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  بسم هللا الرحمن الرحيم

إن أريد إ   ا  ص  ح ما استطعت وما توفيقى إ   با  عليه توكلت وإليه "

  "أنيب
  صدق هللا العظيم 

  
  رئيس مجلس النواب/ السيد ا  ستاذ الدكتور 

  السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
  

أتش  رف ب  أن أع  رض عل  ى حض  راتكم البی  ان الم  الى ع  ن مش  روع الموازن  ة 
متض  مناً أھ  م مالم  ح السیاس  ة المالی  ة  2019/2020ام  ة للدول  ة للس  نة المالی  ة الع

التنمیة الش املة عل ى تؤسس لتحقیق واإلقتصادیة للبالد فى ھذه المرحلة الھامة التى 
  .جتماعياإلقتصادى واإلالجانبین 

وحیث تواصل الحكومة فى ضوء الرؤیة اإلستراتیجیة التى أعلنتھ ا م ن خ الل 
تق  دمت ب  ھ لمجلس  كم الم  وقر ف  ى تنفی  ذ  اإلقتص  ادى ال  ذيوطنى لإلص  الح البرن  امج ال  

ب إجراءات للحمای ة  والمدعوم ة المكفولةالضروریة واإلصالحات المالیة واإلقتصادیة 
تس  عى إل  ى رف  ع مع  دالت النم  و وزی  ادة مع  دالت التش  غیل وتحس  ین  والت  ي جتماعی  ةاإل

التنمی  ة والتن  وع ف  ى ب  رامج كف  اءة أداء الخ  دمات المقدم  ة للم  واطنین م  ع التوس  ع 
أص  حاب ال  دخول الض  عیفة  وخاص  ةللم  واطنین  جتماعی  ةاإل الحمای  ةب  رامج ریة وش  الب

  .المتوسطةطبقة وكذلك البرامج الموجھھ لل واألولى بالرعایة

اس  تمرار جھ  ود  اإلقتص  ادى یتطل  برف  ع مع  دالت النم  و اس  تمرار أن  كوال ش  
 وھ و م ا یتطل بال دولى یین المحل ى وقتص اد المص رى عل ى المس توبناء الثق ة ف ى اإل

س  تثمار والتنمی  ة وتنفی  ذ اإلص  الحات المالی   ة تھیئ  ة المن  اخ المالئ   م لإلالعم  ل عل  ى 
والھیكلی  ة بش  كل ت  دریجى وتحقی  ق الت  وازن ب  ین متطلب  ات اإلص  الح م  ن جان  ب وب  ین 

  .من جانب آخر جتماعیةاإلالعدالة والحمایة ضرورات التنمیة البشریة و
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 ب   رامجالأن زی   ادة اإلعتم   ادات المخصص   ة لإلنف   اق عل   ى ن نؤك   د ب   أون   ود 
الحمای   ة التنمی   ة البش   ریة وب   رامج و خل   ق ف   رص العم   ل نش   طة الت   ى تس   تھدفواأل

جتماعی  ة وتحس  ین ج  ودة الخ  دمات المقدم  ة للم  واطنین ھ  ى م  ن أولوی  ات برن  امج اإل
فعال ة ال جتماعی ةاإللحمایة ، لذا تستھدف الحكومة التوسع فى تمویل برامج االحكومة

تط  ویر ش  امل العم  ل عل  ى لفئ  ات األول  ى بالرعای  ة باإلض  افة إل  ى والت  ى تس  تھدف ا
خ دمات  ع ف ىس جتماعیة وكذلك التوالتأمینات اإلاألجور ولمنظومة الصحة والتعلیم و

تحس   ین ج   ودة الحی   اة  بھ   دف الص   حياإلس   كان والط   رق ومی   اه الش   رب والص   رف 
   . ن بكافة شرائحھم وفئاتھمیللمصری

 للس   نة المالی   ة لدول   ةالعام   ة ل موازن   ةالتش   رف بتق   دیم مش   روع أ ى إذن   نإو
اإلقتص ادى مس ارین اإلطار العام لسیاسة الدول ة عل ى ال ذى یعكسوال 2019/2020

نھض  ة تنموی  ة  الرامی  ة لتحقی  قف  ى ض  وء توجیھ  ات القی  ادة السیاس  یة  جتم  اعيواإل
ی  ق الت  وازن تحق تس  تھدفش  املة تع  م كاف  ة رب  وع ال  بالد وتق  وم عل  ى رؤی  ة واض  حة 

لدعم النمو وخلق المزید من ف رص العم ل اإلقتصادى المنشود بین متطلبات اإلصالح 
 ف إننىللمواطن المصرى،  والتنمیة البشریة وبین تحقیق العدالة والحمایة اإلجتماعیة

س  ھم م  ع كاف  ة الش  ركاء وعل  ى رأ أؤك  د لحض  راتكم الرغب  ة الص  ادقة ف  ى العم  ل الج  اد
 ا علیھ  احافظن  ن أالت  ى تحقق  ت والت  ى  تالنجاح  ان  اء عل  ى لبلمجل  س الن  واب الم  وقر 

ستس اعد مص ر ف ى مكانتھ ا الت ى تلی ق بھ ا وستض ع ص الح واستمرت معھا وتیرة اإل
التغل  ب عل  ى التح  دیات الت  ى تواجھھ  ا، وأخی  راً ف  إن كان  ت مص  ر الحاض  ر ملیئ  ة عل  ى 

  .الواعدة بالتحدیات فإن مصر المستقبل ملیئة بالفرص

 ً   .لما فیھ الخیر للبالد وفقنا هللا جمیعا

  وزير المالية

  
  محمد معيط/ د



3 
 

  الفصل ا  ول

  ا  طار العام
  2019/2020لم  وع موازنة السنة المالية 

  ــــــــــــ

  رئيس مجلس النواب/ السيد ا  ستاذ الدكتور 
  السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

 2019/2020مالیة للدولة للسنة ال العامة الموازنةمشروع  تقدیراتعكس ت
الذى  الشامل جتماعيواإل اإلقتصادى صالحاإل برنامج تنفیذباستمرار  الحكومة لتزامإ

 فرص وبما یسمح بخلق وتولید طاقتھ بكاملللنمو  المصرى قتصاداإل لى دفعإیھدف 
ثلة فى المتمجھود الضبط المالى وكذلك استمرار  ،ومنتجة حقیقیةكافیة و عمل

للناتج المحلى  لموازنةا ألجھزةعجز الكلى الو العام دینالنسبة  خفضاستمرار 
تعبئة وتولید  ىوالعمل عل، لى معدالت منخفضة ومستدامةإللوصول بھم اإلجمالى 

والتنمیة البشریة  مزید من الموارد للدولة لتمویل أھداف التنمیة المستدامةال
   . جتماعیةوتحقیق الحمایة اإل

 وعدم تباطؤ من 2014-2010الفترة  خالل المصرى قتصاداإل عانى وقد
 مؤشرات تدھورو السكان، نمو بمعدل مقارنة المحقق اإلقتصادى النمو كفاءةكفایة و

 ودین أجھزة الموازنة للناتج المحلى، عجز والمتمثلة في ارتفاع نسبة العامة المالیة
مفرغة ن تلك الحلقة الأال إ ،میزان المدفوعاتعجز وارتفاع عجز المیزان التجارى و

 مالیة ونقدیةمن خالل تنفیذ إجراءات إصالحیة  بجدیة السلبیة تم التعامل معھا
صالحات بعض اإل استھداف وتنفیذباإلضافة إلى خالل السنوات الماضیة متكاملة 

وتحسن قتصادي لى بدء مرحلة التعافي اإلإوھو ما أدى ضروریة ال ھیكلیةال
والذي ، المصريقتصاد اإل وإمكاناترة قتصاد الكلى ودرجة الثقة فى قدؤشرات اإلم

 تمویلتساھم فى توفیر موارد إضافیة  نحوبدأ ینعكس على زیادة قدرة الموازنة 
اإلقتصادى البنود الداعمة للنشاط و جتماعیةاإل التنمیة البشریة والحمایةبرامج 

   .فرص العملخلق المزید من ستثمارات الحكومیة لاإل ةخاص
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 وعلى 2019/2020 السنة المالیة موازنةروع مش فى الحكومة تستھدفو
دین نمو  تلمعدال التدریجى الخفض جھود ستمرارإ المقبلة سنوات الثالث مدار

نھایة بحلول % 80لى إ لیصل اإلجمالى المحلى الناتج من كنسبة الموازنةجھزة أ
فاتورة خدمة  عباءأ وخفض فىوبما یسمح بتحقیق تحسن كبیر  2022یونیو 

 في المتوسط% 6 ال تقل عنمعدالت نمو سنویة  تحقیقما یتطلب  وھو، الدین
 حتىمن الناتج % 2 فى حدودمستدام سنوى ولى تحقیق فائض أوكذلك 
2021/2022 .  

زیادة موارد  استمرار جھود ولتحقیق ھذه المستھدفات یجب على الحكومة
 مارىستثواإل اإلنتاجىعلى النشاط  السلبيثیر أالتة بشكل كفء وبدون الدول

 ألولویاتانفاق العام من خالل ترتیب عادة ھیكلة اإللى إإ باإلضافة واإلقتصادى،
مدى المتوسط تسمح بزیادة العلى ) وفورات(یضمن خلق مساحة مالیة  بشكل

 لتتوافقجتماعیة قتصادیة واإلمشروعات التنمیة اإلالتنمیة البشریة ونفاق على اإل
ضمان تحسین الخدمات المقدمة ل صاتوكذلك مخصالدستوریة، ستحقاقات مع اإل

  .للشباب والمرأةة وخلق مزید من فرص العمل خاص للمواطنین أفضلمستقبل 

معدل نمو الناتج المحلى  یرتفعن أ المستھدفمن  :المصرىقتصاد نمو اإل آفاق
% 5.6 قدرهبمعدل نمو متوقع  ا  مقارن% 6لى إ 2019/2020فى عام  اإلجمالى

 ةالبالغ ةالمستھدفالمعدالت لى تحقیق إ وصوالً  2018/2019خالل العام المالى 
6.5-7 % ً البنك  ستعمل الحكومة على مساندة جھودكما  ،المدى المتوسطفى  سنویا

 لتصل إلى معدالتالسنویة  خفض معدالت التضخملى إالرامیة  المصري المركزي
 اآلثار المستھدف رتفاع فى النموویعكس ھذا اإل. %)10أقل من (منخفضة  سنویة

على  یرتكز والذيالشامل  صالحلإللجھود الحكومة فى تطبیق برنامجھا  اإلیجابیة
صالحات الھیكلیة تنفیذ اإلوبالتوازى  قتصادیة والمالیةوضاع اإلاستقرار األ
 شاملة ومستدامة یجنى جمیع المواطنین ثمارھا نمو معدالت تحقیقلالضروریة 

 وبما یضمنللشباب والمرأة،  اصةخعمل الفرص المزید من وتساعد على خلق 
  . استمرار خفض معدالت البطالة
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قتصاد المصرى خالل احب التزاید المستمر فى معدالت النمو الحقیقى لإلوقد ص
ن النمو ألبطالة وھو ما یعنى مستمر فى معدالت اوجود تناقص السنوات الماضیة 

للراغبین فى العمل وھو  عداد جیدةأحقق ساھم فى خلق فرص عمل حقیقیة وبالم
ھم أحیث یعتبر خلق فرص عمل الئقة  قتصادى،اإلصالح اإل ھم لبرنامجالھدف األ

جتماعیة من حیث برامج الحمایة والعدالة اإل وأفضلوسائل تحسین دخول المواطنین 
ن تنخفض معدالت البطالة من أومن المستھدف . ستدامةثیر واإلأالكفاءة والت
قد ھذا و. القادمالمالى فى العام % 9لى إ 2013/2014فى % 13.3مستوى بلغ 

   :ھمھاأمن وفتراضات على العدید من اإل 2019/2020قامت موازنة العام المالى 

2020/20192021/20202022/2021

مشروعمتوقع موازنة

5.85.66.06.57.0معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى اإلجمالى (% )

14.718.015.511.510.0متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومیة (% )

67.070.068.068.070.0متوسط سعر برمیل برنت/1 (دوالر / برمیل)

184.2190.0214.0210.0205.0متوسط سعر القمح األمریكي/2 (دوالر)

المصدر: وزارة المالیة

2/ تم توقع سعر القمح األمریكى مستقبلیاً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلیة المتداولة ف ى البورص ة العالمی  ة AHDB. كما یتم أیضاً 
اإلسترشاد بتوقعات عدد كبیر من المؤسسات المالی  ة الدولی  ة.

أھم االفتراضات االقتصادیة على الم دى المتوس ط

البیان
2019/2018

1/ تم توقع سعر برمیل البرنت مستقبلیاً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلیة للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألس عار الب ترول ف ى تق  ریر 
فاق اإلقتصاد العالمى. كما یتم أیضاً اإلسترشاد بتوقعات عدد كبیر من المؤسسات المالی  ة الدولی  ة. اّ

مستھدف
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    2019/2020 معا موازنةلم  وع  المالية تالمستهدفا :أو  ً 

خف ض مع دل ال دین الع ام  2019/2020 المالى عامال خاللتستھدف الحكومة 
% 2 ق درهفائض اول ى تحقیق  وھو ما یتطلب اإلجمالىتج المحلى من النا% 89الى 

وستس مح  %.6ق دره  ىاقتص ادنم و مع دل  تحقی قال ى  باإلض افة المحل ىم ن الن اتج 
م  ن الن  اتج % 7.2إل  ى  للموازن  ة خف  ض العج  ز الكل  ىتل  ك التق  دیرات ال  ى اس  تھداف 

الم  الى ع  ام الف  ى  م  ن الن  اتج% 17م  ن عج  ز كل  ى اقت  رب م  ن  ب  دالً  اإلجم  الى المحل  ى
ف ة الش ركاء وعل ى انس تطیع بمس اندة كنن ا عل ى أ وتؤكد تلك النتائج. 2013/2014

داء المالی  ة أتحس  ن كبی  ر ف  ى مؤش  رات س  ھم مجل  س الن  واب الم  وقر ف  ى تحقی  ق أر
  . العامة

اس تمرار جھ ود الض بط الم الى المت وازن خ الل االع وام القادم ة  كما نس تھدف
 ألعب اءالتدریجي عن المساھمة فى الخفض  ى فضالاإلقتصادوالداعم للنمو والنشاط 

دة الى اجم الى دخدمة دین اجھزة الموازنة العامة من خالل خفض نسبة الفوائد المس
  . مصروفات وایرادات الموازنة

  



8 
 

  

 



9 
 

  :الموازنة العامة للدولة إجمالیاتجدول ملخص ألھم  یلىوفیما 

2016/20152017/20162018/2017
2019/2018

متوقع
2020/2019

موازنة مشروع
2021/2020
قديرات ت

2022/2021
قديرات ت

491.5659.2821.1976.6،1االيرادات إجمالي 134.4،1 249،1 398
12.0%10.1%16.2%18.9%24.6%34.1%%6معدل النم  و (%)

352.3462.0629.3759.9856.6،1الضرائب 028،1 157
139.2197.2191.8216.6277.8221242ضريبية غير ايرادات

817.8،1المصروفات إجمالي 031.9،1 244.4،1 412.0،1 574.6،1 705،1 765

3.5%8.3%11.1%13.5%20.6%26.2%%12معدل النم  و (%)

ــتھدف الكلي العجز 339.5379.6432.6439.2445.1467380المس
4.8%6.2%7.2%8.4%9.7%10.9%12.5%نس بة للن اتج المحل  ي اإلجم  الي (%)

ــتھدف األولي الفائض أو العجز 165-152-124.0-102.5-4.9-95.963.0المس

2.0%-2.0%-2.0%-2.0%-0.1%-1.8%3.5%نس بة للن اتج المحل  ي اإلجم  الي (%)

للدولـة العامة الموازنة ألداء ملخص جـدول
ــه مليار جني

المالية وزارة المصدر: 
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زی  ادة  یرج  ع ال  ىحس  ن مؤش  رات المالی  ة العام  ة ف  ان تالت  الي وكم  ا یوض  ح الش  كل 

 خف  ضوھ  و م  ا س  اھم ف  ى ع  ن مع  دل نم  و المص  روفات  لإلی  راداتمع  دالت النم  و الس  نویة 

خف  ض بالموازن  ة وف  ى الفج  وة ب  ین االی  رادات والمص  روفات وف  ى تحقی  ق ف  ائض اول  ى 

نم   و والنش   اط كم   ا س   اھمت االج   راءات واالص   الحات الداعم   ة لل. مع   دالت العج   ز الكل   ى

  .المالیة العامة اوضاعتحسن  اإلقتصادى فى
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أهم ا  ص  حات وا  فتراضات التي تعكسها تقديرات م  وع موازنة السنة المالية 
2019/2020   

م ن الن اتج المحل ي % 0.5ات غی ر س یادیة بنح و استھداف زیادة حصیلة الضرائب من جھ •
دارة الض  ریبیة والتوس  ع ف  ي ب  رامج المیكن  ة االجم  الي ف  ي ض  وء العم  ل عل  ى تحس  ین اإل

 . والتطویر والعمل على توسیع القاعدة الضریبیة
التفعی  ل الكام  ل للس  داد والتحص  یل االلكترون  ى لض  مان س  رعة اس  تئداء وس  داد االلتزام  ات  •

وبم ا یخف ف م ن االحتی اج لالقت راض وك ذلك العم ل  العام ة للدول ة ازن ةلصالح المو المالیة
 .التزام كافة الجھات بالمخصصات المالیة ألجھزة الموازنة العامة على

زیادة مخصصات واجراءات تحفی ز النش اط اإلقتص ادى بش كل كبی ر یف وق مع دل نم و ب اقى  •
رات، واالس  تثمارات تل  ك المخصص  ات بن  ود تنمی  ة الص  ادأھ  م بن  ود المص  روفات وتتض  من 

 .والسلع والخدمات الالزمة للتشغیل الصیانةالترفیق الصناعى ومخصصات العامة و
ملی ار جنی ھ  133زیادة جملة االستثمارات الحكومیة الممول ة م ن قب ل الخزان ة العام ة ال ى  •

 مقارن ة بمخصص  ات االس  تثمارات ف  ى موازن ة الع  ام الم  الى الس  ابق% 33بمع دل نم  و بل  غ 
 7.0معدل نمو سنوى یتحقق على مستوى كاف ة اب واب الموازن ة، بخ الف نح و وھو اعلى 

 .ملیار جنیھ قروض خارجیة لتمویل االستثمارات
 ملی  ون وح  دة س  كنیة 1.3لنح  و ملی  ار جنی  ھ لتوص  یل الغ  از الطبیع  ى  3.5تخص  یص مبل  غ  •

  .2019/2020خالل العام المالى جدیدة 
یادة مخصصات الصحة، التعلیم والبحث العلم ى ز(الدستوریة االستحقاقات االلتزام بتحقیق  •

م  ع العم  ل عل  ى رف  ع كف  اءة ھ  ذا االنف  اق ) المحل  ى اإلجم  الى م  ن الن  اتج% 10لتص  ل ال  ى 
ف  ى مج  الى الص  حة  والتأك  د م  ن اس  تخدامھ لتط  ویر وتحس  ین الخ  دمات المقدم  ة للم  واطنین

