕاىل املنح الواردة من دول اخلليج. وقد ٕارتفعت 
مليار جنيه،  ٣٦٫٩ٕاىل  خالل النصف أالول من العام لتصل املنح

 ،دلى البنك املركزى الوديعةمليار جنيه من  ٢٩٫٧مبلغ من بيهنا 
ية من دوةل إالمارات العرب مليار دوالر  ١يعادل  ابٕالضافة ٕاىل ما

 .املتحدة 

 عىل جانب املرصوفات
 

  النصف  % خالل١٧٫٦ٕارتفعت إالستامثرات احلكومية بنسـبة
ومن املتوقع ٔان  مليار جنيه. ١٥أالول من العام لتصل ٕاىل حنو 

بعد ٕاضافة  ستامثرية مع هناية العام املاىلترتفع املرصوفات الا
ٕاىل حنو  احملددة ىف احلزمة التنشـيطية أالوىل والثانية إالستامثرات

 .، وهو رمق غري مسـبوقمليار جنيه ٩٥
 

  سوف يشهد النصف الثاىن من العام وجود مرصوفات ٕاضافية ىف
ابب أالجور تمتثل ىف تطبيق احلد أالدىن لٔالجور، وزايدة ادلخل 

ابٕالضافة ٕاىل زايدة ىف ، بة للمعلمني ؤاحصاب املهن الطبيةابلنسـ 
ات، وزايدة معاش زايدة املعاشمرصوفات الباب الرابع نتيجة 

 .)٥(جدول  ىالضامن الاجامتع
 

 
 

 لعالقة املالية بني الهيئة العامة للبرتول واخلزانة العامة، وابلنسـبة ل
فقد مت ٕاجراء تسوية واحدة عن الربع أالول من العام املاىل 

بني وزارة املالية والهيئة املرصية العامة للبرتول  ٢٠١٣/٢٠١٤
وسوف يرتبط اخلفض ىف دمع املواد مليار جنيه.  ٢٥بنحو 

البرتولية املمنوحة من دول  جم المكيات من املوادالبرتولية حب
 رسعة التقدم ىف ترشـيد دمع املواد البرتولية.مدى اخلليج، و 

 

 ن املتوقع ٔان تنخفض مرصوفات وعىل اجلانب إالجياىب ٔايضًا، مف
مليار جنيه عن املوازنة أالصلية نتيجة التغريات  ٥الفوائد بنحو 

ن إالجيابية الخنفاض ٔاسعار العائد عىل إالصدارات اجلديدة م
 ٢٠١٣بنحو ٔاربعة نقاط مئوية منذ يوليو  أالذون والسـندات

الودائع الواردة من دول اخلليج  ونتيجة إالسـتفادة من، )٦(شلك 
(بسعر فائدة صفر ويقوم البنك املركزى إبعادة ٕاقراضها لوزارة 

 . املالية) مكصدر للمتويل

المليون فرد عدد المستفيدين ب
 (ما لم يذكر غير ذلك)

ة التكلف
ار جنيه)  (ملي

٢٫٨ ٥٫٠ الحد األدنى لألجور

١٫٥ ٤٫٠ ن كادر المعلمي

٠٫٥ ٣٫٠ اء كادر األطب

١٫٥ ١٫١
مان االجتماعى  معاش الض

ة) المليون عائل (ب
المصدر: وزارة المالية

جدول (٥): اعتمادات البرامج االجتماعية فى موازنة العام 
المالى ٢٠١٤/٢٠١٣
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 السـياسة النقدية  تطور ٔاداء

وابلتوازى مع السـياسة املالية التوسعية، فقد قام البنك املركزى املرصى 
نقطة مئوية عىل مدى ثالث  ١٫٥خبفض ٔاسعار الفائدة ترامكيًا مبقدار 

مرات منذ يوليو املاىض. وقد ساعدت الودائع ادلوالرية دلول اخلليج 
العامة  لموازنةلدلى البنك املركزى عىل ٕاماكنية ٕااتحة املزيد من المتويل 

لدلوةل، مما يفرس بشلك كبري الزايدة امللحوظة ىف معدالت منو السـيوةل 
% خالل السـتة اشهر الاوىل ١٨٫٨احمللية والىت جسلت متوسط قدره 

% خالل نفس ١٠٫٢، مقارنة بنحو  ٢٠١٣/٢٠١٤من العام املاىل 
ٕاجامىل الودائع  منو فقد ٕاسـمتر من انحية ٔاخرىالفرتة من العام السابق. 

ى البنوك (خبالف البنك املركزى) بشلك كبري، لتسجل معدل منو دل
% ٩٫١مقارنة مبعدل قدره  ٢٠١٣% ىف هناية نومفرب ١٨سـنوى قدره 

 .)٦(جدول  خالل نفس الشهر من العام السابق

ٔاما ابلنسـبة لٔالوضاع إالئامتنية، فال تزال معدالت إالقرتاض 
  طفيف و سـنوىمنٕالقراض للقطاع اخلاص معدل منخفضة حيث حقق ا

% خالل السـتة اشهر أالوىل من العام املاىل اجلارى مقارنة ٨٫٥نحو ب 
 % خالل الفرتة املامثةل من العام السابق.٧٫١بنحو 

 

 

ابلنسـبة للتغري ىف املسـتوى العام لٔالسعار احمللية، فقد ٕاخنفض  ؤاخرياً 
 ٢٠١٤معدل التضخم السـنوى حلرض امجلهورية خالل شهر ديسمرب 

. وقد )٧(شلك  ٢٠١٣خالل نومفرب  %١٣% مقارنة مبعدل ١١٫٧ٕاىل 
بعض ر سعاع أ تفاتأثرت معدالت التضخم خالل الفرتة بشلك ٔاساس ابر

التضخم العام) وبعض  (ٔاكرب الاوزان مسامهة ىف معدلئية الغذالسلع ا
لفرتة أالساس  أالسـباب املومسية أالخرى، اىل جانب أالثر غري املواىت

 %١١٫٩وقد اسـتقر معدل التضخم أالساىس ليسجل من العام املاىض. 
نفس املعدل احملقق خالل الشهر  تقريباً  وهو ٢٠١٤خالل شهر ديسمرب 

 السابق. 
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وزارة المالية: المصدر

تطور معدالت العائد على األذون والسندات): ٦(شكل 

 يوم ٩١أذون الخزانة   يوم ٣٦٤أذون الخزانة 

ديسمبر‐١٤نوفمبر‐١٣أكتوبر‐١٣سبتمبر‐١٣أغسطس‐١٣يوليو‐١٣

(M٢) ١،٣٣٥  ١،٣٣٠  ١،٣١٦إجمالى السيولة   ١،٣٤٩  ١،٣٦٠   ١،٣٩١  
١٩٫٤١٩٫٢١٨٫٧١٧٫٨١٨٫٥١٩٫٢معدل نمو سنوى

(M٠) ٣٢٥٫٦٣٣٤٫٥٣٣٩٫٣٣٣٤٫٧٣٣٧٫٩٣٣٦٫٤نقود االحتياطى
٢٧٫١٣٠٫٣٣٤٫٨٢٤٫٨٢٧٫٩٢٧٫٣معدل نمو سنوى

التسھيالت االئتمانية 
الممنوحة للقطاع الخاص

٤٩٧٫٣٤٩٦٫١٤٩٦٫٤٤٩٦٫٩٤٩٨٫٦٤٩٥٫٦

١٠٫١٩٫٤٨٫٨٨٫٤٨٫٠٦٫٤معدل نمو سنوى

‐‐١٢١٢٫٠١٢١٧٫٣١٢٣٠٫٢١٢٤١٫٥١٢٦٢٫٢إجمالى الودائع
‐‐١٧٫٧١٧٫٥١٧٫١١٦٫٧١٨٫٠معدل نمو سنوى

أرصدة التسھيالت  إجمالى
االئتمانية

٥٥٠٫٣٥٥٠٫٤٥٤٩٫٥٥٥٠٫٠٥٥٠٫٢‐‐

‐‐٨٫٩٨٫٩٨٫١٧٫٩٧٫٥معدل نمو سنوى

‐‐٤٥٫٤٤٥٫٢٤٤٫٧٤٤٫٣٤٣٫٦نسبة القروض إلى الودائع*
المصدر: البنك المركزى

* يعكس اقراض البنوك لكل من القطاع العام والخاص ويستثنى كل من سندات وأذون الخزانة العامة.

تطور بعض المؤشرات النقدية  جدول (٦):
(مليون جنيه)
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الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

معدل التضخم األساسى معدل التضخم العام ألسعار المستھلكين

(%)تغير سنوى  معدل التضخم العام واألساسى ألسعار المستھلكين،): ٧(شكل 
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 املعامالت اخلارجية تطور ٔاداء

عىل صعيد املعامالت اخلارجية، فقد شهد مزيان املدفوعات حتسـنًا  
 ، حمققًا فائض٢٠١٣/٢٠١٤ ملحوظًا خالل الربع أالول من العام املاىل

سبمترب من عام  -أالعىل منذ الفرتة يوليو(مليار دوالر  ٣٫٧بلغ حنو 

مليار دوالر خالل نفس الفرتة  ٠٫٥مقابل جعز قدره   )١٩٩٧/١٩٩٨
ضوء حتقيق  لسابق. وميكن تفسري هذا التحسن ىفمن العام املاىل ا

