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 نسعى لبناء مرص اجلديدة... مع بعض هنقدر .ة..الرؤي ٔاوًال:

 
تسـهتدف احلكومة ىف سـياسـهتا إالقتصادية حتقيق تمنية اقتصادية 
واجامتعية شامةل من خالل ٕادارة متطورة لالقتصاد املرصى للوصول 
ٕاىل ٔاداء يامتىش مع ٕاماكانته وطاقاته الاكمنة. وترتكز احلكومة ىف هذا 

 التشغيل معدالت وزايدة إالقتصادى دفع حركة النشاطأالساس عىل 
حتسني مناخ إالستامثر  خالل منوذكل  جديدة معل فرص وخلق

 تسـمتر كام وهتيئة بيئة أالعامل االٓمنة واملسـتقرة اجلاذبة لٕالستامثر. 
 اخلدمات كفاءة ورفع لتطوير ومواردها هجودها تكثيف ىف احلكومة
 ىف يسهم مبا املرصى لٕالقتصاد أالساسـية البنية وحتديث وتطوير العامة
 املرصى، للمواطن اليومية احلياة ىف ملموس ٕاجياىب تغيري حتقيق

 ٕاحتياجاً  االٔكرث للفئات إالسـهتداف برامج كفاءة رفع ٕاىل ابٕالضافة
  من خالل تفعيل شـبكة أالمان الاجامتعى. ابلرعاية وأالوىل

أالهداف المكية وإالفرتاضات الرئيسـية : اً نياث
 ٢٠١٦/٢٠١٧موازنة ملرشوع 

 

 

 منطلقات السـياسة املالية والاقتصادية
 التالية: والاقتصاديةتتبىن احلكومة املنطلقات املالية 

o  مبا ىف ذكل تطبيق أالطر احلديثة يف جمال ٕادارة املالية العامة مبا حيقق كفاءة ٔاعىل يف ٕادارة اخلزانة العامة ويرفع من عائد إالنفاق احلكويم، و
 التحول ٕاىل موازانت الربامج. 

o  ٕتوزيع املوارد لصاحل الفئات أالقل دخالً ٕاعادة و ، توفر امحلاية للفئات أالوىل ابلرعاية اجامتعية اتقتصادي ٕاجراءاالٕ جراء ٔان يصاحب اال. 

o  جنبًا ٕاىل جنب مع دور قوي لدلوةل كدامع ومنظم ومراقب، ومكشارك وحمفّز للنشاط بناءة بني احلكومة والقطاع اخلاصٕاجياد رشاكة ،
 اقتصاد سوق منضبط.الاقتصادي يف حاالت بعيهنا، يف ظل 

 :٢٠١٦/٢٠١٧علهيا مرشوع املوازنة العامة للعام املاىل يبىن  عرض ٔالمه أالهداف المكية اليت وفامي يىل

 المحلية االستثمارات جذبو المدفوعات، ميزانفى و فى موازنة الدولة االختالالت ومعالجة المحلي االدخار معدالت زيادة
  وإحداث نقلة نوعية فى الخدمات العامة للمواطنين، وفى كفاءة سياسات وبرامج الحماية اإلجتماعية  واألجنبية،

بناء  عن طريق وتحقيق نقلة يشعر بھا المواطنون، ،لترسيخ قواعد بناء مصر الجديدة، مكثفالجاد وال عملالمعاً  نستكمل

ى توزيع الدخول وتحقيق مزيد من العدالة ف ،مواردلاالستخدام األفضل ل الثقة، واإلستقرار المالى واإلقتصادى من خالل

ً نفاقإلالتوجيه األفضل ل ن عن طريقوتمكين المواطني  . ، وتطبيق برامج إجتماعية محددة أفضل إستھدافا
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              معدالت المنو والبطاةل .١

  كثيف شامل ٕاحتواىئ منو حتقيق عىل الرتكزي ومع ،%٥٫٥-٥ بني يرتاوح اقتصادى منو معدل حتقيق ٢٠١٦/٢٠١٧تسـهتدف موازنة    
ادلاخلني لتواجه الزايدة يف ٔالف فرصة معل  ٧٠٠-٦٠٠مبا ميكن الاقتصاد من خلق حنو  اجملمتع، فئات خمتلف عىل ٔااثره تنعكس التشغيل
 فعىل الرمغ من ٕاخنفاض. ٢٠١٥يف سبمترب % ١٢٫٨نزوًال من  %١٢-١١وخفض معدالت البطاةل اىل حنو  سـنوايً سوق العمل  اجلدد ىف

تشجيع املرشوعات حتسني مناخ الاستامثر و  خالل تقوم هبا احلكومة منالاصالحات الىت . وسـمتكن ال تزال مرتفعةٕاال ٔاهنا معدالت البطاةل 
املزيد من فرص  يف توليدالاقتصاد  عىل زايدة قدرة ،جبانب خفض جعز املوازنة مبا يتيح املزيد من المتويل للقطاع اخلاصالصغرية واملتوسطة 

  .عىل املدى املتوسط خفض معدالت البطاةليف  الاسـمتراروالعمل 

 