 .والتعلیم
ض  وء تطبی  ق  ىف   ام  ةالع التزام  ات الخزان  ةتنفی  ذ زی  ادة مخصص  ات الص  حة بش  كل یعك  س  •

مین أبما فیھا تحص یل الم وارد المنص وص علیھ ا لص الح الت  الشامل ىقانون التأمین الصح
مین الص  حى أالص حي، علم اً ب ان مخصص ات الع الج لغی ر الق ادرین عل ى نفق ة الدول ة والت 

 .ملیار جنیھ 10لى نحو إتصل والمنح والمزایا االجتماعیة الدعم بباب 
 ھ   ة للمحلی   ات لتط   ویر الخ   دمات المحلی   ة المقدم   ة للم   واطنینزی   ادة المخصص   ات الموج •

ف ى ض وء تنفی ذ بن  ود الدس تور واخ ذاً ف ى االعتب ار مقترح ات ق  انون  ولتط ویر العش وائیات
 .الجارى مناقشتھ بمجلس النواب الموقر اإلدارة المحلیة الجدید

الوق ود لمواجھ ة  للمیاه واالنارة واستخدام العامة للدولة جھزة الموازنةأزیادة مخصصات  •
سعار تلك السلع ولضمان قدرة الجھ ات عل ى س داد تل ك المس تحقات أالزیادات التى تتم فى 

الخ  دمات لض  مان االس  تدامة المالی  ة لتل  ك بش  كل من  تظم للجھ  ات الحكومی  ة الت  ى ت  وفر تل  ك 
 .الجھات

ن الحفاظ على مخصصات مالیة كافیة ومناسبة لدعم الس لع التموینی ة لض مان ت وافر ك ل م  •
 .ملیون مواطن 70رغیف العیش والسلع التموینیة االساسیة لنحو 

التوسع فى الشراء المركزى لتلبیة احتیاجات أجھزة الموازنة وبالتوازى تحقی ق أكب ر ق در  •
 .من الوفر المالى للموازنة
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 :يرادات العامة  ا
  

جملة لسنویة زیادة  2019/2020 السنة المالیة موازنةمشروع تضمن ی

 لعام السابق لتصل الى نحوالتقدیرات المحدثة لبمقارنة % 16االیرادات بنحو 

استمرار تحسن  ضوء، وذلك فى )من الناتج المحلى% 18.4(ملیار جنیة  1134.4

االصالحیة الضریبیة وغیر  الكامل لإلجراءات تطبیقالو ىاالقتصاداداء النشاط 

بمشروع  المستھدفةاالجراءات نفذت خالل الفترة السابقة وكذلك  ىالتوالضریبیة 

 ال وعادلقاعدة االیرادات بشكل فعتوسیع والتى ستعمل على  ،الموازنة المعروض

  . اإلقتصادىوزیادة درجة ربط القاعدة الضریبة بالنشاط 

  

االدارة اداء تحسین میكنة وتنفیذ االصالحات الخاصة ب ثرأتعكس التقدیرات كما 

قانون  ھا، وعلى رأسبشكل كامل وفعال والقرارات الضریبیة القوانین انفاذوالضریبیة 

، بھذا القانونالمخاطبین  اد المسجلینزیادة اعدمع العمل على  ضریبة القیمة المضافة

تفعیل استمرار و، حصر المجتمع الضریبى وتحسین الخدمات المقدمة ىالتوسع فو

صحاب المھن الحرة لتوسیع أوالتوسع فى تسجیل  قانون الضرائب على المھن الحرة

مجلسكم الموقر فى  هرأقالذى  تعدیالت قانون رسم التنمیةتنفیذ و، القاعدة الضریبیة

المعالجة تنفیذ ، والرأسمالیةالضریبة المفروضة على االرباح تحصیل ، والعام الماضى

المعالجة الضریبیة  تنفیذ ، باإلضافة إلىالضریبة الجیدة لتعامالت المناطق الحرة

  .من اذون وسندات الحكومیة مالیةلا األوراق عوائدعلى الجدیدة 
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  :نفاق العام  ا
  

تضخم معدالت فتراضات االقتصادیة من معدالت نمو وضوء المستھدفات واالفى 

كذلك وذون وسندات محلیا ودولیا أرات الحكومة من اصدإمتوقعة على واسعار فائدة 

االولیة وكذلك المستھدفات الخاصة  السلععالمیة الھم السعار اخذا فى االعتبار اال

لمتوقع تحصیلھا ا یةبجملة االیرادات العامة سواء االیرادات الضریبیة وغیر الضریب

استھداف فى ضوء وكذلك ، اإلقتصادىالمالى و استمرار تطبیق برنامج االصالحنتیجة 

 یونیوفى % 89 لىإلتصل اإلجمالى المحلى  جھزة الموازنة للناتجخفض نسبة دین أ

یجب ف، 2017و فى یونی اإلجمالى المحلىمن الناتج % 108نسبة ببالمقارنة  2020

 العام المالى موازنةمشروع بصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد ال یتعدى حجم المأ

فى  لإلنفاقوسیسمح ھذا الحد االقصى . ملیار جنیھ 1005.4 نحو 2019/2020

من الناتج المحلى ومن ثم خفض  %2والذي یبلغ األولى فائض المستھدف  تحقیق

 . للناتج المحلياجھزة الموازنة دین  نسبة
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  ا  قتصادى ل  ص  ح  ىحكومة الوطنبرنامج ال: ثانيا  

 التنمی ة البش ریةالحمای ة االجتماعی ة وتحقی ق متطلب ات التوازن ما بین  :ھدافألوا الرؤیة
. مع استمرار اإلصالحات الجذری ة الھیكلی ة والمؤسس یة في ضوء االستحقاقات الدستوریة

عل ى زی ادة  2019/2020 لع ام البش ریةاالقتصادیة ومشروع موازنة التنمیة لذا سنركز ب
األج   ور  التعل   یم والص   حة، وزی   ادة مخصص   اتومتى منظ   مخصص   ات ب   رامج إص   الح 

ب  رامج ستس  اند فئ  ات عریض  ة م  ن الطبق  ة  وھ  ي والمعاش  ات وب  رامج الحمای  ة االجتماعی  ة
، ةاإلنتاجی  ةاالقتصادی األنشطة عمدعلى  وكذلك سنعمل، الوسطى والفئات االولى بالرعایة

زی ادة ، واس تمرار التس عیر الس لیم لم دخالت اإلنت اج م ع الدول ةالعائد على أص ول  وتعظیم
عل  ى أس  اس  ال  دعم النق  دي وتحس  ین اس  تھداف الفئ  ات األول  ى بالرعای  ة االعتم  اد عل  ى

  .االستحقاق

مس  اندة قطاع  ات الص  ناعة تعمل الحكوم  ة عل  ى س  المتطلب  ات فولتحقی  ق تل  ك 
اإلنف اق الحك ومي ع ن  ضبط ھیكلو وتحفیز االستھالك واالستثمار الخاص والتصدیر

طری  ق زی  ادة مخصص  ات التعل  یم والص  حة والب  رامج االجتماعی  ة األخ  رى الت  ي تتس  م 
كما تستھدف الحكومة تحویل مصر إلى مرك ز إقلیم ي للطاق ة م ن . بالكفاءة والفعالیة

الجدی  دة والمتج  ددة و النظیف  ة تحفی  ز االس  تثمار ف  ي مش  روعات الطاق  ةو زی  ادة خ  الل
كافیة  التي تضمن خلق فرص عملالمستھدفة وق معدالت النمو تحقیوبما یساھم فى 

  .د السكاناعدأالمستمرة في الكبیرة وتتواكب مع الزیادة 

  :وھي اربعة مستھدفات رئیسیة على تحقیقلذا ستعمل الحكومة 
ü خ الل الع ام % 6؛ بزیادة مع دل النم و الحقیق ي لنح و تحقیق معدالت نمو مرتفعة

 .2019/2020المالي 

ü خ     الل % 9؛ بخف     ض مع     دالت البطال     ة لنح     و ص عم     ل جدی     دةخل     ق ف     ر
 .للشباب ةومنتج ةوحقیقیة وتوفیر فرص عمل الئق 2019/2020

ü ؛ بتحقی  ق ف  ائض أول  ي بالموازن  ة العام  ة للدول  ة الحف  اظ عل  ى االس  تقرار الم  الي
 دی ن أجھ زة الموازن ةمن الناتج المحلي اإلجم الي وخف ض مس تویات % 2قدره 
 2019/2020لمحلي اإلجمالي خالل من الناتج ا% 89لنحو 

ü خ الل % 19؛ بزی ادة مع دالت االس تثمار لنح و تحفیز سیاسة اإلدخار واالستثمار
  .العام المالي الجدید



15 
 

متكام ل  برنامج خاللأن التنمیة المستدامة لن تتحقق إال من بوتدرك الحكومة 

تنمی ة یشتمل عل ى اص الحات اقتص ادیة واجتماعی ة واص الحات ف ى مج ال ال لإلصالح

والتعام ل معھ ا بجدی ة كامل ة  وإدراك التح دیات تحدی د األولوی ات شریة وبحیث ی تمبال

الت  درج ف  ي تنفی  ذ  مراع  اة وم  ن ھ  ذا المنطل  ق فق  د ت  م. وبش  كل متكام  ل ومتناس  ق

التح   دیات والمعوق   ات األكث   ر ت   أثیرا عل   ى النش   اط  ةاإلص   الحات بحی   ث ی   تم مواجھ   

فسیة االقتص اد المص ري وتعزی ز قدرت ھ عل ى لزیادة تناعمال، ومجتمع األ االقتصادي

جذب االستثمارات وخاصة في القطاعات التي تسھم في توفیر معیشة كریمة لألجی ال 

  .ةاالجتماعیبجانب صیاغة وتنفیذ برامج فعالة فى مجال الحمایة والعدالة  القادمة

عل  ى ب  رامج التنمی  ة  التركی  ز ف  ى 2018/2019 الع  ام الم  الىوق  د ب  دأنا من  ذ  

برامج اصالح منظومة التعلیم والبدء فى تطبیق برامج ومبادرات ف ى  بشریة خاصةال

ً دیمجال الرعایة الصحیة تمھ ف ي مین الص حى الش امل أللبدء فى تطبی ق منظوم ة الت  ا

 . 2019/2020 العام المالى
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 :ھيعلى ثالث محاور  المصري االقتصاديبرنامج اإلصالح یرتكز 

 
  

  

والت ي  سس یة والق درة عل ى حمای ة مرون ة واس تقرار االقتص اد الكل يتعزیز األط ر المؤ .1

تس   تھدف تحقی   ق التكام   ل ب   ین كاف   ة السیاس   ات المتبع   ة وخاص   ة السیاس   ات المالی   ة 

والنقدی   ة لخل   ق بیئ   ة اقتص   ادیة تتس   م باالس   تقرار، وق   ادرة عل   ى ج   ذب المزی   د م   ن 

 س  تھداف التض  خمالتبن  ي الت  دریجي لنظ  ام فع  ال الاالس  تثمارات األجنبی  ة ع  ن طری  ق 

ونش  ر وتنفی  ذ  إع  دادباإلض  افة إل  ى . الص  رفس  عر  إلدارة ةن  وع نظ  ام أكث  ر مرواتب  ا

اس   تراتیجیة اإلی   رادات عل   ى الم   دى ك   ذلك الم   دى المتوس   ط و ف   ىاس   تراتیجیة ال   دین 

 .المتوسط
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؛ حی ث تتبن ى الحكوم ة تعمیق اإلصالحات الھیكلیة لتعزیز النمو بقی ادة القط اع الخ اص .2
 وتش  جیع وزی  ادة حص  یلة تتض  من وض  ع منظوم  ة جدی  دة لمس  اندة جدی  دة حزم  ةحالی  اً 

 س نویا بم ا یس اعد عل ى وج ودیتم مراجعتھا  مؤشرات أداء واضحة تتضمنالصادرات 
كم ا تس عى  .اعل ى مض افة قیم ة ذاتومتنوع ة وتص دیر منتج ات  یةقو یةقاعدة تصدیر

تطبی ق اعتم اد و طریقالحكومة إلى رفع وزیادة تنافسیة االقتصاد المصري، وذلك عن 
 ز المنافس  ة العادل  ةی  عزت یض  مناألراض  ي الص  ناعیة  وتس  عیر جدی  د لتخص  یص نظ  ام

وض   مان ت   وافر  الص   ناعیة األراض   يس   س تخص   یص أ ووض   وحس   رعة وس   ھولة و
كم  ا تعم  ل . رغب  ة ف  ى االس  تثمار ف  ى النش  اط الص  ناعىاللدی  ھ  مس  تثمرلك  ل االراض  ى 

  ومس اندة المش روعات الص غیرة  ش جیعلتجدی د نظ ام ض ریبي  اس تحداثالحكوم ة عل ى 
تعمل تلك المشروعات والكیانات التى تشجیع دمج وكذلك ومتناھیة الصغر والمتوسطة 

م  ع  الحكوم  ة التعام  ل تس  تھدفكم  ا . االقتص  اد غی  ر الرس  مى ف  ى االقتص  اد الرس  مىب
 العمال ةاإلصالحات التي تعالج عدم تطابق مھارات  تنفیذ من خالل سوق العمل تحدیات

ف  ى س  وق  الم  رأة مش  اركة نس  بة م  ع احتیاج  ات س  وق العم  ل وزی  ادة) لش  باباخاص  ة (
العامة لت وفیر  طروحاتبرنامج التنفیذ  علىالحكومة  فستعملومن ناحیة أخرى . العمل

تمویل اضافى لتلك الشركات للقیام بتوسعاتھا دون االقت راض ولتحقی ق م وارد اض افیة 
المص  ریة  البورص  ةریة اض  افیة م  ن خ  الل زن  ة ولتوس  یع وت  وفیر ف  رص اس  تثمااللمو

 .لضمان استمرار جاذبیتھا
 

؛ حیث یتم تعدیل ھیكل اإلنف اق الع ام لیتس م تعزیز التنمیة البشریة والحمایة االجتماعیة .3
بالكف  اءة ف  ي توجی  ھ ال  دعم للمس  تحقین والفئ  ات األول  ى بالرعای  ة، جنب  اً إل  ى جن  ب م  ع 

تم  س قط  اع  تل  ك الخ  دمات الت  ى تحس  ینبھ  دف  الص  حة والتعل  یمزی  ادة اإلنف  اق عل  ى 
توریة فض   ال ع   ن زی   ادة س   ت الدام   ع االس   تحقاقع   ریض م   ن الم   واطنین لتتواف   ق 

 الحص  ول عل  ى فرص  ة عم  ل الئق  ة ف  ىلمس  اعدتھم  لش  بابامھ  ارات  تعزی  زمخصص  ات 
باالضافة الى اجراء اصالحات على جداول االجور وتنفیذ مبادرة الجراء حركة ترقی ات 

ز االدارى للدولة وزیادة الح د االدن ى لالج ور، واالس تمرار ف ى دع م واسعة داخل الجھا
ال ف  100رن امج بمق دار برنامج تكافل وكرامة مع زیادة اعداد االسر المسجلة بھذا الب

، واالس  تمرار ف  ى دع  م ص  نادیق المعاش  ات لزی  ادة ق  درتھا عل  ى الوف  اء اس  رة جدی  دة
 . لھابالتزماتھا تجاه اصحاب المعاشات والمستحقین 
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وف   ى الم   دى  2019/2020خ   الل ع   ام  االقتص   اديلبرن   امج اإلص   الح األھ   داف الكمی   ة 
 :المتوسط

  
  : نآلما تم حتى ا

إلصالح ل ھا الوطنى الطموحبتنفیذ برنامج 2016/2017 عام الحكومة منذ بدایة قامت
لیة ھیكالنقدیة والمالیة والواالجراءات صالحات حزمة من اإل تضمن تنفیذ والذي االقتصادي

التالیة  االشكالوكما یتضح من . المصرياالقتصاد قدرات ساعدت على استعادة الثقة في والتى 
كافة بتطبیق  2018/2019خالل السنوات الممتدة حتى نھایة عام الحكومة  التزمت فقد

 استھدافمع التركیز مؤخرا على الشامل الصالح ھا لبرنامج االصالحات المستھدفة ضمن
تحقیق معدالت  لضمانمن االصالح المرحلة  خالل ھذهوالتى تعتبر أولویة كلیة الھی االصالحات

االصالح وجنى  تضمن استدامةنمو وتشغیل عالیة ومستدامة ولتوفیر مخصصات مالیة كافیة 
كما سیتم زیادة معدالت االنفاق على برامج الحمایة االجتماعیة  .الثمار على المدى المتوسط

منظومة التامین الصحى  والتعلیم وتطویرتطویر منظومتى الصحة  ةوالتنمیة البشریة خاص
  .الشامل
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االستمرار فى تنفیذ برن امج على وعزمھا الحكومة  الى التزاممرة اخرى ونود االشارة 

خ الل الس نوات المقبل ة، م ع االس راع ف ى تطبی ق والجدی ة نفس ال وتیرة باالصالح االقتصادي 

وریة للحف  اظ عل  ى اس  تدامة االص  الحات المالی  ة واالقتص  ادیة الت  ى االص  الحات الھیكلی  ة الض  ر

اس تمرار س تعمل الحكوم ة ووزارة المالی ة عل ى كم ا  اإلص الح،المراحل االولى من  خاللتمت 

مخصص  ات  وك  ذلك زی  ادةب  رامج للحمای  ة والعدال  ة االجتماعی  ة التوس  ع ف  ى تنفی  ذ اس  تھداف 

تحس ین العم ل عل ى التنمی ة البش ریة ووخط ط  مس اندة مجھ وداتو اإلقتصادىمساندة النشاط 

  .الخدمات االساسیة للمواطنین
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  2018/2019و  2017/2018 العامين الماليين ا  قتصادى خ  ل داء  انتائج : ثالثا

 2017/2018نتائج أداء العام المالى  .أ 

والمتابع   ة واالص   الح  ع   ن وزارة التخط   یطالنت   ائج الفعلی   ة الص   ادرة  تش   یر   
الع ام خ الل % 5.3 حقیق ى ق دره ق د حق ق مع دل نم واالقتصاد المصرى  نأب االدارى
، بالرغم من التح دیات واإلج راءات االص الحیة غی ر المس بوقة 2017/2018المالى 

س  تعادة اس  تقرار اوض  اع االقتص  اد االت  ى اتخ  ذتھا الحكوم  ة لخف  ض عج  ز الموازن  ة و
  .الكلى

االس تثمارات والص ادرات من یتضح زیادة مساھمة كل فوبالنظر لھیكل النمو،    
مقارنة بالسنوات األخیرة وھو تطور ایجابى یشیر الى تح ول ھیك ل فى النمو المحقق 
استدامة بعد أن ظل قطاع االستھالك الع ائلى ھ و المس اھم توازنا و النمو لیصبح أكثر

  .لسنوات طویلة والمحرك الرئیسى للنمو
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غیر مس بوق إجراء بك المركزي ام البنیق 2016/2017قد شھد العام المالى و
 3تحری  ر س  عر الص  رف ف  ي وھ  و  المتكام  لاإلقتص  ادى ف  ى إط  ار برن  امج اإلص  الح 