 عاممنذ ٔالول مرة (مليار دوالر  ٠٫٨املزيان اجلارى فائض بلغ 
مليار دوالر خالل نفس الفرتة  ١٫٣مقابل جعز قدره  )٢٠٠٨/٢٠٠٩

من العام املاىل السابق. كام شهد صاىف تدفقات احلساب الرٔاسامىل واملاىل 
مليار دوالر  ١٫٥مليار دوالر مقابل  ٤لدلاخل زايدة ملحوظة ليسجل 

 .)٩(شلك  خالل نفس الفرتة من العام املاىل السابق

زيان املعامالت اجلارية ارتفاع مبالفائض احملقق  حتقيق كام سامه ىف
مليار دوالر  ٤٫٣التحويالت الرمسية بشلك ملحوظ لتصل ٕاىل حنو 

 ٤٠، مقارنة بـضوء ورود منح من ادلول العربية خالل فرتة ادلراسة ىف
ٔادى مليون دوالر فقط خالل نفس الفرتة من العام املاىل السابق. وقد 

مليار دوالر حبلول  ١٧ٕاىل  ىرفع مسـتوى الاحتياطى النقد ذكل ٕاىل
النقد أالجنب شهر ديسمرب، لرتتفع بذكل نسـبة تغطية إالحتياطى من 

 .٢٠١٣يونيو  ىف ٔاشهر ٣٫١مقابل شهرًا،  ٤٫١للواردات لتصل ٕاىل 
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 لٕالقتصاد املرصى مسـتقبليةرابعًا: نظرة 

خالل السـنوات الثالث  ٕالقتصاد املرصىعىل الرمغ من أالداء املتواضع ل
وجود املاضية فٕان النظرة املسـتقبلية لٕالقتصاد املرصى تشري ٕاىل 

ثالثة توافر نتيجة ل  ، وذكلالسـنوات القادمةلتقدم خالل ل ٕاماكنيات كبرية 
 عوامل رئيسـية يدمع لك مهنا أالخر:

 اسـية والىت من شأهنا ٕاعادة الثقة ٕاسـتكامل خريطة الطريق السـي
 وإالسـتقرار وابلتاىل حتسني املناخ للعمل ولٕالستامثر.

  وضع إالقتصاد ىف املسار السلمي.بٕالزتام احلكومة احلالية والقادمة 
 وٕاسـتقرارنجاح مرص اخلليج ل  اذلى توليه دولالكبري  إالهامتم 

 . إالقتصاد املرصى

، ٕاجيابية للتقدم عىل هذه احملاور الثالثة  مؤرشات ابلفعل وهناك
حيث مت إالنهتاء من إالسـتفتاء عىل ادلسـتور اجلديد بأغلبية كبرية، كام 

إالصالحات املطلوبة لضامن التقدم خالل السـنوات  تقوم احلكومة إبختاذ
 ية ٔاخرى فٕان دول اخلليج قد ٔاثبتت جليًا مساندهتاالقادمة. ومن انح 

 السـياسـية واملالية ملرص.

 فقد مت ٕاعداد التقديرات لٔالداء املاىل وإالقتصادى وىف هذا إالطار
ة وىف تطبيق إالجراءات إالصالحي عىل املدى املتوسط ٔاخذًا ىف إالعتبار

 حاةل عدم تطبيقها.

 النشاط إالقتصادى

)، فٕانه من املتوقع ٔان يؤدى إالنفاق عىل احلزم ٩كام يتضح من الشلك (
التنشـيطية ىف إالقتصاد ٕاىل إالرساع مبعدالت المنو إالقتصادى حلواىل 

. ومن املقدر ٔان تمنو ٢٠١٣/٢٠١٤% خالل العام املاىل اجلارى ٣٫٥
% ١٤٫٣عام مبعدالت منو حقيقى تبلغ إالستامثرات وإالسـهتالك ال

% عىل التواىل. ويتوقع ٔان يرتفع معدل منو الناجت احملىل احلقيقى ٩٫٨و
 عىل املدى املتوسط. ىف إالقتصاد تدرجييًا ليفوق معدالت المنو الاكمنة

إالسـتقرار و  ىإالقتصادوإالصالح تنشـيط ال وىف غياب سـياسات 
املرصى اكن سيسـمتر ىف حتقيق معدالت منو  السـياىس فٕان إالقتصاد

 .شديدة التواضع

 

الت منو ٕاقتصادى مرتفع يتشارك ىف وال شك ٔان إالسـمترار ىف حتقيق معد
 الهيلكية والىت تشمل من إالصالحات ابلعديدامجليع يتطلب القيام  مثاره