  معدالت العجز وادلين احلكوىم    .٢

املدى  عىل %٨٫٥-٨ بني ليرتاوح اللكى العجز ٕاسـمترار هجود وزارة املالية للسـيطرة ٢٠١٦/٢٠١٧ املاىل العام موازنة تسـهتدف
حنو معدل منو  ٢٠١٦/٢٠١٧ىف مرشوع موازنة العام املاىل ، ومن املتوقع ٔان حتقق إاليرادات العامة ٢٠١٩/٢٠٢٠عام  املتوسط حبلول

مقارنة ابلعام املاىل % ١٣معدل منو قدره  ٢٠١٦/٢٠١٧، كام يتوقع ٔان حتقق املرصوفات العامة ىف مرشوع موازنة العام املاىل %٢٠
 ١ .اجلارى

 لدلوةل ٔادت ٕاىل تزايد إالحتياجات المتويلية خالل العام املاىل اجلارى والىت الىت حدثت وجتدر إالشارة ٕاىل ٔانه ىف ضوء عدد من التطورات
مثل تأخر تنفيذ بعض إالصالحات، وٕاخنفاض سعر الرصف، وٕاجراء فض لتشاباكت املالية بني ٔاهجزة ادلوةل، ابٕالضافة ٕاىل تأثر ٔاداء 

العمل عىل خفض معدالت مرشوع املوازنة  يسـهتدفو  هذا العام.ادلين ت معدال فٕانه من املقدر ٕارتفاعإالقتصاد برتاجع ٔاداء السـياحة 
  .٢٠١٩/٢٠٢٠عام  حبلول  %٩٠-٨٥حنو ٕاىل املدى املتوسط عىل لتصل  احلكوىمادلين 

                                                            
 .٢٠١٥/٢٠١٦قابةل للتغيري ىف ضوء أالداء الفعىل للعام املاىل  النسب ١
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 معدالت التضخم  .٣

تسعى السـياسة إالقتصادية للحكومة ابلتنسـيق مع البنك 
 ،تدرجيياً  التضخم  املركزى املرصى للسـيطرة عىل معدالت

وذكل من خالل خفض جعز املوازنة عىل جانب الطلب، وىف 
نفس الوقت العمل عىل دفع إالنتاج وزايدة معدالت إالنتاجية 

 عىل جانب العرض. 

 إالقتصاد العاملى  ٔاداء .٤

 -٢٠١٦مرشوع املوازنة العامة لدلوةل للعام املايل  يأىت
ٕاسـمترار تباطؤ معدالت المنو ىف إالقتصاد  يتوقع والاسواق الناشـئة. مفن انحيةىف ظل بيئة ٕاقتصادية دولية غري حمفزة لدلول النامية  ٢٠١٧

وتأثريه عىل ادلول الناشـئة أالخرى ابٕالضافة ٕاىل تطورات ٔاداء السـياسة النقدية تطورات أداء إالقتصاد الصيىن  خاصة ىف ظلالعاملى، 
ادلول  ٕارتفاع تلكفة المتويل ابٕالضافة ٕاىل تزايد الضغوط عىل ٔاسعار معالت ٔاثرت عىل ٕاسـتقرار أالسواق املالية ادلولية وعىل أالمريكية والىت

 النامية والناشـئة.

 ٔامه إالفرتاضات   .٥

 

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦

٢،١٠٢٢،٤٣٠٢،٧٧١٣،٢٤٥الناتج المحلى بأسعار السوق (مليار جنيه)
١٠٥٫٥٧٣٫٠٤٧٫٠٤٠٫٠متوسط سعر برميل برنت (دوالر / برميل)١/

/٢ ٢٨٤٫٠٢٧٨٫٠٢١٥٫٣٢٢٧٫٠متوسط سعر طن القمح العالمى (دوالر / طن)١/
٤٫٠٤٫٧٤٫٧٤٫٨متوسط السعر الفعال للضريبة الجمركية فى مصر (%)٣/

لعية (%)٤/ ٢٫٩٣٫٠٣٫٥٤٫٥معدل نمو التجارة العالمية للواردات الس
المى (%)٤/ ٢٫٥٢٫٦٢٫٧٣٫١معدل نمو اإلقتصاد الع

المى (%)٤/ ٣٫٧٣٫٤٣٫٤٣٫٥متوسط معدل التضخم الع

٤/ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى  - قاعدة بيانات آفاق اإلقتصاد العالمى - فى أكتوبر ٢٠١٥ (متوسط سنوات ميالدية).

البيان
متوقع

ة ٢٠١٧/٢٠١٦ جدول (١): اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة فى إعداد تقديرات مشروع موازن

١/ يتم الحساب فى ضوء متوسطات أسعار السوق (SPOT) والسوق اآلجلة لتواريخ التسليمات المختلفة ويتم حساب ھذه التقديرات بصورة دورية.

فعلى

٢/ أسعار التداول بالبورصات العالمية بخالف مصروفات الشراء األخرى.