 وھو ما أدى وبسرعة إلى حدوثوإلغاء القیود على الصرف األجنبي  2016نوفمبر 
والطل ب، مم ا أدى تعكس ق وى الع رض ل صرف السعر  إدارة ھیكلي في سیاسة رتغیی

فرھ  ا ف  ى األس  واق اوتو رف الم  وازي للعمل  ة األجنبی  ةعل  ي س  وق الص   ال  ى القض  اء
بتنفی ذ المرحل ة  ق ام البن ك المرك زي فقد واستمراراً لتلك الجھود .الرسمیة للمتعاملین

بإنھ  اء وذل  ك  2018دیس  مبر  31ف  ي  الثانی  ة م  ن خط  ة ض  بط األس  واق المص  رفیة
 بالعم    ل بآلی    ة البن    ك المرك    زي المص    ري لتحوی    ل أم    وال المس    تثمرین األجان    

)Repartition Mechanism( م  ن المرون  ة عل  ى ج  انبي  ات  اح مزی  د؛ وھ  و م  ا
  .صرف العمالت قسوالعرض والطلب في 

 

خ  الل می  زان الم  دفوعات  مؤش  راتاس  تقرار ال  ى لفعلی  ة اتش  یر البیان  ات كم  ا 
بنح  و ارتف  ع  وال  ذيالمی  زان التج  ارى غی  ر البترول  ى  أداء، خاص  ة 2017/2018

حی  ث ارتفع  ت الص  ادرات غی  ر . بالع  ام الس  ابق مقارن  ة 2017/2018ف  ى % 5.4
ملی ار دوالر  15.1ملی ار دوالر مقاب ل  17ملی ار دوالر لتس جل  1.9بترولیة بنح و ال

كم ا ارتف ع رص ید اس تثمارات %. 12.7وبمعدل نمو سنوى یبل غ  2016/2017فى 
 2018 یونی  وملی  ار دوالر ف  ى  12االجان  ب ف  ى األوراق المالی  ة الحكومی  ة لیتخط  ى 

  . 2016رنة بأقل من ملیار دوالر قبل قرار تحریر سعر الصرف فى نوفمبر مقا
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  2018/2019 في العام المالى المتوقعا  قتصادى ا  داء  .ب 

 ف ي% 5.6 ع ن یق ل ال اقتص ادي نم و مع دل تحقیق الحكومة برنامج فیستھد

% 6 ال ـ تتخط ى نم و مع دالت تحقی ق إل ى الوصول نحو كخطوة ،2018/2019 عام

 آث اره ت نعكس بحی ث واالس تدامة بالش مولیة النم و ھذا تمتع مع المتوسط المدى على

 وخل  ق التش  غیل مع  دالت ف  ى ملموس  ة زی  ادة ویص  احبھ المجتم  ع فئ  ات مختل  ف عل  ى

ً  العمل لسوق الجدد الداخلین تستوعب عمل فرص ال راغبین ف ى  إل ى باإلض افة سنویا

 مع دل خف ض مس تھدف ولتحقی ق. البطال ة معدالت خفضالعمل من المتعطلین بھدف 

 أل ف 900-800 خل ق یعن ى ض رورة فذلك 2018/2019 المالى العام خالل البطالة

 اإلقتص ادى وتحقی قاستمرار جھود دف ع وتعزی ز النش اط  لذا فمن المھم. عمل فرصة

   .المتوسط المدى على% 8-7إلى  خفض معدل البطالةل معدالت النمو المستھدفة

ألولی ة والمبش رة الت ى أعلنتھ ا وزارة التخط یط اإلطار، تشیر النتائج ا ھذا وفى

، إل  ى 2018/2019والمتابع  ة واالص  الح االدارى للنص  ف األول م  ن الع  ام الم  الى 

تحس  ن  اس  تمرارتش  یر ال  ى ج  دا نت  ائج جی  دة  وھ  ي% 5.6تحقی  ق مع  دل نم  و ق  دره 

ب نفس الفت رة خ الل الع ام الم الى الس ابق والت ى س جل فیھ ا  مقارن ةاإلقتصادى االداء 

اس   تمرار تنفی   ذ  اإلقتص   ادىویعك   س ھ   ذا التحس   ن ف   ى االداء ، %5.3ع   دل النم   و م

كما تشیر التق دیرات . االقتصاد المصرى قدرات الثقة فى وتحسناالصالحات الھیكلیة 

إلى أدنى مستویات لھ منذ الع ام الم الى  2018دیسمبرالى انخفاض معدل البطالة فى 

الفت  رة م  ن الع  ام نف  س الل خ  % 10مقارن  ة بنح  و  %8.9لیس  جل  2011/2012

كافی ة تس اھم ف ى وھو ما یعكس ق درة النم و المحق ق عل ى خل ق ف رص عم ل  السابق

العدید م ن االس ر ف ى ش عوریساھم بال ش ك  الذيخفض معدالت البطالة وھو االجراء 

  .المواطنین بثمار النموو
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یوضح الشكل التالى وجود تحسن فى اداء مؤشر مدیرى المشتریات كما 
النظرة المستقبلیة  اإلقتصادى وفىة فى االداء قیعكس تحسن درجة الث والذي

لالقتصاد من قبل القطاع الخاص العامل فى كافة القطاعات االقتصادیة باستثناء 
، وھو مؤشر جید یعكس تحسن الطلب على منتجات تلك )بترول وغاز(قطاع النفط 

  .رجالشركات سواء الطلب الداخلى او طلبات التصدیر من الخا

 م ارس-یولی وتشیر المؤشرات المالی ة المبدئی ة للفت رة فوعلى الجانب المالي،   
إلى استمرار تحسن األداء المالي حیث وصل العجز الكلي كنس بة إل ى  2018/2019

الع  ام الم  الي  الفت  رة م  ننف  س  خ  الل% 6.2مقارن  ة ب  ـ % 5.3الن  اتج المحل  ي إل  ى 
م ن الن اتج المحل ي % 0.74ل إل ى المی زان األول ي ف ائض وص حق ق الماضي، بینم ا 

.  الع ام الس ابقم ن نفس الفت رة خالل من الناتج % 0.2مقارنة بعجز أولي وصل إلى 
 تنفی ذ ف ى الحكوم ة واس تمرار االقتصادي النشاط مؤشرات استمرار نتیجة ھذا ویأتي

 المالی   ة االج   راءات معظ   م اق   رار ت   م حی   ث والم   الي، االقتص   ادي االص   الح برن   امج
 وعل  ى ،)2018 یولی  وو یونی  وخ  الل ( الم  الي الع  ام بدای  ة ف  ي بالموازن  ة المس  تھدفة

 ق انون تع دیالت واق رار ،)وكھرباء بترولیة مواد( الطاقة دعم ترشید إجراءات رأسھا
 عل ى القطعیة الضریبة زیادة وكذلك الضریبیة، المنازعات انھاء وقانون تنمیةال رسم
  .كما كان مستھدفا والسجائر التبغ
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 معدل لیبلغ الضریبیة الحصیلة نمو استمرار مارس-یولیو الفترة تشھد كما

 الجھات من الضریبیة الحصیلة انخفاض من الرغم علىوذلك % 16 السنوي نموھا

 األداء فى ملحوظ تحسن الضریبیة اإلیرادات أنواع من عدد حقق حیث ؛السیادیة

 القیمة ضریبةو%) 18( الجمارك على والضریبة%) 20( الدخل على الضریبة مثل

  .%)71( العقاریة والضریبة%) 18( والخدمات السلع على المضافة

 االجراءات حزمة تنفیذ عن باإلعالن 2018 یولیو فى الحكومة قامتھذا وقد 

 اإلعفاء حد ومراجعة والمعاشات األجور زیادة تضمنت والتي الشاملة االجتماعیة

 االصالحیة لإلجراءات السلبي األثر من والحد األسعار فى الزیادة لمواجھة الضریبي

 نحو اإلجراءات لتلك السنویة التكلفة جملة وبلغت. بالرعایة االولى الفئات على

  .اإلجمالي المحلي الناتج من% 1.3

- یولیو الفترة خالل مسبوقة غیر زیادة الحكومیة االستثمارات شھدتكما 

 جنیھ، ملیار 90 ونح الى لتصل% 50 نحو بلغت المالي الجاري العام من مارس

 شراء مخصصات ارتفعت كما. الخزانة من ممولة استثمارات جنیھ ملیار 68 منھا

 التعلیم قطاعي مخصصات خاصة مارس- یولیو خالل% 48 بـ والخدمات السلع

 االساسیة االحتیاجات بتلبیة االھتمام من ممكن قدر أكبر یعكس مما والصحة،

 فى التحتیة البنیة وتطویر والصیانة البشریة ةالتنمی على االنفاق وزیادة للمواطنین

  .المحافظات جمیع
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 العام المالى آفاق ا  قتصاد العالمى لم  وع موازنة: رابعاً 

2019/2020 

 2019الع  المي ف  ي ع  ام  ىالنش  اط االقتص  اد نم  ویص  ل مع  دل م  ن المتوق  ع أن 
ً % 3.3بنحو  ج ارة مع دالت نم و الت وأن تت راوح. 2018ف ى ع ام % 3.6من  ھبوطا

كم   ا تعتم   د المس   ارات . 2020 ف   ي% 3.9و 2019ف   ي % 3.4م   ا ب   ین العالمی   ة 
المتوقعة ألسعار الفائدة بشكل كبیر على تطورات النشاط االقتص ادي ف ى االقتص ادات 

تب اطؤ توق ع نتیج ة لو. المتقدمة وعلى مسارات السیاس ات االقتص ادیة الكلی ة المتبع ة
لمتوق  ع أال یق  وم البن  ك الفی  درالي األمریك  ي مع  دالت النم  و االقتص  ادي الع  المي فم  ن ا

 المرك زى ، وھو نفس الحال بالنسبة للبنك2019برفع أسعار الفائدة حتى نھایة عام 
 خ اللعل ى األق ل ائدة س الأس عار الفائ دة  ان یبق ى عل ىالذي م ن المتوق ع واألوروبي 

  .  2019 عام النصف األول من
  
  :والصرفأداء اإلقتصاد العالمى وأسعار الفائدة  .1

  

 2019 ع  اميالنش  اط اإلقتص  ادي الع  المي ف  ي  یتب  اطئ نم  وم  ن المتوق  ع أن 
كم    ا ان  .2018ف    ى ع    ام % 3.6اً م    ن ھبوط    % 3.5و %3.3نح    و ل 2020و

عرض  ة لع  دد م  ن المخ  اطر الت  ى ق  د ت  ؤثر س  لباً عل  ى أداء االقتص  اد الع  المى الی  زال 
ل  ى جان  ب السیاس  ة وع .والناش  ئة ومنھ  ا االقتص  اد المص  رى االقتص  ادات المتقدم  ة

تتبن  ى الوالی  ات المتح  دة األمریكی  ة سیاس  ات مالی  ة م  ن ش  أنھا رف  ع أس  عار فالنقدی  ة 
 2019 الم  دى القری  ب الممت  د خ  الل ع  امىف  ي األج  ل الطوی  ل وتثبیتھ  ا خ  الل  الفائ  دة

 قام ت وق د .توقعات التضخم ف ى األج ل الطوی ل نح و االنخف اض تجھتحیث  ،2020و
إل ى  2018 برس مدیبرفع أسعار الفائ دة قص یرة األج ل ف ي  السلطة النقدیة األمریكیة

بینم   ا اس   تقرت السیاس   ة النقدی   ة ف   ى معظ   م االقتص   ادات المتقدم   ة  2.25-2.5%
  .األخرى

إل ى تض ییق  ی ؤدي تش دید السیاس ة النقدی ة األمریكی ة نإف بال ذكر  ومن الجدیر
لناش ئة إلص دار دول اأوضاع التمویل الخارجى فى وقت تتجھ فیھ الكثی ر م ن بل دان ال 

ق  د ل  ذا ف. تیاج  ات تموی  ل العج  ز ف  ى موازناتھ  ااألجنبی  ة للوف  اء باح تس  ندات ب  العمال
الفائ  دة عل ى ال  دوالر إل ى ت  دفق رؤوس األم وال إل  ى خ ارج ال  دول اس عار ی ؤدى رف  ع 

والناشئة وتحولھا ال ى داخ ل الوالی ات المتح دة االمریكی ة النامیة واألسواق الصاعدة 
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بال دول الناش ئة غوطات محتمل ة عل ى أس عار الفائ دة والص رف ض  یخلق ذل كومن ثم 
  .لدولتلك ااء خدمة الدین العام الخارجى في ارتفاع أعبویساھم فى 

عائ دات الس ندات فقد انخفض ت  ،نمو االقتصاد العالمي تقدیرات تباطؤ وبسبب 
ق  د ت  م و .الوالی  ات المتح  دة األمریكی  ة وبریطانی  ا وألمانی  اف  ي  الس  یادیة طویل  ة األج  ل

ف   ى ض   وء  2019/2020 الم   الى ع   امللإع   داد مش   روع الموازن   ة العام   ة للدول   ة 
  . العالمي االقتصادالتالیة آلفاق االفتراضات 

 آفاق االقتصاد العالمي                              
 2022 2021 2020 2019 2018 البیان

           االقتصاد العالمي
 3.6 3.6 3.6 3.3 3.6 (%)المحلي اإلجمالي  معدل النمو الحقیقي للناتج

 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 (%)معدل التضخم 
 3.9 3.9 3.9 3.4 3.8 %)(والخدمات معدل نمو التجارة في السلع 

           االتحاد األوروبي
 1.6 1.7 1.7 1.6 2.1 (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 

 2.0 1.8 1.7 1.6 1.9 (%)معدل التضخم 
           واالقتصادات النامیةاألسواق الناشئة 

 4.8 4.9 4.8 4.4 4.5 (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 
 4.4 4.5 4.7 4.9 4.8 (%)معدل التضخم 

           اسیا
 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 

 3.3 3.3 3.1 2.8 2.6 (%)تضخم معدل ال
           وشمال أفریقیاالشرق األوسط 

 2.8 2.8 3.2 1.3 1.4 (%)معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 
 8.4 8.8 9.6 10.0 11.4 (%)معدل التضخم 

           افریقیا والصحراء الكبرى    
 4.0 3.7 3.7 3.5 3.0 %)(معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي 

 6.9 7.0 7.4 8.1 8.5 (%)معدل التضخم 
  

باالقتص اد  محیط ةالالمخ اطر العدید م ن  تؤكد كافة التقاریر الدولیة الى وجودو
یظ  ل و .اإلقتص  ادىللنم  و  التوقع  ات المس  تقبلیة ی  ؤثر س  لباً عل  ىق  د الع  المي وھ  و م  ا 

، ب ل والصین على رأس تلك المخاطرالنزاع التجاري بین الوالیات المتحدة األمریكیة 
عل ى نم و  س لبیة وت أثیراتت داعیات  ھقد یك ون ل التفاق بین البلدین  توصلعدم الان 

بمع دالت النم و العالی ة  مقارن ةتباطؤ نمو االقتصاد الصیني ن أ اكم. االقتصاد العالمي
نم و مع دالت ال یكون ل ھ تبع ات س لبیة عل ىست تتحقق خالل العقود الماضیة التى كان
احتمالی ة الت اخر ف ى كم ا أن  .المالیة وأسواق السلع العالمی ة األسواقوعلى العالمیة 
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م ن  ھ االوصول الى اتفاق بین المملكة المتح دة واالتح اد االوروب ى بخص وص خروج
اإلقتص  ادى بخص  وص االداء والتح  دیات االتح  اد یض  یف المزی  د م  ن ع  دم الوض  وح 

  .االوروبیة بالمنطقة

  :السلع األساسیة .2
  

 2019 ف ى العالمی ة ال نفط أس عار اس تقرار إل ى العالمیة التقدیرات أحدث تشیر

ً  للبرمی   ل دوالر 70- 65 ب   ینم   ا  تت   راوح أس   عار مس   تویات عن   د  لألس   عار طبق   ا

 المؤسس ات م ن والعدید الدولى النقد صندوق وتوقعات النفط شراء لعقود المستقبلیة

بح والي  2019ل الربع األول من عام برنت خالخام ارتفع سعر وقد  .الدولیة المالیة

بس   بب قی   ام دول منظم   ة األوب   ك دوالر للبرمی   ل وذل   ك  68لیص   ل لح   والي  30%

باإلض  افة إل  ى العقوب  ات المفروض  ة عل  ى إی  ران  وروس  یا ب  اإللتزام بخف  ض اإلنت  اج

واإلقتص ادى ع دم االس تقرار السیاس ي وانخفاض مس توى االنت اج ف ي فن زویال نظ راً ل

  .بھا

أن تش ھد  فیتوقع ص ندوق النق د ال دوليالمعادن؛ اسعار واسواق علق بوفیما یت

 2020ف  ي األس  عار ف  ي  یتبع  ھ انخف  اض 2019خ  الل  األس  عار ف  ي رتف  اعااألس  واق 

ف ي الص ین ونتیج ة نتیجة لتب اطؤ النم و وذلك  االسعار بینما یتوقع البنك الدولي ثبات

بالنس بة  وك ذلك  .وال دول األخ رىالنزاعات التجاریة بین الوالیات المتحدة األمریكی ة 

أو عل ى األق ل انخف اض ال دولي فیتوقع البنك ال دولي وص ندوق النق د  ،للسلع الغذائیة

   .2019األسعار في ثبات 

 االتج   اهوم   ن المتوق   ع أن تش   ھد أس   عار الس   لع األولی   ة ومنھ   ا القم   ح كس   ر   

ل الع ام الم الي الذي اتخذتھ خالل السنوات السابقة والعودة إلى الص عود خ ال النزولي

القادم، وعلى ذلك فقد ت م إع داد تق دیرات الموازن ة العام ة ف ي ض وء افت راض ش راء 

 .دوالر للطن 214طن القمح على أساس 
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 :حركة التجارة الدولیة .3
  

ف  ي % 3,4م  ا ب  ین مع  دالت نم  و التج  ارة العالمی  ة  أن تت  راوحم  ن المتوق  ع 

وی  أتى ذل  ك ف  ى  .2018م ع  ا %3,8مقارن  ة بح  والي ، 2020ف  ي % 3,9و 2019

 م ن القی ود التجاری ة لمزی دتبن ى الوالی ات المتح دة األمریكی ة اس تمرار ضوء احتمال 

تب   این ف   ى السیاس   ة التجاری   ة ب   ین الوالی   ات المتح   دة االمریكی   ة  واس   تمرار وج   ود

 تباطؤ نمو االقتص اد الص ینيتاثیر التوقعات الخاصة باستمرار ة إلى والصین باإلضاف

  .ت القادمةخالل السنوا
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 العام المالى موازنةم  وع المصاحب ل ا  قتصاد المحلى آفاق: خامسا  
2019/2020  

افتراض    ات أداء االقتص    اد المص    رى خ    الل الع    ام الم    الى الق    ادم  تعك    س 
م   ع التركی   ز عل   ى تحقی   ق نم   و % 6زی   ادة مع   دالت النم   و لتحق   ق  2019/2020

رف ع تس تھدف الحكوم ة و. مجتم عفئ ات ال جمیعتنعكس اثاره على ومستدام احتوائى 
 ةومنتج  ةالئق  فرص عملتوفیر من خالل البطالة  معدالت مستویات التشغیل وخفض