رشاكت قطاع ومناخ إالستامثر، و ٕاصالحات سوق العمل وهيالك أالجور، 
 .، وإالسـهتداف الفعالالعام، ونظم التأمني الصحى واملعاشات أالعامل

 املوازنة العامة

يعترب العجز اللكى ىف املوازنة العامة من ٔامه التحدايت الىت تواجه إالقتصاد 
اخلليج  . وعىل الرمغ من ٔان هذا العام شهد تدفق منح من دولاملرصى

الرئيىس اذلى يشغل   المتويل املطلوب، فٕان إالهامتمفقادرة عىل تو 
ضامن السـيطرة عىل جعز املوازنة ومعدالت ادلين  احلكومة هو القدرة عىل

) تطور العجز اللكى ١٠العام عىل املدى املتوسط. ويظهر الشلك (
 .بيق إالصالحات وىف حاةل عدم تطبيقهاللموازنة العامة ىف حاةل تط 
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تقديرات مبدئية عن معدل النمو الحقيقى للناتج ): ٩(شكل 
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وزارة المالية: المصدر
مسار أساسى مسار إصالحى

نسبة من الناتج المحلى (تقديرات مبدئية للعجز الكلى ): ١٠(شكل 
%)اإلجمالى 
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مجموعة من  من خالل ٕاتباعالسـياسة املالية  توجه تغيريبدٔا وقد 
إالصالحات الىت تسـهتدف زايدة إاليرادات وٕاعادة ترتيب ٔاولوايت 

من بعدد احلكومة احلالية قامت إالنفاق العام. فعىل جانب إاليرادات، 
قانون تعديل قانون رضيبة القمية املضافة، و ٕاعداد جراءات مثل االٕ 
ىف قانون لرضائب العقارية، وقانون تنظمي الرثوة املعدنية، والتعديالت ا

وتسـهتدف لك هذه إالصالحات توسـيع القاعدة  الرضيبة عىل ادلخل.
الرضيبية ودرجة تصاعدية الرضيبة. وٕاضافة ذلكل سوف يؤدى مراجعة 

لزايدة التصاعدية والعداةل  بشلك عام خالل الفرتة القادمة النظام الرضيىب
  ية.ودرجة إالرتباط ابلنشاط إالقتصادى ٕاىل زايدة إاليرادات احلكوم 

من خالل زايدة الرضائب دون  ةفىٕاضامساحة مالية  وميكن حتقيق
، وذكل التأثري عىل تنافسـية إالقتصاد ٔاو عىل مسـتوى معيشة املواطنني

ادلول املشاهبة احلصيةل ىف احلصيةل الرضيبية ىف مرص تعترب ٔاقل من  ٔالن
ٔالقل ول النامية امجموعة ادلول الصاعدة ٔاو ادلمضن ملرص ٕاقتصاداًي سواء 

ٔاقل  يبلغ ) ٔان ٕاجامىل احلصيةل الرضيبية ىف مرص١١شلك (دخًال. ويوحض 
% من الناجت احملىل وهو ما يعترب ٔاقل من املتوسط ىف ادلول ١٥من 

 %).٢٧الناشـئة (حنو 

 

ٔاما عىل جانب املرصوفات، فٕانه ينبغى ٔان تسـمتر ٔاولوية إالنفاق 
وحبيث تبقى إالستامثرات حتديث البنية الاساسـية العام ىف الرتكزي عىل 

عند معدالت مرتفعة. وىف نفس الوقت فٕانه ينبغى إالسـمترار ىف احلكومية 
مع الرتكزي عىل  إالجامتعية قامئة إالجراءات إالصالحية لتدعمي العداةل تنفيذ

سـياسات إالسـهتداف للتحول من ادلمع السلعى ٕاىل دمع أالرس الفقرية، 
الصحة والتعلمي والبحث العلمى للوصول ابٕالضافة ٕاىل زايدة إالنفاق عىل 

). كام ١٢شلك هتدفة ىف ادلسـتور (كام يتضح من ٕاىل املعدالت املسـ

ينبغى ٔان يصاحب ذكل خفض دمع املواد البرتولية واذلى يعترب جحر 
 الزاوية ٔالى ٕاصالحات مالية.

 

عىل املدى املتوسط ٔان ينخفض العجز اللكى للموازنة  ومن املتوقع
% من الناجت احملىل ؤان ينخفض ٦ٕاىل  ٢٠١٧/٢٠١٨العامة ىف عام 

صالحات املالية السابق خبالف االٕ و  .%٧٤ادلين العام احلكوىم ٕاىل حنو 
فهناك عوامل ٕاجيابية سوف تؤثر عىل خفض جعز املوازنة  ،إالشارة ٕالهيا

زايدة ديناميكية ، ابٕالضافة ٕاىل إالقرتاض احلكوىم ٔاثر خفض تلكفةومهنا 
 إالقتصاد وزايدة درجة ٕارتباط احلصيةل الرضيبية ابلنشاط إالقتصادى.