٣/ الضريبة الجمركية القيمية كنسبة إلى إجمالى الواردات السلعية.
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معدل التضخم العام ألسعار المستھلكين
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   ٢٠١٤/٢٠١٥ عامموازنة  التطورات فىثالثاً: أھم 

 

	 اخنفاض العجز .١

 احملىل الناجت من% ١١٫٥ بنسـبة جنيه مليار ٢٧٩٫٤ حنو لغب لكى جعز عن ٢٠١٤/٢٠١٥ املاىل للعام لدلوةل العامة املوازنة نتاجئ ٔاسفرت
 مرص علهيا حصلت الىت املنح ٕاستبعاد وعند  .٢٠١٣/٢٠١٤ عام يف الناجت من% ١٢٫٢ ٔاى جنيه مليار ٢٥٥٫٤ مقابل وذكل إالجامىل

 قد اللكى العجز يكون مرة ٔالول ٔانه الحظي) جنيه مليار ٢٥٫٤( ٢٠١٤/٢٠١٥و) جنيه مليار ٩٦( ٢٠١٣/٢٠١٤ املقارنة عاىم يف
ومن انحية ٔاخرى فقد ٕاخنفض  احملىل. الناجت من كنسـبة مئوية نقاط ٔاربعة مبا يزيد تراجعكام  ،جنيه مليار ٤٦ بنحو مطلقة كقمية اخنفض

 . ٢٠١٢/٢٠١٣% من الناجت يف عام ٥% من الناجت مقابل ٣٫٦العجز أالوىل (إبستبعاد مرصوفات الفوائد) ٕاىل 

  
   زايدة إاليرادات الرضيبية .٢

 خالل اختاذها مت ٕاصالحية ٕاجراءات بتنفيذ ارتباطاً  الرضيبية إاليرادات يف ملحوظة زايدة حتقيق ٕاىل ٢٠١٤/٢٠١٥ املاىل العام نتاجئ تشري
 امجلارك حصيةل ارتفعت كام ،عن العام السابق  % ٣١ بنسـبة  ٢ السـيادية غري اجلهات من الرضيبية إاليرادات ارتفعت حيث ،املاىض العام
نتيجة ٕاختاذ ٕاجراءات محلاية املنافذ املرصية وتطوير ٔاداء املصلحة  واحد عام ىف من ٔاعىل معدالت المنو الىت حدثت وهو ،%٢٣٫٧ بنسـبة

 . خالل العام املاىض

 

 

                                                            
 عند إستبعاد الجھات السيادية وھى ھيئة البترول والبنك المركزى المصرى وقناة السويس. ٢
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العجز الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

العجز الكلى العجز الكلى باستبعاد المنح العجز األولى

العجز الكلى والعجز  العجز الكلى 

انخفاض 
العجز بنحو 

نقاط  ٤٫٢
من الناتج

ً  مردوداً  ٢٠١٤/٢٠١٥ المالى العام مطلع منذ الحكومة نفذتھا التى والھيكلية المالية لإلصالحات كان قدل  على إيجابيا

 قتصادى واإل المالى االداء مؤشرات تدعيم الثقة فى اإلقتصاد وھو ما إنعكس على
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  دمع الطاقة ترشـيد زايدة إالنفاق عىل التعلمي والصحة مقابل .٣

ترشـيد دمع  ىف ذكل، ومتثل للسـياسة املاليةإالجراءات إالصالحية  ٔامه منٕاعادة ترتيب أالولوايت يعترب إالصالح الهيلكى لٕالنفاق من خالل 
 .بشلك ملحوظ إالنفاق عىل التعلمي والصحة، وىف نفس الوقت زايدة الطاقة من كهرابء ومواد برتولية

 ٔاعىل معدل منو استامثرات مموةل من اخلزانة .٤

طوير البنية يف ٕاطار إالهامتم ابلتمنية البرشية وبتحديث وت
شهدت نسـبة إالنفاق الفعىل عىل الاساسـية فقد 

ٕاىل ربط املوازنة ارتفاعًا ملحوظًا  احلكومية ستامثراتالا
% خالل العام ٥٥٫٤% مقارنة بنحو ٩١٫٩ٕاىل  لتصل 
% يف ٧٤٫٣ومقارنة مبتوسط بلغ  ،٢٠١٤/٢٠١٥املاىل 

امخلس سـنوات السابقة. حيث حقق ٕاجامىل الاستامثرات 
% ١٦٫٨املنفذة من خالل املوازنة العامة معدل منوًا بلغ 

مليار  ٤٨٫١جنيه تشمل حنو مليار  ٦١٫٧ليصل ٕاىل 
 بـ جنيه استامثرات مموةل من خالل اخلزانة العامة، مقارنة

، حمققًا معدل السابقنيه خالل العام املاىل مليار ج  ٣١٫٤
وهو ٔاعىل مسـتوي متويل من %، ٥٣٫٣منو مرتفع بنسـبة 

 اخلزانة لالستامثرات خالل السـنوات السابقة. 
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  سد جفوة الطاقة .٥

الطاقة إبعتبارها عنرص رئيىس لتسـيري احلياة اليومية للمواطنني ؤاساس للتمنية إالقتصادية، حيث ختاذ ٕاجراءات لسد جفوة ابٕ قامت احلكومة 
، وحترير قطاع الكهرابء ابلسامح ت نقل وتوزيع الطاقة الكهرابئيةتدعمي شـباكء، و كهرابتوليد ال  قدراتخطة ٕاسعافية لزايدة  بتنفيذقامت 

يف  معليات إالنتاج، وٕادخال نظام جديد يتضمن تعريفة لرشاء الكهرابء املودلة من الرايح والطاقة الشمسـيةملشاركة يف للقطاع اخلاص اب
. وقد سامهت هذه إالجراءات يف ٕاجياد حل رسيع ملشلكة نقص الكهرابء وهو ما شعر به املواطنون وعىل أالخص تنويع مزجي الطاقة ٕاطار

 خالل الصيف املاىض.