أع  داد ال  داخلین الج  دد س  نویا لس  وق العم  ل عل  ى الم  دى القص  یر  الس  تیعابوكافی  ة 
   .والمتوسط

ل  ى تطبی  ق سیاس  ات جدی  دة م  ن ش  أنھا تس  تھدف الحكوم  ة العم  ل عوبالت  الي 
االقتص  ادیة االنتاجی  ة الداعم  ة للنم  و وخاص  ة ف  ي قطاع  ات الص  ناعة تحفی  ز األنش  طة 

والتص   دیر، وتحفی   ز سیاس   ات االدخ   ار واالس   تثمار ف   ي البنی   ة األساس   یة والتنمی   ة 
 تطبی قكم ا تعم ل الحكوم ة عل ى اس تمرار . النمو االقتصادي قاطرةالبشریة التي تُعد 

االقتص اد المص ري وتش جیع  سیاسات التسعیر السلیم لمدخالت اإلنتاج لرف ع تنافس یة
ول  ذلك قام  ت . وتش  جیع الص  ناعة الوطنی  ة االس  تثمار ف  ي المش  روعات كثیف  ة العمال  ة

بتحری  ر س  عر ص  رف ال  دوالر ) 2018/2019(الحكوم  ة خ  الل الع  ام الم  الي الح  الي 
 تش ریعیة اج راء تع دیالت الحكوم ة عل ى تعم لكم ا  .لسلع غی ر الض روریةلالجمركي 

ومتناھی  ة الص  غر والمتوس  طة وتبس  یط الص  غیرة ش  روعات والمالص  ناعات  لمس  اندة
 تع دیالتاج راء األراض ي الص ناعیة و وتس عیر تخص یصوتسھیل وتوضیح منظوم ة 

ق   انون حمای   ة المنافس   ة ومن   ع  وعل   ىق   انون ش   ركات قط   اع األعم   ال الع   ام  عل   ى
  .الممارسات االحتكاریة

ئتم اني یعك س المؤسسات الدولیة برفع تصنیف مص ر اإل قیام ان ذكرالب وجدیر
سیاسات البرن امج  تنفیذجدیة الحكومة في مرین من ثالمؤسسات الدولیة والمست تأكد

زی ادة قیم  ة  اس  تمرار الحكوم ةوم ن جانبھ  ا تس تھدف . ال وطني لإلص الح االقتص  ادي
 2019/2020االس  تثمارات الممول  ة م  ن جان  ب الخزان  ة العام  ة خ  الل الع  ام الم  الي 

ملی ار  133( ملی ار جنی ھ 140لتصل لنح و  الحالىالي مقارنة بالعام الم% 40بنحو 
، كم ا )قروض خارجی ة لتموی ل االس تثماراتملیار جنیھ  7جنیھ تمویل عجز خزانة و

طرح أول سندات خض راء والت ي م ن ش أنھا  2019/2020تستھدف الحكومة خالل 
 بالتأكی دوالح د م ن التل وث وھ و تمویل االس تثمارات ف ي المش روعات ص دیقة البیئ ة 

  .اریسالمناخ ببقمة عن  التزامات الحكومة المصریة الصادرةالوفاء بسیساھم فى 
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م  واطنین المس  تویات المعیش  یة لل تحس  ین كم  ا تس  تھدف الحكوم  ة ف  ى االس  اس
ببرن امج اإلص الح االقتص ادي،  المرتبط ةالض بط الم الي م ع اس تمرار جھ ود وخاصة 
لتحس ین اإلج راءات  اذ العدی د م نتكلیفاتھ للحكومة التخ صدر فخامة الرئیسألذا فقد 

 والح د االدن ى للمع اش المعاش اتزی ادة قیم ة وب اجھزة الدول ة األج ور  وتطویر ھیكل
 .2019/2020 في العام الم الى ملیار جنیھ 60نحو  اجراءات ستكلف الخزانة وھي
 برن  امجي م  ن لتس  تفید جدی  دة اس  رة أل  ف 100 ض  م ح  واليتس  تھدف الحكوم  ة كم  ا 

  .بتكلفة تصل لملیار جنیھ المقبل یولیو اول ایة منبد وكرامة تكافل

فج  ارى وف  ي س  ابقة ھ  ي األول  ى م  ن نوعھ  ا ض  من إج  راءات الض  بط الم  الي، 
 المستحقة عل ى التأمینات اموال رد لبدء االكتواریة الدراسات من االنتھاء العمل على

 وبن ك ام ةالع الخزان ة مدیونی ة رد الق ومي؛ بحی ث ی تم االس تثمار وبنك المالیة وزارة
 الموازن  ة ف  ي س  نویا الالزم  ة المب  الغ وإدراج المعاش  ات لص  نادیق الق  ومي االس  تثمار

 م ن اعتمادھ ا ج اري مس تقلة اكتواری ة دراس ات ىعل  بن اء ذل ك إلتم ام للدول ة العامة
 ی نظمالم وقر ل الن واب مجل س م ن تش ریع بھ ا یصدرسو للمحاسبات المركزي الجھاز

 بطریق ة وعوائ دھا التأمینات أموال استثمار علي ولةالد ستعمل ذلك جانب والي. ذلك
  .عنھم والمستحقین المعاشات اصحاب لصالح وآمنة عادلة

 الم    الى ع    املل االساس    یة الموازن    ةمش    روع  افتراض    اتأم    ا عل    ى جان    ب 
 ت  م كم  ا برمی  للل دوالر 68 عن  دالبرن  ت  فق  د ت  م افت  راض س  عر خ  ام 2019/2020

، المتوس ط الم دى ف ى لبرمی لل دوالر 70 درهق  حول متوس ط االسعار تراوح افتراض
وذل ك  2018/2019وھو ما یمثل ارتفاعاً طفیفاً ع ن تق دیرات الع ام الم الي الس ابق 

 +OPECفي ض وء التقلب ات عل ى جان ب الع رض ف ي ظ ل تمدی د ق رارات مجموع ة 
 ك ل م ن االنت اج ف ي ف ى اض طراباتوجود و الخاصة بخفض اإلنتاج الیومي من الخام

وبع ض ق رارات  واضطراب األوضاع السیاسیة في لیبی اریا لفترات اقل ینیجو فنزویال
المنظمات البحریة الدولی ة الخاص ة بخف ض االنبعاث ات الكربونی ة واس تبدال الم ازوت 
بوقود أعلى كف اءة مث ل ال دیزل وال ذي م ن ش أنھ رف ع مس تویات الطل ب عل ى ال دیزل 

   . اسعاره فى السوق العالمىوبالتالي ارتفاع 

أع دت  الموازن ةفتق دیرات ، أس عار الس لع األولی ة ومنھ ا القم حا فیما یخص أم
وھ و عك س ، %16ارتفاع اً یص ل مق داره لنح و  توقع أن تشھد األس عار على اساس

بل غ متوس ط یاالتجاه النزولي الذي اتخذتھ األسعار على مدار الثالثة أعوام الماض یة ل
 قب ل ان دوالر للط ن 214نحو  2019/2020تقدیرات أسعار القمح في العام المالي 

كم ا ت م افت راض س عر  .دوالر للطن بعد إضافة تكلف ة النق ل والنول ون 250تصل إلى 
شراء للقمح المحلى یساوى سعر شراء القمح المس تورد لض مان ع دم وج ود س وق ل

  . تالعب یؤدى الى زیادة التكلفة على الدولة أىموازیة ولغلق 
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  هم النتائج المحققة حتى ا  نوأالمالية  ةالسياس: سادساً 
  

تعتب  ر السیاس  ة المالی  ة إح  دى الرك  ائز واألدوات الرئیس  یة لبرن  امج اإلص  الح 

االقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظرا ألھمیتھا في تحقی ق اس تقرار مؤش رات 

الموازن ة  واس تدامة مؤش رات عج ز الم اليتحقی ق الض بط االقتصاد الكل ي م ن خ الل 

 تحفی  ز المتوس  ط باإلض  افة ال  ى دورھ  ا ومس  اھمتھا ف  يعل  ى الم  دى  نوال  دیالعام  ة 

وتعزی   ز كف   اءة وق   درة منظوم   ة الحمای   ة ومع   دالت التش   غیل االقتص   ادي النش   اط 

وتحس  ین ج  ودة وكف  اءة واتاح  ة الخ  دمات االساس  یة لقط  اع ع  ریض م  ن  االجتماعی  ة

 .المواطنین

الھ  دف  لعام  ةدی  ن اجھ  زة الموازن  ة ایعتب  ر خف  ض مع  دالت  اإلط  اروف  ى ھ  ذا 

حی ث تس تھدف وزارة المالی ة خف ض الم دى المتوس ط،  ف ىالمالیة  الرئیسى للسیاسة

تت راوح اس تدامة  أكث رال ى مع دالت بھ ا الوص ول نسبة دین اجھزة الموازنة العام ة و

بنس بة ، مقارن ة 2021/2022 نھای ة الع ام الم الى معمن الناتج المحلى % 80عند 

ولض  مان تحقی  ق . 2016/2017 نھای  ة ع  ام ف  ىم  ن الن  اتج % 108 مدیونی  ة بلغ  ت

خ الل الفت رة % 2تس تھدف السیاس ة المالی ة تحقی ق ف ائض أول ى س نوى ق دره ذلك، 

م ن الن اتج % 0.1اولى بل غ بفائض مقارنة  2021/2022حتى  2019/2020من 

خ  الل وتس  تھدف السیاس  ة المالی  ة تحقی  ق ذل  ك م  ن . 2017/2018المحل  ى خ  الل 

اص الح ھیك ل االنف اق س تمرار وإالضریبیة وغی ر الض ریبیة،  توسیع قاعدة االیرادات

اإلنف اق وبما یسمح بوجود مساحة مالیة تمكن الدولة من زیادة العام لضمان فاعلیتھ 

الم ؤثر عل ى النش اط بدالً من اإلنفاق غیر  التنمیة البشریةالموجھ للتشغیل واإلنتاج و

لذا فتس تھدف السیاس ة . مة الدینفاتورة خدمثل  لمواطنلحیاة الجودة  أواإلقتصادى 

العام  ة مس  تدامة تق  ل ع  ن مع  دالت نم  و االی  رادات  لمص  روفاتالمالی  ة مع  دالت نم  و ل

   .العامة
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 2018/2019 المالى عاملالمحدثة ل تقدیرات المالیةال

اإلقتص ادى  االص الح وتیرة على الحفاظ على وحرصھا التزامھا الحكومة اكدت

مس تھدفات  لتحقی ق المس تھدفة واالجتماعی ة المالی ة اتاالجراء تنفیذ فى واالستمرار

الت  ى اعتم  دھا مجل  س الن  واب الم  وقر ف  ى یونی  و الماض  ى دون والموازن  ة االص  لیة 

 م ن% 2 نح و مس تدام یبل غ اول ى ف ائض ل ذا فنس تھدف تحقی ق. وجود ایھ انحراف ات

ل ى م ن الن اتج والعم ل ع% 8.4خفض عج ز الموازن ة ال ى و اإلجمالي المحلى الناتج

 2019 یونی و ف ىم ن الن اتج % 92.5اجھزة الموازنة العام ة ال ى دین  معدل خفض

 .2018 یونیو فى% 97 نحومن بدال 
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 م ن% 14.5 نحو إلى لتصل الضریبیة االیرادات زیادة الحكومة تستھدفكما 
 تط   ویر اس   تمرار خ   الل م   ن 2018/2019 ع   ام خ   الل اإلجم   الي المحل   ى الن   اتج

 خ الل المتوقع ة االی رادات جمل ة لترتفع االیرادات مصادر ویعوتن الضریبیة المنظومة
 جھ ات م ن الض ریبیة اإلیرادات ارتفاع بسبب السابق بالعام مقارنة% 19 بنحو العام

 2019ای   ة م   ارس ھالمحقق   ة حت   ى ن النت   ائج وتعك   س .%31 بنح   و س   یادیة غی   ر
 إص الح برن امج تنفی ذ نجاح جھ ود وزارة المالی ة ف ى بأكملھومستھدفات العام المالى 

 الفعل ي التطبی ق منظوم ة من خالل تحسین الدولة إیرادات وتعظیم الضریبیة السیاسة
  .ةوالجمركی العامةالضرائب  مصلحة أداء وتطویر العقاریة، الضریبة لقانون

ً  االس تمرار الم الى االص الح برن امج یستھدف كما  مع دالت خف ض ف ى ت دریجیا
 وص ل نم و بمع دل مقارن ة 2018/2019ف ي  %13.9 نح و لیبل غ العام االنفاق نمو

 ھیك  ل اص  الح جھ  ود الس  تمرار، نتیج  ة 2017/2018 الم  الي الع  ام خ  الل% 20.6
 الع ام كم ا م ن المتوق ع أن یش ھد .الحد من زیادة اعباء فاتورة خدم ة ال دینو االنفاق
 لت نخفض نس بتھا ف اتورة األج ور نم و عل ى الس یطرة استمرار 2018/2019 المالي
 ض وء فى وذلك 2017/2018 خالل% 5.4 بنحو مقارنة% 5.1 إلى لمحلىا للناتج

  .المدنیة الخدمة قانون تطبیق استمرار

 ف     ى التموینی     ة الس     لع دع     م مخصص     ات وم     ن المتوق     ع ارتف     اع قیم     ة
 ال   دعم وك   ذلك مخصص   ات جنی   ھ ملی   ار 87 إل   ى لتص   ل% 8 بنح   و 2018/2019
 زی ادة ض وء ف ى )وكرام ة لتكاف +  الض مان مع اش+ دعم بطاق ات التم وین ( النقدى

مقارنة بم ا ك ان س ائدا % 138 بنحو التموینیة البطاقات ألصحاب النقدى الدعم قیمة
 وكرام ة تكاف ل برن امجى مخصص ات زی ادةكذلك فى ضوء و 2017/2018فى بدایة 

 االس تثمارات كم ا م ن المتوق ع أن تش ھد. المس تفیدة لألس رة شھریا جنیھ 100 بنحو
 لتصل إل ى 2018/2019 الحالى المالى العام خالل المرتفع نموال استمرار الحكومیة

 بعج   ز ممول   ةاس   تثمارات  جنی   ھ ملی   ار 100 نح   و منھ   ا جنی   ھ، ملی   ار 149 نح   و
 ارتف   اع كم   ا م   ن المتوق   ع%. 45 یبلغس   نوى س    نم   و بمع   دل) إقت   راض حك   ومى(

 ،2018/2019 الم الى الع ام خ الل% 25 بنح و والخ دمات الس لع ش راء مخصصات
 للم  واطنین االساس  یة االحتیاج  ات بتلبی  ة االھتم  ام م  ن ممك  ن ق  در أكب  ر سیعك   مم  ا

  .المحافظات جمیع فى التحتیة البنیة وتطویر االساسیة الخدمات على االنفاق وزیادة
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 المالى عامالالتقديرات المالية المستهدفة بم  وع موازنة : سابعا  
2019/2020 

الع  ام ریة بمش  روع موازن  ة لتحقی  ق المس  تھدفات المالی  ة الطموح  ة والض  رو
وكذلك فى الم دى المتوس ط وأھمھ ا تحقی ق ف ائض أول ى ق دره  2019/2020المالى 

ف  ى % 80لتص  ل ال  ى  م  ن الن  اتج المحل  ى وخف  ض نس  بة ال  دین للن  اتج المحل  ى% 2
، تتبن   ى وزارة المالی   ة اس   تمرار اس   تھداف برن   امج ش   امل لإلص   الح 2020یونی   و 

حیة ف ي مج ال السیاس ات والتش ریعات وتط ویر یتضمن تنفیذ سیاس ات وت دابیر إص ال
منظومة العمل بالوزارة ومصالحھا وبما یض من رف ع كف اءة وق درة الع املین بھ ا م ع 

 :التركیز على المجاالت التالیة

ربطھا بالنشاط من خالل توسیع القاعدة الضریبیة وزیادة الحصیلة الضریبیة  .1
ً ألن نسبة الضرائب للناتج المح ىاالقتصاد  لى االجمالي بمصر تعد محدودةنظرا

إلى  2012/2013في المتوسط خالل الفترة من % 14- 13.5( وقابلة للزیادة
وذلك من خالل %) 20- 18یبلغ نحو  ىمقارنة بمتوسط عالم 2018/2019

استھداف زیادة الضرائب من جھات غیر سیادیة كنسبة من الناتج زیادة فاعلیة 
  .المحلى تجمن النا% 0.5سط سنوى قدره نحو بمتو

تعظیم العائد على أصول الدولة من خالل تبنى سیاسات اقتصادیة سلیمة مثل  .2
یغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخالت االنتاج، والمضي  الذيالتسعیر 

بقوة في برامج اعادة ھیكلة األصول المالیة للدولة بشكل یضمن تحقیق تحسن 
وتحسین الخدمات المقدمة، والتوسع  تدریجي فى االوضاع المالیة ألجھزة الدولة

فى برامج المشاركة بین القطاع العام والخاص فى المجاالت االستثماریة وادارة 
 .اصول الدولة

رفع كفاءة وإعادة ترتیب أولویات االنفاق العام لصالح الفئات والمناطق  .3
المھمشة واألقل دخالً وإتباع سیاسات توزیعیة أكثر كفاءة وعدالة فضالً عن 

الموجھ للفئات المستحقة التوسع التدریجى فى استخدام برامج الدعم العینى 
واألماكن المستھدفة، وزیادة قیمة ومعدالت اإلنفاق االستثماري الموجھ لتحسین 
البنیة األساسیة ورفع مستوى الخدمات العامة، ومیكنة وربط قواعد البیانات 

 .ة الى الفئات المستحقةالمتاحة بما یسمح بتوجیھ موارد الدولة المحدود
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ویوض  ح الج  دول الت  الى أھ  م اإلجمالی  ات المس  تھدفة بمش  روع موازن  ة الس  نة المالی  ة 
   :السابقةمقارنة باألداء المالى فى األعوام  2019/2020

 

 :اإلیرادات العامة

 2019/2020 العام المالى الحكومة فى مشروع موازنة ستعمل :الضرائب العامة
ف تعزیز ارتباط ایرادات الدولة العامة بالنشاط االقتصادي استھداعلى استمرار 

وبما یتناسب مع القوى الكامنة غیر المستغلة بعد في االقتصاد المصري، مع 
مراعاة أسس ومبادئ العدالة االجتماعیة وضمان التوزیع العادل لألعباء الضریبیة 

ً في المجتمع والعمل على  على المواطنین دون المساس بالطبقات األكثر فقرا
 .تحسین االدارة الضریبیة وجعلھا أكثر كفاءة وشموالً 

2016/20152017/20162018/2017
2019/2018

متوقع
2020/2019

الموازنة مشروع
2021/2020
تقديرات

2022/2021
تقديرات

491،االيرادات إجمالي 488،659 184،821 134،976 552، ،1 134 424، ،1 248 925، ،1 398 362

352،الضرائب 315،462 007،629 302،759 948،856 616، ،1 028 030، ،1 156 667

3،المنح 543،17 683،3 194،1 150،3 805،3 842،3 842

135،األخرى االيرادات 630،179 494،188 639،215 454،274 003،217 054،237 853

817،المصروفات إجمالي 844، ،1 031 941، ،1 244 408، ،1 411 996، ،1 574 559، ،1 705 018، ،1 764 671