 

: الفرق بني أالداء إالقتصادى املمتزي وأالداء إالقتصادى مالحظة ختامية
 املتدىن عىل صعيد المنو إالقتصادى، والتوازن املاىل، والعداةل إالجامتعية

يتوقف عىل عنرصين ٔاساسـيني: جناح مرحةل التحول السـياىس وإاللزتام 
 بتطبيق إالصالحات املطلوبة.
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مجموعة الدول المتقدمة مجموعة الدول الناشئة
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الضرائب كنسبة (مقارنة الدول من حيث العبء الضريبى ): ١١(شكل 
%)من الناتج المحلى اإلجمالى 
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وزارة المالية: المصدر

)مليار جنيه(

اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى الوفر من دعم الطاقة

اإلنفاق اإلضافى على التعليم والصحة والبحث العلمى ): ١٢(شكل 
مقارنة بالوفر المتوقع على جانب دعم الطاقة
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وزارة المالية: المصدر

مسار أساسى مسار إصالحى

دين أجھزة الموازنة العامة  تقديرات مبدئية عن اجمالى): ١٣(شكل 
 %)نسبة من الناتج المحلى اإلجمالى ( 
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البيان
المبلغ

 (مليار جنيه)
املين  اب األول: األجور وتعويضات الع ٢٫٦ الب

١٫٥▪ برنامج تحسين أحوال األطباء (كادر األطباء)

ة ة المختلف واب الموازن ١٫٠▪ تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على أب

٠٫٢▪ أخرى

دمات  انى: شراء السلع والخ اب الث ٠٫٨ الب
ية  ٠٫٤ ▪ برنامج التغذية المدرس

٠٫٤ ▪ أخرى

ة  ا االجتماعي دعم والمنح والمزاي رابع:  ال اب ال ٦٫٢الب
دد ٣٦ منطقة صناعية  ٢٫٦ ▪ برنامج االنتھاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية فى ع

١٫٥ ▪ التأمين الصحى الشامل  

دد ٨٠٠ ألف وحدة سكنية خالل عام ٢٠١٣/٢٠١٤  ١٫٥ ▪ برنامج توصيل الغاز الطبيعي لع

٠٫٤ ▪ دعم البان االطفال  

ناعية " التدريب من أجل التشغيل "   ٠٫٣ ▪ برنامج تدريب العمالة الص

٠٫١ ▪ أخرى 

ة  ول غير الماليـ ادس: شـراء األصـ اب الس ١٥٫٨الب
اولين   ١٫٢▪ برنامج  سداد مستحقات المق

اعى ٣٫٠▪ برنامج اإلسكان االجتم

٢٫٢▪ البرنامج القومى لمياه الشرب والصرف الصحى

٩٫٥ ▪ أخرى 

ة ة واألجنبي ة المحلي ازة األصول المالي ابع: حي اب الس ٤٫٣الب
٢٫٨▪ استثمارات بواسطة الھيئات االقتصادية 

ثرة    ٠٫٥▪ برنامج مساندة المصانع المتع

١٫٠▪ أخرى 

ى ٢٩٫٧اإلجمـــالـــــــــ
المصدر: وزارة المالية

البيان
المبلغ

 (مليار جنيه)
املين  اب األول: األجور وتعويضات الع ١٠٫٠ الب

ن ١٠٫٠▪ أعباء تطبيق الحد األدنى لألجور والحد األدنى للمعلمي

ة  ا االجتماعي دعم والمنح والمزاي رابع:  ال اب ال ١٫٤الب
اعى ١٫١▪ لمواجھة العجز فى معاش الضمان االجتم

٠٫٣▪ أخرى 

ة  ول غير الماليـ ادس: شـراء األصـ اب الس ١٥٫٩الب
ة ١٠٫٤▪ إنشاء (٥٠ ألف) وحدة سكنية جديدة مع البنية التحتي

ة ٥٫٦▪ استثمارات حكومي

ة ة واألجنبي ة المحلي ازة األصول المالي ابع: حي اب الس ٦٫٦الب
ويس اة الس ٢٫٠▪ مساھمة الدولة فى مشروع تنمية قن

زيون ١٫٠▪ تعزيز المساھمة المدرجة التحاد اإلذاعة والتلف
٣٫٦▪ أخرى 

ى ٣٣٫٩اإلجمالـــــــ
المصدر: وزارة المالية

افى األول جدول (١): اإلعتماد اإلض

انى جدول (٢): اإلعتماد اإلضافى الث
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٢،٩٩٣٣٦،٨٨١١٢٢،٢٩١٢،٣٩٤المنح