 متأخرات الرشاكء أالجانب يف قطاع البرتولت إالصالحات الىت متت لرتشـيد دمع الطاقة، ابٕالضافة ٕاىل سداد جزء كبري من كام سامه
يف ٕاجتذاب الرشاكت أالجنبية لٕالستامثر يف مرص مما نتج عن الاسـمترار يف طرح مناطق جديدة للبحث والاسـتكشاف ابٕالضافة ٕاىل 

 سوف يظهر ٔاثرها بشلك ملحوظ خالل السـنوات القادمة.ٕاسـتكشافات خضمة للغاز الطبيعى 
 

 زايدة الانفاق الاجامتعى .٦

التمنية وىف  معلية يف فّعال مشارك ٕاىل متلقى من وحيّوهل دوراملواطن ومتكني تفعيل عىل يقوم خمتلف تمنوى مفهوم تبىن ٕاىل احلكومة اجتهت
% ١٤ بنحو العامة املوازنة خالل من الاجامتعي البعد انفاق زايدة ٢٠١٤/٢٠١٥ املايل العام شهدومن هذا املنطلق، فقد  .القرار صنع

. فعىل سبيل املنفذة الاجامتعية الربامج من عدد وفاعلية جودة يف واحض حتسن مع السابق املايل العام عن) البرتولية املواد دمع استبعاد بعد(
 العيىن ادلمع من التحول مع ،٢٠١٤/٢٠١٥ املاىل العام خالل امجلهورية ٔاحناء اكفة يف الغذائية املواد دلمع اجلديدة املنظومة تطبيقاملثال، مت 

 مليار جنيه.  ٣٩٫٤مليون مسـتفيد إبجامىل تلكفة بلغت  ٦٧لنحو  نقدى شـبه دمع تقدمي ٕاىل

 الضامن معاش برانمج متويل ىف العامة املوازنة اسـمترت. حيث اسـهتدافها حتسني مع املبارش النقدي ادلمع برامج يف لتوسعكام قامت احلكومة اب
 مليار ٥ بنحو مقارنة جنيه، مليار ٦٫٧ حنو تلكفة إبجامىل ٔارسة مليون ١٫٥ حنو منه يسـتفيد واذلى الكسب عىل القادرين لغري إالجامتعى
 املعاش قمية ىف وزايدة مسـتفيد ٔالف ٢٠٠ حنو ٕاضافة يعكس ما وهو ،%٣٦ حنو منو مبعدل ٔاى ،٢٠١٣/٢٠١٤ املاىل العام خالل جنيه
. ادلولية التجارب غرار عىل واملرشوط النقدى لدلمع وكرامة تاكفل منظومىت إبطالق احلكومة قامت ذكل، ٕاىل ابٕالضافة % .٥٠ بنسـبة

 .الربانجمني اسـتكامل مع مسـتفيد مليون ١٫٥ حنو مهنم املسـتفيدين عدد يبلغ ٔان املتوقع منو 

إالساكن حملدودى ومتوسطى ادلخل،  تضمنت ٔاولوايت السـياسة املالية إالنفاق عىل حتسني اخلدمات العامة أالساسـية مثل مرشوعات كام 
الطرق، وخدمات املواصالت العامة وتضمنت تعجيل تنفيذ وٕافتتاح اخلط الثالث ىف مرشوع مرتو أالنفاق وحتديث ٔاسطول  وحتديث

وتطوير  والتعلمي، ث اكمل ملنظومة دمع الغذاء، وتطوير برامج ادلمع النقدى، وزايدة إالنفاق عىل الصحةوحتدئاوتوبيسات النقل العام، 
مضن خطة  قناة السويسٕانشاء جمرى مالىح جديد ل ابٕالضافة ٕاىل تنفيذ العديد من املرشوعات التمنوية الكربى وىف مقدمهتا  العشوائيات،

 تمنية منطقة حمور القناة.

جنازات خطوات هممة ىف طريق طويل من إالصالحات املطلوبة ملواهجة التحدايت القامئة وحتقيق ٕانطالقة مسـمترة ىف منو وتمنية وتعترب هذه االٕ 
 إالقتصاد املرصى.
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 واإلقتصادية رابعاً: أھم التحديات المالية

	 

 اخنفاض تنافسـية الاقتصاد املرصي  .١

وهو ما يعين  .ذب الاستامثرات والوصول ٕاىل ٔاسواق التصدير العامليةجلناشـئة ال ول العديد من ادلمن  قويةيواجه الاقتصاد املرصي منافسة 
رضورة ٔان تقف مرص عىل قدم املساواة مع تكل الاقتصادات عن طريق ٕاصالح جاد ملناخ الاستامثر وأالعامل هبا ليك تمتكن من جذب 

 .وتمنية موارد ادلوةل وخفض معدالت الفقر، ،وزايدة معدالت التشغيل أالموال الالزمة لمتويل معلية التمنية املنشودة