213،العاملين تعويضات و األجور 721،225 513،240 054،270 088،301 115،329 979،368 854

35،والخـدمات السـلع شراء 662،42 450،53 088،60 123،74 923،97 725،111 023

243،الفوائد  635،316 602،437 448،541 747،569 135،618 605،545 117

201،اإلجتماعية والمزايا والمنح الدعم  024،276 719،329 379،315 810،327 699،360 295،395 800

54،األخرى المصروفات 551،61 517،74 758،75 699،90 442،98 234،108 895

(االستثمارات) 69، مالية غير أصول شراء 250،109 141،109 680،148 530،211 245،200 180،234 983

13،المالية األصول حيازة صافى 139،6 834،9 306،3 762،5 005،10 603،13 579

ــتھدف الكلي العجز 339،المس 495،379 590،432 580،439 206،445 140،466 696،379 888
4.8%6.2%7.2%8.4%9.7%10.9%12.5%نس بة للن اتج المحل  ي اإلجم  الي (%)

ــتھدف األولي العجز 95،المس 860،62 989- ،4 868- ،102 541- ،123 995- ،151 910- ،165 229

2.0%-2.0%-2.0%-2.0%-0.1%-1.8%3.5%نس بة للن اتج المحل  ي اإلجم  الي (%)

لعامة الموازنة ألداء ملخص جـدول لدولة ا ل
ــه مليون جني

المالية وزارة المصدر: 
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 2019/2020المتوقع أن تشھد الحصیلة الضریبیة فى العام المالى  نم

ویعكس ذلك فى  .2018/2019بالمتوقع للعام المالى مقارنة % 12.7زیادة قدرھا 

اءات ھیكلیة االساس مجھودات توسیع القاعدة الضریبیة باإلضافة الى تطبیق اجر

 .لإلصالح المؤسسى للمنظومة الضریبیة فى مصر

تعتبر الضرائب على الدخل وضریبة القیمة المضافة من أھم مصادر و

ومن المستھدف أن تنمو حصیلة ضریبة الدخل من الجھات غیر . الضرائب العامة

بدون البنك المركزى والبترول وقناة السویس والضرائب على عوائد (السیادیة 

لتصل الحصیلة من تلك الجھات % 23بنسبة  2019/2020في ) ذون والسنداتاأل

النشاط االقتصادي مؤشرات تحسن استمرار جنیھ وذلك فى ضوء  ملیار 675إلى 

  . والجھود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطویر األداء

لتطویر  مع استمرار جھود وزارة المالیة ومصلحة الضرائب المصریةو

، فمن المتوقع أن تنمو وزیادة القدرة على تحقیق ایرادات اضافیة بشكل سلیماالداء 

 في العام المالىحصیلة ضریبة القیمة المضافة على كافة السلع والخدمات 

عن العام المالي السابق، لتصل الحصیلة إلى % 13.9بنسبة  2019/2020

وتوسیع  ملیار جنیھ وذلك في ضوء تحسین كفاءة التحصیل الضریبي 364.7

  .القاعدة الضریبیة من خالل التطبیق الكامل لقانون القیمة المضافة
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 :أھم اجراءات االصالح المؤسسي للمنظومة الضریبیة
ü  وتبسیط االجراءاتمحور تطویر:  

للب دء ف ي تق دیم خ دمات استش اریة إلع داد  Ernest and Youngاستش ارات م ع ش ركة  ت م توقی ع عق د §
وإعداد كراسة الشروط والمواص فات للمنظوم ة  ،E_Invoiceااللكترونیة نظام الفاتورة وإجراءات عملیات 

 . االنتھاء منھا تم ىالت
المكس یك لنظ ام عم ل أجھ زة التجارب الدولی ة ف ي الص ین وفرنس ا و بعضتم إرسال فریق عمل لالطالع على  §

 الفاتورة االلكترونیة 
ü محور التكنولوجیا والمیكنة:  

، وت م اس تالم ٢٠١٨أغس طس  ٣٠تم طرح مناقصة مشروع تطویر أس لوب العم ل بالمص لحة الض ریبیة ف ي  §
ومن المخط ط االنتھ اء  ٢٠١٨أكتوبر  ٢٢عالمیة متخصصة في ھذا المجال یوم  تأربعة تحالفاعطاءات من 

 . )2018/2019( قبل نھایة العام المالى الحالىاءات اختیار التحالف الفائز والترسیة والتعاقد من إجر
م ع الجان ب الیاب اني ) الدو نجل(یتم تنفیذ مشروع مراقبة تسجیل المتحصالت الضریبیة على القیمة المضافة  §

ربة أنظمة أخ رى م ن الص ین ألف دوالر، وقد تم تج ٩٠٠من خالل منحة مقدمة من الحكومة الیابانیة بقیمة 
 . وفرنسا تحقق نفس النتائج

ب األجھ زة ی ش ركة ف ي مختل ف األنش طة مع دة لترك ٢٥٠نقطة بی ع لع دد  ٣٠٠٠تم االنتھاء من تجمیع عدد  §
اري دراسة جبھا، كما تم إعداد بروتوكول مع اتحاد الغرف التجاریة للمشاركة في عملیة تطبیق المنظومة، و

 .المنظومةعلى  اإلدخالھینیة تمھیداً واعتماد األجھزة الص
تم االنتھاء من میكنة االقرارات الضریبیة، وقد بدأت شركات األموال في تقدیم اقراراتھ ا الض ریبیة الكترونی اً  §

وذلك م ن خ الل موق ع مص لحة الض رائب المص ریة وك ذا تق دیم  ،٢٠١٨دیسمبر  ٣١عن الفترة المنتھیة في 
 اءةلرف  ع كف   ٢٠١٩من  ذ أول ین  ایر إلكترونی  اً م  ة المض  افة یلض  ریبة عل  ى القاالق  رارات الض  ریبیة الخاص  ة با

 .الممولین ىوالتیسیر علاإلجراءات 
ü محور تطویر العنصر البشري:  

ت م االنتھ اء م  ن الھیك ل ال  وظیفي الجدی د لمص  لحة الض رائب وت  م عرض ھ عل  ى الس ید ال  دكتور رئ یس مجل  س  §
التنس یق ف ي ھ ذا الش أن م ع الجھ از المرك زي للتنظ یم واالدارة  الوزراء الذى تفضل بالموافقة علیھ، وق د ت م

 .لمراجعتھ واعتماده
ت  م إنش  اء وح  دة تقی  یم المخ  اطر بمص  لحة الض  رائب المص  ریة تت  ولى تغذی  ة المراك  ز الض  ریبیة المتخصص  ة  §

 .لة أعلى من خالل فحصھایبالملفات ذات األولویة المتوقع تحقیق حص
ü دیدةمشاریع التشریعات الضریبیة الج: 

تم االنتھاء من إع داد مش روع ق انون اإلج راءات الض ریبیة الموح د، وم ن المق رر عرض ھ عل ى الس ید رئ س  §
 .مجلس الوزراء والمجموعة الوزاریة االقتصادیة تمھیداً لطرحھ للحوار المجتمعي

بالنظام الضریبي انتھت اللجنة العلیا للتشریعات المالیة بوزارة المالیة من إعداد مشروع أولي إلصدار قانون  §
 .المبسط للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر

یج  ري حالی  اً إع  داد مش  روع ق  انون لتنظ  یم المعامل  ة الض  ریبیة لإلعالن  ات الت  ي تنش  ر عل  ى مواق  ع االنترن  ت  §
 .المختلفة

 .طرحھ للحوار المجتمعيوتم م الفاتورة الضریبیة االلكترونیة یتم االنتھاء من إعداد مشروع قانون تنظ §
یجري حالیا إعداد مشروع قانون تنظیم التجارة االلكترونیة یھدف إلى وضع أسس للمحاسبة الضریبیة لكافة  §

 .والشراءعملیات البیع 
ü المعالجة الضریبیة لعوائد أذن وسندات الخزانة العامة: 

ق انون وت م ص دور ال فق ت علی ھ لجن ة الخط ة والموازن ة بمجل س الن واباتم االنتھاء من مش روع الق انون وو §
 .وبدء تنفیذه
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فى العام % 25.2ومن المتوقع أن ترتفع حصیلة الضرائب العقاریة بنحو 
لتصل جملة  2018/2019العام المالى  بمستھدفمقارنة  2019/2020المالى 

. اإلجمالى المحلىمن الناتج % 0.1نحو  وھو ما یمثلملیار  6.8الحصیلة الى 
وتأتى ھذه الزیادة المتوقعة نتیجة العمل على تطویر منظومة الضرائب العقاریة من 
خالل تحدیث الخرائط الجغرافیة للمناطق السكنیة بالتعاون مع ھیئة البحوث الفنیة 
والتي سیتم استخدامھا في الحصر للمباني لبناء قاعدة بیانات الثروة العقاریة، 

تم تفعیلھ  والذيالعمل بنظام التحصیل اإللكتروني للضریبة العقاریة باإلضافة الى 
  .2017فى ابریل 

وفیما یتعلق بالضرائب الجمركیة فمن المتوقع ان ترتفع جملة الحصیلة بنحو 
جنیھ فى موازنة عام  ملیار 51.7مقارنة بالعام الماضى لتصل الى % 14.1
ارك المصریة خالل ھذا العام الجم مصلحةومن المتوقع ان تستمر . 2019/2020

ومن أھم  ،2017/2018المالى عام المن  أبد والذيفى التطویر المؤسسى الشامل 
  :االصالحات المستھدفة فى ھذا الشأن

Ø تم االنتھاء من توقیع بروتوكول بین مصلحة : مشروع النافذة الواحدة
فنیة الجمارك وھیئة البحوث الفنیة للعمل على وضع الخطة التنفیذیة وال

لالنتھاء من تطویر البنیة التحتیة لمشروع النافذة الواحدة وكذلك التطبیقات 
وقواعد البیانات بین الجمارك والجھات ذات الصلة وتم عقد ورش عمل 
متخصصة في التعریفة الجمركیة وورش عامة تھدف إلى تعریف مجتمع 

تلك المنظومة وقد تم بالفعل االنتھاء من تطبیق  .االعمال بما یتم بالمشروع
على حركة التجارة بمیناء القاھرة الجوى وجارى اعداد خطة لتطبیق 

  . المنظومة تدریجیا فى كافة الموانئ بجمھوریة مصر العربیة

Ø  تم تفعیل  :بین مصلحة الجمارك والبنك المركزي) 4(مشروع میكنة نموذج
والمعدات ھذه المنظومة على جمیع المنافذ الجمركیة، حیث تم تسلیم األجھزة 

الالزمة وتوفیر خطوط الربط لتشغیل المنظومة وتم االنتھاء من تنفیذ عملیة 
كما تم تدریب . الربط اإللكتروني على جمیع المواقع الجمركیة الممیكنة

العاملین بالمنافذ الجمركیة بھذه الموانئ على الربط اإللكتروني وكیفیة 
 .التعامل مع المنظومة
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Ø  مشروع اإلقرار الجمركي اإلداري الموحدSAD:  صدر قرار وزیر المالیة
على جمیع الموانئ المصریة  SADبالعمل بنموذج  2017لسنة  40رقم 

ھذا وقد . وقد تم بالفعل االنتھاء من تفعیل النموذج في كافة المواقع الجمركیة
ص تم تصمیم ھذا النموذج بما یسمح باستخدامھ في كل أنظمة التخلی

الجمركي على البضائع سواء الواردات أو الصادرات أو نظام الترانزیت وقد 
بما یضمن كافة نواحي التطویر الخاصة  A4روعي أن یكون النموذج بحجم 

ھذا وقد تم تأمین . كترونیة وطباعتھراج االقرار بأي من الوسائل اإللبإد
ا من خالل النموذج من خالل برنامج محكم یحتوي على أكواد یتم قراءتھ

 .قارئ الكتروني، كذلك طباعة عالمة مائیة على النموذج تمنع أي تزویر

  
 : اإلیرادات األخرى

ً على أن  تعمل الحكومة على تنمیة وتنویع مصادر إیرادات الدولة تأكیدا
قائمة فى  ھاعباء جدیدة أو اضافیة ولكنأالمالیة غیر قائمة على فرض  السیاسة

ت لتعزیز العدالة الضریبیة وتنویع مصادر اإلیرادات غیر االساس على اتخاذ إجراءا
الضریبیة، واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على األصول المملوكة للدولة 

الدولة  وشركات من خالل تنفیذ إصالحات من ضمنھا برنامج الطروحات ألصول
لمؤسسات المالیة وذلك ضمن برنامج زمني لعدة سنوات یبدأ بالتركیز على البنوك وا

  .والشركات العاملة في مجاالت الطاقة والنقل واالتصاالت

كما تھدف الحكومة لتعظیم العائد على أصول الدولة من خالل تبنى سیاسات    
یغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخالت  الذياقتصادیة سلیمة مثل التسعیر 

ول المالیة للدولة والتعامل مع اإلنتاج، والمضي بقوة في برامج إعادة ھیكلة األص
التشابكات المالیة بین جھات الدولة بشكل یضمن تحقیق تحسن تدریجي في 
األوضاع المالیة ألجھزة الدولة وتحسین الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج 

  . المشاركة بین القطاع العام والخاص فى المجاالت االستثماریة وإدارة أصول الدولة
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تحص یل ای رادات غی ر ض ریبیة م ن مص ادر مختلف ة تبل غ  وازن ةالموتستھدف 
   :ومن أھم تلك االیرادات 2019/2020ملیار جنیھ في عام  278نحو 

ü  المض  ي ق  دماً ببرن  امج الطروح  ات العام  ةIPO  ل  بعض الش  ركات المملوك  ة
ملی ار جنی ھ للخزان ة ف ي  8للدولة والتي من المتوقع أن تحقق حصیلة قدرھا 

2018/2019.   

ü   ش  ركات قط  اع  أرب  اح ص  افيتح  ت بن  د ملی  ار جنی  ھ  5نح  و  تحص  یلتھداف اس
لخزان ة لص الح ا) لإلتص االتبما فیھا ارب اح الش ركة المص ریة ( األعمال العام

  .2019/2020المالى العامة فى العام 

ü  ملی  ار جنی  ھ ف  وائض م  ن الھیئ  ات االقتص  ادیة  20.7اس  تھداف تحوی  ل نح  و
 .المحول للخزانة لسویسللخزانة العامة بدون فائض قناة ا

 مؤشرات وبیانات المرحلة االولى من برنامج الطروحات الحكومیة بأھمملخص 
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  2019/2020أھم بنود اإلیرادات غیر الضریبیة بمشروع موازنة 

  

وفى ھذا السیاق، فقد حققت شركات قطاع األعمال العام نتائج مالیة جیدة    
ً ف وھو ما ي ضوء تنفیذ إجراءات إصالحیة ھامة في إدارة تلك الشركات، مؤخرا

لصالح الخزانة العامة من قبل  المحولةإمكانیة زیادة حصیلة اإلیرادات  یؤكد على
  .خالل الفترة القادمة تلك الشركات

وفي ضوء سیاسة التقیید المالي التي یقوم بھا البنك المركزي ونظراً 
مج االصالح االقتصادي للسیطرة على معدالت التضخم، ألھمیتھا ضمن إطار برنا

وھو ما سیساھم فى خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط وبالتالى التأثیر 
ً على جھود خفض العجز  ، فقد تم اعداد للموازنة مالى اضافى وایجاد حیزإیجابیا

 ألیةتحصیل الخزانة عدم  بافتراض استمرار 2019/2020موازنة مشروع 
 28.9ادات من البنك المركزي باستثناء ضریبة القیم المنقولة والتي تقدر بنحو ایر

  . ملیار جنیھ

 وزارة المالیة: المصدر
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 :اإلصالحات الھیكلیةأھم 

ü تعدیل وتطویر إجراءات تخصیص األراضي الصناعیة:  
االستعانة بفریق من الخبراء متخصص في دراسة آلیات تخصیص وتسعیر األراضي الصناعیة، حیث تم اإلعالن عن تم  §

مبادئ التوجیھیة لتخصیص وتسعیر األراضي الصناعیة والتي بخصوص ال 2019قرار رئیس مجلس الوزراء فى مارس 
 .تم إعدادھا وفقاً ألفضل الممارسات العالمیة

وتھدف االجراءات المطورة إلى تلبیة الطلب الحقیقي على األراضي الصناعیة على أسس تتسم بالشفافیة والتنافسیة  §
 .ة مع دعم استراتیجیة الصناعة الوطنیةوالقضاء على ظاھرة التربح والسمسرة والحفاظ على موارد الدول

ü إعادة ھیكلة بنك االستثمار القومي:  
دراسة المركز المالي لبنك االستثمار القومي بھدف الخروج بخطة إلعادة ھیكلتھ بشكل یحافظ على استدامتة المالیة  تم §

 .ویساعد على استمرار تمویل مشروعات البنیة التحتیة بشكل سلیم
الھیكلة التنظیمیة واإلداریة وتطبیق النظم التكنولوجیة، وإعادة ھیكلة كل من األصول وااللتزامات  وتشمل الخطة إعادة §

 .البنك، وتحسین وضع السیولة والھیكل التمویلي
كما تم التوافق على خطة مستقبلیة للتطویر تتمحور حول إعادة رسم وتحدید دور ومھام البنك، وتطویر نموذج عمل البنك،  §

باإلضافة إلى تعدیل اإلطار القانوني والتشریعي والنظر في تحدید القیمة الحقیقیة لألصول . یكل التمویلي للبنكوتحسین الھ
 .التي یمتلكھا مع مراعاة تطبیق معاییر الحوكمة

ü استحداث آلیة التسعیر التلقائي للمواد البترولیة: 
لمخاطر المالیة الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمیة لمواجھة ا للمواد البترولیة تم استحداث آلیة التسعیر التلقائي §

 .  وتأثیر ذلك على فاتورة الدعم
ونص القرار أن یتم التطبیق بدایة من  ،95ق على بنزین یطبیبدأ التعلى أن  المقترحة اعتمد رئیس مجلس الوزراء اآللیة §

ً للتغیر في سعر الصرف وسعر  ةبع سنویر صورةب االسعارتم مراجعة وھو ما تم بالفعل على ان ت 2019أبریل  طبقا
 .لجانب االجتماعي وھو ما تم بالفعلامراعاة ل% 10البترول العالمي على أال یتم تغییر السعر بنسبة تتعدى ال 

ü  استحداث آلیة التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولیة والسلع الغذائیةHedging: 
 الناتجة المالیة المخاطر من 2018/2019موازنة  لحمایة البترولیة المواد أسعار عارتفا ضد التحوط آلیة بتطبیق البدء تم §

 .الدعم فاتورة والحد من آیة تاثیرات سلبیة على العالمیة البترول أسعار تذبذب عن
ü  203إصدار تقریر الشركات المملوكة للدولة وتعدیل قانون:  

 المالي واداءھا ھیاكلھا تحسن عةمتاب وضمان للشركات المالي األداء متابعة في یساھم §
 .2017/2018 العام لمدة ثالث سنوات حتى عام االعمال قطاع لشركات الفعلیة النتائج ویتضمن التقریر §
 إصالحیة خطط وضع على سیساعد ما وھو العام االعمال قطاع لشركات المالي الموقف ودراسة تحلیل الى التقریر یھدف §