رادات االخرى ٣٨،٨٢٥٣٤،٧٤٤١٣٨،٧٦٠١٣٢،١٤١اإلي

٢٤٣،٥٢٥٢٦٢،٠٦٥٧٧٢،٥٥٦١،٠٢٧،١٤٧المصروفات

٦٨،٠٩٣٨٠،٠٩٤١٨١،٣٩٥٢٤٧،٩٩٣االجور وتعويضات العاملين

٩،٥٥٧٩،٦٥٢٢٩،٤٧٩٥٧،٠٩٣شراء السلع والخدمات

٥٩،١٢٤٦٩،٥٥٥١٧٧،٠٦٩٣٠٤،٦٩٠الفوائد

ا االجتماعية ٧٨،٧١١٧٠،١٨١٢٥١،٤٦٢١٥٣،٠٩٤الدعم والمنح والمزاي

١٥،٥٧٦١٧،٩٢١٣٧،٧٠٢٥٤،٦١٢المصروفات االخري

١٢،٤٦٥١٤،٦٦٣٩٥،٤٤٩٢٠٩،٦٦٦شراء االصول غير المالية (االستثمارات)

 المصدر: وزارة المالية

جدول (٣‐أ): النتائج المتوقعة ألداء موازنة العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣

(مليون جنيه)

يوليو/ديسمبر
١٣/١٢

يوليو/ديسمبر
١٤/١٣

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٨/٢٠١٧

٥٫٣٤٫٤١٠٫٤٥٫٦العجز الكلى

٥٫٢٤٫٢٩٫٨٥٫٥العجز (الفائض) النقدى

١٫٠‐١٫٩١٫٠١٫٧العجز االولى

٨٫٨٨٫٦٢٨٫٦٢٣٫٤اإليرادات

٦٫٤٥٫١١٥٫٨٢٠٫٠الضرائب

٠٫٢١٫٨٦٫٠٠٫١المنح

٢٫٢١٫٧٦٫٨٣٫٤اإليرادات االخرى

١٤٫١١٢٫٨٣٨٫٣٢٨٫٩المصروفات

٣٫٩٣٫٩٩٫٠٦٫٤االجور وتعويضات العاملين

٠٫٦٠٫٥١٫٤١٫٥شراء السلع والخدمات

٣٫٤٣٫٤٨٫٧٦٫٦الفوائد

٤٫٥٣٫٤١٢٫٦٦٫٦الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٩٠٫٠٠٫٩١٫٩١٫٤المصروفات االخري

٠٫٧٠٫٧٤٫٧٦٫٤شراء االصول غير المالية (االستثمارات)

 المصدر: وزارة المالية

جدول ( ٣ ‐ب): النتائج المتوقعة ألداء موازنة العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣

(نسبة مئوية)
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٢٠١٠/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٢٢٠١٢/٢٠١٣
يوليو ‐ ديسمبر 
٢٠١٣/٢٠١٢

يوليو ‐ ديسمبر 
٢٠١٤/٢٠١٣

٢٦٥،٢٨٦٣٠٣،٦٢١٣٥٠،٣٢٢١٥٢،٩١١١٧٥،٤٣٢إجمالى اإليرادات  

رادات الضريبية ومنھا ٣٢٠،٥٢٨٣٢٠،٥٢٨٣٢٠،٥٢٨١١١،٠٩٢١٠٣،٨٠٧اإلي

الضريبة على الدخول واألرباح والمكاسب 
مالية ومنھا الرأس

٨٩،٥٩٣٩١،٢٤٥١١٧،٧٦٢٤٩،٨٤٧٤٥،١٤١

١٣،٣٩٣١٦،٠١٠١٩،٧٠٨٩،٠٢٤١٠،٤١٤ ضرائب على الدخول من التوظف

٥،٤٨٥٥،٥٨٢٦،٤٣٦١،٨٢٠٢،٢٤٤ ضرائب على الدخول بخالف التوظف

٧٠،٥٣٨٦٩،٥٥٠٩١،٥٣١٣٨،٩٩٥٣٢،٤٦٤ الضريبة على أرباح شركات األموال ومنھا

٣٤،٣٠٨٣٤،٠٧٥٤٥،٨١٦١٥،٧٥٣١٥،٣١٢من ھيئة البترول

٠٠٨،٢٩٠٨،٢٩١٢،٥٤٢من البنك المركزى

١٠،٩٠٠١١،٨٠٠١٢،١٥٠٦،٢٠٠٤،٧٠٠من قناة السويس

٢٥،٣٣٠٢٣،٦٧٤٢٥،٢٧٥٨،٧٥١٩،٩١١من الشركات األخرى

٩،٤٥٢١٣،٠٨٩١٦،٤٥٣٧،٨٠٧٩،٥١٢الضرائب على الممتلكات ومنھا

٣١٧٥٢٠٥٣١٢٩٩٢٣٨ضرائب دورية على الممتلكات ومنھا
١٧٨١٧٥١٨٥١١١١٠٧ضريبة األراضى
١٣٩٣٤٦٣٤٦١٨٨١٣١ضريبة المبانى