 املوازنة العامة وزايدة ٔاعباء خدمة ادلين  اسـمترار ارتفاع جعز .٢

٪ خالل العام املايل ١٢٫٢مقارنة بـ ٢٠١٤/٢٠١٥خالل العام املاىل ٪ ١١٫٥ٕاىل  ليصلرمغ اخنفاض نسـبة جعز املوازنة العامة 
متويهل. كام ٔان  مما يصعبنسـبة مازالت مرتفعة ابملقاييس ادلولية، بل وتعد من ٔاعىل املعدالت املسجةل عامليًا، ال  هذه، ٕاال ٔان ٢٠١٣/٢٠١٤

 بلغت حنو مرتفعة إالجاميلٕاىل الناجت احمليل  تهفال تزال نسب  العام،الاخنفاض اذلي حتقق يف جعز املوازنة العامة مل يكن اكفيًا خلفض ادلين 
بأعباء ثقيةل عىل أالجيال احلالية والقادمة مبا حيد من قدرة صناع  العام ادلين ة، وتلقي خدم٢٠١٤/٢٠١٥ايل خالل العام امل% ٩٣٫٧

% ٦٠وميثل إالنفاق عىل ٔاجور العاملني يف ادلوةل واملعاشات ومرصوفات الفوائد حنو  .السـياسات عىل توجيه إالنفاق ٕاىل ٔاوجه ٔاكرث فاعلية
% من إاليرادات الرضيبية، ٔاى ٔان إاليرادات الرضيبية ال تسـتطيع تغطية ١٢٢وتبلغ حنو  ٢٠١٥/٢٠١٦ من ٕاجامىل املرصوفات يف موازنة

 هذا احلجم من إالنفاق وحده.

 اخلدمات العامةاىل رفع جودة احلاجة  .٣

مسـتوايهتا ٔاو سوء توزيعها اجملمتع ٕاىل ختصيص املزيد من املوارد ٕالاتحة ورفع جودة اخلدمات أالساسـية اليت تعاين ٕاما من تدين حيتاج 
ادلخل وتطوير العشوائيات، ومياه الرشب  يومتوسط يالصحة، والتعلمي، وإالساكن حملدود ويأىت عىل رٔاس هذه اخلدمات: اجلغرايف.

ابلرعاية مثل  اليت تسـهتدف الفئات أالوىل الاجامتعية، والكهرابء، واملواصالت العامة، والطرق، ابٕالضافة ٕاىل برامج امحلاية الصحيوالرصف 
 ، والتغذية املدرسـية، ودمع الطفل واملرٔاة املعيةل.يوالنقد برامج ادلمع الغذايئ

 املدفوعات مزيان تزايد جعز .٤

زادت  فبيامن، ٢٠١٤/٢٠١٥مليار دوالر عام  ٣٩و حن ٕاىل ٢٠١٠/٢٠١١مليار دوالر عام  ٢٧جعز املزيان التجاري من ٔاقل من  ٕارتفع
الصادرات تراجعًا ملحوظًا  شهدت ٢٠١٠/٢٠١١دوالر عام  مليار ٥٤ بـ مقارنةً  ٢٠١٤/٢٠١٥ خاللدوالر  مليار ٦١ ٕاىلفاتورة 
 ٕاىل لتصل الساحئني ٔاعداد يف كبرياً  تراجعاً  أالخرية السـنوات كام شهدتمليار دوالر.  ٢٢ ٕاىلمليار دوالر  ٢٧الفرتة من حنو  نفسخالل 
إاليرادات السـياحية  ، مما ٔادى اىل اخنفاض٪٢٦ من ٔاكرث ٕاخنفاض بنسـبة، ٢٠١٠ عام ساحئ مليون ١٤ بنحو مقارنةً  ساحئ مليون ١٠ حنو
هل  اكنوال شك ٔان حادث الطائرة الروسـية أالخري  .٢٠١٤/٢٠١٥العام املاىل مليار دوالر خالل  ٧ ٕاىل دوالر مليار ١١ن حنو م

دًا خالل شهد صايف الاحتياطيات ادلولية اخنفاضًا حاوىف ضوء هذه التطورات ىف مزيان املدفوعات  .اجلارىتداعياته خالل العام املايل 
 ٢٠١٦ فربايرمليار دوالر يف  ١٦٫٥صل ٕاىل حنو يل  ٢٠١٠مليار دوالر يف يونيو  ٣٥٫٢من  حيث تراجع ،السـنوات امخلسة أالخرية

 .خالل نفس الفرتة شهرأ  ٣حنو شهور ٕاىل  ٨ حنو الواردات السلعية من ٔاشهر تغطيةلترتاجع بذكل عدد 

وعرضھا بكل  ينبغى مراعاتھاي الت من التحديات والمخاطر بالعديد ٢٠١٦/٢٠١٧مشروع موازنة العام المالى  يحاط إعداد

 .شفافية أمام المجتمع للتأكد من مواجھتھا والتصدى لھا بأفضل الحلول الممكنة
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 خامساً: أھم توجھات السياسة المالية فى مشروع الموازنة

 

  سـياسات دفع النشاط الاقتصادى .١

توىل احلكومة ٔاولوية كربى دلفــع النشــاط الاقتصــادى وزايدة معــدالت المنــو والتشــغيل مــن خــالل رفــع معــدالت الادخــار والاســتامثر 
احمللية وأالجنبية، جبانب رفع كفاءة العملية الاقتصادية بوجه عام من خالل منــاخ اقتصــادي مســـتقر  ابالقتصاد املرصي وتشجيع الاستامثرات

 وسـياسات دامعة مالية ونقدية السـتعادة الثقة يف سالمة الاقتصاد الوطين ووضعه يف املاكنة الالئقة به عىل ساحة الاقتصاد العاملي.

