
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

التمھيدى المالي البيان

للدولة العامة الموازنة لمشروع

٢٠١٩/٢٠٢٠ المالى للعام
والبشرية اإلقتصادية التنمية موازنة

 العربية مصر جمھورية

 المالية وزارة

٢٠١٩ مارس  



 

 
 
 

 

  تقدمي

 واذلى يمت ٕاصداره ىف ٢٠١٩/٢٠٢٠ملرشوع املوازنة العامة لدلوةل للعام املاىل رؤية وزارة املالية     يسـتعرض هذا التقرير 
وينص ادلسـتور عىل ٔان . تسـبق إالعداد الهناىئ للبيان املاىل ملرشوع املوازنة العامة ادلوةل قبل ٕاحالته للمناقشة ىف الربملانمرحةل 

 يوًما عىل أالقل من بدء السـنة املالية وذكل متهيدا ٩٠ب قبل يمت عرض مرشوعا اخلطة واملوازنة العامة لدلوةل عىل جملس النوا
والهدف . ٕالصدار املوازنة بقانون بعد ٕادخال اكفة التعديالت الىت قد تنشأ نتيجة املناقشات بهناية شهر يونيو من لك عام

ر للتواصل اجملمتعى ادلامئ  ومد جسو ٕاطالع املواطن املرصى وٕارشاكه ىف رؤية احلكومة املرصيةأالسايس من هذا التقرير هو 
 لعرض ٔاحدث توهجات السـياسة املالية لدلوةل املزمع تنفيذها مبوازنة العام املاىل القادم وكذا ٔامه إالفرتاضات المكية والرئيسـية معه

نفاق العام  ؤامه إالجراءات إالصالحية ؤاولوايت االٕ ٢٠١٩/٢٠٢٠الىت قد بين علهيا مرشوع املوازنة العامة لدلوةل للعام املاىل 
  .وتعظمي املوارد والربامج إالجامتعية ومسـهتدفات السـياسة املالية املطلوب حتقيقها خالل العام املاىل القادم

عىل حتقيق التمنية  تركزي ادلوةل ٢٠١٩/٢٠٢٠مرشوع موازنة العام املاىل      وتوحض توهجات السـياسة املالية لدلوةل ىف 
فاءته إالنتاجية من خالل إالنفاق عىل متويل برامج ٕاصالح منظومة التعلمي وبرامج حتسني  وتمنية إالنسان ورفع كالبرشية

 مع العمل عىل تطوير منظومة أالجور واملعاشات اخلدمات الصحية وزايدة خمصصات التدريب وتأهيل الشـباب لسوق العمل
جذرية عىل لك من الصعيد إالدارى  حداث ٕاصالحاتإالهامتم بتعميق إالصالحات من خالل إ ، ابٕالضافة ٕاىل وامحلاية إالجامتعية

، واحلرص عىل تطوير املنظومة الرضيبية مع اسـتقرار القوانني احلالية وتوسـيع القاعدة الرضيبية والتوسع ىف التحصيل واملؤسىس
 خلق فرص معل جديدة ، والرتكزي عىل حتفزي  إالستامثر مما يسهم ىفإاللكرتوىن والعمل عىل تطوير املنظومة امجلركيةوالسداد 

 .تسامه ىف حتسني معيشة املواطنني وحماربة الفقر وزايدة ادلخول

وضع إالقتصاد ىف مساره  ىف خمتلف اجملاالت هبدف إالجراءات الاصالحيةلقد قامت احلكومة ابلفعل إبختاذ العديد من    
حدوث حتول جذرى ىف جنازات امللموسة تضمنت وقد سامه ذكل ىف حتقيق العديد من االٕ .   حنو ٔاداء يواكب ٕاماكانتهالصحيح

 ويتحول ٔاداء بعض وتنوع مصادره ليصبح إالستامثر والصادرات احملراكت الرئيسـية للمنو بدًال من إالسـهتالك فقط مصادر المنو
 الصناعات  ابٕالضافة ٕاىل زايدة ٕاسهام قطاعاسهام سلىب ٕاىل اسهام اجياىب اكلسـياحة والغاز الطبيعىالقطاعات الرئيسـية من 

كام أن بشائر جناح . التحويلية ىف معدل المنو احملقق؛ فضًال عن حتفزي الصادرات وتعميق املكون احملىل عوضًا عن إالسـترياد
السـياسة املالية احلالية تظهر ىف اسـمترا حتقيق فائض ٔاوىل ىف املوازنة العامة لدلوةل  ٔالول مرة منذ مخسة عرش عامًا، وٕاجتاه ادلين 

 . حيث اخنفض بنحو عرش نقاط مئوية٢٠١٧/٢٠١٨ىل مسار نزويل ٔالول مرة منذ سـنوات ىف عام العام إ 

وتسعى وزارة املالية ٔان يكون هذا التقرير ٔاساسًا لتبادل االٓراء حول السـياسات اليت تتبناها احلكومة، حيث تأخذ 

          طار وذكل من خالل املوقع إاللكرتوىن التفاعىلوزارة املالية بعني إالعتبار واجلدية اكفة االٓراء الىت تتلقاها ىف هذا االٕ 

eg.gov.budget.www. 

 

 وزير املالية         

 

محمد معيط



 

 
 
 

 

 

 

 تنبيه
حبق ملالية وزارة احتتفظ  و  وقت ٕاعداده،تعمتد التحليالت وأالرقام الواردة ىف هذا التقرير عىل املعلومات املتاحة ىف

 . جديدة جوهريةحتديث ومراجعة حمتوى هذه الوثيقة ىف ضوء حدوث ٔاية تطورات
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 جدول احملتوايت

 تقدمي

 املواطن ٔاوالً :  ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة  - .الرؤية: ٔاوالً 

 ٕالصالحات اجلذرية الهيلكية واملؤسسـيةحتقيق متطلبات التمنية البرشية مع ٕاسـمترار ا                

 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠     ما هو اجلديد ابملوازنة العامة لدلوةل للعام املاىل 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ٔامه إالجراءات إالصالحية مبوازنة العام املاىل      

   ٢٠١٩/٢٠٢٠أالهداف المكية وإالفرتاضات الرئيسـية ملرشوع موازنة : اثنياً 

   معدالت المنو والبطاةل .١

 معدالت العجز وادلين احلكوىم .٢

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ٔامه توهجات السـياسة املالية ىف مرشوع موازنة  : اثلثاً 

  سـياسات ٕاصالح املالية العامة .١

 إالنفاق العام عىل جانب  .٢

 عىل جاب إاليرادات العامة  .٣

 جمال ٕاصالح منظومة أالجور واملعاشات وامحلاية إالجامتعية .٤

 ٢٠١٩/٢٠٢٠  اخملاطر املالية ملوازنة: رابعاً 
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 :التالية المعدالت تحقيق ٢٠١٩/٢٠٢٠ المالى للعام العامة الموازنة مشروع دفيستھ