 .المتوسط المدى في المالیة أوضاعھم مةاستدا تضمن الشركات لتلك سلیمة
ü إصدار قانون جدید المشروعات الصغیرة والمتوسطة:  

تم تعدیل وتحدیث قانون الشركات الصغیرة والمتوسطة في إطار جھود دعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو وأداة  §
 .التشغیل الرئیسیة

كخطوة أولى لتبسیط االجراءات على  قطعیةوعات وفرض ضریبة كما تم تعدیل االجراءات الضریبیة الخاصة بتلك المشر §
  .أصحاب األعمال

ü مةالعا المشتریات قانون جدید إصدار:  
 من والحد العام اإلنفاق جودة وتحسین المنافسة الشأن ویھدف إلى تشجیع ھذا في الدولیة الممارسات أفضل القانون یعكس §

 .ىالشكاو آلیات وتطویر الشفافیة وتعزیز الفساد
 الحالیة الحكومة احتیاجات الستیعاب الدولیة الممارسات أفضل مع تتماشى للشراء طرق الجدید القانون یتضمن §

 .الباطن من التعاقد والتزامات حقوق تنظیم جانب إلى والمستقبلیة،
 ةلة، باإلضافالص ذات المعلومات جمیع تتیح الحكومیة للمشتریات مخصصة الكترونیة بوابة إنشاء على الحكومة ستعمل §

 .الحكومیة المشتریات لموظفي للنزاھة مدونة إلى إدخال
ü كما نعمل على اصدار قانون جدید للجمارك وقانون جدید لإلجراءات الضریبیة الموحدة كما جاري تعدیل قانون الشركات .  
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 :المصروفات العامة

 اإلقتصادى لإلصالحیعتبر اصالح ھیكل المصروفات العامة ركیزة اساسیة   
الوصول واھمھا  والمالي لضمان تحقیق المستھدفات المالیة على المدى المتوسط

من الناتج المحلى بحلول عام % 80لموازنة لمعدل ال یتعدى بدین أجھزة ا
من % 2، باإلضافة إلى ضمان استدامة تحقیق فائض اولى یبلغ نحو 2021/2022

 . الناتج المحلى

على أساس  2019/2020وفي ھذا اإلطار فقد تم اعداد تقدیرات موازنة 
مر ضرورى لتحقیق استھداف معدل نمو للمصروفات یقل عن اإلیرادات العامة، ھو ا

الضبط المالى المستھدف ولخفض معدالت الدین العام فى المدى المتوسط ولخلق 
الفئات  التى تستھدفاالجتماعیة  البرامجمساحة مالیة تسمح بزیادة االنفاق على 

األولى بالرعایة، باإلضافة إلى زیادة اإلنفاق االستثماري القادر على المساھمة فى 
  . رص عمل حقیقیةتحقیق النمو وخلق ف

كما تم اعداد تقدیرات المصروفات العامة في ضوء االلتزامات الحتمیة 
المتمثلة في سداد فوائد خدمة الدین وفى ضوء األسعار العالمیة للسلع األولیة 
الرئیسیة وبافتراض استیفاء االستحقاقات الدستوریة المتمثلة فى زیادة مخصصات 

ً في االعتبار األثر المالى المترتب على التعلیم والصحة والبحث العلمى؛  وكذلك اخذا
كما . تنفیذ بعض القوانین واإلصالحات المستھدفة مثل قانون التامین الصحى الشامل

استمرار تنفیذ استراتیجیة السیطرة على نمو  2019/2020یعكس مشروع موازنة 
ومن . مثل لھاالمصروفات وإعادة ترتیب أولویات اإلنفاق بشكل یضمن االستخدام األ

ملیار جنیھ  1005.4والتي تبلغ  2019/2020ھنا فتعكس تقدیرات الموازنة لعام 
بدون مدفوعات الفوائد، عدد من السیاسات اإلصالحیة التي یمكن تلخصیھا فیما 

  : یلي
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البش ریة م ن خ الل االقتص ادیة وستكون موازنة التنمیة  2019/2020موازنة  .1

ب  رامج إص  الح منظوم  ة التعل  یم وب  رامج تحس  ین الخ  دمات التركی  ز عل  ى تموی  ل 
وزی   ادة  الص   حیة وزی   ادة مخصص   ات الت   دریب وتأھی   ل الش   باب لس   وق العم   ل

 مجھ  ودات خل  ق ف  رص عم  ل كافی  ةدع  م و اإلقتص  ادى بمص  رمس  اندة النش  اط 
  .والئقة

لتموی ل الخط ة االس تثماریة لتط ویر البنی ة  إض افیةاالستمرار فى توجیھ م وارد  .2
الالزم  ة لزی  ادة تنافس  یة االقتص  اد وتحس  ین الخ  دمات والمراف  ق العام  ة التحتی  ة 

 اإلقتص ادى م نبكافة مناطق الجمھوریة لضمان استفادة المواطنین بثمار النمو 
ل ذا . الط رق وش بكات الكھرب اء والمی اه والص رف الص حى خالل تحسین شبكات

م  ة بخ  الف اس  تثمارات أجھ  زة الموازن  ة العا إجم  الىتس  تھدف الحكوم  ة زی  ادة 
ملیار جنی ھ ف ي  100ملیار جنیھ مقابل  140التمویل الذاتي لتلك الجھات لنحو 

 %.40وھو ما یمثل نسبة نمو سنوي مقدارھا  2018/2019

اس  تمرار تطبی  ق ق  انون الخدم  ة المدنی  ة بش  كل فع  ال م  ع رب  ط األج  ور ب  األداء،  .3
ً  2000ال ى  1200وزیادة الح د االدن ى لألج ور م ن  دة الح د وزی ا جنی ھ ش ھریا

وإق  رار زی  ادة زی  ادة س  نویة  إق  رار إل  ى باإلض  افةاألدن  ى لك  ل درج  ة وظیفی  ة 
ملی ون موظ ف یعم ل  5العاملین لتحس ین دخ ول م ا یق رب م ن  استثنائیة ألجور

 . للدولة اإلدارىبالجھاز 

جنی  ھ  150جنی  ھ بزی  ادة ق  درھا  900لیص  ل إل  ى  للمعاش  ات األدن  ىزی  ادة الح  د  .4
  ، واس     تھداف زی     ادة المعاش     ات 2019/2020ش     ھریاً ف     ى الع     ام الم     الى 

ملی  ون ص  احب  10وھ  و م  ا سیس  تفید من  ھ نح  و خ  الل الع  ام الق  ادم % 15ب  ـ 
 .معاش

2018/2017البند
فعلیات

2019/2018
متوقع

2020/2019
معدل نمو (%).مشروع الموازن ة

%2,3054,0006,00050.0دعم وتنمیة الصادرات

%1,2003,5003,5000.0توصیل الغاز الطبیعى للمنازل

%52,50062,04382,20032.5مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات

%70,631100,000140,00040.0االستثمارات الممولة بعجز والقروض

جدول ملخص لبعض بنود المصروفات العامة
ملیون جنیھ

المصدر: وزارة المالیة
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استمرار وتعزیز مجھودات خلق شبكة حمایة اجتماعیة حدیثة ومتكاملة تض من  .5
وص  ول ال  دعم لمس  تحقیھ باإلض  افة ال  ى تط  ویر آلی  ات اس  تھداف الفئ  ات األول  ى 

زی ادة اإلعتم اد ى رأس اإلصالحات المتبع ة ف ى ھ ذا المج ال ویأتى عل. بالرعایة
المباش ر بس لعة  ارتباطھبكفاءة االستھداف وعدم یتسم  ىالذ على الدعم النقدى

ھ  ذا باإلض  افة ال  ى توجی  ھ مخصص  ات كافی  ة لتموی  ل ق  انون ، أو خدم  ة معین  ة
 ىنف   اذ ف   ى الع   ام الم   الدخ   ل حی   ز ال ىال   ذالت   أمین الص   حى الموح   د والش   امل 

لتحس ین البنی ة  ىاالس تثمار اإلنف اق ىباإلضافة إل ى التوس ع ف  ،2019/2020
 .التحتیة والخدمات المقدمة للمواطنین

والرامی ة  2017الدول ة الطموح ة والمعل ن عنھ ا ف ى ع ام االلت زام بتنفی ذ خط ة  .6
بی ع المنتج ات البترولی ة الرئیس یة ف ي  بأسعارالى ترشید دعم الطاقة والوصول 

مع دالت تغط ى التكلف ة المرتبط ة بت وفیر تل ك المنتج ات م ن  السوق المحلى ال ى
الت  ى  وبع  ض المنتج ات االخ رى زالبوتاج اباس تثناء  قب ل الھیئ ة العام ة للبت  رول

، وھ و م ا س وف بالرعای ة األول ى أودخ ال  األقلالفئات  أساسىتستھلكھا بشكل 
ی  ة لب  رامج التنم المخصص  ات المالی  ة الموجھ  ھ یس  مح بزی  ادةیخل  ق وف  ر م  الى 

وزی     ادة  االجتماعی     ة الحمای    ةب     رامج و خاص     ا الص    حة والتعل     یم البش    ریة
 .االستثمارات لخلق فرص عمل

التوسع ف ي  تطویر أسلوب إعداد وتنفیذ الموازنة العامة للدولة وذلك عن طریق .7
 :داءتطبیق موازنة البرامج واأل

للدول ة  فى إطار سعى وزارة المالی ة لتط ویر عملی ة إع داد الموازن ة العام ة     
ومراقب  ة فاعلی  ة األداء وبھ  دف تعظ  یم العائ  د عل  ى المص  روفات وتحقی  ق أكب  ر 

وزارة  عم  لتف اس  تغالل ممك  ن لم  وارد الدول  ة وبم  ا یحق  ق أكب  ر نف  ع للمجتم  ع،
عل   ى تطبی   ق منظوم   ة اع   داد وتنفی   ذ الموازن   ة عل   ى اس   اس الب   رامج  المالی   ة
ھ  ذا اإلص  الح الھیكل  ي وعل  ى ال  رغم م  ن إدراك وزارة المالی  ة إل  ى أن  .واالداء

یتطل  ب الكثی  ر م  ن الجھ  د واإلع  داد حی  ث ق  د تس  تغرق عملی  ة التطبی  ق الكام  ل 
ؤك د نلموازنة البرامج واألداء عدة سنوات مثلما تشیر تجارب الدول األخ رى، ف

أنھ لیس ھناك وقت أكثر احتیاج اً م ن الوق ت الح الي الس تكمال ھ ذه اإلج راءات 
 .رد الدولة والتأكد من فاعلیة النفقةوبما یحقق أكبر استفادة من موا
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من إجراءات  2017/2018واستكماال لما تم خالل العام المالي      
لتطبیق نظام موازنة البرامج واألداء بجانب موازنة البنود وفقا للتقسیم 

وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل، وزارة (وزارات  7االقتصادي، على 
ات، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات االتصاالت وتكنولوجیا المعلوم

, ، وزارة التربیة والتعلیم الفنىىوزارة التعلیم العالي والبحث العلم, العمرانیة
 9قامت وزارة المالیة بتمدید التطبیق على ) وزارة التضامن االجتماعي

وزارة التخطیط والمتابعة ( 2018/2019وزارات إضافیة خالل العام المالي 
وزارة التموین والتجارة  - وزارة التجارة الصناعة  - اإلدارى واإلصالح 

 -وزارة التنمیة المحلیة  - وزارة البیئة  - وزارة الشباب والریاضة  - الداخلیة 
على أن یصاحب ذلك ) وزارة المالیة - وزارة اآلثار  -وزارة القوى العاملة 

خدمات التابعة لكل قیام وزارات المرحلة األولى بتمدید التطبیق على مدیریات ال
 22إلى  2019/2020 ىكما تم زیادة عدد الوزارات خالل العام المال. منھا

  .وزارات جدیدة 6وزارة بامتداد التطبیق على 

  :استمرار جھود تحسین ھیكل اإلنفاق الحكومي .8
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  : األجور وتعویضات العاملین
یة اإلصالحات المالیة واالقتصادتنفیذ تستھدف الحكومة تخفیف أثر 

استھداف تم فقد على المواطنین، وفي ضوء توجیھات القیادة السیاسیة الضروریة 

 نستھدفحیث والمعاشات  األجور لتحسین منظومةبعض االجراءات الجریئة تنفیذ 

ملیارا لزیادة  30.5ملیار جنیھ تشمل  59بنحو والمعاشات زیادة فاتورة األجور 

  . من اول یولیو المقبلملیارا للمعاشات اعتباراً  28.5االجور و

جنیھ شھریا،  2000الى  1200وتتضمن زیادة األجور رفع الحد االدنى من 

بتكلفة تقدیریة تبلغ حركة ترقیات في تاریخ الجھاز االداري المصري  أكبروتمویل 

للمخاطبین % 7عالوة دوریة بنسبة اقرار وتنفیذ ملیار جنیھ، باإلضافة إلى  1.5

اقرار جنیھا للجمیع، و 75لغیر المخاطبین وبحد ادني % 10بالخدمة المدنیة و

جنیھا مراعاة ألوضاع صغار  150عالوة استثنائیة لجمیع العاملین بالدولة بقیمة 

 150 ىدنأبحد و% 15كما نستھدف زیادة المعاشات بنحو . الموظفین والعاملین

ولى من وفي سابقة تعتبر األ .جنیھ 900للمعاش الي  ىاالدنجنیھا مع رفع الحد 

الدراسات  االنتھاء منحالیا مع وزارة التضامن على وزارة المالیة فتعمل نوعھا 

مستحقات  وسداد كافة رد بصنادیق المعاشات تمھیدا للبدء فىالكتواریة الخاصة ا

  .وزارة المالیة وبنك االستثمار القومي طرفالتأمینات  صنادیق
  

  :الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
  

لحكومة ترشید فاتورة الدعم من خالل االنسحاب التدریجي من الدعم تعتزم ا

العیني الغیر موجھ خاصة دعم الطاقة والتحول إلى الدعم النقدى وشبھ النقدى الذي 

 ً  .یستھدف الفئات األولى بالرعایة والمناطق األكثر احتیاجا
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 عادة ھیكلةتقوم الحكومة فى الوقت الحالى بتنفیذ برنامج شامل لتطویر وإو
المنتجات البترولیة  تسعیر إلى باإلضافةطاع الطاقة لتحسین وضعھ المالي والتنظیمي ق

تستھدف الحكومة إصالح منظومة  كما. التكلفة اسعار تغطىالى  وصوالبشكل سلیم 
 كما. الدعم واتخاذ إجراءات لترشید االستھالك وتحسین كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة

لتخارج تدریجیاً من دعم الكھرباء مع استمرار توفیر الحمایة للفئات تستھدف الحكومة ا
في ذات السیاق یتم االن تحدیث بیانات المستفیدین من الدعم عن طریق و .المستھدفة

الدعم الحقیقیین حیث تشیر التقدیرات لمنظومة  ىمستحق إلى للوصولتنقیة البطاقات 
ملیون مستفید بینما  79خبز تغطى نحو دعم السلع التموینیة الى ان منظومة دعم ال

 .ملیون مستفید 69منظومة دعم البطاقات التموینیة تغطى نحو 

 : االستثمارات

تعتزم الحكومة استغالل ما یتم توفیره من اإلجراءات اإلصالحیة لزیادة 
مخصصات االستثمار الممولة من قبل الخزانة بشكل كبیر یفوق معظم بنود 

الموازنة مشروع متوقع ان ترتفع جملة االستثمارات المدرجة بحیث من الالمصروفات، 
ً من قبل جھات الموازنة العامة للدولة فى  بخالف االستثمارات الممولة ذاتیا

لتصل جملة  )2018/2019(الحالى مقارنة بالعام المالى % 40بنحو  2019/2020
ملیار جنیھ  7وملیار جنیھ تمویل عجز خزانة  133(ملیار جنیھ  140المخصصات الى 

زیادة شھدتھا االستثمارات خالل قیمة أعلى  وھي) قروض خارجیة لتمویل االستثمارات
  .اضیةالعشر سنوات الم

 كفاءة للدين العام أكثرتنويع مصادر التمويل وادارة : ثامنا  
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سیاس    ة تنوی    ع مص    ادر التموی    ل ب    ین األدوات  باتب    اعوزارة المالی    ة  تق    وم §

أص بح محلی ا مع ب دء إنخف اض أس عار الفائ دة ورجیة، المحلیة والخااالسواق و

قص یر األج ل ب أدوات تمویلی ة االقت راض اس تبدال التوسع ف ى  ھناك امكانیة فى

موازن  ة مش  روع خ  الل  نس  تھدفھوھ  و م  ا  لس  وق المحل  ىا م  ن األج  ل ةطویل  

2019/2020. 

 ف  ى قی  ام وزارة المالی  ةف  ى الس  وق المحل  ى إنخف  اض أس  عار الفائ  دة  وسیس  اھم §

 بھ  دف ب  دالً م  ن األذونمتوس  طة وطویل  ة األج  ل الس  ندات  لتوس  ع ف  ى اص  داراب

 .دة تمویل المدیونیة القائمةازیادة عمر الدین والحد من مخاطر اع

س واء م ن الس وق  الموازن ةویعكس الجدول التالى افتراضات تمویل احتیاج ات 

 :المحلى او االقتراض الخارجى

2017/20162018/20172019/20182020/2019البیان

موازنةتقدیرىفعلىفعلى
       820,706       650,694         700,212     653,353االحتیاجات التمویلیة للعام المالى 

       445,140       439,206         432,580     379,590العجز الكلى
       324,415       179,187         235,520     219,470سداد القروض المحلیة
         51,151         32,301            32,112       54,293سداد القروض األجنبیة

       820,706       650,694         700,212     653,353مصادر التمویل  
         95,550       149,550         179,215     174,000التمویل الخارجى

                -                -            26,605       22,213قروض من مؤسسات دولیة 
         22,750         72,000            70,947       48,128صندوق النقد الدولى
         72,800         72,000            70,947     103,660اصدار سندات دولیة
                -            4,500              4,434              -قرض من دولة ألمانیا
                -            1,050              3,623              -قرض من دولة فرنسا

                -                -              2,660              -قرض من المملكة المتحدة
       725,156       501,144         520,997     479,353التمویل المحلى

       435,093       350,801         345,497     302,553اصدار أذون خزانة
       290,062       150,343         175,500     176,800اصدار سندات خزانة

االحتیاجات  التمویلیة  للموازنة  العامة
بالملیون جنیھ

المصدر: وزارة المالیة

*/ یتضمن ھذا المبلغ سداد لسندات صفریة الكوبون وجاري التفاوض مع البنوك على استدعاء 100 ملیار جنیھ منھا فى العام المالى 
2020/2019 وإصدار سندات جدیدة طویلة األجل بدالً  منھا وھو ما سیحقق خفض في قیمة سداد القروض المحلیة خالل العام المالي 

.2020/2019

*
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 :فيةالمشاركة المجتمعية والشفا: تاسعا  

سنوات  الخمسادت جھود وزارة المالیة الحثیثة لتدعیم أطر الشفافیة خالل      
كل  IBPمؤشر الشفافیة الذي تصدره شراكة الموازنة الدولیة الماضیة إلى تحسین 

 نقطة مئویة 41 مصر لتحقق 2018ینایر  30الصادر في و 2017لعام  عامین
ھو ما یقترب من المتوسط العالمى و، 2015نقطة خالل  16بـ مقارنة  2017خالل 

 18متوسط منطقة الشرق األوسط البالغ  یتعدىھو ما و ،مئویةنقطة  42البالغ 
عالمیا والمركز الثالث  65المرتبة  تحتل مصروبذلك . درجة 23 نحوب مئویة نقطة

 2015في تقریر عام  89صعوداً من المرتبة اقلیمیا بعد دولتي األردن والمغرب، 
  . دولة شملھا التقریر 115من بین 

        

  

  

  

  

  

  

 IBPشراكة الموازنة الدولیة : المصدر

 IBPشراكة الموازنة الدولیة : المصدر
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200620082010201220152017  الوثیقة

 البیان التمھیدي للموازنة

 مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة

    الموازنة المقررة

  موازنة المواطن

 التقاریر الدوریة

 المراجعة نصف السنویة

    تقریر نھایة العام

  تقریر المراجعة

لم یتم إنتاجھا         متاحة للجمھور

       تم النشر في توقیت متأخر أو لم یتم إنتاجھا عبر اإلنترنت أو تم إنتاجھا لألغراض الداخلیة فقط

خ الل ع ام ویمكن أن تتلخص جھود وزارة المالیة في تحسین مؤشر الشفافیة    
ً  دوری  ة بص  ورة نش  رھا ی تمالت  ي  تق  اریرف ي ال 2017  الموازن  ة ش  راكة لمع  اییر وفق ا
 ثال ثال للع ام نشره تم ىوالذلمشروع الموازنة  التمھیدى المالى البیانومنھا  الدولیة

 ت  م والت  ى الم  واطن موازن  ة، والمعتم  دة الموازن  ة، والم  الى البی  ان، والت  والى عل  ى
 الع ام لنص ف والم الىاإلقتص ادى  األداء تقری ر، والت والى عل ى الخ امس للعام نشرھا
  .العام نھایة تقاریر، وعامین توقف بعد نشره تموالذي  المالى

  

  

  

  

  

  

  

        

 

ت  م ھ  ود وتحس  ین ترتی  ب مص  ر مس  تقبلیاً، ولض  مان اس  تمرار واس  تدامة الج
إنش  اء وح  دة خاص  ة الخ  اص ب 2018لس  نة  574لی  ة رق  م اص  دور ق  رار وزی  ر الم

زی ادة  وھ يمح اور رئیس یة  3عل ى  ترتك ز للشفافیة بالھیكل اإلداري ل وزارة المالی ة
وتعزیز سبل المشاركة المجتمعیة في ص یاغة السیاس ات المالی ة  ،اإلفصاح والشفافیة

  .واستحداث آلیات للتواصل والرقابة المجتمعیة ،ادیة وتحدید اولویاتھاواالقتص

تق اریر مالی ة تفص یلیة عل ى  7 عددنشر واستمرار اعداد یتضمن المحور األول       
الموازن  ة متض منة البی  ان الم  الى قب ل التمھی  دى وموازن  ة وتنفی  ذ م دار مراح  ل إع داد 

تقاریر مالیة أخ رى وء الموازنة العامة المواطن وتقریر المراجعة نصف السنویة ألدا
 اإللكترون   يتط   ویر الموق   ع  إل   ىباإلض   افة  .ع   ن تط   ورات أداء االقتص   اد المص   ري

  .وإتاحة البیانات وقابلیتھا للبحث اإللكترونىالخاص بوزارة المالیة التفاعلى 

لى فیشمل تطویر المشاركة المجتمعیة بالتعاون مع البنك الدو ىأما المحور الثان     

والقیام بزیارات على مستوى  ،والیونیسف ومجموعة من المنظمات غیر الحكومیة

 IBPراكة الموازنة الدولیة ش: المصدر
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حول المشروعات  اآلراءعقد ندوات بالقرى األكثر فقراً إلستطالع و ،المحافظات

لقاءات مع  عمل الى باإلضافة ،المواطنین معیشةالمطلوب تنفیذھا لإلرتقاء بمستوى 

اء مجلس النواب ع المدنى واعضصناع القرار ومنظمات األعمال والمجتم

لدولة على المدى الضوء على أحدث توجھات السیاسة المالیة ل تسلیطوالمواطنین ل

وتعكس  المشاركة في استحداث سیاسات مالیة تھم المواطنو القصیر والمتوسط

  .اولویاتھم ورغباتھم

یتم فالمجتمعیة  والرقابةالمسائلة یخص  ىوالذلمحور الثالث وبالنسبة ل

والتنمیة والمتابعة واالصالح االداري  مع وزارتى التخطیطوالتنسیق التعاون ب

ویشمل تجمیع المالحظات حول الموازنة بشكل عام او المشروعات  ،المحلیة

المدرجة فیھا أو ما یتم تنفیذه من مشروعات وتبادل ھذه المالحظات مع اإلدارة 

كما تبنت  .وقنوات التواصلالحكومیة على مختلف المستویات وعبر مختلف منصات 

 حوكمة وتعزیز المالیة بةارقال وزارة المالیة مجموعة من المبادرات بھدف تحسین

 المالى العام فى مرة ألول شامل تقریر نشر شملت والتي للدولة المملوكة الشركات

 للدولة، مملوكة عامة شركة 300لما یزید عن  المالى األداء یعرض 2017/2018

بھا،  الخاصة واإلدارة المراقبة لسیاسات الحكومة ممارسة یفیةك استعراض مع

 اإلصالحات وجمیع العامة الخزانة مع الشركات تلك عالقة صافي الى باإلضافة

 .قطاع كل فى المتبعة االداریة والتدابیر
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 2019/2020 المالى عامالم  وع موازنة بالمخاطر المالية : عا  اً 

  :تغیر االفتراضات االقتصادیة )أ (
   ً اال أنھ م ا زال عرض ة لع دد م ن  على الرغم من تعافي االقتصاد العالمي جزئیا

. المخاطر التى قد تؤثر سلباً على أداء اإلقتصادیات المتقدمة والناشئة على حد سواء
حیث تشھد عدد من اإلقتص ادیات الكب رى تح والت سیاس یة واقتص ادیة ق د یك ون لھ ا 

. لفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمی ةتداعیات مختلفة خاصة على أسعار ا
ھذا إلى جانب عدم وضوح تداعیات إستمرار أعباء الم دیونیات العام ة والخاص ة ف ى 

كما أن اإلتجاه المتزاید نحو تبنى سیاسات تجاریة حمائیة من الممك ن . منطقة الیورو
والنامی  ة،  أن ی  ؤثر س  لباً عل  ى ف  رص النم  و والتش  غیل ف  ى ع  دد م  ن ال  دول المتقدم  ة

باإلضافة إلى تزاید المخاطر المالیة فى ضوء التشوھات فى أس عار األص ول وارتف اع 
أس  عار العق  ارات ف  ى ع  دد م  ن ال  دول ووج  ود تقلب  ات ملموس  ة ف  ى أس  واق الص  رف 
ب  التزامن م  ع تب  این مس  ارات السیاس  ة النقدی  ة م  ا ب  ین األس  واق المتقدم  ة خاص  ة 

  .الناشئةواالسواق  الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبى

القائم ة علیھ ا یشكل إحتمال تغیر اإلفتراضات اإلقتصادیة الداخلی ة والخارجی ة 
أح   د أھ   م مص   ادر المخ   اطر المالی   ة خ   الل تنفی   ذ موازن   ة الع   ام الم   الى الموازن   ة 

ل     ذا فق     د ت     م إع     داد اإلفتراض     ات اإلقتص     ادیة الرئیس     یة لع     ام . 2019/2020
لتحوط والق درة عل ى مواجھ ة أی ة إنحراف ات بشكل حذر وبما یضمن ا 2019/2020

عن التقدیرات المستھدفة، ولكن المستھدفات المالی ة ق د تت اثر بوج ود تغی رات كبی رة 
 : فى اإلفتراضات التالیة

  :معدالت النمو .1
یع  د مع  دل النم  و أح  د أھ  م اإلفتراض  ات الرئیس  یة الت  ى تبن  ى علیھ  ا العدی  د م  ن 

واالی   رادات ی   رادات الض   ریبیة والجمركی   ة بن   ود الموازن   ة العام   ة مث   ل تق   دیرات اإل
المع دالت المق درة ف ي  ع ناإلقتص ادى وبالتالى فخط ر تب اطؤ مع دالت النم و . االخرى

الموازنة العامة سواء كان ناتجاً عن أس باب محلی ة أو لتب اطؤ مع دالت نم و اإلقتص اد 
عل ى تغیی ر  لھ م ن أث ر مباش ر ممااإلقتصادى العالمى قد یؤثر سلباً على أداء النشاط 

األول ى وبالت الى مس تھدفات الف ائض المستھدفات المالیة مثل مستھدف العجز الكلى و
 . الدین العام
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 2019الع المي ف ي ع ام  ىالنش اط االقتص اد یص ل مع دل نم ومن المتوق ع أن 
ً % 3.3بنح و  وھ  و م  ا یعك س تب  اطؤ النم  و ف  ي ، 2018ف ى ع  ام % 3.6م  ن  ھبوط  ا

ً ی  ق  د م  ا  االقتص  اد الع  المي وھ  و عل  ى أداء الموازن  ة العام  ة ومع  دالت نم  و  ؤثر س  لبا
 .فى حالة حدوث تباطؤ بمعدالت اعلى اإلقتصادى وذلكالنشاط 

  : التجارة العالمیة .2
م ا مع دالت نم و التج ارة العالمی ة  أن تت راوحم ن المتوق ع وفى نفس السیاق، 

. 2018ع  ام  %3,8مقارن ة بح والي ، 2020ف ي % 3,9و 2019ف ي % 3,4ب ین 
على حصیلة اإلیرادات العامة خاصة المتحص الت م ن ك ل م ن  توقع أن یؤثری اوھو م

ویق در األث ر الم الى . قناة السویس، والضرائب الجمركیة، والض رائب عل ى ال واردات
نم  و التج  ارة العالمی  ة عل  ى اجم  الى م  ا ی  ؤول ف  ي % 1لك  ل انخف  اض بمق  دار  الس  لبي

، وھ و م ا ی ؤدي إل ى انخف اض %2 للخزانة العامة م ن ای رادات قن اة الس ویس بنح و
 .ملیار جنیھ 1,5حصیلة ما یؤول للخزانة العامة بنحو 

 :سعر الصرف .3
فم ن المحتم ل  2016نظراً لتبنى مصر سیاسة سعر صرف مرنة منذ ن وفمبر 

مقارن ة الموازنة أثناء تنفیذ  )صعودا او ھبوطا( أن یؤدى أى تحرك فى سعر الصرف
إع داد الموازن ة إل ى مخ اطر عل ى ع دة بن ود عن د المفترض ة بتقدیرات س عر الص رف 

أساسیة فى الموازنة العامة للدولة على جانب االی رادات والمص روفات مث ل الجم ارك 
  . والمواد البترولیة والغذائیة وضرائب البنك المركزى وضرائب األذون والسندات

 جنی ھ 1 بمتوسط ق درهالجنیھ امام الدوالر قیمة حال إفتراض تراجع  فمثال في
لموازن ة المس تھدف بااالول ى  الف ائضعل ى خالل العام الم الى ف ان ذل ك س یؤثر س لبا 

م ن وذل ك م ن الن اتج المحل ى % 0.1بنح و  أىملی ار جنی ھ  2.7 بقیمةللدولة العامة 
 :التالیة التأثیراتخالل 

% 0.07یمث ل نح و  وال ذيملی ار جنی ھ  4,3ارتفاع ایرادات قناة الس ویس بنح و  §
  . االجمالى من الناتج المحلى

ملی ار  4,5ارتفاع حصیلة ضریبة القیم ة المض افة عل ى الس لع المس توردة بنح و  §
  . من الناتج المحلى االجمالى% 0.07یمثل نحو  والذيجنیھ 

یمث  ل  وال  ذيملی  ار جنی  ھ  3,2ارتف  اع حص  یلة الض  رائب الجمركی  ة القیمی  ة بنح  و  §
 . من الناتج المحلى االجمالى% 0.05نحو 
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یمث  ل نح  و  وال  ذيملی  ار جنی  ھ  0,9ت الھیئ  ة العام  ة للبت  رول بنح  و ارتف  اع ای  رادا §
 .من الناتج المحلى االجمالى% 0.01

یمث ل نح و  وال ذيملی ار جنی ھ  10.7ارتفاع ف اتورة دع م الم واد البترولی ة بنح و  §
 .من الناتج المحلى االجمالى% 0.2

مث  ل نح  و ی وال  ذيملی  ار جنی  ھ  1.8ارتف  اع ف  اتورة دع  م الس  لع التموینی  ة بنح  و  §
 .من الناتج المحلى اإلجمالى% 0.03

ارتف  اع ف  اتورة دع  م الكھرب  اء وم  دفوعات الفوائ  د باإلض  افة إل  ى بع  ض البن  ود  §
م  ن الن  اتج المحل  ي % 0.03ملی  ار جنی  ھ وال  ذي یمث  ل نح  و  2.1األخ  رى بنح  و 

 .اإلجمالي

 :أسعار الفائدة  .4
تض  ییق  ال  ى لع  دد م  ن البن  وك المركزی  ةق  د ت  ؤدى السیاس  ة النقدی  ة التقش  فیة 

العربیة وبالت الى س یحد م ن الق درة  مصر المتاح لجمھوریةأوضاع التمویل الخارجى 
تنوی ع والموازن ة  عج زسندات بالعملة األجنبیة للوفاء باحتیاجات تموی ل  اصدارعلى 

مص  ادر التموی  ل، مم  ا یمث  ل خط  ر إرتف  اع تكلف  ة اإلقت  راض ع  ن المتوق  ع ف  ي موازن  ة 
 .2019/2020العام المالى 

نقط  ة  100الفائ  دة المحلی  ة بنح  و أس  عار ن ارتف  اع أ توض  یحل  ذا فم  ن المھ  م 
س یكون ل ھ ت أثیراً س لبیاً  الموازن ةمش روع مقارن ة بم ا ھ و مس تھدف ب%) 1( مئویة
زی  ادة ف  اتورة خدم  ة دی  ن أجھ  زة الموازن  ة العام  ة  وذل  ك نتیج  ةالموازن  ة عج  ز عل  ى 
ً  10-8بنحو    .ملیار جنیھ سنویا

  :للنفطاألسعار العالمیة  .5
 2019 ف  ى العالمی  ة ال  نفط أس  عار اس  تقرار إل  ى العالمی  ة التق  دیرات أح  دث تش  یر

ً  للبرمی  ل دوالر 70- 65 ب  ین تت  راوح أس  عار مس  تویات عن  د  المس  تقبلیة لألس  عار طبق  ا
 المالی  ة المؤسس  ات م  ن والعدی  د ال  دولى النق  د ص  ندوق وتوقع  ات ال  نفط ش  راء لعق  ود

  . الدولیة

ً  أنھ الى اإلشارة تجدرو  متوس ط ف أن المالی ة لوزارة اإلقتصادیة لإلفتراضات وفقا
 دوالر 68 ب  ـنحو یق  در 2019/2020 بموازن  ة) برمی  ل/  دوالر/ (برن  ت برمی  ل س  عر

 بنح و المتوقع ة االفتراض ات لیف وق الع المى ال نفط سعر ارتفاع حالة فى أنھ إال .للبرمیل
 الكل ى العج ز وبالتالي خزانةال مع العالقة صافي تدھور إلى ذلك سیؤدى برمیل/دوالر 1

 م ع الخزان ة عالق ة ص افي ت دھور ذل ك عل ى یترتب ان المتوقع من انھ حیث المستھدف
 المحل  ى الن  اتج م  ن%  0.04 نح  و یمث  ل وال  ذي جنی  ھ ملی  ار 2,3 بنح  و البت  رول ھیئ  ة

  .اإلجمالى
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 ):المالیة وااللتزاماتالضمانات (المحتملة  االلتزامات )ب (

 ف   يتتمث   ل  وھ   يحتمل   ة م   ن مص   ادر المخ   اطر المالی   ة الم االلتزام   اتتعتب   ر 

مالیة غیر مؤكدة الحدوث وغیر محددة القیمة والتوقیت تنشأ نتیج ة أح داث  التزامات

ماضیة وقد یترت ب علیھ ا ت دفقات نقدی ة خارج ة م ن الخزان ة العام ة للدول ة ف ى ح ال 

 .وقوع أو عدم وقوع حدث فى المستقبل لیس تحت سیطرة وزارة المالیة

 :لقروض والتسھیالت المضمونة من الخزانة العامةا .1

Ø  تقوم وزارة المالیة بإصدار الضمانات التى تمكن الجھات المملوكة للدول ة م ن

الحص  ول عل  ى ق  روض م  ن المؤسس  ات المالی  ة المحلی  ة أو الخارجی  ة وك  ذلك 

 .تسھیالت من الموردین لتمویل المشروعات القومیة والمرافق العامة

Ø ل درجة المخ اطرة ف ي حیث قد ال یرغب ا لمقرض أو الشریك التجاري في تحمُّ

حال عدم وج ود ض مانة م ن وزارة المالی ة، كم ا ت نخفض تكلف ة التموی ل عل ى 

 .للقرضالجھة المملوكة للدولة نتیجة ضمان الخزانة العامة 

Ø  الخزانة العام ة القائمة على لدیون المضمونةا لصافيالتقدیرات المبدئیة تمثل 

حی   ث تمث   ل  م   ن الن   اتج المحل   ى، %20.4نح   و  2018مبرف   ي نھای   ة دیس   

وتمث ل الض مانات  اإلجم الي من الن اتج المحل ى% 9.1نحو الضمانات المحلیة 

 .اإلجمالي من الناتج المحلى% 11.4الخارجیة 
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Ø  الھیئ ة العام ة للبت رول (ومن المالحظ تركز إصدار الض مانات لقط اعي الطاق ة
حی   ث تمث   ل الض   مانات ) اة الس   ویسھیئ   ة قن   (والنق   ل ) وش   ركات الكھرب   اء

یوض  ح . تقریب  اً م ن إجم  الي الض  مانات القائم  ة% 83المص درة لتل  ك الجھ  ات 
 2018قیم  ة الض  مانات المحلی  ة والخارجی  ة ف  ى نھای  ة دیس  مبر  الش  كل الت  الى
 :وفقا للجھات

 :التعویضات المحتمل سدادھا لتسویة قضایا التحكیم الدولى .2
تعویض ات نتیج ة الفص ل ف ى قض ایا التحك یم قد تضطر الخزان ة العام ة لس داد  •

 ً وی  درج عن  د إع  داد . المرفوع  ة عل  ى الحكوم  ة المص  ریة أو تس  ویتھا ودی  ا
الموازن  ة العام  ة للدول  ة مخص  ص للط  وارئ تحس  باً للمطالب  ة بالس  داد أثن  اء 

 .العام
وبالرغم من وجود بعض قضایا التحك یم ال دولي مقام ة ض د جمھوری ة مص ر  •

 ً طرف عدد من الجھات المختلف ة، إال أن ھ خ الل الخم س  العربیة متداولة حالیا
وھ و . معظمھ ا لص الح الدول ة المص ریة ف يالنزاع  انتھىسنوات الماضیة قد 

الحكومة لسداد تعویض ات تعتب ر منخفض ة  اضطرار احتماالتما یشیر إلى أن 
وذلك فى ضوء عدد القضایا التى صدر لھا أحكام ف ى ص الح الدول ة المص ریة 

وب افتراض أن رب ع ھ ذه المطالب ات ستُس دد عل ى م دار . ت الس ابقةفى السنوا
  . ثالث سنوات
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اإلج    راءات اإلص    الحیة لتقی    یم وإدارة المخ    اطر الناتج    ة ع    ن اإللتزام    ات  - 
  :المحتملة

وإدراكاً من وزارة المالیة بضرورة التعام ل م ع تل ك المخ اطر المالی ة الناتج ة 

، فق د قام ت ال وزارة بتطبی ق ع دد م ن المحتملة على الم دى المتوس ط االلتزاماتعن 

اإلج  راءات اإلص  الحیة الخاص  ة بتقی  یم تل  ك المخ  اطر للمؤسس  ات المص  رفیة وغی  ر 

ویمك  ن . وتحج  یم درج  ة المخ  اطر الناتج  ة عنھ  ا االلتزام  اتالمص  رفیة لتط  ویر إدارة 

  :التاليھذه اإلجراءات فى أھم تلخیص 

جمی ع ال وزارات  زامب إل 2017ن مجلس الوزراء فى م ارس م كتاب دورىصدر  .1

قبل التفاوض أو التعاقد على تنفیذ ب رامج أو أى مش روعات خاص ة المش روعات 

 و ق  روض أو أعب  اءأالكب  رى ذات الص  بغة القومی  ة والت  ى یترت  ب علیھ  ا دی  ون 

، مراعاة أن یتم التنسیق م ع وزارة المالی ة والع رض عل ى مجل س ال وزراء مالیة

 التزام اتالیھ ا وم ا ق د یترت ب علیھ ا م ن للتأكد من ج دواھا وم دى حاج ة الدول ة 

 . لتمویلھا االقتراضتتطلب إصدار ضمانات حكومیة أو 

تش  كیل لجن  ة خاص  ة بالض  مانات الس  یادیة تتض  من كاف  ة المتخصص  ین ب  وزارة  .2

المالیة لمتابعة عملیة إصدار وتقییم طلبات إصدار الضمانات الجدی دة والتأك د م ن 

الجھ   ات عل   ى س   داد أقس   اط وفوائ   د ج   دوى المش   روعات الممول   ة وم   ن ق   درة 

  .المدیونیة المستحقة علیھم
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  المالیةللتعامل مع المخاطر  المالیةبوزارة  ةمتكاملة عصری ةإعداد منظوم

بش كل فع ال  المالی ةھ م المخ اطر أوالتعام ل م ع  ةإلدارة ومتابع  ةوعص ری متكامل ةعل ى إع داد منظوم ة  المصریة المالیةتعمل وزارة 
وذل ك م ن خ الل المح اور  الموازنةوزیادة القدرة على تحقیق مستھدفات  العامة یةالمال ةتحقیق استدام فيومرن وكفء وبما یساھم 

 :التالیةواإلصالحات 

ع ن األداء  المتاح ة الفعلی ةض وء البیان ات  ف ي الموازن ةبحی ث ی تم إع داد تق دیرات  واقع يبش كل  الموازن ةیتم إعداد افتراض ات  .1
ض وء التق اریر  ف ي االقتص ادیةكما ی تم وض ع االفتراض ات . لعام السابقل الموازنةضوء تقدیرات  فيللعام السابق ولیس  المالي

وغیرھ  ا م  ن المؤسس  ات  ال  دوليوالبن  ك  ال  دوليمث  ل ص  ندوق النق  د  الدولی  ة المالی  ةتع  دھا المؤسس  ات  الت  ي الدولی  ةوالتوقع  ات 
لض مان  اإلداريواإلص الح  والمتابعة ووزارة التخطیط المركزيكما یتم التنسیق مع كل من البنك . العالمیة االستثماریةوالبنوك 

 االقتصادیةاالفتراضات  ةاتساق وواقعی

تحقی ق المس تھدفات المالی ة  ةالم ؤثرة عل ى إمكانی  المالی ةھم المخ اطر یتضمن تحدید وتوصیف أل سنويیتم اعداد تقریر نصف  .2
ویتض من التقری ر اھ م . المالیةمع اھم التحدیات المتخذة للتعامل  التصویبیةاو  االحترازیةاإلجراءات مع وبالتوازي  يللعام المعن
المخ  اطر  بتنفی  ذ الموازن  ة وأخی  راً  المرتبط  ةالمخ  اطر  وأ االقتص  ادیةاالفتراض  ات  ف  يانحراف  ات  بأی  ة المرتبط  ة المالی  ةالمخ  اطر 
 .العرضیةبااللتزامات  المرتبطة

 الموازن ةع ن افتراض ات  األساس یةللس لع  العالمی ة م ن مخ اطر تغی ر وانح راف األس عار الموازنة ةاستخدام آلیات التحوط لحمای .3
 ةوج ارى انش اء وح دة متخصص . الموازن ةوق ت اع داد  المتاح ةالتق دیرات  أح دثض وء  ف يیتم أیض ا افتراض ھا  والتي األصیلة
 .المعنیةالجھات  باقيومتكامل وللتنسیق مع  مؤسسيللتعامل مع موضوع التحوط بشكل  المالیةبوزارة 

حی ث تق وم تل ك الوح دة بمس اعدة  المالی ةبش كل مباش ر ل وزیر  تابع ة 2018ع ام  الداخلیة ف يللمراجعة  ةمستقل تم انشاء وحدة .4
مخ  اطر او نق  اط تتطل  ب  ةی  أداء قطاع  ات ومص  الح ال  وزارة وتحدی  د أ ةعل  ى مراجع   المالی  ةواإلدارة العلی  ا ب  وزارة  المالی  ةوزی  ر 

 المص ریة والحكوم ةتحقی ق مس تھدفات ال وزارة  ف يال وزارة تس اھم  قطاعات ومص الح ةو تحسین وبما یضمن ان كافأتصویب 
 .وكذلك العمل على تطویر األداء وتحسینھ بشكل مستمر

المتوق ع  الماليتوقیتاتھا المستھدفة لضمان تحقیق االثر  في الموازنةتتضمنھا  والتيتنفیذ اغلب ومعظم اإلصالحات المستھدفة  .5
 .بالموازنة

تنفی  ذ تل ك المس  تھدفات بش كل دقی  ق  ةالقطاع ات والمص  الح ومتابع  ةلموازن  ة وبع د التنس  یق م ع كاف  ل ةاع داد مس  تھدفات ش ھری .6
 ةبشكل مبكر والتعامل معھا م ن خ الل إج راءات تص ویبی المالیةمخاطر مرتبطة بتحقیق المستھدفات  ةیألضمان تحدید  وشھري

 .ةاو بدیل

بالسوق  بحیث یتم تعدیل األسعارفى تطبیقھا  تدریجیالیة وسیتم التوسع تم اعتماد تطبیق آلیة التسعیر التلقائي للمواد البترو .7
 .مثل تطور سعر خام برنت العالمي وتغیر سعر الصرفلالسعار ومراجعتھا بشكل دوري في ضوء المحددات األساسیة  المحلى

ي یتم بضمانات حكومیة سیتم جاري اعتماد استراتیجیة التعامل والحد من الضمانات الحكومیة بما یضمن بأن االقتراض الذ .8
 .توجیھھ لتمویل مشروعات ذات جدوى وقدرة المقترض على خدمة ھذا الدین بشكل سلیم
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 تقديرات الموازنة العامة على المدى المتوسط: حادى ع  

خف ض العج ز الكل ى  اإلقتص ادى یتطلب تحقیق اإلس تدامة المالی ة واإلس تقرار 
، آخ   ذاً ف   ي 2021/2020خ   الل ع   ام % 6.2بالموازن   ة العام   ة للدول   ة إل   ى نح   و 

 ب   ین اإلص   الحات المالی   ة واإلقتص   ادیة ی   وازنبی   ق برن   امج إقتص   ادى اإلعتب   ار تط
الھیكلی  ة المطل  وب تنفی  ذھا وف  ى نف  س الوق  ت زی  ادة اإلنف  اق عل  ى  ب  رامج التنمی  ة و

البشریة خاصة ف ي مج الى التعل یم والص حة، وزی ادة اإلنف اق عل ى اس تثمارات البنی ة 
س  یة المقدم  ة للم  واطنین، األساس  یة لتحقی  ق نقل  ة ف  ي مس  توى الخ  دمات العام  ة األسا

الب  رامج الت  ى  باإلض  افة إل  ى زی  ادة اإلنف  اق عل  ى ب  رامج الحمای  ة اإلجتماعی  ة وخاص  ة
 .لفئات األولى بالرعایةا تستھدف

ً اإلقتصادى ویتضمن برنامج اإلصالح  م ن المس تھدفات المالی ة والنقدی ة  ع ددا
زان الم دفوعات ودف ع تصحیح اإلختالالت المالیة واختالالت می  الستمرارتم تحدیدھا ی

الثق  ة المحلی  ة والدولی  ة  زی  ادة درج  ةمع  دالت النم  و اإلقتص  ادي والتش  غیل وبالت  الي 
م   ع مراع   اة األبع   اد  برن   امج االص   الحوالت   ي تمث   ل أھ   م المكاس   ب المس   تھدفة م   ن 

  . اإلجتماعیة والتنمویة

مع دالت وتستھدف الحكومة خالل الثالث سنوات المقبلة اإلستمرار فى خف ض 
% 108م ن  بالفع ل الدینمعدالت  تانخفضأجھزة الموازنة العامة للدولة، حیث دین 

وم ن المس تھدف  2018م ن الن اتج المحل ى ف ى یونی و % 97إل ى  2017فى یونیو 
ومن المتوقع أن ی ؤدى ھ ذا . 2022من الناتج بحلول یونیو % 80وصولھ إلى نحو 

ف  ى اس  تدامة المالی  ة الخف  ض الت  دریجى ف  ى مع  دالت ال  دین إل  ى تحقی  ق تحس  ن كبی  ر 
التغییرات الطارئة ف ى مؤش رات االقتص اد الكل ى  التعامل معالعامة ورفع قدرتھا على 

ف  ي زی  ادة  نس  ب المدیونی  ةانخف  اض  یس  اھمكم  ا . المحل  ى والع  المى ف  ى المس  تقبل
تنافسیة االقتصاد المصرى عن طریق الحد من الضغط على أسعار الفائدة، مم ا ی دعم 

الخاص ویخلق فرص عمل حقیقیة ومس تدامة لل داخلین الج دد ف ى استثمارات القطاع 
  . السوق

بحل ول المحل ى اإلجم الى من الن اتج %  80ویتطلب تخفیض رصید الدین إلى 
م ن الن اتج عل ى الم دى % 2 ق درهأول ى فائض استھداف تحقیق  2021/2022عام 

   .المتوسط
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ن ب زی ادة مع دالت خفض عجز الموازنة إل ى جاوسیساھم المسار المستھدف ل

 %89إل ى  لتص ل) محلى وخارجى(تحسن مؤشرات الدین العام  فياإلقتصادى النمو 

، وذل   ك إرتباط   اً 2019/2020خ   الل الع   ام الم   الى اإلجم   الى م   ن الن   اتج المحل   ى 

بإستمرار تطبیق إجراءات الضبط المالى وبما یسھم في توجیھ موارد الدول ة لإلنف اق 

  .اء الدینالتنموى بدالً من خدمة أعب
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ویتطلب ذلك إستمرار تنفیذ اإلجراءات اإلصالحیة ف ي مج االت ترش ید اإلنف اق 

ال یؤثر بشكل مباشر على الفئات األولى بالرعایة مث ل دع م الطاق ة  والذيغیر الفعال 

عل  ى  أفض  للض  ریبیة وتحقی  ق عائ  د ا ى زی  ادة اإلی  رادات الض  ریبیة وغی  روالعم  ل عل  

غی  اب ھ  ذه اإلص  الحات یمك  ن أن یرتف  ع العج  ز الكل  ى أص  ول الدول  ة، حی  ث أن  ھ ف  ى 

اإلس تدامة المالی ة  ال یتحق ق مع ھللموازنة العامة وكذلك الدین الع ام الحك ومى بش كل 

واإلس  تقرار ال  الزم للس  یطرة عل  ى مع  دالت نم  و األس  عار وایج  اد بیئ  ة مناس  بة لنم  و 

  .ىاالقتصادشاط الن
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  :على المدى المتوسط لتحقیق الضبط المالى فىوتتمثل أھم اإلجراءات اإلصالحیة المستھدفة 
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  :ویل المتوقعة على المدى المتوسطمصادر التم

یوضح الجدول التالى افتراضات تمویل احتیاج ات اجھ زة الموازن ة س واء م ن 

 االس   واق المحلی   ة او الدولی   ة وذل   ك ف   ى ض   وء االفتراض   ات االقتص   ادیة المتوقع   ة

  : فى المدى المتوسط والنتائج المالیة المستھدفة

  

  

  

  

2019/20182020/20192021/2020البیان

متوقعموازنةتقدیري
       845,139       820,706       650,694االحتیاجات التمویلیة للعام المالى 

       466,696       445,140       439,206العجز الكلى
       343,631       324,415       179,187سداد القروض المحلیة
         34,812         51,151         32,301سداد القروض األجنبیة

       845,139       820,706       650,694مصادر التمویل  
         74,906         95,550       149,550التمویل الخارجى

                -                -                -قروض من مؤسسات دولیة 
                -         22,750         72,000صندوق النقد الدولى
         74,906         72,800         72,000اصدار سندات دولیة
                -                -            4,500قرض من دولة ألمانیا
                -                -            1,050قرض من دولة فرنسا

                -                -                -قرض من المملكة المتحدة
       770,234       725,156       501,144التمویل المحلى

       311,605       435,093       350,801اصدار أذون خزانة
       458,629       290,062       150,343اصدار سندات خزانة

االحتیاجات  التمویلیة  للعام  المالى  للمدى  المتوسط  (مستھدف)
بالملیون جنیھ

المصدر: وزارة المالیة

*/ یتضمن ھذا المبلغ سداد لسندات صفریة الكوبون وجاري التفاوض مع البنوك على استدعاء 100 ملیار جنیھ 
منھا فى العام المالى 2020/2019  و100 ملیار جنیھ أخرى فى العام المالى 2021/2020 وإصدار سندات 

جدیدة طویلة األجل بدالً  منھا وھو ما سیحقق خفض في قیمة سداد القروض المحلیة خالل العامین.

* *
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  االستراتیجیة لوزارة المالیة الخطة
، وتتوافق مع خطة عمل الحكومة 2030استراتیجیة خاصة بھا منبثقة من خطة مصر  خطةانتھت وزارة المالیة من وضع  

وقد تم . یة، وترتكز على رؤیة واضحة لمستقبل واعد یٌحقق معدالت تنمیة مستدامة ویٌعزز من تنافسیة االقتصاد المصريوالتكلیفات الرئاس
ورؤساء كافة  االیرادیةوقیادات المصالح  سواء القیادات العلیا والقیادات التنفیذیةالوزارة  من خالل قیاداتاالستراتیجیة  تلك صیاغة

  .، باإلضافة إلى العاملین باإلدارة الوسطىبھا ت المركزیةقطاعات ورؤساء اإلداراال

ً نخطط، نعمل، ننجح"وفى ھذا اإلطار، قامت الوزارة بعقد سلسلة من الملتقیات وورش العمل تحت شعار  طة ارإلعداد الخ" معا
جداول زمنیة لتنفیذھا وتحدید االستراتیجیة وصیاغتھا بشكل علمي سلیم، والتأكید على أن تتضمن مھام وإجراءات إصالحیة محددة و

وفى ضوء . ستدامالمعنیین بتنفیذھا، باإلضافة إلى مؤشرات األداء التي یمكن من خاللھا قیاس النتائج الٌمحققة ومراجعتھا بشكل دوري مٌ 
تخدم لضبط األداء الذي یٌعتبر من أھم األسالیب والتقنیات التي تٌس" بطاقات األداء المتوازن"ذلك، اعتمدت وزارة المالیة نموذج 

  . االستراتیجي

  وقد حرصت وزارة المالیة خالل العملیة التشاوریة إلعداد الخارطة االستراتیجیة على اتباع منھج ھرمي 
Top Down Bottom Up Approach ومراعاة جمیع السیاسات والتشریعات والمھام ذات الصلة المسئولة عنھا الوزارة عند وضع ،

  .، مع األخذ في االعتبار التحدیات والفرص التي تواجھھا البالد باإلضافة إلى اإلمكانیات المتاحةطة االستراتیجیةارالخ

ساعة تدریبیة، باإلضافة  56استغرقت ات دورات تدریبیة على التخطیط االستراتیجي للقیادعدة تلك الملتقیات، تم عقد ل ولإلعداد  
  .  موظف 200ركة أكثر من بمشا الخطة االستراتیجیة لوضعساعة عمل  104 إلى

  :كما یلي وضع رؤیة ورسالة وقیم واضحة لوزارة المالیةعلى تلك الجھود المبذولة بأیدي كوادر الوزارة قد أثمرت و

  وزارة الرؤیة 
  ".حتذى بھ على الخریطة العالمیةحتذى بھ على المستوى اإلقلیمي والعالمي، اقتصاد مصري رائد، یُ جھاز حكومي رائد، نموذج یُ "

  وزارة الرسالة 
رسم وتنفیذ السیاسات المالیة واالقتصادیة للدولة بما یحقق النمو االقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزیع العادل والكفء لموارد "

  ".دمةالدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي یحقق رفاھیة المجتمع ویحمي مصالح الدولة العلیا وأمنھا القومي ویحفظ حقوق األجیال القا

  وزارة القیم 
  ".االحترام، االبتكار، التعاون، التواصل والشفافیة"

ھدف استراتیجي فرعى، وینبثق  18ثالثة أھداف رئیسیة یتم تحقیقھم من خالل  وترتكز خارطة وزارة المالیة االستراتیجیة على
  . مبادرة استراتیجیة على مستوى اإلدارات الوسطى 652ھدف استراتیجي على مستوى كافة القطاعات المختلفة، باإلضافة إلى  188منھم 

  األھداف االستراتیجیة الرئیسیة للوزارة
 .استقرار الوضع المالي وتحجیم العجز والدین .1

 .الكفاءة والفاعلیة في تحصیل وتخصیص وصرف موارد الدولة .2

 .الحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام .3

قد بدأت في عام  اإلدارة االستراتیجیة وتوحید رؤى القیادات والعاملین بھااء مبادئ جدیر بالذكر، بأن جھود وزارة المالیة إلرسو
تحسین جودة تلك االستراتیجیة  ىوقد تم العمل عل. 2017ونتج عنھا أول مسودة لخطة استراتیجیة موحدة لوزارة المالیة عام ، 2016

ویوضح الشكل . 2019ارة المالیة والتي أعلن عنھا فى مارس وھو ما أثمر عن االعالن عن استراتیجیة محدثة عصریة ومتسقة لوز
  . التالى اھم اھداف وزارة المالیة والبرامج الفرعیة المستھدفة من قبل كافة القطاعات والمصالح لتحقیق اھداف وزارة المالیة الرئیسیة
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