مناخ الاستامثر من خالل اسـتكامل الاصــالحات الترشــيعية املرتبطــة بتحســني بيئــة وتعمل احلكومة عىل حتقيق ذكل عن طريق حتسني 
ية الاستامثر وٕااتحة مناخ حمفز وعادل مجليع املستمثرين وتعزيز دور القطاع اخلاص يف دفع المنــو الاقتصــادي، جبانــب تعزيــز القــدرات التنافســـ 

 إالنضامم ملنظومة العمل الرمسي من خالل حوافز حمددة، وتطوير منظومــة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة، وتشجيع القطاع غري الرمسي عىل
 ٕادارة أالصول اململوكة لدلوةل ورفع كفائهتا مبا يؤدي ٕاىل تعظمي إالسـتفادة مهنا يف متويل إالحتياجات التمنوية.

فعهــا ٔالجيــال مقــبةل، ويــمت تنفيــذها عــىل عــدد مــن كام ٔاطلقت احلكومة عددًا من املرشوعات التمنوية الكربى والىت متتد اآثرها إالجيابيــة ون 
السـنوات وحبيث تعمتد ٔاساسًا عىل تنفيذ القطاع اخلاص، مــع تــوفري المتويــل مبــا يتفــق مــع طبيعــة لك مرشــوع عــىل حــدة، ومبــا ميثــل قــاطرة 

املليــون فــدان وتطــوير املثلــث  لتشجيع الاستامثرات اخلاصة. ومن ٔابرز هذه املرشوعات: تمنية حمور قناة السويس واسزتراع مليون ونصــف
يــة اذلهيب للرثوة املعدنية يف جنوب مرص وتمنية الساحل الشامىل الغرىب جبانب التوسع يف انشاء الطــرق الكــربي وحمــاور التمنيــة اجلديــدة وتمن 

 حقول الغاز وتطوير معامل التكرير.
 

 سـياسات ٕاصالح املالية العامة .٢

كرث تقوم احلكومة بتطبيق برانمج ماىل يسـهتدف ٕاعادة ترتيب ٔاولوايت إالنفاق العام وتوسـيع القاعدة الرضيبية، وٕادارة ادلين العام بطريقة أ 
 كفاءة، ابٕالضافة ٕاىل مجموعة من الاصالحات أالخرى ٕالدارة املالية العامة، اكلتاىل: 

 

  اإلنفاق أولويات ترتيب إعادة .أ 
 نفاقتقوم احلكومة بتطبيق برانمج ماىل يسـهتدف ٕاعادة ترتيب ٔاولوايت الانفاق العام لصاحل القاعدة العريضة من املواطنني مبا يضمن كفاءة االٕ 

 والســعى حنــو زايدة، الفئات االٔكــرث ٕاحتياجــاً  ٕاسـهتدافن الناحية اجلغرافية ٔاو من حيث سـياسات توزيعية ٔاكرث كفاءة وعداةل سواء موٕاتباع 
التمنويــة الكــربى، ورفــع كفــاءة بــرامج ومظــال شـــبكة املرشــوعات ، و ٕاســـتكامل وى اخلــدماتوحتسني مسـت ىف البنية أالساسـية إالستامثرات

 امحلاية إالجامتعية. 
 

 فاتورة أالجور تفامق السـيطرة عىل 
ٕاسـمترار إالصالحات اخلاصة بتطوير وحتديث اجلهاز إالدارى لدلوةل، وتشمل ٕاجراءات الضبط املاىل واحلد من إالرتفاعات الكبرية ىف 

 خبالف ابب أالجور.عىل أالبواب أالخرى للمرصوفات  جديدة تعاقداتٔاى  ٕاجراء حظرو فاتورة أالجور مع ربط نظم احلوافز ابٔالداء، 

 الموارد تلك إرتباط معامالت وزيادة الضريبية وغير الضريبية الدولة موارد تعظيم إلـى تھدف للدولة المالية السياسة
باإلضافة إلى اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة والحرص على تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو  اإلقتصادى بالنشاط

 اإلقتصادى



 ٢٠١٦ ابريل –وحدة السياسات المالية الكلية | ١٣
 

 االقتصادى بالنشاط الدولة إيرادات ارتباط تعزيز .ب 
ٕاىل اسـتكامل إالجراءات إالصالحية الهيلكية لزايدة ٕايرادات ادلوةل الرضيبية وغري الرضيبية مبا  ٢٠١٦/٢٠١٧تسعي موازنة العام املايل  

مراعاة ٕاعتبارات العداةل واملشاركة مجليع فئات اجملمتع ىف جىن مثار بتناسب مع القوى الاكمنة غري املسـتغةل بعد ىف الاقتصاد املرصى، ومع 
موازنة العام املاىل اجلديد اسـتكامل وتفعيل تطبيق إالصالحات الرضيبية والىت بدٔات خالل العام  يتضمن مرشوعو . إالصالحات إالقتصادية