 

 تقدمي
 ...الرؤية: ٔاوالً 

 حتقيق متطلبات التمنية البرشية مع ٕاسـمترار إالصالحات اجلذرية الهيلكية واملؤسسـية
 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠ما هو اجلديد ىف موازنة العام املاىل 

  

 

 

: املواطن ٔاوالً ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة   



 

٣ 
 

 ويأىت ذكل ٕاسـتكامًال ملا بدٔاانه من ٕاصالح ٕاقتصادى شامل خالل العاميني السابقني

ٕان برانمج إالصالح إالقتصادى اذلى تطبقه ادلوةل املرصية منذ عام 
فقد .  قد ٔالقى باآثره إالجيابة عىل عدد من احملاور الهامة٢٠١٦

سامهت إالصالحات املالية وإالقتصادية ىف خلق صامم ٔامان ساعد 
اطر إالقتصادية العاملية إالقتصاد املرصى ىف التغلب عىل وجماهبة اخمل

خلق القدرة املالية كام ساعد عىل . الىت تشهدها أالسواق اخلارجية
 من الالزمة لتوفري السلع واخلدمات إالسرتاتيجية للمواطن املرصى

سلع غذائية ومرافق والىت قد عاىن املواطن املرصى من عدم توافرها 
عدم وجود مساحة خالل الفرتة السابقة لتنفيذ الربانمج إالصالىح و 

مالية اكفية لٕالنفاق عىل حتسني اخلدمات الصحية تضمن توافر 
أالدوية واملسـتلزمات العالجية والطبية، وكذا اخلدمات التعلميية 

وبعد مرور ٔاربعة ٔاعوام من برانمج إالصالح . ومرشوعات إالساكن
وتلعب . جنحت ادلوةل املرصية ىف خلق تكل القدرة املاليةإالقتصادى 

ياسة املالية دورًا هامًا ىف هذا إالطار من خالل سعهيا حنو السـ 
خفض معدالت جعز املوازنة العامة وادلين من انحية، وحتقيق التمنية 

 .وخلق فرص العمل وحتسني حياة إالنسان
 

 : الرؤية متوسط املدي-احملاور الرئيسـية لربانمج إالصالح إالقتصادى الشامل

 والنقدية مبا يضمن زايدة إالستامثرات وحتقيق حتقيق اسـتقرار يف مؤرشات الاقتصاد اللكى لضامن اتساق وتاكمل السـياسات املالية .١
مناسب واكىف للقطاع اخلاص والرتكزي عىل خفض معدالت العجز وادلين العام وجحم الاقرتاض احلكويم لتوفري متويل . التمنية الشامةل

ولمتويل املرشوعات إالنتاجية الكربى الىت تسـهتدفها ادلوةل، 
والعمل عىل تقليص جفوة مزيان املدفوعات، وتعزيز قدرة 
البنك املركزي املرصي عىل ٕادارة نظام مرن لسعر الرصف 
والتحول التدرجيي ٕاىل نظام يسـهتدف معدالت تضخم 

 .قيقية للمواطننيمنخفضة للحفاظ عىل ادلخول احل 
 
تبىن وتعزيز ٕاصالحات هيلكية تعمتد عىل اجياد حوافز  .٢

لتطوير هيلك الاقتصاد وهتدف ٕاىل زايدة معدالت جديدة 
 مع املشالك الهيلكية اليت حتد من التمنية مثل البريوقراطية وارتفاع إالنتاجية ورفع التنافسـية من خالل التعامل جبدية غري مسـبوقة

، خلق بنية حتتية متطورةكام يسـهتدف الربانمج . وزايدة املوارد املوهجة ٔالنشطة الصناعة والتصدير والاستامثرتلكفة إالنتاج، 
 .تمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة ؤانشطة رايدة أالعاملوالاسـمترار ىف هجود 

 
طبقات الاقل دخًال والطبقات املتوسطة مبا حيقق  والقادرة عىل حامية ال العمل عىل ٕاجياد شـبكة من برامج امحلاية الاجامتعية الفعاةل .٣

واجياد منظومة تعلميية متطورة وتوجيه مزيد من املوارد لتطوير . اسـتفادة امجليع من مثار التمنية احملققةعداةل التوزيع وبشلك يضمن 
ىل حتسني املنظومة الصحية  والعمل ع.املنافسة والابتاكر وتضمن قدرة الشـباب املرصى عىل وحديثة تؤهل الشـباب لسوق العمل
 .تطبيق نظام التأمني الصحى الشاملومسـتوى اخلدمات املقدمة مع بدء 

 

المدى متوسطة الرؤية - المالية ةالسياسمنطلقات

خفض معدالت العجز والدين العام لتصل إلى -١
. مستويات منخفضة ومستدامة

زيادة الموارد من خالل توسيع قاعدة االيرادات -٢
الضريبية وغير الضريبية وربطھا بالنشاط 

. االقتصادي

رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات االنفاق العام -٣
لصالح القاعدة العريضة من المواطنين وإتباع 

سياسات توزيعية وحمائية أكثر كفاءة وعدالة سواء 
.من الناحية الجغرافية أو من حيث اإلستھداف

المساھمة فى دفع النشاط اإلقتصادى وزيادة -٤
قدرة اإلقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية
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  ٢٠١٩/٢٠٢٠ٔامه إالجراءات إالصالحية مبوازنة العام املاىل 

 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠أالهداف المكية والافرتاضات الرئيسـية ملرشوع موازنة : اثنياً 

 ٢٠١٩ ٔاداء إالقتصاد العاملى  

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢البيان

االقتصاد العالمي

٣٫٧٣٣٣٫٦٥٤٣٫٦٦١٣٫٦٤٤٣٫٥٧٥معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
٣٫٧٨١٣٫٨٢٦٣٫٥٩٣٫٤١٤٣٫٣٥٤معدل التضخم (%)

٤٫١٧٦٣٫٩٩٦٤٫٠٦٥٣٫٨٦٥٣٫٧٥٨معدل نمو التجارة في السلع و الخدمات (%)
االتحاد األوروبي

٢٫٢٢٫٠٣٢١٫٨١٣١٫٧٣١١٫٦٦٥معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
١٫٩٣١١٫٩٠٣١٫٩٤٣٢٫٠٢٥٢٫٠٩٩معدل التضخم (%)

ادات النامية األسواق الناشئة و االقتص
٤٫٦٨٢٤٫٦٨٣٤٫٩٢٩٤٫٨٨٤٤٫٨٢٤معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)