مالية والرأس ضريبة على العمليات المالية التجارية
ومنھا

٧،٣٢٣١٠،٥٧٥١٣،٩٠٥٦،٥٢٦٨،٢٨٢

٦،٧١١٩،٩٠٣١٣،١٦٨٦٢٣٣٨،٠٠١ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة 

١،٨١٣١،٩٩٣٢،٠١٧٩٨٢٩٩٢ضرائب ورسوم على السيارات

٧٦،٠٦٨٨٤،٥٩٣٩٢،٩٢٤٤٤،٨٠٠٤١،٣١٨الضرائب على السلع والخدمات ومنھا
٣١،٨٧٣٣٧،١٧٤٣٩،٤٩٦١٨،٠٦٤١٩،٩٨٠الضريبة العامة على المبيعات

١٢،٩٢٣١٥،٥٦٦١٤،٠٣٨٦،٦١٦٧،١٨٩سلع محلية

١٨،٩٥٠٢١،٦٠٧٢٥،٤٥٨١١،٤٤٨١٢،٧٩٠سلع مستوردة

٩،٣٩١٩،١٤١٩،٧٦٧٤،٦٧٥٤،٢١٥ضريبة المبيعات على  الخدمات

٢٣،١٢٢٢٥،٩٨٥٣٠،٤٨٢١٦،٥٩٩١١،٣٤٢ضرائب على  سلع جدول رقم "١"  محلية

٨٧٣٨٨٠١،٠٩٢٥٣٤٤٥٠ضرائب على الخدمات الخاصة

٥،٠٦٥٥،٤٦٥٥،٢٤٨٢،٣٣٧٢،٨٤٠ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماھيات)

١٣،٨٥٨١٤،٧٨٨١٦،٧٧١٨،٣٩٩٧،٥٩٥الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) ومنھا

١٢،٩٩٧١٣،٩٥٥١٥،٦٢٦٧،٩٥٦٧،٢٥٠ضرائب جمركية قيمية
٣،١٠٢٣،٦٩٤٧،٢٠٨٢٤٠٢٤٢ضرائب أخرى ١

رادات غير الضريبية ٧٣،٢١٤٩٦،٢١٢٩٩،٢٠٣٤١،٨١٨٧١،٦٢٥اإلي

٢،٢٨٧١٠،١٠٤٥،٢٠٨٢،٩٩٣٣٦،٨٨١المنح ومنھا

رادات أخرى ومنھا ٧٠،٩٢٧٨٦،١٠٨٩٣،٩٩٦٣٨،٨٢٥٣٤،٧٤٤إي

٢١،٠١٠١٥،٠٢٧١٨،٧٨٥٧،٥١٧٧،٢٥٧من ھيئة البترول

٤٩٨١٥،٠١٢١١،٣١٧٤،٥١٧٣،٢٨٣من البنك المركزى

١٥،٢٥٢١٦،١١٨١٦،٣٧٥٨،١١١٧،٢١٢من قناة السويس

١،٢٨٧٢،٢٠٧١،٩١٥١،٠٩٤٤٤٧من الھيئات االقتصادية

٣،٢٦٣٢،٩٨٧٢،٩١١٢٨٠٢١٧من شركات قطاع األعمال العام

٢،٨٦٥٣،٥٢٧٦،٨٧٢٤،٥١٨٢،٠٨٢جارية
٧،٩١٤٧،٥٩٢٦،٨٠٦١،٧٣٥١،٥٣٣رأس مالية
المصدر: وزارة المالية

المركزى البنك الضريبة على رؤوس األموال المنقولة من تتضمن ١

جدول (٤): أداء اإليرادات العامة

(مليون جنيه)
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(مليون جنيه)

٢٠١٠/٢٠١١٢٠١١/٢١٠٢٢٠١٢/٢٠١٣
يوليو ‐ ديسمبر

١٢/١٣
يوليو ‐ ديسمبر

١٣/١٤

٤٠١،٨٦٧٤٧٠،٩٨٧٥٨٨،١٨٨٢٤٣،٥٢٥٢٦٢،٠٦٥ المصروفات

٩٦،٢٧١١٢٢،٨١٣١٤٢،٩٥٦٦٨،٠٩٣٨٠،٠٩٤األجور والتعويضات للعاملين ومنھا

٧٨،٢٧٠٩٩،٩٢٦١١٨،١٩٦٥٦،٣٧٠٦٦،١٤١ االجور والبدالت النقدية والعينية

١٧،٩١٧١٩،٩٥٩٢٤،٠٠٦١١،٣٦١١٢،٣٢٢ الوظائف الدائمة

٣٥،٠٩٣٥٢،٧٢٩٦١،٢٩٣٣٠،٢٤٥٣٦،٦٩٦ المكافات

٩،٩٨١١١،٢٠٧١٧،٣١٧٦،٦١٥٩،٧٠١ بدالت نوعية

١١،٣٩٦١١،٣٩٧١١،٦٨١٦،٠٦٤٥،٢٣٩ مزايــــا نقـــديــة

٢،١٣٥٢،٥٠٩١،٩١٥١،١٦٢١،٠٥٥ المزايــا العينيــة

٩،١٠٣١١،٥٨٩١٣،٦٧٥٦،٤٧٨٧،٣٨٦المزايا التأمينية

٨،٠٧٠١٠،٣٠٦١٢،١٠٠٥،٦٤٨٦،٥٩٠ حصة الحكومة فى صندوق التأمين االجتماعى للحكومة

٢٦،١٤٨٢٦،٨٢٦٢٦،٦٥٢٩،٥٥٧٩،٦٥٢شراء السلع والخدمات

٩،٩٧٩١٠،٥٩٩١١،٩٩٤٤،١٧١٣،٩٨٥ الســـلع  ومنھا

٤،٠٣١٤،٢٩٩٥،٧٠٤١،٨٨١١،٨٩٤المواد الخام

٣،٨٤٦٤،١٥٩٣،٩٥٧١،٣٩٠١،٣٤٧مياه وانارة

١٠،٧١٦١١،٥١٦١١،٢٩٧٤،٦٩٦٥،١٠٤ الخدمات ومنھا

٣،٣٣٦٣،١٩٤٣،٥٦٦١،٤٧٨١،٣٣٧نفقات الصيانة

٢،١١٢٢،١٠٦٢،٣٢٩١،١١٤١،١٠٥نقل وانتقاالت عامة 

١،٥٨٧٢،٤٥٨٢،٦١٩١،٠١٥١،٤٩٧أخرى

٨٥،٠٧٧١٠٤،٤٤١١٤٦،٩٩٥٥٩،١٢٤٦٩،٥٥٥الفوائد ومنھا:

٣،٤١٦٣،٤١٨٣،٨٩٦٢،٠٧٠٢،٣٦٧فوائد خارجية 

٨١،٥٣٤١٠٠،٨٧٥١٤٢،٩٦٦٥٧،٠٤٦٦٧،١٥٩فوائد محلية (لغير الحكوميين) 

١٢٣،١٢٥١٥٠،١٩٣١٩٧،٠٩٣٧٨،٧١١٧٠،١٨١الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

١١١،٢١١١٣٤،٩٦٣١٧٠،٨٠٠٦٦،٥٨٢٤٧،٩٦٥الدعم ومنھا

١٠٨،٣١٦١٣١،٨٨٥١٦٨،٩٧٨٦٥،٤٥٦٤٧،٤٢٨لمؤسسات حكومية غبر مالية، ومنھا:

٣٢،٧٤٣٣٠،٢٨٢٣٢،٥٥١٨،٨٧١١٠،٩٩٨دعم السلع التموينية

٦٧،٦٨٠٩٥،٥٣٥١٢٠،٠٠٠٥٢،٦٤٤٢٤،٩٠٠دعم السلع البترولية 

٢،٨٩٥٣،٠٧٨١،٨٢٢١،١٢٧٥٣٧لمؤسسات مالية حكومية

٥،٣١٩٥،٣٠٥٥،٠١٤١،٦٦٥٢،٣٢١المنح ومنھا

٥،١١٨٥،٠٨٥٤،٨٦٩١،٦١٨٢،٢٤٩لجھات الحكومة العامة

٦،١١٨٩،٣٦٧٢٠،٧٧٨١٠،١١٩١٩،٦٤٠مزايا إجتماعية ومنھا

٢،٠٤٨٢،٥٨١٣،٧٥٣١،٩٥٩٢،٣٨٤مزايا األمان اإلجتماعى

٣،٤٣٨٦،٢٠٠١٦،٣٥٢٧،٨٠٠١٧،٠٣٤صناديق المعاشات

٣١،٣٦٥٣٠،٧٩٦٣٤،٩٧٥١٥،٥٧٦١٧،٩٢١المصروفات أالخرى

٣٩،٨٨١٣٥،٩١٨٣٩،٥١٦١٢،٤٦٥١٤،٦٦٣شراء أصول غير مالية (االستثمارات)

المصدر: وزارة المالية

جدول (٥): أداء المصروفات العامة