 املاىل احلاىل، وىه عىل النحو التاىل:
  :رضيبة القمية املضافة 

توسـيع القاعدة  ٕاىل جملس النواب، حيث يسـهتدف ومت ٕارسال مرشوع القانون قانون رضيبة القمية املضافةحلكومة من ٕاعداد ٕانهتت ا
الرضيبية، مع ربط احلصيةل ابلنشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة املنشآت إالقتصادية وختفيف إاللزتامات املالية من خالل تطبيق خصم 

ء الرضائب عىل املدخالت املبارشة وغري املبارشة ىف مراحل إالنتاج اخملتلفة، وفرض مزيد من العداةل ىف توزيع ٔاعباء الرضيبة، ودمج جز 
 من كبري من إالقتصاد غري الرمسى داخل إالقتصاد، وضبط اجملمتع الرضيىب، وتغيري الثقافة الرضيبية ىف اجملمتع، واحلفاظ عىل حقوق املسـهتكل

 خالل ٕاصدار الفواتري. 
 

  :الرضيبة عىل ادلخل 
رفع كفاءة وتطوير ٔاداء إالدارة الرضيبية، وتشمل حتديث وتطوير نظم املعلومات، والربط بني املصاحل إاليرادية، ونظم الفحص، والتحصيل 

سد منافذ التخطيط والهترب الرضيىب، وحتسني ٔاداء احلصيةل من بعض و ضبط اجملمتع الرضيىب وتوسـيع القاعدة الرضيبية، و إاللكرتوىن، 
 مقدمهتا الرضائب عىل املهن احلرة، والرضائب املرتبطة ابلقطاع املاىل. أالنشطة وىف

  :الرضائب امجلركية 
ٕاسـتكامل ٕاصالحات املنظومة امجلركية الىت تسهم ىف حامية الصناعة الوطنية من املنافسة غري املرشوعة نتيجة الهتريب، وتشمل تطبيق 

خلفض التلكفة والوقت ٔامام املسـتوردين، وىف نفس الوقت تشديد العقوبة عىل  قانون جديد للجامرك يسـهتدف تبسـيط وتيسري إالجراءات
 املهتربني.
 :الرضيبة العقارية 

 تطوير منظومة الرضائب العقارية عىل املباىن، من خالل رفع كفاءة إالدارة الرضيبية، وتطوير نظم املعلومات واحلرص والفحص والتعامل مع
 .ة اخملتلفة مثل السـياحة والبرتولاالتفاقات التحاسبية مع الوزارات املعنية بقطاعات أالنشطة إالقتصادي املواطنني، ابٕالضافة ٕاىل اسـتكامل

 :ٕاصالحات ٔاخرى 
 .مراجعة تلكفة ؤاسس تسعري عدد من رسوم التمنية الىت مل تمت مراجعهتا منذ سـنوات وال متس حمدودى ادلخل ىف ىشء -
 املعدنية (املنامج واحملاجر).التطبيق الكفء والفعال لقانون الرثوة  -
ٕاسـتكامل ٕاجراء تسوايت تقنني اوضاع ٔاراىض إالسـتصالح الزراعى المت مت ٕاسـتخداهما ىف غري نشاطها أالصىل الىت خصصت من   -

 ٔاجهل.
وارد ادلوةل ٕاصالح الهيالك املالية ؤاداء الهيئات إالقتصادية ورشاكت القطاع العام وقطاع أالعامل العام حىت تتحول من مصدر نزيف مل -

 ٕاىل تعظمي العائد عىل ٔاصول ادلوةل.

 العام للدين كفاءة أكثر وإدارة التمويل مصادر تنويع .ج 
 ض تلكفة مصادر متويل ادلين العامالعمل عىل تنويع وخف. 

 .تنويع مصادر المتويل ومكوانت حمفظة ادلين العام ما بني احمليل واخلاريج 
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  .تقليل خماطر ٕاعادة المتويل من خالل ٕاطاةل ُمعر ادلين احمليل القابل للتداول وتطوير منحىن العائد عىل أالوراق املالية احمللية 

  العامة المالية إدارة تحسين .د 
 :يىل فامي املسـهتدفة العامة املالية يف ٕادارة إالصالحات ٔامه وتمتثل

  رفع كفاءة ٕادارة نظم املالية العامة، وتشمل نظم ميكنة العمليات احلكومية، وتطوير ٔاطر الرقابة ادلاخلية قبل الرصف، وفض التشاباكت
 املالية بني ٔاهجزة ادلوةل، ورفع كفاءة ٕادارة التدفقات النقدية، والتحول ٕاىل تطبيق موازانت الربامج وأالداء. 

 واملشاركة اجملمتعية خالل مراحل ٕاعداد وتنفيذ املوازنة العامة لدلوةل، ومع نرش التقارير والبياانت املرتبطة  تطبيق مبدٔا الشفافية املالية
 ملاىل.ابٔالداء املاىل بشلك دورى، ونرش الثقافة املالية وتشمل ٕاصدار موازنة املواطن والىت من شأهنا تفعيل الرقابة اجملمتعية عىل أالداء ا

 واملشرتايت احلكومية هبدف ضبط إالنفاق احلكوىم وحتقيق ٔافضل ٕاسـتخدام ملوارد ادلوةل، ومن خالل تطبيق  تطوير منظومة العقود
 إالصالحات الواردة بتعديالت قانون املناقصات واملزايدات.

  الاجامتعية امحلاية نظم تدعمي .٣

املوازنة العامة لدلوةل للعام املاىل  مرشوع قوميحيث  ٔاولوايهتا خالل الفرتة القادمة، تضع احلكومة ٕاعتبارات العداةل الاجامتعية عىل رٔاس
مبا يضمن حتقق  فع كفاءة منظوميت امحلاية الاجامتعية وادلمعابالسـمترار ىف متويل مرشوعات وبرامج اجامتعية حمددة ور  ٢٠١٦/٢٠١٧

 ما يىل: ويأىت عىل رٔاس هذه الربامج، والعينية ٕاىل مسـتحقيه وحتقيق مردوده اجملمتعيامحلاية ووصول ادلمع مبختلف ٔانواعه املالية واخلدمية 
 

  التوسع ىف منظومة دمع السلع الغذائية 
 

مليون مسـتفيد  ٧٣ حنو عىل زايدة ٔاعداد املسـتفيدين من دمع السلع الغذائية ٕاىل ٢٠١٦/٢٠١٧وم مرشوع موازنة العام املاىل يق
 .ودقيق املسـتودعات والنقاط اخلزب دمع منظومةمليون مسـتفيد من  ٨٣وحنو 
 التأمني الصحى 

هداف يعترب اصالح النظام الصحي وحتقيق التغطية الصحية الشامةل عن طريق نظام التأمني الصحى الشامل للك املواطنني من االٔ 
حتسني مسـتوى خدمات  اىل حتقيقها. وتمتثل ٔامه املبادئ وأالسس الىت  يقوم علهيا هذا إالصالح ىف احلكومةالرئيسـية اليت تسعي 

النظام ، ؤان يكون الرعاية الصحية، من خالل خلق منظومة جديدة ٔاكرث فاعلية وجودة، تطبق عىل مجيع فئات الشعب املرصي
، ابٕالضافة ٕاىل مقدمهيا يف القطاع العام واخلاص دمة وعىل رشاء اخلدمة منتطبيق مبدٔا فصل المتويل عن تقدمي اخل، و عىل امجليع اً ٕالزامي

 استبدال مفهوم التغطية عىل ٔاساس الفرد املؤمن عليه ٕاىل مفهوم تغطية ٔارسة املؤمن عليه ابلاكمل.
 
 ادلمع النقدى( وكرامة تاكفل برانمج( 

 جبميع التوسعو د، مسـتفي مليون ١نحو ـ ل  الاسـتفادة حتقيق ٢٠١٦/٢٠١٧  املاىل عامالوكرامة خالل  تاكفل لربانمج اخملططمن 
  .كرامة لربانمج امجلهورية مسـتوى عىل والانتشار التوسع، و أالقرص – قنا – ٔاسوان مبحافظات بدءاً  الصعيد حمافظات مراكز
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 الاساكن الاجامتعى  برامج 
من خالل توفري السكن املالمئ واملتطور من  ٔافضل للمواطننيحتسني منظومة إالساكن وتطويرها وتوفري ظروف معيشـية احلكومة تسـهتدف 

مليار جنيه خالل العام املاىل  ٣٣ٔالف وحدة سكنية بتلكفة تصل ٕاىل حنو  ٢٠٠خالل مرشوع إالساكن إالجامتعى وإالنهتاء من بناء حنو 
٢٠١٦/٢٠١٧. 

 اخلامتة:
وذلكل فعلينا ٔان نبدٔا معًا مرحةل من العمل اجلاد، لبناء مرصان اجلديدة الىت ال ميكن ٕاغفالها، الاقتصاد املرصى مجموعة من التحدايت  يواجه

زايدة معدالت  من خالل منو احتواىئ مسـتدامواسـتكامل طريق إالصالح اذلى بدٔاانه لىك نوفر فرص حقيقية االٓن ولٔالجيال القادمة وحنقق 
ادلين العام حىت ال حنمل أالجيال املسـتقبلية و لسـيطرة عىل معدالت جعز املوازنة العامة ل  التشغيل وفرص العمل، ومع ٕاسـمترار الضبط املاىل

، ومع أالخذ ىف الاعتبار اجلانب الاجامتعى وحتقيق عداةل ٔاكرب ىف توزيع ادلخل وإالسـتفادة من مثار المنو إالقتصادى ومتكني أالعباءمزيد من 
 .البناء والتحاور وذكل يف ٕاطار من الشفافية والواقعية والتمنية سات الىت تقود ٕاىل إالصالحالسـيا اكفةاملواطنني. وذلكل علينا ٔان نتبع 

حات وآراء مقرت التعرف عىل من خالل ، و قاشـية الىت تنظمهااحلوارات الن من خاللاملشاركة الفعاةل ٔاطر  وسـتعمل وزارة املالية عىل تدعمي
 النقاش حول يف واملشاركة ابٕالطالع العام للرٔاى يسمح مبا  ،www.budget.gov.egالتفاعىل للموازنة  عىل املوقع الالكرتوىناملواطنني 
  .٢٠١٦/٢٠١٧للعام املاىل  لدلوةل العامة املوازنة مرشوع
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