٥٫٠٤٨٥٫١٥٧٤٫٦٣٤٤٫٣٤٧٤٫١٩٣معدل التضخم (%)
اسيا

٦٫٥٢٢٦٫٣٠٧٦٫٤١٦٦٫٣٠٩٦٫١٧٦معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
٣٫٠٠٩٣٫٢٠٧٣٫٢٨٩٣٫٢٦٥٣٫٢٦٣معدل التضخم (%)

الشرق األوسط و شمال أفريقيا
٢٫٠٠٣٢٫٥٤٦٢٫٩٢١٢٫٩٦٧٣٫٠٣٣معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)

١١٫٧٨٦١٠٫٦١٨٨٫٥٣٥٧٫٠٣٢٦٫٣٤٨معدل التضخم (%)
والصحراء الكبرى     افريقيا 

٣٫٠٦٦٣٫٧٦١٣٫٩٠٨٣٫٩٤٧٣٫٨٧٨معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
٨٫٦١٤٨٫٤٨٧٧٫٨٤٨٧٫٩٣٥٧٫٧٧٦معدل التضخم (%)

آفاق االقتصاد العالمي 
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 بناءًا عىل معدالت المنو العاملية املتوقعة ومع أالخذ يف الاعتبار عدد من ٢٠١٩/٢٠٢٠يمت ٕاعداد مرشوع املوازنة العامة لدلوةل للعام املاىل 

نزوًال من % ٣.٦٥ ليمنو بنحو ٢٠١٩ تباطؤ وترية النشاط الاقتصادي العاملي يف عام مفن املتوقع.اخملاطر اليت يشهدها الاقتصاد العاملي 

كام تعمتد املسارات املتوقعة . ٢٠١٩خالل عام % ٤كام ٔانه من املتوقع ثبات معدالت منو التجارة ادلولية عند .  ٢٠١٨ىف عام % ٣.٧٣

. قتصادات املتقدمة وعىل مسارات السـياسات الاقتصادية اللكية املتبعةٔالسعار الفائدة بشلك كبري عىل تطورات النشاط الاقتصادي ىف الا

ففي ظل التوقعات بتبين الوالايت املتحدة أالمريكية لسـياسات مالية توسعية لتحفزي المنو الاقتصادي واجتاه توقعات التضخم ىف أالجل الطويل 

ات ٔارسع لتشديد السـياسة النقدية خلفض مسـتوايت التضخم وهو ما قد يتوقع حنو الارتفاع، قد يتجه البنك الفيدرايل أالمرييك ٕاىل تبىن مسار 

  .٢٠١٩عىل ضوئه رفع ٔاسعار الفائدة الٔكرث من جوةل خالل عام 
 

حيث تشري التقديرات ٔان التباطؤ اذلي سوف تشهده معدالت منو الاقتصاد العاملي يأيت يف ضوء أالاثر السلبية لزايدات الرسوم امجلركية اليت 

 .تراجع النشاط إالقتصادى يف الاسواق املالية العامليةٕاىل رهتا الوالايت املتحدة والصني يف مطلع ذكل العام، ابٕالضافة قر 

 

 :ومن ٔامه خماطر إالقتصاد العاملى الىت قد تؤثر عىل الاقتصاد املرصى وعىل تقديرات املوازنة

والر أالمريىك بشلك كبري يؤدى اىل زايدة التدفقات املالية دلاخل الوالايت قيام البنك الفيدراىل الامريىك برفع ٔاسعار الفائدة عىل ادل .١

 .املتحدة وخفض قمية التدفقات املالية املوهجة لدلول الناشـئة والنامية

ين التحوالت السـياسـية الىت تشهدها عدد من الاقتصادات مبنطقة الرشق الاوسط والىت قد يكون لها تداعيات سلبية عىل نظرة املستمثر  .٢

 .للمنطقة وعىل حركة التجارة والتدفقات املالية للمنطقة

تداعيات خروج بريطانيا من الاحتاد أالوروىب وتأثريها احملمتل عىل حركة التجارة من وٕاىل ٔاورواب وعىل معدالت المنو احملققة ابلقارة والىت  .٣

 .تعترب الرشيك التجارى والاستامثرى الرئيىس ملرص

الوالايت املتحدة أالمريكية والصني ويه ما قد تؤثر سلبًا عىل فرص المنو والتشغيل ىف عدد من ادلول املتقدمة التوترات التجارية بني  .٤

 .والنامية

تغري سعر الرصف احملىل عن املسـتوايت احلالية مبا هل ٔاثر عىل إاليرادات واملرصوفات ادلوالرية ٕاكيرادات قناة السويس والهيئة العامة  .٥

 . المتوينية ودمع الطاقةللبرتول ودمع السلع
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٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩

مستھدفمتوقعفعلىفعلى

الناتج المحلى 
اإلجمالى - مليار جنيه 

١/

٣،٤٧٠٤،٤٣٧٫٤٥،٢٥٦٦،١٦٣

معدل النمو الحقيقى 
للناتج المحلى 

اإلجمالى (% ) /١

٤٫٢٥٫٣٥٫٦٦

متوسط سعر الفائدة 
على األذون والسندات 

الحكومية (% )
١٨١٨٫٥١٨١٥٫٥

متوسط سعر برميل 

برنت/٢ (دوالر / 
برميل)

٥٠٦٤٧٠٦٨

متوسط سعر القمح 

األمريكي/٣ (دوالر)
١٨٩٫٦١٨٥٫٦١٨٤٫٢٢١٤

ة وزارة المالي المصدر:

أھم االفتراضات االقتصادية على المدى المتوسط

البيان

ط ع وزارة التخطي ١/ تقديرات أولية سيتم مراجعتھا م

اق  رير اّف ى تق ترول ف ٢/ تم توقع سعر برميل البرنت مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألسعار الب
ة. ة الدولي كما يتم أيضاً اإلسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالي المى. اإلقتصاد الع

اد  ة AHDB. كما يتم أيضاً اإلسترش ى البورصة العالمي ة ف ٣/ تم توقع سعر القمح األمريكى مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية المتداول
ة. بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولي

 

 
   معدالت المنو والبطاةل .١

 حتقيق منو مع الرتكزي عىل% ٦ عىل زايدة معدالت المنو لتحقق ٢٠١٩/٢٠٢٠تقوم افرتاضات ٔاداء الاقتصاد املرصى خالل العام املاىل القادم 

احتواىئ شامل كثيف التشغيل تنعكس ااثره عىل خمتلف فئات اجملمتع، ذلا تسـهتدف احلكومة خلق فرص معل تسـتوعب ٔاعداد ادلاخلني اجلدد 

 .يف املدى املتوسط% ٨-٧سـنواي لسوق العمل وتسمح ىف نفس الوقت خبفض معدالت البطاةل بشلك مسـمتر لتصل ٕاىل 

 

اإلدارىواإلصالح لمتابعةوا التخطيط وزارة:المصدر
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 معدالت العجز وادلين احلكوىم  .٢

 حبلول% ٨٥-٨٠تسـهتدف احلكومة عىل مدار الثالث سـنوات املقبةل اخلفض التدرجيي ملعدل ادلين العام كنسـبة من الناجت احملىل ليصل اىل 

ويسـهتدف مرشوع املوازنة  .٢٠٢٢/٢٠٢١من الناجت حىت % ٢، وكذكل حتقيق فائض ٔاوىل سـنوي مسـتدام ىف حدود ٢٠٢٢هناية يونيو 

.  من الناجت احملىل% ٢من الناجت احملىل وهو ما يتطلب حتقيق فائض اوىل قدره % ٨٩ خفض معدل ادلين العام اىل ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة لعام 

 وزايدة نسـبة الايرادات الرضيبية من اجلهات ٢٠١٩/٢٠٢٠من الناجت احمليل يف % ٧.٢خفض العجز اللكي ليصل ٕاىل كام تسـهتدف املوازنة 

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠من الناجت احمليل يف % ١١لتصل ٕاىل % ٠.٥الغري سـيادية للناجت بنحو 
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 ٢٠١٩/٢٠٢٠ٔامه توهجات السـياسة املالية ىف مرشوع موازنة : اثلثاً 
 

  ية العامةسـياسات ٕاصالح املال  -١

تعترب السـياسة املالية ٕاحدى الراكئز وأالدوات الرئيسـية لربانمج إالصالح الاقتصادي الشامل اذلي تتبناه احلكومة نظرا ٔالمهيهتا يف حتقيق 

نة العامة لدلوةل وادلين العام عىل املدى اسـتقرار مؤرشات الاقتصاد اللكي من خالل حتقيق الضبط املايل واسـتدامة مؤرشات جعز املواز 

ويركز إالصالح املاىل . املتوسط ابٕالضافة اىل دورها ومسامههتا يف حتفزي النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة امحلاية الاجامتعية

صة يف جماىل التعلمي والصحة والثقافة، وزايدة عىل حتقيق التوازن بني إالصالحات الهيلكية و زايدة إالنفاق عىل  برامج التمنية البرشية خا

إالنفاق عىل استامثرات البنية أالساسـية لتحقيق نقةل ملموسة يف مسـتوى اخلدمات العامة أالساسـية املقدمة للمواطنني، ابٕالضافة ٕاىل زايدة 

 . إالصالحات إالقتصادية الرضورية عىل املواطنإالنفاق عىل برامج امحلاية إالجامتعية املوهجه للفئات أالوىل ابلرعاية لتقليل عبء واآثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩
مشروع موازنةتقديراتفعلياتفعلياتفعليات

٤٩١٫٥٦٥٩٫٢٨٢١٫١٩٦٨٫٦١،١٣٤٫٤إجمالي االيرادات

١٧% ١٨% ٢٥% ٣٤% ٦% معدل النمو (% )

٣٥٢٫٣٤٦٢٫٠٦٢٩٫٣٧٥٥٫٠٨٥٦٫٦       الضرائب

١٣% ٢٠% ٣٦%٣١%١٥%       معدل النمو (% )
١٣٩٫٢١٩٧٫٢١٩١٫٨٢١٣٫٦٢٧٧٫٨      ايرادات غير ضريبية

٨١٧٫٨١،٠٣١٫٩١،٢٤٤٫٤١،٤٠٣٫٤١،٥٧٤٫٦إجمالي المصروفات

١٢% ١٣% ٢١% ٢٦% ١٢% معدل النمو (% )

صافى حيازة االصول 
المالية

١٣٫١٦٫٨٩٫٣٣٫٨٥٫٠

٣٣٩٫٥٣٧٩٫٦٤٣٢٫٦٤٤٠٫٠٤٤٥٫١العجز الكلي المستھدف

نسبة للناتج المحلي 
اإلجمالي (%)

%٧٫٢%٨٫٤%٩٫٧%١٠٫٩%١٢٫٥

العجز أو الفائض األولي 
المستھدف

٤٫٩١٠٢١٢٤‐٦٣‐٩٥٫٩

نسبة للناتج المحلي 
اإلجمالي (%)

%٢٫٠%٢٫٠%٠٫١%‐١٫٨%‐٣٫٥

جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة
مليار جنيه

وزارة المالية المصدر:

من الناتج المحلى بدون % ١٦٫٥العجز كان سيصل الى إجمالي ، وھو ما يعنى ان )من الناتج% ٤٫٥(مليار جنيه  ٩٦تتضمن منح بقيمة * 
.تلك المنح االستثنائية 
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  عىل جانب إالنفاق العام -٢

عىل ترشـيد الانفاق وحتقيق مسـهتدفات خفض واسـتدامة مؤرشات املالية العامة،  ٢٠١٩/٢٠٢٠تستند سـياسات إالنفاق العام مبوازنة  

دفع النشاط الاقتصادى خللق فرص معل حقيقة، وحتسني جودة اخلدمات العامة ورفع كفاءة إالنفاق عىل ولكن ابلتوازي مع العمل عىل 

ٕاسـتكامل هجود ٕاعادة ترتيب ٔاولوايت إالنفاق العام لصاحل القاعدة العريضة من وهو ما سيمت حتقيقه من خالل . برامج امحلاية الاجامتعية

 سـياسات توزيعية ٔاكرث كفاءة وعداةل سواء من الناحية اجلغرافية ٔاو من حيث إالسـهتداف املواطنني مبا يضمن كفاءة إالنفاق  وٕاتباع

ولكونه امر رضورى لتحقيق الضبط املاىل املسـهتدف وخلفض معدالت ادلين العام ىف املدى املتوسط وخلق مساحة مالية ىف املسـتقبل 

 المنو وخلق فرص معل حقيقية ومبا يسمح بزايدة إالنفاق اخملصص لتطوير تسمح بزايدة الانفاق الاستامثرى القادر عىل املسامهة ىف حتقيق

اخلدمات العامة، وٕاسـتكامل املرشوعات الكربى لتطوير البنية التحتية وىف مقدمهتا النقل واملواصالت العامة، ومياه الرشب والرصف 

امثر يف رٔاس املال البرشي من خالل زايدة إالنفاق اخملصص ابٕالضافة ٕاىل زايدة إالست. الصحى، وتطوير العشوائيات، وإالساكن إالجامتعى

للتعلمي والصحة والبحث العلمى وفقًا لالسـتحقاقات ادلسـتورية وكذكل اخذًا يف الاعتبار تنفيذ بعض القوانني وإالصالحات املسـهتدفة 

 .مثل قانون التامني الصحى الشامل
 

ء املسـهتدفات والافرتاضات الاقتصادية وكذكل املسـهتدفات اخلاصة جبمةل الايرادات العامة الرضيبية وغري الرضيبية املتوقع ىف ضو و

فيجب الا يتعدى جحم ، ٢٠٢٠ىف يونيو % ٨٩حتصيلها، وكذكل اسـهتداف خفض نسـبة دين ٔاهجزة املوازنة العامة للناجت لتصل اىل 

معدل منو للمرصوفات ىف ؤان يكون .   مليار جنيه١٠٠٥ حنو ٢٠١٩/٢٠٢٠لفوائد مبرشوع موازنة املرصوفات العامة عدا مدفوعات ا

 وسيسمح هذا احلد الاقىص .املدى املتوسط يقل عن معدل منو إاليرادات العامة وهو ٔامر رضورى لتحقيق الضبط املاىل املسـهتدف

  .ىل إالجاميلمن الناجت احمل% ٢لٕالنفاق حتقيق الفائض أالوىل املسـهتدف بنحو 
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   إالنفاق العام جانب عىل السـياسات إالصالحية اخملطط تنفيذها ىف املوازنةٔامه 

ن ٔاحد روافد التمنية الاقتصادية نظرًا حلجم أالموال العامة الىت يمت ختصيصها  ويعترب هذا القانو تعديل قانون املناقصات واملزايدات .١

ورصفها لتسـيري املرفق العام وتقدمي اخلدمات العامة ابٕالضافة ٕاىل كونه وسـيةل من وسائل احلفاظ عىل املال العام وآلية فعاةل لتحسني 

 تنفيذ خططهم وبراجمهم ومشاريعهم وتقدمي خدماهتم وفق ٔاطر وهمام أالداء الاقتصادى واملاىل والفىن جلهات ادلوةل حيث متكهنم من

ومتطلبات موثقة تتسم ابلوضوح وحتدد الزتامات ٔاطرافها بأكرب قدر من ادلقة كام حيقق التوازن بني حقوق والزتامات ٔاطراف التعاقد 

 .ويدمع تمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة بشلك مبارش
 

 .وتطبيق برانمج التأمني الصحى الشامل) وخاصة التعلمي الفىن(مي التعلدمع برانمج ٕاصالح  .٢
  

 .وبرامج التشغيل لزايدة فرص العمل املتاحةدمع برانمج ٕاصالح سوق العمل  .٣
 

 مع ٕاجراء بعض التعديالت الترشيعية والتنفيذية PPP التوسع يف متويل املرشوعات بنظام املشاركة بني القطاع العام واخلاص  .٤

 الطرح والتعاقد لدلفع بتنفيذ املرشوعات الاستامثرية مبرص ووضع املعايري واحملددات الىت تناسب تنفيذ املرشوعات من لتقليص مدة

 واسـتخدام تكل املعايري عند حتديد املوازنة الاستامثرية لدلوةل لك عام للتأكد من تنفيذ اكفة املرشوعات املناسـبة PPPخالل آلية 

توىل احلكومة امهية و اولوية ملرشوعات الرصف الصحي و حتلية املياه و النقل و املواصالت و الصحة و و . وفقًا للمعايري احملددة

 طويةل الاجل من خالل انشاء  PPPال التعلمي، هذا ابالضافة اىل التوسع يف بناء القدرات ابلهيئات و الوزارات الدارة مرشوعات

بالموازنة العام اإلنفاق جانب على اإلصالح سياسات أولويات  
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 كام سيمت اختاذ PPPص باكفة اجلهات اليت دلهيا مشاريع مزمع طرهحا من خالل الوحدات فرعية للمشاركة بني القطاعني العام واخلا

 .تدابري من شأهنا حتفزي املؤسسات ادلولية و صناديق المتويل السـيادية الاقلميية لمتويل تنفيذ املرشوعات املشاركة
 

 .ظومة أالجور والسـيطرة عىل معدالت منوهابشلك فعال مع اسـمترار العمل عىل تطوير مناسـمترار تطبيق قانون اخلدمة املدنية  .٥
 

وتشمل ميكنة مدفوعات أالجور ٕاىل جانب ميكنة اكفة املعامالت احلكومية عىل القيام إبصالحات لرفع كفاءة ٕادارة نظم املالية العامة  .٦

وايت مع ضامن حتقيق جانىب إالنفاق وإاليراد والتحول التدرجيى لوضع املوازنة بشلك اسرتاتيجى حبيث تعكس املرصوفات أالول

 وقانون املوازنة العامة ١٩٨١ لعام ١٢٧الاسـتدامة املالية، وٕاعداد قانون جديد للاملية العامة حيل حمل قانون احملاسـبة احلكومية رمق 

 .١٩٧٣ لعام ٥٣رمق 
 

 :تطوير ٔاسلوب ٕاعداد وتنفيذ املوازنة العامة لدلوةل وذكل عن طريق .٧
 

     تطبيق موازنة الربامج وأالداء   )أ 

وهبدف ٕاىل تعظمي العائد عىل املرصوفات وحتقيق ٔاكرب اسـتغالل ممكن ملوارد ادلوةل مبا حيقق ٔاكرب نفع للمجمتع، واسـتكامال ملا مت خالل 

 من ٕاجراءات لتطبيق نظام موازنة الربامج وأالداء جبانب موازنة البنود وفقا للتقسـمي الاقتصادي لوزارات ٢٠١٧/٢٠١٨العام املايل 

والساكن، والنقل،  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، و إالساكن واملرافق واجملمتعات العمرانية، والتعلمي العايل والبحث الصحة 

العلمي، و الرتبية والتعلمي الفىن، ووزارة التضامن الاجامتعي، وعىل الرمغ من ٕادراك وزارة املالية ٕاىل ٔان هذا إالصالح الهيلكي 

 وإالعداد حيث قد تسـتغرق معلية التطبيق الاكمل ملوازنة الربامج وأالداء عدة سـنوات مثلام تشري جتارب يتطلب الكثري من اجلهد

ادلول أالخرى، فتؤكد ٔانه ليس هناك وقت ٔاكرث احتياجًا من الوقت احلايل السـتكامل هذه إالجراءات ومبا حيقق أكرب اسـتفادة من 

 . موارد ادلوةل والتأكد من فاعلية النفقة
 

 GFMISكامل تطبيق وتطوير نظام ٕادارة املعلومات املالية احلكومية اسـت )ب 

ىف ٕاطار خطة وزارة املالية إبصالح ٕادارة املالية العامة والىت من ٔامه بنودها  ميكنة اكفة مراحل ٕاعداد ومتابعة وتنفيذ املوازنة العامة 

وجية، فقد ٕانهتت وزارة املالية من تطبيق نظام ٕادارة املعلومات لدلوةل واحلساابت اخلتامية ابسـتخدام ٔاحدث التطبيقات املالية التكنول

 عىل مسـتوى TSA ومنظومة حساب اخلزانة املوحد  GPS وحتقيق التاكمل مع نظام ادلفع الالكرتوىنGFMISاملالية احلكومية

زى كام ٔالغت التعامل  حساب ٔالهجزة ابلبنك املرك٦١٠٠٠حيث ٔاغلقت وزارة املالية ما يزيد عن . اكفة الوحدات احلسابية

وقد ٕاسـهتدف هذا املرشوع ميكنة اكفة املعامالت املالية للوحدات احلسابية . ابلشـياكت الورقية واستبدلهتا بأوامر ادلفع إاللكرتوىن

 . وحدة حسابية منترشة ىف مجيع ٔاحناء امجلهورية٢٦١٢ادلاخةل ىف املوازنة العامة لدلوةل والبالغ عددها حنو 
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 . بدء مرشوعات تطوير الهيالك التنظميية والتطوير املؤسىس للوزارة ومصاحلها ونظم العمل هبا ورفع كفاءة املوارد البرشيةالعمل عىل .٨
 

ونرش التقارير املرتبطة ابٔالداء املاىل . تطبيق مبدٔا الشفافية املالية واملشاركة اجملمتعية خالل مراحل ٕاعداد وتنفيذ املوازنة العامة لدلوةل .٩

ورى، ونرش الثقافة املالية وتشمل ٕاصدار البيان املاىل المتهيدى، ومراجعة أالداء النصف سـنوى،  وموازنة املواطن وىه بشلك د

 . تقارير من شأهنا تفعيل الرقابة اجملمتعية عىل أالداء املايل
 

هودات اجياد شـبكة حامية اجامتعية عرصية  من خالل إالسـمترار  يف تعزيز جم وعىل جانب ٔاخر، توىل احلكومة ٔاهامتمًا  ابجلانب إالجامتعى

ويأىت عىل رٔاس إالصالحات املتبعة ىف هذا . ومتاكمةل تضمن وصول ادلمع ملسـتحقيه ابٕالضافة اىل تطوير آليات اسـهتداف الفئات أالول ابلرعاية

ادلمع النقدى املبارش املوجه للفئات الاوىل اجملال التحول من ادلمع العيىن املرتبط مبارشة بسلعة ٔاو خدمة واذلى يتسم بعدم الفاعلية اىل 

 والتوسع يف الانفاق ٢٠١٨/٢٠١٩هذا ابٕالضافة اىل توجيه خمصصات اكفية لمتويل قانون التأمني الصحى املوحد الشامل ىف . ابلرعاية

 .الاستامثري لتحسني البنية التحتية واخلدمات املقدمة للمواطنني

 :امحلاية الاجامتعية عىل ٔاربعة مرتكزات ىف جمال املاليةسـياسة ال حيث ترتكز 

 . زايدة معدالت المنو والتشغيل ابعتبارهام خط ادلفاع أالول حملاربة الفقر وحتسني ادلخول .١

 .التمنية البرشية وبرامج امحلاية والعداةلٕاجياد مساحة مالية تسمح ابٕالنفاق املزتايد عىل  .٢

هتدف الطبقات الاوىل ابلرعاية ابلرشاكة مع مؤسسات التمنية، مع رفع معدالت  الىت تمتزي ابلكفاءة وتسـىف برامج امحلايةالتوسع  .٣

 .الاسـهتداف لربامج امحلاية الاجامتعية احلالية

 اكفة املواطنني من ، وضامن التوزيع اجلغرايف العادل لمتكنيتطوير وحتديث شامل للخدمات أالساسـية اليت حيصل علهيا املواطن .٤

 .الاسـتفادة من مثار المنو إالقتصادي
 

وتركز موازنة العام القادم عىل رفع كفاءة برامج دمع السلع 

الغذائية، والتوسع ىف برامج ادلمع النقدى من خالل الربامج 

الضامنية املوهجة للفئات أالوىل ابلرعاية، وتشمل برانجمى تاكفل 

ة لغري القادرين وبرامج القضاء وكرامة وبرانمج الرعاية الصحي

عىل الفريوسات وٕاهناء قوامئ إالنتظار للحاالت احلرجة 

والعمليات اجلراحية، ابٕالضافة ٕاىل نظام التأمني الصحى 

الشامل، وتطوير املستشفيات القامئة والعمل عيل رفع جودة 

 .اكت الطلبة عىل خطوط السكك احلديدية واملرتواخلدمات املقدمة، وبرامج التغذية املدرسـية، ودمع املرٔاة املعيةل، وٕاشرتا
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معدل نمو (%)مليار جنيه

١٢٫٢%٨١٧٫٨١،٠٣١٫٩١،٢٤٤٫٤١،٤٠٣٫٤١،٥٧٤٫٦إجمالي المصروفات ومنھا: 

١١٫٥%٣٠١٫١*٢١٣٫٧٢٢٥٫٥٢٤٠٫١٢٧٠٫١      األجور و تعويضات العاملين

٢٤٫٦%٧٤٫٩*٣٥٫٧٤٢٫٥٥٣٫١٦٠٫١      شراء السلع والخدمات

٦٫٧%٢٤٣٫٦٣١٦٫٦٤٣٧٫٤٥٣٣٫٢٥٦٩٫١       الفوائد

الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية       ٣٫٨%٣٢٧٫٧**٢٠١٢٧٦٫٧٣٢٩٫٤٣١٥٫٨

١٩٫٥%٥٤٫٦٦١٫٥٧٤٫٨٧٥٫٧٩٠٫٤      المصروفات األخرى

٤٢٫٢%٦٩٫٢١٠٩٫١١٠٩٫٧١٤٨٫٥٢١١٫٢      شراء أصول غير مالية (استثمارات) ومنه:

٤٠٫٠%١٤٠*٥١٫٦٦٤٫٠٧٠٫٦١٠٠تمويل الخزانة

٤٦٫٨%٧١٫٢*١٧٫٦٤٥٫١٣٩٫٠٤٨٫٥تمويل ذاتى

واب  لتمويل  مشروعات  التنمية  البشرية  (صحة  وتعليم  وتأھيل/تدريب  الشباب) * سيتم  استھداف  تخصيص  جزء  أكبر  من  مخصصات  ھذه  األب

مبادرات  ثنائية  للصحة   ** مخصصات  الدعم  ستشھد  زيادة  طفيفة  ولكن  ھيكل  الدعم  يتحسن  من  خالل  التحول  من  دعم  الطاقة  الى  تمويل  
ولتنمية  النشاط  االقتصادي  ولفض  التشابكات  المالية

تطور مخصصات االبواب الرئيسية للمصروفات العامة
مليار جنيه

٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧
٢٠١٩/١٨
(متوقع)

٢٠٢٠/١٩ (مشروع موازنة)
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 عىل جانب إاليرادات العامة  -٣

وةل العامة ابلنشاط الاقتصادي ومبا يتناسب مع القوى سـتعمل احلكومة خالل أالربع ٔاعوام القادمة عىل اسـهتداف زايدة ارتباط ايرادات ادل

الاكمنة غري املسـتغةل بعد يف الاقتصاد املرصي، مع مراعاة ٔاسس ومبادئ العداةل الاجامتعية وضامن التوزيع العادل لٔالعباء الرضيبية عىل 

وء معدالت منو النشاط الاقتصادي والاصالحات وىف ض. املواطنني ، والعمل عىل حتسني الادارة الرضيبية وجعلها ٔاكرث كفاءة ومشوالً 

 ومبعدل منو سـنوي قدره  ٢٠٢٠/٢٠١٩ مليار جنيه ىف  مرشوع موازنة ١١٣٤املسـهتدفة مفن املتوقع ان تصل حصيةل إاليرادات العامة اىل 

١٧.% 

 

  ة العامإاليرادات جانب عىل إالصالحية اخملطط تنفيذها ىف املوازنةالسـياسات ٔامه 

وذكل من خالل توحيد الاجراءات مجليع املصاحل الرضيبية، وانشاء ماكتب حتصيل رضييب العمل عىل حتسني إالدارة الرضيبية  .١

 املمولني ابمليكنة الالكرتونية يف معليات متخصصة للتعامل مع كبار وصغار املمولني لك عىل حدة، ابٕالضافة اىل الزام كبار ومتوسطي

 .ادلفع والتحصيل مع ٔاهجزة املوازنة العامة، وكذكل العمل عىل تطبيق نظام رضييب مبسط للرشاكت املتناهية الصغر والصغرية

ي عىل ادلمج يف لتوسـيع القاعدة الرضيبية وحتفزي القطاع غري الرمستطبيق نظام رضييب مبسط للرشاكت املتناهية الصغر والصغرية  .٢

 . القطاع الرمسي

رضائب ادلخل (ٕاعادة هندسة ٕاجراءات العمل مبصلحة الرضائب املرصية : اسـتحداث نظام رضييب موحد ملصلحة الرضائب املرصية  .٣

  .TADATبشلك مدمج وموحد وفقا للمعايري ادلولية والنظام العاملي  ) والقمية املضافة

بالموازنة العامة اإليرادات جانب على اإلصالح سياسات أولويات  
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الرضيبية وفقًا ٕالجراءات العمل املسـتحدثة ومبا يضمن توافر اخلدمات التالية بشلك عرصى وبناء عىل ذكل سيمت ميكنة املنظومة 

  :وفقًا ٔالفضل املامرسات ادلولية

  ٕادارة الفحص 

 ٕادارة وحتليل اخملاطر 

 حتليل البياانت وٕاعداد التقارير 

 ٕادارة ملفات املمولني املوحدة 

 حساب الرضائب املسـتحقة عن املمول 
 

واعالهنا للجميع لضامن وجود قدر من الشفافية والوضوح، وسـتعمل جية لٕاليرادات الرضيبة عىل املدى املتوسط   اعداد اسرتاتي  .٤

لتحقيق احلصيةل ) قوانني وٕاجراءات(وزارة املالية عىل وضع املسـهتدفات الرضيبية وخطة العمل وإالجراءات إالصالحية املطلوبة 

م الانفاق العام لضامن حتقيق املسـهتدفات املالية، وجارى الانهتاء من التنسـيق مع املسـهتدفة، ومن مث سيمت تقدير ووضع سقف حلج

العديد من املؤسسات ادلولية يف هذا الشأن مهنا صندوق النقد ادلوىل ومنظمة التعاون الاقتصادى والتمنية للتعاون واالتفاق عىل 

 .خطة العمل وفق ٔافضل املامرسات املتبعة يف هذا الشأن
 

اسـتكامل تنفيذ نظام متاكمل ٕالصدار البطاقات الرضيبية املمغنطة واذلكية اجلديدة اخلاصة :  اصدار البطاقة الرضيبية اذلكيةالتوسع يف .٥

مبصلحة الرضائب املرصية بديال عن البطاقة الورقية احلالية، والىت تعمل من خالل منظومة لٕالصدار والاسـتعالم والربط مع قواعد 

 .لتوقيع الالكرتوىن ٕالماكنية اسـتخداهما يف توقيع إالقرار وادلفع إاللكرتوىنالبياانت، ولها خاصية ا
 

حتديث وتطوير واعداد معايري رقابية لربامج احلساابت االٓلية املسـتخدمة دلى املسجلني ابملصلحة : تطوير نظام الفحص الالكرتوين  .٦

م برانمج املراجعة املميكنة، واعداد قواعد بياانت للمسجلني وخاصة مركز كبار املمولني واجراء التعديالت الالزمة علهيا ابسـتخدا

 .املسـتخدميـن ٔالنظمة احلساابت االٓليه
 

تسـهتدف وزارة املالية تطوير منظومة الرضائب العقارية عىل املباين من خالل رفع كفاءة إالدارة الرضيبية، وتطوير : الرضائب العقارية  .٧

كام سـتعمل وزارة املالية عىل اسـتكامل االتفاقيات اخلاصة ابحملاسـبة . مع املواطننينظم املعلومات والفحص واحلرص والتعامل 

الرضيبية مع الوزارات املعنية ابلقطاعات الاقتصادية مثل السـياحة والبرتول وغريها والعمل عىل التنسـيق مع ابىق ٔاهجزة ادلوةل عىل 

 .يمتزي ابلكفاءةٕاجياد آليات حمفزة لتحصيل إاليرادات الرضيبية برسعة وبشلك 
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ٕاسـتكامل ٕاصالحات املنظومة امجلركية الىت تسهم ىف حامية الصناعة الوطنية من املنافسة غري املرشوعة نتيجة الهتريب، : امجلارك  .٨

وتشمل تطبيق قانون جديد للجامرك لتيسري وتبسـيط إالجراءات خلفض التلكفة والوقت ٔامام املسـتوردين، وتشديد العقوبة عىل 

 .، وتطبيق نظام الشـباك الواحد إاللكرتوىن وهيلكة مصلحة امجلارك املرصية لتحقيق تكل أالهدافاملهتربني
 

 : إاليرادات أالخرى .٩

o ٕاسـتكامل ٕاجراء تسوايت تقنني ٔاوضاع ٔاراىض إالسـتصالح الزراعى الىت مت ٕاسـتخداهما ىف غري نشاطها أالصىل. 

o  ير صناعة التعدين ىف مرص مع ضامن احلفاظ عىل الرثوات الطبيعية تفعيل قانون املنامج واحملاجر والحئته التنفيذية لتطو

وحصول اخلزانة عىل عائد مناسب لٕالنفاق عىل اخلدمات، مع توجيه جزء من هذه إاليرادات وفقًا للقانون للمحافظات 

 . لتطوير اخلدمات املؤداه للمواطنني

o كة لدلوةل من خالل تنفيذ ٕاصالحات من مضهنا تنفيذ اسـتيئداء حقوق اخلزانة العامة من العوائد عىل أالصول اململو

برانمج الطروحات ٔالصول ادلوةل وذكل مضن برانمج زمين لعدة سـنوات يبدٔا ابلرتكزي عىل البنوك واملؤسسات املالية 

والرشاكت العامةل يف جماالت الطاقة والنقل واالتصاالت، وهو الربانمج اذلى سيسامه ىف تنشـيط البورصة املرصية 

شجيع الرشاكت اململوكة لدلوةل عىل اسـتخدام البورصة مكصدر للمتويل ابٕالضافة اىل زايدة احلومكة والشفافية وت 

 وجارى العمل عىل إالرساع بطرح عدد ٢٠١٩ىف رشكة الرشقية لدلخان ىف فرباير % ٤.٧مت طرح حصة قدرها . وإالفصاح

 . رشاكت خالل الفرتة القادمة٣ -٢

 

 

 

متوسط
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٢٣٧٫٦
٣١٠٫٤

٤١٩٫٦
٥٤٩٫٨

٦٧٤٫٧
١١٤٫٧
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١٣٠٠٫٠

١٥٠٠٫٠

فعلى فعلى فعلى

٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨
متوقع

٢٠٢٠/٢٠١٩
مشروع موازنة

)سيادى وغير سيادى(حصيلة الضرائب 

إجمالي االيرادات الغير سيادية إجمالي االيرادات السيادية )نسبة للناتج(االيرادات الغير سيادية  

 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠اخملاطر املالية ملوازنة موازنة : رابعاً 

 :وتأثريها عىل إالقتصاد احملىل) خماطر مالية حملية وعاملية(تغري الافرتاضات الاقتصادية       

    فقد مت ٕاعداد إالفرتاضات إالقتصادية الرئيسـية للموازنة العامة للعام املاىل --طور ٔاداء إالقتصاد العاملىىف ضوء اخملاطر احمليطة بت

وىف هذا إالطار، .  بشلك حذر ومبا يضمن التحوط والقدرة عىل مواهجة ٔاية ٕاحنرافات عن التقديرات املسـهتدفة٢٠٢٠/٢٠١٩

الفائدة، وأالسعار العاملية للنفط قد تؤدى ٕاىل النتاجئ ٔاسعار ، و عامليةاملي، التجارة الفٕان ٔاى تغري ىف لك من معدالت منو إالقتصاد الع

 : التالية

 :أالسعار العاملية للنفط

 دوالر ٧٠ -٦٠ عند مسـتوايت ٔاسعار ترتاوح بني ٢٠١٩تشري ٔاحدث التقديرات العاملية ٕاىل اسـتقرار ٔاسعار النفط العاملية ىف 

وجتدر . تقبلية لعقود رشاء النفط وتوقعات صندوق النقد ادلوىل والعديد من املؤسسات املالية ادلوليةللربميل طبقًا لٔالسعار املسـ 

 دوالر ٧٤يقدر بـنحو ) برميل/ دوالر / (إالشارة اىل ٔانه وفقًا لٕالفرتاضات إالقتصادية لوزارة املالية فأن متوسط سعر برميل برنت

ٕاال ٔانه ىف حاةل ارتفاع سعر النفط العاملى ليفوق . عد مضن احلدود االٓمنة  وهو ما ي٢٠١٩-٢٠١٨للربميل ىف موازنة عام 

برميل سـيؤدى ذكل ٕاىل تدهور صايف العالقة مع اخلزانة وابلتايل العجز اللكى املسـهتدف / دوالر١الافرتاضات املتوقعة بنحو 

 مليار جنيه واذلى ميثل حنو ٢,٣ول بنحو حيث انه من املتوقع ان يرتتب عىل ذكل تدهور صاىف عالقة اخلزانة مع هيئة البرت 

 . من الناجت احملىل % ٠.٠٤



 

١٨ 
 

 أالمر اذلى سـيكون هل مردود سلىب عىل املوازنة العامة لدلوةل من خالل احلد من املوارد املتاحة لتعزيز إالنفاق الرٔاساميل 

رتفاعات الىت تشهدها أالسعار العاملية مما أالمر اذلي ينطبق ٔايضًا عىل زايدة ٔاسعار املواد الغذائية يف ضوء الا. والاجامتعي

 .سـيكون هل تأثري مبارش عىل زايدة خمصصات ادلمع للمواد البرتولية والكهرابء

 : التجارة العاملية
 مع وجود خماطر متعلقة ابلتجارة بني ٢٠١٩خالل عام % ٤كام تشري التوقعات ٕاىل ثبات معدالت منو التجارة ادلولية عند 

وهو ما قد يؤثر عىل حصيةل إاليرادات العامة خاصة . دة والصني يف ظل زايدات الرسوم امجلركية بني البدلينالوالايت املتح

ويقدر أالثر املاىل السلىب اذا تراجع منو . املتحصالت من لك من قناة السويس، والرضائب امجلركية، والرضائب عىل الواردات

 . مليون جنيه٩٨٠خزانة العامة من ايرادات قناة السويس بنحو عىل اجامىل ما يؤول لل% ١التجارة العاملية بـ

 :ٔاسعار الفائدة
قد تتجه دول كثرية ٕاىل تبىن سـياسات نقدية خلفض معدالت التضخم عىل سبيل املثال السـياسة النقدية الىت تقوم هبا إالدارة 

 ٕاىل ٥٠ السلبية عىل رفع ٔاسعار الفائدة احمللية بنحو أالمريكية بتقليل جحم المتويل اخلارىج وهو ما قد يرتتب علية عدد من أالاثر

خالل العام سوف يؤدى هذا ٕاىل زايدة % ١ٕاال ٔانه ٕاذا زاد متوسط ٔاسعار الفائدة بـ.  نقطة مئوية وابلتاىل زايدة تلكفة ادلين١٠٠

 .٢٠١٩/٢٠٢٠ مليار جنيه ىف عام ١٠-٨فاتورة خدمة دين ٔاهجزة املوازنة بنحو 


