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بسم الله الرحمن الرحيم

"إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقى إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب"

صدق الله العظيم

السيد األستاذ الدكتور / رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

أتشــرف بــأن أعــرض علــى حضراتكــم البيــان المالــى عــن مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة 
للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ متضمنًا أهم مالمح السياسة المالية واإلقتصادية للبالد فى هذه 
اإلقتصــادى  الجانبيــن  علــى  الشــاملة  التنميــة  لتحقيــق  تؤســس  التــى  الهامــة  المرحلــة 

واإلجتماعي.

وحيــث تواصــل الحكومــة فــى ضــوء الرؤيــة اإلســتراتيجية التــى أعلنتهــا مــن خــالل البرنامــج 
الوطنــى لإلصــالح اإلقتصــادى الــذي تقدمــت بــه لمجلســكم الموقــر فــى تنفيــذ اإلصالحــات 
اإلجتماعيــة  للحمايــة  بإجــراءات  الضروريــة والمكفولــة والمدعومــة  الماليــة واإلقتصاديــة 
ــادة معــدالت التشــغيل وتحســين كفــاءة أداء  والتــي تســعى إلــى رفــع معــدالت النمــو وزي
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن مــع التوســع والتنــوع فــى برامــج التنميــة البشــرية وبرامــج 
الحمايــة اإلجتماعيــة للمواطنيــن وخاصــة أصحــاب الدخــول الضعيفــة واألولــى بالرعايــة 

وكذلك البرامج الموجهه للطبقة المتوسطة.

وال شــك أن اســتمرار رفــع معــدالت النمــو اإلقتصــادى يتطلــب اســتمرار جهــود بنــاء الثقــة 
فــى اإلقتصــاد المصــرى علــى المســتويين المحلــى والدولــى وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى 
تهيئــة المنــاخ المالئــم لإلســتثمار والتنميــة وتنفيــذ اإلصالحــات الماليــة والهيكليــة بشــكل 
تدريجــى وتحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات اإلصــالح مــن جانــب وبيــن ضــرورات التنميــة 

البشرية والعدالة والحماية اإلجتماعية من جانب آخر.

ونــود أن نؤكــد بــأن زيــادة اإلعتمــادات المخصصــة لإلنفــاق علــى البرامــج واألنشــطة التــى 
تستهدف خلق فرص العمل وبرامج التنمية البشرية والحماية.

اإلجتماعيــة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن هــى مــن أولويــات برنامــج 
الحكومــة، لــذا تســتهدف الحكومــة التوســع فــى تمويــل برامــج الحمايــة اإلجتماعيــة الفعالــة 
إلــى العمــل علــى تطويــر شــامل  والتــى تســتهدف الفئــات األولــى بالرعايــة باإلضافــة 
لمنظومــة الصحــة والتعليــم واألجــور والتأمينــات اإلجتماعيــة وكذلــك التوســع فــى خدمــات 
الحيــاة  جــودة  تحســين  بهــدف  الصحــي  والصــرف  الشــرب  وميــاه  والطــرق  اإلســكان 

للمصريين بكافة شرائحهم وفئاتهم.



وإننــى إذ أتشــرف بتقديــم مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة للســنة المالــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذى 
يعكــس اإلطــار العــام لسياســة الدولــة علــى المســارين اإلقتصــادى واإلجتماعــي فــى ضــوء 
توجيهــات القيــادة السياســية الراميــة لتحقيــق نهضــة تنمويــة شــاملة تعــم كافــة ربــوع البــالد 
وتقــوم علــى رؤيــة واضحــة تســتهدف تحقيــق التــوازن المنشــود بيــن متطلبــات اإلصــالح 
اإلقتصــادى لدعــم النمــو وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل وبيــن تحقيــق العدالــة والحمايــة 
اإلجتماعيــة والتنميــة البشــرية للمواطــن المصــرى، فإننــى أؤكــد لحضراتكــم الرغبــة الصادقــة 
ــى  ــاء عل ــواب الموقــر للبن ــى رأســهم مجلــس الن فــى العمــل الجــاد مــع كافــة الشــركاء وعل
النجاحــات التــى تحققــت والتــى أن حافظنــا عليهــا واســتمرت معهــا وتيــرة اإلصــالح ســتضع 
مصــر فــى مكانتهــا التــى تليــق بهــا وستســاعد علــى التغلــب علــى التحديــات التــى تواجههــا، 
وأخيــرًا فــإن كانــت مصــر الحاضــر مليئــة بالتحديــات فــإن مصــر المســتقبل مليئــة بالفــرص 

الواعدة.

وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير للبالد

وزير المالية

د/ محمد معيط
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اإلطار العام
لمشروع موازنة السنة 

المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

الفصل األول
السيد األستاذ الدكتور /  رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

وقــد عانــى اإلقتصــاد المصــرى خالل الفترة ٢٠١٠-٢٠١٤ من تباطؤ وعدم كفاية وكفاءة النمو 
اإلقتصــادى المحقــق مقارنــة بمعــدل نمــو الســكان، وتدهــور مؤشــرات الماليــة العامــة 
والمتمثلــة فــي ارتفــاع نســبة عجــز وديــن أجهــزة الموازنــة للناتــج المحلــى، وارتفــاع عجــز 
الميــزان التجــارى وعجــز ميــزان المدفوعــات، إال أن تلــك الحلقــة المفرغــة الســلبية تــم 
التعامــل معهــا بجديــة مــن خــالل تنفيــذ إجــراءات إصالحيــة ماليــة ونقديــة متكاملــة خــالل 
الهيكليــة  اإلصالحــات  بعــض  وتنفيــذ  اســتهداف  إلــى  باإلضافــة  الماضيــة  الســنوات 
الضروريــة وهــو مــا أدى إلــى بــدء مرحلــة التعافــي اإلقتصــادي وتحســن مؤشــرات اإلقتصــاد 
الكلــى ودرجــة الثقــة فــى قــدرة وإمكانــات اإلقتصــاد المصــري، والــذي بــدأ ينعكــس علــى 
زيــادة قــدرة الموازنــة نحــو توفيــر مــوارد إضافيــة تســاهم فــى تمويــل برامــج التنميــة البشــرية 
والحمايــة اإلجتماعيــة والبنــود الداعمــة للنشــاط اإلقتصــادى خاصــة اإلســتثمارات الحكوميــة 

لخلق المزيد من فرص العمل.

وتســتهدف الحكومــة فــى مشــروع موازنــة الســنة الماليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ وعلــى مــدار الثــالث 
ســنوات المقبلــة إســتمرار جهــود الخفــض التدريجــى لمعــدالت نمــو ديــن أجهــزة الموازنــة 
كنســبة مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــى ليصــل إلــى ٨٠٪  بحلــول نهاية يونيو ٢٠٢٢ وبما يســمح 
بتحقيــق تحســن كبيــر وخفــض فــى أعبــاء فاتــورة خدمــة الديــن، وهــو مــا يتطلــب تحقيــق 
معــدالت نمــو ســنوية ال تقــل عــن ٦٪ فــي المتوســط وكذلــك تحقيــق فائــض أولــى ســنوى 

مستدام فى حدود ٢٪ من الناتج حتى ٢٠٢٢/٢٠٢١. 

ــة  ــادة مــوارد الدول ــود زي ــى الحكومــة اســتمرار جه ــق هــذه المســتهدفات يجــب عل ولتحقي
بشــكل كــفء وبــدون التأثيــر الســلبي علــى النشــاط اإلنتاجــى واإلســتثمارى واإلقتصــادى، 
ــات بشــكل يضمــن  ــة اإلنفــاق العــام مــن خــالل ترتيــب األولوي ــى إعــادة هيكل باإلضافــة إل
خلــق مســاحة ماليــة (وفــورات) علــى المــدى المتوســط تســمح بزيــادة اإلنفــاق علــى التنميــة 
اإلســتحقاقات  مــع  لتتوافــق  واإلجتماعيــة  اإلقتصاديــة  التنميــة  ومشــروعات  البشــرية 
الدســتورية، وكذلــك مخصصــات تحســين الخدمــات المقدمــة لضمــان مســتقبل أفضــل 

للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

الموازنــة  مشــروع  تقديــرات  تعكــس 
العامــة للدولــة للســنة الماليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩  
إلتــزام الحكومــة باســتمرار تنفيــذ برنامــج 
واإلجتماعــي  اإلقتصــادى  اإلصــالح 
دفــع  إلــى  يهــدف  الــذى  الشــامل 
بكامــل  للنمــو  المصــرى  اإلقتصــاد 
وتوليــد  بخلــق  يســمح  وبمــا  طاقتــه 
فــرص عمــل كافيــة وحقيقيــة ومنتجــة، 
وكذلــك اســتمرار جهــود الضبــط المالــى 
المتمثلــة فــى اســتمرار خفــض نســبة 
ألجهــزة  الكلــى  والعجــز  العــام  الديــن 
اإلجمالــى  المحلــى  للناتــج  الموازنــة 
للوصــول بهــم إلــى معــدالت منخفضــة 
تعبئــة  علــى  والعمــل  ومســتدامة، 
للدولــة  المــوارد  مــن  المزيــد  وتوليــد 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتمويــل 
الحمايــة  وتحقيــق  البشــرية  والتنميــة 

اإلجتماعية.

 آفاق نمو اإلقتصاد
   المصرى:

مــن المســتهدف أن يرتفــع معــدل نمــو الناتــج المحلــى اإلجمالــى فــى عــام٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٦٪ 
مقارنــًا بمعــدل نمــو متوقــع قــدره ٥.٦٪ خــالل العــام المالــى ٢٠١٩/٢٠١٨ وصــوًال إلــى تحقيــق 
المعــدالت المســتهدفة البالغــة  ٦.٥ / ٧٪ ســنويًا فــى المــدى المتوســط، كمــا ســتعمل 
الحكومــة علــى مســاندة جهــود البنــك المركــزي المصــري الراميــة إلــى خفــض معــدالت 
التضخــم الســنوية لتصــل إلــى معــدالت ســنوية منخفضــة (أقــل مــن ١٠٪). ويعكــس هــذا 
ــا  ــق برنامجه ــة لجهــود الحكومــة فــى تطبي ــار اإليجابي اإلرتفــاع فــى النمــو المســتهدف اآلث
ــوازى  ــة وبالت ــة والمالي ــى اســتقرار األوضــاع اإلقتصادي ــز عل ــذي يرتك لإلصــالح الشــامل وال
تنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة الضروريــة لتحقيــق معــدالت نمــو شــاملة ومســتدامة يجنــى 
جميــع المواطنيــن ثمارهــا وتســاعد علــى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل خاصــة للشــباب 

والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدالت البطالة.

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩     ٠٤



معدل النمو الحقيقىالمكمش ( معدل الضخم )

المصدر: وزارة التخطيط و المتابعة واإلصالح اإلدارى

توقعات الناتج المحلى األجمالى االسمى ( % )
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المصدر: وزارة التخطيط و المتابعة واإلصالح اإلدارى
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٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

-1.3

٤.٣ ٣.٧

١.٣
١.١

٢.٢

٢.٣

٢.٣

١.٢

٢.٥

١.٧

٢.٤١.٨

-١.٣

١.٧

-١.٦

٠٥     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



معدل البطالة ( % )

٢٠١٠/٠٩ ٢٠١١/١٠ ٢٠١٢/١١ ٢٠١٣/١٢ ٢٠١٤/١٣ ٢٠١٥/١٤ ٢٠١٦/١٥ ٢٠١٧/١٦ ٢٠١٨/١٧ ٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩

٩.٠

١١.٨

١٢.٦

١٣.٣ ١٣.٣

١٢.٧ ١٢.٥

١٢.٠

٩.٩
٩.٦

٩.١

قــد صاحــب التزايــد المســتمر فــى معــدالت النمــو الحقيقــى لإلقتصــاد المصــرى خــالل الســنوات الماضيــة وجــود تناقــص مســتمر فــى 
معــدالت البطالــة وهــو مــا يعنــى أن النمــو المحقــق ســاهم فــى خلــق فــرص عمــل حقيقيــة وبأعــداد جيــدة للراغبيــن فــى العمــل وهــو 
الهــدف األهــم لبرنامــج اإلصــالح اإلقتصــادى، حيــث يعتبــر خلــق فــرص عمــل الئقــة أهــم وســائل تحســين دخــول المواطنيــن وأفضــل 
برامــج الحمايــة والعدالــة اإلجتماعيــة مــن حيــث الكفــاءة والتأثيــر واإلســتدامة. ومــن المســتهدف أن تنخفــض معــدالت البطالــة مــن 
مســتوى بلــغ ٪١٣.٣ فــى ٢٠١٤/٢٠١٣ إلــى ٪٩ فــى العــام المالــى القــادم. هــذا وقــد قامــت موازنــة العــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ علــى 

العديد من اإلفتراضات ومن أهمها:

١/ تم توقع سعر برميل البرنت مستقبليًا بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألسعار البترول فى تقرير آفاقاإلقتصاد العالمى. كما يتم أيضًا اإلسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية
    الدولية.

٢/ تم توقع سعر القمح األمريكى مستقبليًا بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية المتداولة فى البورصة العالمية AHDB. كما يتم أيضًا اإلسترشاد بتوقعات
    عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

المصدر: وزارة المالية

معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى(%)  

متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية(%)  

متوسط سعر برميل برنت١ (دوالر/برميل)  

البيان

متوسط سعر القمح األمريكى٢ (دوالر)  

٥.٨

١٤.٧

٦٧.٠

٢٠١٩/٢٠١٨

١٨٤.٢

٥.٦

١٨.٠

٧٠.٠

١٩٠.٠

متوفعموازنة

٦.٠

١٥.٥

٦٨.٠

٢٠٢٠/٢٠١٩

٢١٤.٠

٦.٥

١١.٥

٦٨.٠

٢١٠.٠

مشروع

٧.٠

١٠.٠

٧٠.٠

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠٢١

٢٠٥.٠

مستهدف

أهم األفترضات االقتصادية على المدى المتوسط

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩     ٠٦



المستهدفات المالية 
لمشروع موازنة عام  

٢٠٢٠/٢٠١٩

أوًال :
تســتهدف الحكومــة خــالل العــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ خفــض معــدل الديــن العام الــى ٨٩٪ من 
الناتــج المحلــى اإلجمالــى وهــو مــا يتطلــب تحقيــق فائــض اولــى قــدره ٢٪ مــن الناتــج المحلى 
ــى  ــرات ال ــى تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادى قــدره ٪٦. وستســمح تلــك التقدي باإلضافــة ال
اســتهداف خفــض العجــز الكلــى للموازنــة إلــى ٧.٢٪ من الناتج المحلــى اإلجمالى بدًال من عجز 
كلــى اقتــرب مــن١٧٪ مــن الناتــج فــى العــام المالــى ٢٠١٤/٢٠١٣. وتؤكــد تلــك النتائــج علــى أننــا 
نســتطيع بمســاندة كافــة الشــركاء وعلــى رأســهم مجلــس النــواب الموقــر فــى تحقيــق 

تحسن كبير فى مؤشرات أداء المالية العامة.

ــوازن والداعــم  ــى المت ــط المال كمــا نســتهدف خــالل االعــوام القادمــة اســتمرار جهــود الضب
للنمــو والنشــاط اإلقتصــادى فضــال عــن المســاهمة فــى الخفــض التدريجــي ألعبــاء خدمــة 
ديــن اجهــزة الموازنــة العامــة مــن خــالل خفــض نســبة الفوائــد المســددة الــى اجمالــى 

مصروفات وايرادات الموازنة. 

٪٢٠
٪١٦.٥

٪٨.٤

٪٤.٦
٪٣.٧ ٪٢.٣

٪٠.٠ ٪-٢.٠ ٪-٢.٠ ٪-٢.١ ٪-٢.٠

٪١٢.٥ ٪١٢.٧ ١١.٤
٪٩.٨

٪٨.٤ ٪٧.٢ ٪٦.٢

٪٤.٨

٪١٥

٪١٠

٪٥

٪٠

٪٥-
١٤/١٣ ١٥/١٤ ١٦/١٥ ١٧/١٦ ١٨/١٧ ١٩/١٨ ٢٠/١٩ ٢١/٢٠ ٢٢/٢١

الميزان األولىالعجز الكلى 

المصدر: وزارة المالية

العجز الكلى و العجز األولى (بدون منح) 
(% إلى الناتج)

٢٥٥.٤
٢٧٩.٤

٣٣٩.٥

٣٧٩.٦
٤٣٢.٦

١٧٣.١ ١٩٣.٠
٢٤٣.٦

٣١٦.٦

٤٣٧.٤

٥٤١.٧ ٥٦٩.١

٦١٨.٦
٥٤٥.١

١٥٥.٠
٢٠٥.٠
٢٥٥.٠
٣٠٥.٠
٣٥٥.٠
٤٠٥.٠
٤٥٥.٠
٥٠٥.٠
٥٥٥.٠
٦٠٥.٠
٦٥٥.٠

١٥٥.٠

٢٠٥.٠

٢٥٥.٠

٣٠٥.٠

٣٥٥.٠

٤٠٥.٠

٤٥٥.٠

٥٠٥.٠

١٤/١٣ ١٥/١٤ ١٦/١٥ ١٧/١٦ ١٨/١٧ ١٩/١٨ ٢٠/١٩ ٢١/٢٠ ٢٢/٢١

٤٣٩.٢
٤٤٥.١ ٤٦٦.٧

٣٧٩.٩

فوائد الدينالعجز الكلى  تطور قيمة العجز الكلي ومدفوعات الفوائد (مليار جنيه) 

متوقعمشروع موازنةمستهدفاتمستهدفات
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٪٨٩.٣ ٪٩٣.١

٪١٠٢.٨
٪١٠٨.٠

٪٩٧.٢
٪٩٢.٥ ٪٨٩.٢

٪٨٤.٨ ٪٧٩.٤
٪-٣.٩

٪-٣.٥
٪٣.٥

٪-١.٨

٪٠.١

٪٢.٠ ٪٢.٠ ٪٢.٠ ٪٢.٠

١٤/١٣ ١٥/١٤ ١٦/١٥ ١٧/١٦ ١٨/١٧ ١٩/١٨ ٢٠/١٩ ٢١/٢٠ ٢٢/٢١
٪٦٠.٠

٪٧٠.٠

٪٨٠.٠

٪٩٠.٠

٪١٠٠.٠

٪١١٠.٠

٪١٢٠.٠

مستهدف الميزان األوليمستهدف دين أجهزة الموازنة 

المصدر: وزارة المالية

مستهدف الميزان األولي ودين أجهزة الموازنة 

(%من الناتج المحلي)

٪٠.٠
٪١.٠
٪٢.٠
٪٣.٠

-٪٣.٠
-٪٢.٠

-٪٥.٠ 
-٪٤.٠

-٪١.٠

إجمالي االيرادات  
معدل النمو(%)

٤٩١.٥

٪٦

٦٥٩.٢

٪٣٤.١

٨٢١.١

٪٢٤.٦

٩٧٦.٦

٪١٨.٩

١،٢٤٩

٪١٠.١

١،٣٩٨

٪١٢.٠

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧
٢٠١٩/٢٠١٨

تقديراتتقديراتمتوقع

وفيما يلى جدول ملخص ألهم إجماليات الموازنة العامة للدولة:
جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١
مشرع موازنة

١،١٣٤.٤

٪١٦.٢

إجمالي المصروقات  
معدل النمو(%)

٨١٧.٨

٪١٢

١،٠٣١.٩

٪٢٦.٢

١،٢٤٤.٤

٪٢٠.٦

١،٤١٢.٠

٪١٣.٥

١،٧٠٥

٪٨.٣

١،٧٦٥

٪٣.٥

١،٥٧٤.٦

٪١١.١

العجز الكلي المستهدف  
نسبة الناتج المحلي اإلجمالي(%)

٣٣٩.٥

٪١٢.٥

٣٧٩.٦

٪١٠.٩

٤٣٢.٦

٪٩.٧

٤٣٩.٢

٪٨.٤

٤٦٧

٪٦.٢

٣٨٠

٪٤.٨

٤٤٥.١

٪٧.٢

العجز أو الفائض األولي المستهدف  
نسبة الناتج المحلي اإلجمالي(%)

٩٥.٩

٪٣.٥

٦٣.٠

٪١.٨

-٤.٩

٪-٠.١

-١٠٢.٥

٪-٢.٠

-١٥٢

٪-٢.٠

-١٦٤

٪-٢.٠

-١٢٤.٠

٪-٢.٠

الضرائب  
إيرادات غير ضريبية

٣٥٢.٣

١٣٩.٢

462.0

١٩٧.٢

٦٢٩.٣

١٩١.٨

٧٥٩.٩

٢١٦.٦

١،٠٢٨

٢٢١

١،١٥٧

٢٤٢

٨٥٦.٦

٢٧٧.٨

المصدر: وزارة المالية

مليار جنيه

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩     ٠٨



وكمــا يوضــح الشــكل التالــي فــان تحســن مؤشــرات الماليــة العامــة يرجــع الــى زيــادة معــدالت النمــو الســنوية لإليــرادات عــن معــدل نمــو 
ــة وفــى خفــض  ــرادات والمصروفــات وفــى تحقيــق فائــض اولــى بالموازن المصروفــات وهــو مــا ســاهم فــى خفــض الفجــوة بيــن االي

معدالت العجز الكلى. كما ساهمت االجراءات واالصالحات الداعمة للنمو والنشاط اإلقتصادى فى تحسن اوضاع المالية العامة.

إجمالي االإيراداتإجمالي المصروفات  تطور نسبة اإليرادات والمصروفات العامة إلى الناتج المحلي(%) 

٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩٨/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

٪٢٢
٪٢٤
٪٢٦
٪٢٨
٪٣٠
٪٣٢
٪٣٤

٪١٦
٪١٨

٪١٢
٪١٤

٪٢٠

المصدر: وزارة المالية

٪٣٢.٩

٪٣٠.٠ ٪٣٠.٢ ٪٢٩.٧
٪٢٨.٠ ٪٢٦.٨ ٪٢٥.٦

٪٢١.٤
٪١٩.٠ ٪١٨.١ ٪١٩.٠ ٪١٨.٥ ٪١٨.٦ ٪١٨.٤

٪١٢

٪٧

٪٩.٨

٪١٧.٢

٪٢٤.٩
٪١٩.٣

٪٤.٥

٪١١.٥

٪٢٦.٢

٪٢٠.٦

٪١٣.٩ ٪١١.٥
٪٨.٣

٪٣.٥

١١/١٠ ١٢/١١ ١٣/١٢ ١٤/١٣ ١٥/١٤ ١٦/١٥ ١٧/١٦ ١٨/١٧ ١٩/١٨ ٢٠/١٩ ٢١/٢٠ ٢٢/٢١

٪١٤.٥ ٪١٥.٤

٪٣٠.٤

٪١.٩ ٪٥.٦

٪٣٤.١

٪٢٤.٦

٪١٨.٩
٪١٦.٢

٪١٠.١ ٪١٢.٠

اإليراداتالمصرفات 

المصدر: وزارة المالية

اإليرادات و المصروفات (معدل النمو السنوي) 

٪٢٠.٠
٪٢٥.٠
٪٣٠.٠
٪٣٥.٠
٪٤٠.٠

٪٥.٠
٪١٠.٠

-٪٥.٠
٪٠.٠

٪١٥.٠

٠٩     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



أهم االصالحات 
واالفتراضات التي 
تعكسها تقديرات 

مشروع موازنة السنة 
الماليه ٢٠٢٠/٢٠١٩

- زيادة جملة االشتثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة للدولة الى ١٣٣ مليار 
جنيــه بمعــدل نمــو بلــغ ٣٣٪ مقارنــة بمخصصــات االســتثمارات فــى الموازنــة العــام المالــى 
الســابق وهــو اعلــى معــدل نمــو ســنوى يتحقــق علــى مســتوى كافــة ابــواب الموازنــة ، 

بخالف نحو ٠.٧  نمليار جنيه قرض خارجية لتمويل االستثمارات.

- تخصيــص مبلــغ ٣.٥  مليــار جنيــه لتوصيــل الغــاز الطبيعــى لنحو ١.٣ مليون وحدة ســكنية 
جديدة خالل العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

التعليــم  الصحــة،  زيــادة مخصصــات   ) الدســتورية  االســتحقاقات  بتحقيــق  االلتــزام   -
والبحــث العلمــى لتصــل الــى ١٠٪ مــن الناتج المحلى اإلجمالى)  مع العمل على رفع كفاءة 
هــذا االنفــاق والتأكــد مــن اســتخدامه لتطويــر وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن 

فى مجالى الصحة والتعليم.

ــة العامــة فــى ضــوء  ــادة مخصصــات الصحــة بشــكل يعكــس تنفيــذ التزامــات الخزان - زي
تطبيــق قانــون التأميــن الصحــى الشــامل بمــا فيهــا تحصيــل المــوارد المنصــوص عليهــا 
لصالــح التأميــن الصحــى، علمــًا بــأن مخصصــات االعــالج لغيــر القادريــن علــى نفقــة الدولــة 
 ١٠ نحــو  إلــى  تصــل  االجتماعيــة  والمزايــا  والمنــح  الدعــم  ببــاب  الصحــى  والتأميــن 

مليار جنيه.

- زيــادة المخصصــات الموجهــة للمحليــان لتطويــر الخدمــات المحليــة المقدمــة للمواطنيــن 
ــار مقترحــات  ــر العشــوائيات فــى ضــوء تنفيــئ بنــود الدســتور واخــذًا فــى االعتب و لتطوي

قانون اإلدارة المحلية الجديد الجارى مناقشته بمجلس النواب الموقر.

ــادة واســتخدام الوقــود  ــاه واالن ــة للمي ــة العامــة للدول ــادة مخصصــات أجهــزة الموازن - زي
لمواجهــة الزيــادات التــى تتــم فــى أســعار تلــك الســلع ولضمــان قــدرة الجهــات علــى ســداد 
تلــك المســتحقات بشــكل منتظــم للجهــات الحكوميــة التــى توفــر تلــك الخدمــات لضمــان 

االستدامة المالية لتلك الجهات.
- الحفــاظ علــى مخصصــات ماليــة كافيــة ومناســبة لدعــم الســلع التموينيــة لضامــن توافــر 

كل من رغيف العيش والسلع التموينية االساسية لنحو ٧٠ مليون مواطن.

- التوســع فــى الشــراء المركــزى لتلبيــة احتياجــات أجهــزة الموازنــة وبالتــوازى تحقيــق أكبــر 
قدر من الوفر المالى للموازنة.

- اســتهداف زيــادة حصيلــة الضرائــب 
من جهات غير ســيادية بنحو ٠.٥٪ من 
الناتــج المحلــي فــي ضــوء العمــل علــي 
والتوســع  الضريبيــة  اإلدارة  تحســين 
فــي برامــج الميكنــة والتطويــر والعمــل 

على توسيع القاعدة الضريبية.

- التفعيــل الكامــل للســداد والتحصيــل 
اســتئداء  ســرعة  لضمــان  االكترونــى 
لصالــح  الماليــة  االلتزامــات  وســداد 
الموازنــة العامــة للدولــة وبمــا يخفــف 
وكذلــك  لالقتــراض  االحتيــاج  مــن 
الجهــات  كافــة  التــزام  علــى  العمــل 
ألجهــزة  الماليــة  بالمخصصــات 

الموازنة العامة.

ــز  ــراءات تحفي ــادة مخصصــات واج - زي
كبيــر  بشــكل  اإلقتصــادى  النشــاط 
بنــود  باقــى  نمــو  معــدل  يفــوق 
تلــك  أهــم  وتتضمــن  المصروفــات 
المخصصــات بنــود تنميــة الصــادرات، 
الترفيــق  و  العامــة  االســتثمارات 
و  الصيانــة  ومخصصــات  الصناعــى 

السلع والخدمات الالزمة للتشغيل.

يتضمــن مشــروع موازنــة الســنة الماليــة 
لجملــة  ســنوية  زيــادة   ٢٠٢٠/٢٠١٩
االيــرادات بنحــو ١٦٪ مقارنــة بالتقديــرات 
المحدثــة للعــام الســابق لتصــل الــى نحــو 
الناتــج  مــن   ٪١٨.٤) جنيــة  ١١٣٤.٤مليــار 
اســتمرار  ضــوء  فــى  وذلــك  المحلــى)، 
االقتصــادى  النشــاط  اداء  تحســن 
والتطبيــق الكامــل لإلجــراءات االصالحيــة 
الضريبيــة وغيــر الضريبيــة والتــى نفــذت 
خــالل الفتــرة الســابقة وكذلــك االجــراءات 
الموازنــة  بمشــروع  المســتهدفة 

المعروض،

ــط  ــة رب ــادة درج ــادل وزي ــال وع ــرادات بشــكل فع ــدة االي ــى توســيع قاع ــى ســتعمل عل والت
القاعدة الضريبة بالنشاط اإلقتصادى.

االدارة  اداء  وتحســين  بميكنــة  الخاصــة  االصالحــات  تنفيــذ  أثــر  التقديــرات  تعكــس  كمــا 
الضريبيــة وانفــاذ القوانيــن والقــرارات الضريبيــة بشــكل كامــل وفعــال، وعلــى رأســها قانــون 
بهــذا  المخاطبيــن  المســجلين  اعــداد  زيــادة  علــى  العمــل  مــع  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
القانــون، والتوســع فــى حصــر المجتمــع الضريبــى وتحســين الخدمــات المقدمــة، واســتمرار 
تفعيــل قانــون الضرائــب علــى المهــن الحــرة والتوســع فــى تســجيل أصحــاب المهــن الحــرة 
لتوســيع القاعــدة الضريبيــة، وتنفيــذ تعديــالت قانــون رســم التنميــة الــذى أقــره مجلســكم 
الموقــر فــى العــام الماضــى، وتحصيــل الضريبــة المفروضــة علــى االربــاح الرأســمالية، 
تنفيــذ  إلــى  باإلضافــة  الحــرة،  المناطــق  لتعامــالت  الجيــدة  الضريبــة  المعالجــة  وتنفيــذ 

المعالجة الضريبية الجديدة على عوائد األوراق المالية الحكومية من اذون وسندات.

اإليرادات العامة:

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ١٠



فــى ضــوء المســتهدفات واالفتراضــات 
نمــو  معــدالت  مــن  االقتصاديــة 
فائــدة  واســعار  تضخــم  ومعــدالت 
ــى إصــدارات الحكومــة مــن  متوقعــة عل
أذون وســندات محليــا ودوليــا وكذلــك 
العالميــة  االســعار  االعتبــار  فــى  اخــذا 

الهم السلع االولية 

ــر  ــة وغي ــرادات الضريبي ــرادات العامــة ســواء االي ــة االي وكذلــك المســتهدفات الخاصــة بجمل
المالــى  االصــالح  برنامــج  تطبيــق  اســتمرار  نتيجــة  تحصيلهــا  المتوقــع  الضريبيــة 
واإلقتصادى،وكذلــك فــى ضــوء اســتهداف خفــض نســبة ديــن أجهــزة الموازنــة للناتــج 
المحلــى اإلجمالــى لتصــل إلــى ٪٨٩ فــى يونيــو ٢٠٢٠ بالمقارنــة بنســبة ١٠٨٪ مــن الناتــج 
المحلــى اإلجمالــى فــى يونيــو ٢٠١٧، فيجــب أال يتعــدى حجــم المصروفــات العامــة عــدا 
مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو  ١٠٠٥.٤ مليار جنيه. وسيسمح 
هذا الحد االقصى لإلنفاق فى تحقيق مستهدف الفائض األولى والذي يبلغ ٢٪ من الناتج 

المحلى ومن ثم خفض نسبة دين اجهزة الموازنة للناتج المحلي. 

اإلنفاق العام:

٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ٢٠٢٢/٢٠٢١

نسبة الفوائد الجمالى المصروفات نسبة الفوائد الجمالى االيرادت 

٪٤٠.٠
٪٤٥.٠
٪٥٠.٠
٪٥٠.٠
٪٦٠.٠

٪٢٥.٠
٪٣٠.٠

٪٢٠.٠

٪٣٥.٠

١١     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلياتفعلياتفعلياتتقديراتتقديراتتقديرات مشروع موازنة

الرؤية واألهداف:

التــوازن مــا بيــن تحقيــق متطلبــات الحمايــة االجتماعيــة والتنميــة البشــرية فــي ضــوء 
االســتحقاقات الدســتورية مــع اســتمرار اإلصالحــات الجذريــة الهيكليــة والمؤسســية. لــذا 
ســنركز بمشــروع موازنــة التنميــة االقتصاديــة والبشــرية لعــام ٢٠٢٠/٢٠١٩ علــى زيــادة 
مخصصــات برامــج إصــالح منظومتــى التعليــم والصحــة، وزيــادة مخصصــات األجــور 
والمعاشــات وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة وهــي برامــج ستســاند فئــات عريضــة مــن 
الطبقــة الوســطى والفئــات االولــى بالرعايــة، وكذلــك ســنعمل علــى دعــم األنشــطة 
االقتصاديــة اإلنتاجيــة، وتعظيــم العائــد علــى أصــول الدولــة، واســتمرار التســعير الســليم 
لمدخــالت اإلنتــاج مــع زيــادة االعتمــاد علــى الدعــم النقــدي وتحســين اســتهداف الفئــات 

األولى بالرعاية على أساس االستحقاق.

ثانياً:
برنامج الحكومة الوطنى 

لإلصالح اإلقتصادى

ــز االســتهالك واالســتثمار الخــاص  ــر وتحفي ــات فســتعمل الحكومــة علــى مســاندة قطاعــات الصناعــة والتصدي ولتحقيــق تلــك المتطلب
ــة األخــرى التــي تتســم بالكفــاءة  ــادة مخصصــات التعليــم والصحــة والبرامــج االجتماعي ــق زي وضبــط هيــكل اإلنفــاق الحكومــي عــن طري
والفعاليــة. كمــا تســتهدف الحكومــة تحويــل مصــر إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة مــن خــالل زيــادة وتحفيــز االســتثمار فــي مشــروعات الطاقــة 
النظيفــة والجديــدة والمتجــددة وبمــا يســاهم فــى تحقيــق معــدالت النمــو المســتهدفة والتــي تضمــن خلــق فــرص عمــل كافيــة تتواكــب 

مع الزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد السكان.



- تحقيق معدالت نمو مرتفعة: 
بزيادة معدل النمو الحقيقي لنحو ٦٪ 

خالل العام المالي٢٠٢٠/٢٠١٩.

-خلق فرص عمل جديدة:    
بخفض معدالت البطالة لنحو ٩٪ خالل 

٢٠٢/٢٠١٩ وتوفير فرص عمل الئقة 
وحقيقية ومنتجة للشباب.

-الحفاظ على االستقرار المالي:  
بتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة 

للدولة قدره ٢٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي وخفض مستويات الدين 
العام لنحو ٨٩٪ من الناتج المحلي 

اإلجمالي خالل ٢٠٢٠/٢٠١٩.

لذا ستعمل الحكومة على 
تحقيق اربعة مستهدفات 

رئيسية وهي:
-تحفيز سياسة اإلدخار واالستثمار:   

بزيادة معدالت االستثمار لنحو ١٩٪ خالل العام المالي الجديد.

وتــدرك الحكومــة بــأن التنميــة المســتدامة لــن تتحقــق إال مــن خــالل برنامــج متكامــل 
ــة واجتماعيــة واصالحــات فــى مجــال التنميــة  لإلصــالح يشــتمل علــى اصالحــات اقتصادي
البشــرية وبحيــث يتــم تحديــد األولويــات وإدراك التحديــات والتعامــل معهــا بجديــة كاملــة 
ــذ  ــدرج فــي تنفي ــاة الت ــم مراع ــد ت ــق فق وبشــكل متكامــل ومتناســق. ومــن هــذا المنطل
النشــاط  علــى  تأثيــرا  األكثــر  والمعوقــات  التحديــات  مواجهــة  يتــم  بحيــث  اإلصالحــات 
ــه علــى  ــز قدرت ــادة تنافســية االقتصــاد المصــري وتعزي االقتصــادي ومجتمــع األعمــال، لزي
جــذب االســتثمارات وخاصــة فــي القطاعــات التــي تســهم فــي توفيــر معيشــة كريمــة 
الحمايــة والعدالــة  برامــج فعالــة فــى مجــال  القادمــة بجانــب صياغــة وتنفيــذ  لألجيــال 

االجتماعية.
 وقــد بدأنــا منــذ العــام المالــى ٢٠١٩/٢٠١٨ فــى التركيــز علــى برامــج التنميــة البشــرية خاصــة 
برامــج اصــالح منظومــة التعليــم والبــدء فــى تطبيــق برامــج ومبــادرات فــى مجــال الرعايــة 
الصحيــة تمهيــدًا للبــدء فــى تطبيــق منظومــة التأميــن الصحــى الشــامل فــي العــام المالــى 

 .٢٠٢٠/٢٠١٩

والقــدرة المؤسســية  األطــر   ١-تعزيــز 
واســتقرار مرونــة  حمايــة   علــى 

االقتصاد الكلي
  والتــي تســتهدف تحقيــق التكامــل بيــن
وخاصــة المتبعــة  السياســات   كافــة 
 السياســات الماليــة والنقديــة لخلــق بيئــة
وقــادرة باالســتقرار،  تتســم   اقتصاديــة 
االســتثمارات مــن  المزيــد  جــذب   علــى 
التدريجــي التبنــي  طريــق  عــن   األجنبيــة 
التضخــم الســتهداف  فعــال   لنظــام 
أكثــر مرونــة إلدارة ســعر  واتبــاع نظــام 
ونشــر إعــداد  إلــى  باإلضافــة   الصــرف. 
 وتنفيــذ اســتراتيجية الديــن فــى المــدى
 المتوســط وكذلــك اســتراتيجية اإليــرادات

على المدى المتوسط

٢-تعميق اإلصالحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص؛ 

حيــث تتبنــى الحكومــة حاليــًا حزمــة جديــدة تتضمــن وضــع منظومــة جديــدة لمســاندة 
وتشــجيع وزيــادة حصيلــة الصــادرات تتضمــن مؤشــرات أداء واضحــة يتــم مراجعتهــا ســنويا 
ــر منتجــات ذات قيمــة  ــة وتصدي ــة ومتنوع ــة قوي ــدة تصديري ــى وجــود قاع ــا يســاعد عل بم
مضافــة اعلــى. كمــا تســعى الحكومــة إلــى رفــع وزيــادة تنافســية االقتصــاد المصــري، وذلــك 
عــن طريــق اعتمــاد وتطبيــق نظــام جديــد لتخصيــص وتســعير األراضــي الصناعيــة يضمــن 
تعزيــز المنافســة العادلــة وســرعة وســهولة ووضــوح أســس تخصيــص األراضــي الصناعيــة 
وضمــان توافــر االراضــى لــكل مســتثمر لديــه الرغبــة فــى االســتثمار فــى النشــاط الصناعــى. 
كمــا تعمــل الحكومــة علــى اســتحداث نظــام ضريبــي جديــد لتشــجيع ومســاندة المشــروعات 
المشــروعات  تلــك  دمــج  تشــجيع  وكذلــك  الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة   
والكيانــات التــى تعمــل باالقتصــاد غيــر الرســمى فــى االقتصــاد الرســمى. كمــا تســتهدف 
الحكومــة التعامــل مــع تحديــات ســوق العمــل مــن خــالل تنفيــذ اإلصالحــات التــي تعالــج 
عــدم تطابــق مهــارات العمالــة (خاصــة الشــباب) مــع احتياجــات ســوق العمــل وزيــادة نســبة 

مشاركة المرأة فى سوق العمل.

-ترشيد االنفاق وتعزيز االيرادات
المحلــى  للناتــج  والعجــز  الديــن  نســب  -خفــض 

اإلجمالى لتعزيز السياسات المالية الداعمة للنمو
-الســيطرة علــى التضخــم واتبــاع نظــام مــرن ألســعار 

الصرف للحفاظ على القدرة التنافسية لالقتصاد
-تأميــن نظــام قــوى المــدادت الطاقــة علــى المــدى 

المتوسط

-تحسن بيئة األعمال
-نظام ضريبي واضح وسهل التنبؤ

-تطوير البنية التحتية مع زيادة دور القطاع الخاص
-تبسيط ودعم قاعدة التصنيع
-تشجيع القطاعات التصديرية

-دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال

-التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان
-نظام نعليمي حديث ومتكامل

-إصالح أنظمة معاش الضمان االجتماعي
-برامج التحويالت النقدية

-مشروع االسكان االجتماعى
-زيادة االنفاق على التعليم و الصحة والتنمية البشرية

 تعزيز األطر
المؤسسية

تعزيز
 التنمية البشرية 

 والحماية
االجتماعية

تعميق
 االصالحات

 الهيكلية لتعزيز
 النمو بقيادة

القطاع الخاص

 برنامج
االصالح

يرتكز برنامج اإلصالح االقتصادي المصري 

على ثالث محاور هي: 

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ١٢



٣-تعزيز التنمية البشرية والحماية االجتماعية؛ حيث يتم تعديل هيكل

 اإلنفــاق العــام ليتســم بالكفــاءة فــي توجيــه الدعــم للمســتحقين والفئــات األولــى بالرعايــة، 
جنبــًا إلــى جنــب مــع زيــادة اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم بهــدف تحســين تلــك الخدمــات 
التــى تمــس قطــاع عريــض مــن المواطنيــن لتتوافــق مــع االســتحقاقات الدســتورية فضــال 
ــى فرصــة  ــارات الشــباب لمســاعدتهم فــى الحصــول عل ــز مه ــادة مخصصــات تعزي ــن زي ع
عمــل الئقــة باالضافــة الــى اجــراء اصالحــات علــى جــداول االجــور وتنفيــذ مبــادرة الجــراء حركــة 
ترقيــات واســعة داخــل الجهــاز االدارى للدولــة وزيــادة الحــد االدنــى لالجــور، واالســتمرار فــى 
دعــم برنامــج تكافــل وكرامــة مــع زيــادة اعــداد االســر المســجلة بهــذا البرنامــج بمقــدار 001 
الــف اســرة جديــدة، واالســتمرار فــى دعــم صناديــق المعاشــات لزيــادة قدرتهــا علــى الوفــاء 

بالتزماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين لها. 

ــة أخــرى فســتعمل الحكومــة  ومــن ناحي
ــات العامــة  ــذ برنامــج الطروح ــى تنفي عل
لتوفيــر تمويــل اضافــى لتلــك الشــركات 
االقتــراض  دون  بتوســعاتها  للقيــام 
للموازنــة  اضافيــة  مــوارد  ولتحقيــق 
اســتثمارية  فــرص  وتوفيــر  ولتوســيع 
اضافيــة مــن خــالل البورصــة المصريــة 

لضمان استمرار جاذبيتها.

قامــت الحكومــة منــذ بدايــة عــام ٢٠١٨/٢٠١٦ بتنفيــذ برنامجهــا الوطنــى الطمــوح لإلصــالح ما تم حتى اآلن: 
االقتصــادي والــذي تضمــن تنفيــذ حزمــة مــن اإلصالحــات واالجــراءات الماليــة والنقديــة 
ــا  ــدرات االقتصــاد المصــري. وكم ــة فــي ق ــى اســتعادة الثق ــى ســاعدت عل ــة والت والهيكلي
يتضــح مــن االشــكال التاليــة فقــد التزمــت الحكومــة خــالل الســنوات الممتــدة حتــى نهايــة 
لالصــالح  برنامجهــا  ضمــن  المســتهدفة  االصالحــات  كافــة  بتطبيــق   ٢٠١٩/٢٠١٨ عــام 
الشــامل مــع التركيــز مؤخــرا علــى اســتهداف االصالحــات الهيكليــة والتــى تعتبــر أولويــة 
خــالل هــذه المرحلــة مــن االصــالح لضمــان تحقيــق معــدالت نمــو وتشــغيل عاليــة 
ومســتدامة ولتوفيــر مخصصــات ماليــة كافيــة تضمــن اســتدامة االصــالح وجنــى الثمــار 
على المدى المتوسط. كما سيتم زيادة معدالت االنفاق على برامج الحماية االجتماعية والتنمية 
ــن الصحــى  ــر منظومــة التامي ــم وتطوي ــى الصحــة والتعلي ــر منظومت البشــرية خاصــة تطوي

الشامل.

األهداف الكمية لبرنامج اإلصالح االقتصادي خالل عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفى المدى:

دفع معدالت النمو الحقيقي السنوي إلى ٦٪ في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وإلى ٦-٧٪ في المدى المتوسط   دفع معدالت النمو

خلق فرص عمل حقيقية لخفض معدل البطالة إلى ٩٪ في ٢٠٢٠/٢٠١٩ وإلى٧-٨٪ على المدى المتوسطالتشغيل

خفض عجز الموازنة إلى ٧.٢٪ من الناتج المحلى في عام ٢٠٢/٢٠١٩ وإلى ٦-٧٪ وخفض الدين العام كنسبة من الضبط المالي
الناتج المحلى إلى ٨٩٪    

رفع نسبة األحتياطي من النقد األجنبي إلى أكثر من ٨ شهور من الواردات في عام ٢٠٢/٢٠١٩  رصيد االحتياطي من النقد األجنبي

خفض معدل التضخم إلى ١٠٪ في ٢٠٢٠/٢٠١٩  ليقلل عن ذلك على المدى المتوسط     ضبط واستقرار األسعار

زيادة معدالت االدخار واالستثمار إلى حوالي ١٢٪ و١٩٪ على التوالي في ٢٠٢٠/٢٠١٩ سياسة االدخار واالستثمار

١٣     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



تصويب أسعار الكهرباء: 
تنفيذ زيادة تعريفة 
الكهرباء على التوالى

(متوسط زيادة ٢٧٪ )، 
بهدف تحسين كفاءة 
قطاع الطاقة وخفض 

تكلفة الدعم.

إقرار قانون الخدمة 
المدنية:

يهدف إلى احتواء 
فاتورة األجور 
وإدخال هياكل 

الدفع القائمة على 
األداء.

قانون ضريبة 
القيمة المضافة: 

تم إقراره والتصديق 
عليه من قبل 

البرلمان، بهدف 
توسيع القاعدة 

الضريبية، وتحسين 
آليات التحصيل.

زيادة اسعار بعض 
المنتجات البترولية 
بنسب تتراوح من 

٣١٪ إلى ٤٧٪: 
يهدف اإلصالح 

كفاءة الدعم الممنوح 
للمواطنين وتقليل 
العبء المالي على 

الموازنة.

تحرير سعر الصرف: 
بهدف الضاء على 
تشوهات السوق، 

وتحقيق االستقرار في 
نظام سعر الصرف 
وزيادة توافر العملة 

األجنبية.

إصدار السندات 
الدوالرية:

أصدرت مصر سندات 
بقيمة ٤ مليارات دوالر 

أمريكى فى ٢٤ يناير ٢٠١٧. 
وبعد هذا اإلصدار األكبر 

واألول في األسواق 
المالية الدولية منذ يونيو 

.٢٠١٥

إصدار مصر 
سندات: بقيمة ٣ 

مليارات دوالر 
أمريكى فى ٢٤   

مايو ٢٠١٧.

موافقة مجلس 
إدارة صندوق 

النقد الدولي على 
قرض بقيمة ١٢ 

مليار دوالر لصالح 
مصر.

اعتماد قانون 
التراخيص 

الصناعية من 
قبل مجلس 

النواب.

وافق مجلس 
النواب على 

قانون االستثمار.

بدأت الحكومة في 
تطبيق حزمة 

متكاملة للحماية 
االجتماعية بتكلفة 
85 مليار جنيه للعام 

المالي ٢٠١٨/٢٠١٧.

تواصلت مصر التفاق على 
مستوى خبراء صندوق 

النقد الدولى يسمح بإتاحة 
الدفعة الثانية من القرض 

بقيمة ١.٢٥ مليار دوالر .

مايوينايرديسمبرنوفمبرسبتمرأغسطس يونيوأبريل

 السنة الماليه ٢٠١٧/٢٠١٦: 

مستهدف 
ميكنة جميع 

الوحدات 
الحسابية بجميع 
وحدات الجهاز 

اإلداري 
للدولةوتطبيق 

منظومة 
.GFMIS

إقرار تعديالت على 
قانون الشركات.

رفع معدل 
ضريبة القيمة 
المضافة من 
١٣٪ إلى ١٤٪ 
يوم ١ يوليو 

.٢٠١٧

تنفيذ زيادة 
جديدة في 

اسعار بعض 
المنتجات 
البترولية 

بمتوسط نسبة 
٤٣٪ لحفض 
تكلفة الدعم.

زيادة حد االعفاء 
الضريبي من 
٦٥٠٠ إلى٧٢٠٠ 

جنيه.
إقفال ٦١ ألف 

حساب في 
البنك المركزي 

والتفعيل 
الكامل لحساب 

الخزانة 
الموحدة.

إلغاء التعامل 
بالشيكات الورقية 
داخل كاففة أجهزة 

الدولة اإلدارية وقصر 
على التعامل 

االليكتروني فقط.
موافقة مجلس إدارة صندوق 

النقد الدولي على صرف 
الشريحة الثالثة من القرض 

لدعم الموازنة بقيمة ٢.٠ مليار 
دوالر.

تفعيل قانون اإلفالس بعد تعديله 
والذي يهدف إلى تسهيل عملية 

الدخول والخروج من السوق وإضافة 
إجراءات ما بعد اإلفالس.

إقرار عالوة استثناءية 
قدرها ٧٪ و ١٠٪ بحد أدنى 
٦٥ جنيه مرتين فى إطار 

موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧، 
للمخاطبين بقانون الخدمة 
المدنية والكوادر الخاصة 

على التوالي.

زيادة الدعم 
النقدي بنحو ١٠٠ 
جنيه شهريًا لكل 
من المستفيدين 
من ال١.٧ مليون 

أسرة.

زيادة المعاشات 
بـ ١٥٪ بحد أدنى 

قدره ١٣٠ لما 
يقرب من ١٠ 
ماليين من 

أصحاب 
المعاشات.

زيادة تعريفة 
النقل 

باألتوبيسات بـ 
 ١٠.٥- ١.٠٠

باإلضافة إلى 
تعريفة المياه 

بنسبة ٥٠٪ على 
مختلف الشرائح 

االستهالكية.

سداد ١.٥ مليار 
دوالر من 
المتأخرات 

لصالح شركات 
البترول األجنبيه.

زيادة الدعم 
النقدي الشهري 

للفرد على 
بطاقات التموين 

من ٢١ إلي ٥٠ 
جنيه بما يسمح 
بمضاعفة كميه 
السلع الممكن 
شراؤها ب ١٤٪

زيادة سعر 
الضريبة 

القطعية على 
التبغ والسجائر 
ب ٠.٧٥ إلى ١.٢٥ 
جنيه للعلبة على 
مختلف الشرائح 

األستهالكية.

إصدار وتصديق قانون 
التأمين الصحي 

الشامل لكافة مواطني 
جمهورية مصر العربية

تصويب أسعار الكهرباء: 
تنفيذ زيادة تعريفة الكهرباء 
للعام الرابع على التوالى 

(متوسط زيادة ٣٧٪) بهدف 
تحسين كفاءة قطاع 

الطاقة وخفض تكلفة 
الدعم.

مارسيوليو فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أغسطس

 السنة الماليه ٢٠١٨/٢٠١٧: 

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ١٤



ونــود االشــارة مــرة اخــرى الــى التــزام الحكومــة وعزمهــا علــى االســتمرار فــى تنفيــذ برنامــج االصــالح االقتصــادي بنفــس الوتيــرة والجديــة 
خــالل الســنوات المقبلــة، مــع االســراع فــى تطبيــق االصالحــات الهيكليــة الضروريــة للحفــاظ علــى اســتدامة االصالحــات الماليــة 
واالقتصاديــة التــى تمــت خــالل المراحــل االولــى مــن اإلصــالح، كمــا ســتعمل الحكومــة ووزارة الماليــة علــى اســتمرار اســتهداف التوســع 
فــى تنفيــذ برامــج للحمايــة والعدالــة االجتماعيــة وكذلــك زيــادة مخصصــات مســاندة النشــاط اإلقتصــادى ومســاندة مجهــودات وخطــط 

التنمية البشرية والعمل على تحسين الخدمات االساسية للمواطنين.

- استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر
المحقق اتمويل برنامج الدعم النقدى.

- إصالح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها
المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.

- العمل على تقليص االعفاءات الضريبية و الجمركية
والتأكد من التطبيق الفعلى للقانون.

- استمرار برنامج الطروحات العامة.

- العمل على اجراء مراجعة شامبة لمنظومةة الجور
وزيادة الحد االدنى لالجور من ١٢٠٠ جنيه الى٢٠٠٠ جنيه.

- اصدار قانون الجمارك الموحد.

- زيادة الحد االدنى لكافة الدرجات الوظيفية.

- قانون توحيد االجراءات الضريبية.

 

- تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباى وتطوير
 نظم المعلومات والحصر والفحص.

- وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية
ومنها إصدارالضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة أثارها 

المالية على الخزانة العامة. 

- استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر
المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى.

- بدء تفعيل برنامج الطروحات العامة IPO يتضمن تحديد
ما ال يقل عن ٦-٨ مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء 

منها (حصة غير حاكمة) بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص 
استثمارية إضافية لسوق المال, وتوفير تمويل إضافى لتلك 

الشركات والموازنة العامة للدولة.

- االنتهاء من ميكنة جميع الوحدات الحابية فى الدولة
وتطبيق منظومة GFMIS لتحقيق الضبط المالى الكامل.

- العمل مع  برنامج األمم المتحدة للمرأة على إدخال
وتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع.

٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨

نتائج األداء اإلقتصادى 
خالل العامين الماليين 

٢٠١٨/٢٠١٧ و٢٠١٩/٢٠١٨

ثالثا:
 أ-نتائج أداء العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧:

تشــير النتائــج الفعليــة الصــادرة عــن وزارة التخطیــط والمتابعــة واالصــالح االدارى بــأن 
االقتصــاد المصــرى قــد حقــق معدل نمــو حقيقى قدره ٥.٣٪ خالل العــام المالى٢٠١٨/٢٠١٧، 
بالرغــم مــن التحديــات واإلجــراءات االصالحيــة غيــر المســبوقة التــى اتخذتهــا الحكومــة 

لخفض عجز الموازنة واستعادة استقرار اوضاع االقتصاد الكلى.

ــادة مســاهمة كل مــن االســتثمارات والصــادرات فــى  ــكل النمــو، فيتضــح زي وبالنظــر لهي
ــكل  ــى تحــول هي ــى يشــير ال ــرة وهــو تطــور ايجاب ــة بالســنوات األخي النمــو المحقــق مقارن
النمــو ليصبــح أكثــر توازنــا واســتدامة بعــد أن ظــل قطــاع االســتهالك العائلــى هــو المســاهم 

والمحرك الرئيسى للنمو لسنوات طويلة. 

١٥     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



يونيو-١٧  يونيو-١٦ يونيو-١٥ يونيو-١٤ يونيو-١٨ 

٢.٩

٤.٤ ٤.٣ ٤.٢

٥.٣
١٣.٣

١٢.٧ ١٢.٥ ١٢.٠

٩.٩

معدل البطالة معدل النمو الحقيقي 

١٣
١٤
١٥

١٠
١١

٩

١٢

١.٠

٢.٠
٣،٠
٤.٠
٥.٠
٦.٠

٠.٠

تطور معدل النمو والبطالة(%)

وقــد شــهد العــام المالــى ٢٠١٧/٢٠١٦ قيــام البنــك المركــزي بإجــراء غيــر مســبوق فــى إطــار برنامج اإلصــالح اإلقتصادى المتكامــل وهو تحرير 
ســعر الصــرف فــي ٣ نوفمبــر ٢٠١٦ وإلغــاء القيــود علــى الصــرف األجنبــي وهــو مــا أدى وبســرعة إلــى حــدوث تغيير هيكلي في سياســة إدارة 
ســعر الصــرف لتعكــس قــوى العــرض والطلــب، ممــا أدى الــى القضــاء علــي ســوق الصــرف المــوازي للعملــة األجنبيــة وتوافرهــا فــى 
األسواق الرسمية للمتعاملين. واستمرارًا لتلك الجهود فقد قام البنك المركزي بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ضبط األسواق المصرفية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك بإنهاء العمل بآلية البنك المركزي المصري لتحويل أموال المستثمرين األجانب
(REPARTITION MECHANISM)؛ وهو ما اتاح مزيد من المرونة على جانبي العرض والطلب في سوق صرف العمالت.

كمــا تشــير البيانــات الفعليــة الــى اســتقرار مؤشــرات ميــزان المدفوعــات خــالل ