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 2021/2022مالمح الموازنه العامة للدوله للعام المالي 
 

  أهم اإلفتراضات اإلقتصادية 

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017   

   فعلي فعلي فعلي فعلي متوقع موازنه مبدأية

 جمالي الناتج المحلي )%(في إ معدل النمو الحقيقي 4.2 5.3 5.6 3.6 2.8 5.4

 متوسط سعر الفائدة علي األذون والسندات الحكوميه )%( 18 18.5 18 14.8 14 13.2

 متوسط سعر برميل برنت )دوالر/برميل( 50 64 70 52 61 60

 األمريكي )دوالر(متوسط سعر القمح  189.6 185.6 175.6 178.3 193.9 255
 المالية وزارة: المصدر

 

 19وذلك تأثرا بالجائحة العالمية "كوفيد  % إلجمالي الناتج المحلي2.8معدل نمو  2020/2021أن تحقق العام المالي  ةتتوقع الحكوم "

عربية أون الين في % وهو ما تطابق فعليا مع توقعات بحوث 5.4ليحقق  2021/2022علي أن يتخذ مسار تصاعدي العام القادم 

يبلغ  المصدر في بداية العام حيث توقعنا أن "2020/2021لعام  مصر في المتوقع والقطاعي المشهد اإلقتصادي" تقريرها المصدر بإسم

 منحني إتخاذ في النمو معدالت تبدأ أن علي ،2020/2021 المالي العام بنهاية% 3 - 2معدل النمو إلجمالي الناتج المحلي ما بين 

 .%5.8 ليحقق 2021/2022 المالي العام خالل أخري مرة تصاعدي

  وتتوقع الحكومه أن يبلغ 18حيث كان  2016/2017تاريخيا إتخذ العائد علي أدوات الدين الحكومية منحني تنازلي من العام المالي %

، ونري أن مصر الزالت تمثل 2021/2022% خالل العام المالي القادم 13.2% علي أن تنخفض إلي 14متوسطها بنهاية هذا العام 

 يقرب ما يبلغ حيث العوائد وأعلي أفضل من المصري الدين أدوات علي الحقيقي سوق واعده بين دول األسوق الناشئة حيث يبلغ العائد

 الناشئة. األسواق دول % بمعظم1.5 - 0.5 % مقارنة ب6.5 - 6 من

 العام خالل بنك وسيتي مورجان بي جي هما عالميين بنكين مع النفط أسعار إرتفاع مخاطر أبرمت الحكومه المصرية عقود تحوط ضد 

و تتوقع بحوث  .النفط أسعار من الحكومة فيه تتحوط الذي التوالي على 2019/2020 الثاني المالي العام ويعد. 2018/2019 المالي

مرة أخري خالل العام القادم نظرا لما يحدث اآلن ولما هو متوقع من  إلي تجديد عقود التحوط ةتتجه الحكومأن  ةعربية أون الين بقو

 دوالر/برميل. 75حدوث إرتفاع في أسعار برميل برنت حيث بلغ سعر البرميل خالل الفترة الحالية ما يقرب من 

 إرتفاع أسعار القمح عالميا. مخاطر ضد تحوط عقود أيضا نتوقع أن تبرم الحكومه المصرية 

 

 2220/  2021 المالي العام خالل اإلقتصادية القطاعات سياسات أهم 

 ليصل العام الدين معدل وخفض ،2022/  2021 في المحلي الناتج من% 6.7 إلى ليصل الكلي العجز خفض ةالموازن مشروع يستهدف

 المحلي الناتج من% 1.5 إلى يصل أولى فائض تحقيق يتطلب ما وهو ،2022 يونيو نهاية بحلول% 89.5 إلي المحلي الناتج من كنسبة

 نحو إلى به تصل حتى للدولة العامة ةالموازن أجهزة دين خفض في اإلستمرار المقبلة السنوات خالل الحكومة تستهدف كما. اإلجمالي

 .2024 يونيو بحلول الناتج من% 84.9
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 2020/2021المالي  العام بنهاية األولي ينخفض الفائض أن السابق ذكره تقريرها فيأيضا  الين أون عربية بحوث توقعت ،

 ومدفوعا مدعوما يكون وسوف% 2 ب يقدر والذي السابق بمعدله القادمة األعوام خالل ويستمر يعود أن علي% 0.5 ليبلغ

 النفقات تقليص إلي باإلضافه اإليرادات إجمالي من% 75 من أكثر تمثل والتي الضريبية اإليرادات بنمو باألساس

 والمصروفات.

 تنازلي مسار يأخذ أن علي وذلك% 8.5ال حاجز ليكسر 20/21 المالي العام بنهاية الكلي العجز معدل أيضا توقعنا إرتفاع 

 المالي العام بحلول% 4 دون ما إلي يصل ثم 2021/2022خالل العام المالي % 7.2 وهو السابق معدله إلي ليتراجع تدريجيا

24/25. 

 علي % 90 يفوق ما المحلي الناتج العام إلي إجمالي الدين معدل يبلغ أن بنفس التقرير الين أون ةعربي توقعت بحوث وأيضا

 مستهدفات إلي الوصول ثم 2021/2022 المالي العام خالل% 87 وهو السابق المعدل إلي ليتراجع تنازلي مسار يأخذ أن

 .24/25 المالي العام بحلول% 83 وهو المالية وزارة

 

 التضخم وتوقعات النقدية السياسة 

  .2022الرابع من  الربع خالل %(2)±  7 بواقع المستهدف التضخم معدل بتحديد المركزي للبنك النقدية السياسات لجنة قامت

 

 2022/  2021 العامة للمالية الرئيسية المالمح  

 المالية وزارة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليار جنيه 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

   فعلي فعلي فعلي فعلي متوقع موازنه مبدأية

 إجمالي اإليرادات 659.2 821.1 941.9 975.4 1117.1 1365.2

 معدل النمو% -- 25% 15% 4% 15% 22%

 اإليرادات الضريبية  462 629.3 736.1 739.6 830.8 983

 اإليرادات الغير ضريبية  197.2 191.8 205.8 235.8 286.3 382.2

        

 إجمالي المصروفات 1031.9 1244.4 1369.9 1434.7 1614.7 1837.7

 معدل النمو% -- 21% 10% 5% 13% 14%

 الميزان الكلي المستهدف 379.6- 432.6- 430- 462.8- 506.4- 475.5-

 النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي% 10.9- 9.7- 8.1- 8- 7.7- 6.7-

 الميزان األولي المستهدف 63- 4.9 103.1 105.6 59.6 104.1

 النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي% 1.8- 0.1 1.9 1.8 1 1.5
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 اإليرادات

 المالي للعام باإليرادات العامة تصل أن في المصرية العديد من اإلصالحات اإلقتصادية والتي من المتوقع أن تساهم ةتنتهج الحكوم

 . السابق المالي العامبمقارنة  ،%22.2 نمو بمعدل جنيه مليار 1365.2نحو  ، إلى2021/2022

 المضافة القيمة وضريبة الدخل على الضرائبتجدر اإلشارة إلي أن و ،%18.3 بنحو الحصيلة الضريبية زيادة المستهدف من 

 البنك الغير سيادية )بدون الجهات من الدخل ضريبة حصيلة تنمو أن ومن المستهدف العامة، الضرائب مصادر أهم منتعتبرا 

 الحصيلة لتصل% 19.1 بنسبة 2021/2022 في والسندات( األذون عوائد والضرائب على السويس وقناة والبترول المركزي

 اإلقتصادي. النشاط مؤشرات تحسن إستمرار ضوء فى وذلك مليار جنيه 297.1 إلى الجهات تلك من

 نحو  يمثل ما وهو 2021/2022 المالي العام خالل جنيه مليار 5.6 نحو العقارية الضرائب حصيلة تحقق أن المتوقع ومن

 . من الناتج المحلي اإلجمالي 0.08%

 

 الى لتصل الماضي العام بمتوقع مقارنة% 12.3 بنحو الحصيلة جملة ترتفع ان المتوقع فمن الجمركية بالضرائب وفيما يتعلق 

 . 2021/2022 امع بموازنة مليار جنيه 42.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصروفاتال

 نمو بمعدل جنيه مليار 1837.7 نحو 2021/2022 المالي العام موازنة بمشروع العامة المصروفات إجمالي تصل أن المقدر من

 السابق. العام بتقديري مقارنة ،13.8%

 مليار جنيه 37بزيادة  جنيه مليار 324 مقابل جنيه مليار 361 الى األجور مخصصات زيادة الموازنة مشروع يتضمن حيث 

في  جنيه مليار 180صناديق المعاشات بقيمة  لصالح بالكامل الخزانة التزامات لسداد المالية المخصصات وتوفير السابق، للعام

 .2021/2022عام 

 لعام الحالي.مليار جنيه عن ا 17.1ب  جنيه مليار 275.6 الصحة زيادة مخصصات 

 10 بنحو والجامعى العالى والتعليم مليار جنيه، 256 الى لتصل جنيه مليار 14.6 ب الجامعى قبل التعليم مخصصات زيادة 

 جنيه. مليار 64 الى جنيه لتصل مليار 4 نحو ب العلمي والبحث جنيه، مليار 132 الى لتصل جنيه مليار

 إستمرار  مع جنيه مليار 10.7 الى لتصل الدولة نفقة على غيرالقادرين وعالج واألدوية الصحي التأمين مخصصات زيادة

 الشامل. الصحى التأمين لمنظومة التدريجي التنفيذ

 

 

 

  
 المصدر: وزارة المالية
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 2021/2220 موازنة لمشروع العام الدين مستهدفات أهم 

 2021/2022 المالى العام موازنة تستهدف 

 فى ووضعه العام الدين خفض جهود مواصلة

من  %89.5نحو  إلى وصوال تنازلي، مسار

 ،2022 يونيو بحلول الناتج المحلي اإلجمالي

 إجراءات تطبيق بإستمرار إرتباطا وذلك

 خالل بالفعل قد نجحت والتى المالى الضبط

 %108 من العام الدين بخفض السابقة األعوام

 إلى 2017 يونيو الناتج المحلي فى إجمالى من

 .2019 يونيو فى الناتج من %90.2 نحو

 تنويع على العام الدين إدارة إستراتيجية وتقوم 

 كان إذا والخارجي المحلي بين التمويل مصادر

 وأفضل، أقل بتكلفة و ميسرة بشروط

 إصدارات آجال تمديد إجراءات وإستمرار

 سنة 4.3 - 4.2 الي وصول تدريجيا الدين عمر متوسط إطالة المستهدف من أنه كما. أطول آجال إلى الخزانة وسندات أذون

 .تجديدها المطلوب األجل قصيرة التمويلية اإلحتياجات خفض خالل من وذلك ،2022 يونيو فى

 

 

 2021/2022 المالى العام بموازنة الدين مكونات 

  المحلي دين % من الناتج 71.3منه نحو  المحلي، الناتج من% 89.5 نحو 2021/2022يبلغ إجمالي الدين المستهدف لعام

 .خارجى من الناتج المحلي دين %18.2ونحو  محلي

 صل ت أن المتوقع منأنه  حيث. وخارجية محلية مصادر التمويلية بين اإلحتياجات تمويل تنويع مصادر المالية السياسة تستهدف

 593و كلي( )عجز جنيهمليار  475.5 منها جنيه؛ مليار 1068.5 نحو الي 2021/2022لعام  التمويلية اإلحتياجات جملة

 مليار 990 بقيمة محلي تمويل علي تحصل الحكومة أن المتوقع من. المحلية واألجنبية( القروض )أقساط سداد جنيه قيمة مليار

 الدولية والمؤسسات الجهات من خالل اإلقتراض من خارجي تمويل علي الحكومة تحصل أن المتوقع من أنه جنيه كما

 .جنيه مليار 66 بقيمة دولية سندات وإصدار

 554.6 الي مقسمة مليار جنيه؛ 579.6 إلي 2021/2022 خالل الفوائد مدفوعات إجمالي قيمة تصل أن أيضا من المتوقع 

 أجنبية. فوائد جنيه مليار 25 جنيه فوائد محلية و مليار

 

 2021/2220 موازنة لمشروع المالية المخاطر 

على حد سواء  والناشئة المتقدمة اإلقتصادات أداء على سلبا   تؤثر قد التي المخاطر من عدد وجود إلى العالمي اإلقتصاد تباطؤ يؤدى قد

 المستهدفات اإلقتصادي المحققة قبل الجائحة. ولكن النمو معدالت إلى مبكرا   التعافي على العالمي اإلقتصاد بقدرة اليقين عدم مع خاصة

 اإلفتراضات التالية: في كببرة تغيرات بوجود تتأثر قد المالية

 النمو معدالت 

الضريبية  اإليرادات مثل العامة الموازنة بنود من العديد عليها تبنى التي الرئيسية اإلفتراضات أهم أحد النمو معدل يعد

 العامة الموازنة في المقدرة المعدالت عن االقتصادي النمو معدالت تباطؤ فخطر وبالتالي. األخرى واإليرادات والجمركية

 أثر له مما اإلقتصادي النشاط أداء على سلبا   يؤثر قد العالمي اإلقتصاد نمو معدالت لتباطؤ أو محلية أسباب عن ناتجا   سواء كان

 .العام الدين مستهدفات وبالتالي األولى والفائض الكلى العجز مستهدف مثل المالية المستهدفات تغيير على مباشر
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 العالمية التجارة 

وهو %. 8.4 بقيمة نمو الى 2020 عام في% 8.4 بنحو إنكماش من العالمية التجارة نمو معدالت تتحسن أن المتوقع من

والضرائب  الجمركية، والضرائب السويس، قناة من كل من المتحصالت خاصة العامة اإليرادات بحصيلة وثيق بشكل مرتبط

 للخزانة يؤول ما إجمالي على العالمية التجارة نمو في% 1 بمقدار إرتفاع/إنخفاض لكل المالي األثر ويقدر. الواردات على

 .جنيه مليار 2 بنحو العامة للخزانة يؤول ما حصيلة إرتفاع/إنخفاض إلى السويس، قناة إيرادات العامة من

 الفائدة أسعار 

 له سيكون الموازنةبمشروع  مستهدف هو بما %( مقارنة1نقظة أساس ) 100بمعدل  الفائدة أسعار في إنخفاض أو إرتفاع إن

 سنويا. جنيه مليار 12 - 10بنحو  الدوله أجهزة دين خدمة فاتورة زيادة نتيجة وذلك الموازنة عجز على إيجابيا   أو سلبيا   تأثيرا

 للنفط العالمية األسعار 

 دوالر 60 بنحو برنت )دوالر/برميل( يقدر برميل سعر متوسط فإن اإلقتصادية لإلفتراضات وفقا   أنه إلى اإلشارة وتجدر

 ذلك سيؤدى برميل/دوالر 1 بنحو اإلفتراضات المتوقعة ليفوق العالمي النفط سعر إنخفاض/إرتفاع حالة في أنه إال. للبرميل

 .المستهدف الكلى إنخفاض العجز /زيادة  وبالتالى البترول هيئة مع الخزانة عالقة صافي إنخفاض/إرتفاع إلى

 

 قطاع البحوث المالية واإلقتصادية بعربية أون الين  تعليق 

  في إعداد الموازنه أقرب ما يكون إلي الحكومة  إعتمدت عليهاتري بحوث عربية أون الين أن التقديرات واإلفتراضات التي

( 19لمية )كوفيد هو ظهور العقار المضاد للجائحة العا مبدأ الحيطة والحذر ومما ساعدها في اإلعتماد علي هذه اإلفتراضات

 والذي كان له بالغ األثر السلبي علي إقتصادات الدول سواء المتقدمة أو الناشئة.

  5.2إلي يصل  تريليون جنيه بمعدل نمو متوقع 6.3–6ما بين  2021/2022 بنهايةإجمالي الناتج المحلي  يحققنعتقد أن %

الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة وفي عن العام السابق وذلك دعما باألساس بقطاعات الزراعة، 

 النهاية القطاع العقاري.

  اإليرادات الضريبية باألساس قد تمثل زيادة وعلي صعيد المالية العامة فنعتقد أن معدالت النمو في اإليرادات والتي تعتمد علي

الشرائية ومن ثم حدوث أزمه من  علي قدرة المواطن نظرا ألن اإلعتماد علي زيادة الضرائب قد تؤثر بالسلب جرس إنذار

 إيرادات لتنمية جديدة موارد عن البحثوننصح الحكومه ب جانب المواطن والذي يمثل أحد العناصر األساسية لإلقتصاد

 بعيدا عن الضرائب. الموازنة

 فى سنة 4.3 - 4.2 اليبه  صولالوو تدريجيا الدين عمر متوسط آجال تمديدنري أن مساعي وزارة المالية في  من جانب آخر 

إال أنه علي  يمثل إشارة إيجابية تجديدها المطلوب األجل قصيرة التمويلية اإلحتياجات خفض خالل من وذلك ،2022 يونيو

 ا يتضمنه من إعتماد كلي علي التمويل في معالجة عجز الموازنة.النقيض يمثل إشارة سلبية علي المستوي العام نظرا لم

  ليصل العام الدين معدل وخفض المحلي، الناتج من% 6.7 إلى ليصل الكلي العجزتستهدف الحكومه خالل العام القادم تخفيض 

 من% 1.5 إلى يصل أولى فائض تحقيق يتطلب ما وهو، 2022 يونيو نهاية بحلول% 89.5 إلي المحلي الناتج من كنسبة

المطلوب يعتمد  ولىاأل فائضال تحقيقإال أن في ظاهره، وهي من وجهة نظرنا تمثل إشارة إيجابية  اإلجمالي المحلي الناتج

أن هذا % من إجمالي اإليرادات وكما نوهنا سابقا 75 – 70باألساس علي زيادة اإليرادات الضريبية والتي تمثل ما يقرب من 

 سلبية.األمر يمثل إشارة 

  بنهاية % من الناتج المحلي 89.5أيضا من المالحظ إرتفاع الدين العام بالموازنة العامة للدوله والذي من المتوقع أن يحقق

نحو يمثل  الخارجي و % من الناتج المحلي71.3نحو الدين المحلي يمثل العام المالي القادم، مع األخذ في اإلعتبار أن 

 .من الناتج المحلي 18.2%

 لغ امة للدولة وخصوصا أن قيمة كل منهما تبنري أن أقساط القروض وفوائد القروض تشكل عبئ مالي كبير علي الموازنة الع

 علي التوالي. مليار جنيه 579.6و  جنيه مليار 593
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  تقدم علي تخفيض أما علي صعيد السياسة النقدية فتعتقد بحوث عربية أون الين، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لن

% علي التوالي علي األقل خالل الفترة المتبقية 9.25% و 8.25معدالت الفائدة علي اإليداع واإلقراض واإلبقاء عليهما عند 

وذلك سوف يكون بضغط أساسي وقوي من إرتفاع معدل التضخم عالميا وأيضا محليا تأثرا بالدوره الفائقة  2021من عام 

 الميا.للطلب والتي بدأت تحدث ع

  وعلي صعيد سوق المال المصري، نري أنه علي الرغم من وجود بعض اإلشارات اإليجابية المذكوره سابقا إال أن تبعات

اإلشارات السلبية أيضا سوف يكون لها أثر سلبي علي سوق المال وتحديدا حدوث ضعف في كمية السيولة النقدية المتاحة 

لما يحدث عالميا جراء إرتفاع أسعار ي أن هناك قطاعات سوف تتأثر إيجابيا لإلستثمار في سوق المال. ولكن تجدر اإلشارة إل

السلع األساسية بسبب الدوره الفائقة للطلب التي تحدث عالميا ومنها قطاع األسمدة والحديد والصلب واأللومنيوم ونضيف إليهم 

  قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
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التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز  تم إعداد هذا
رة للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدا

أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية.  البحوث ال تتحمل
برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى 

 هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة. الطويل ويمكن أن تتعارض
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 قســــــم البــــــحوث

    مصطفى شفيع األستاذ /

 محلل مالي أول

Mshafie@arabeyaonline.com 

 

باسم أبو غنيمهاألستاذ/   

  رئيس قسم التحليل الفنى

bghanima@arabeyaonline.com 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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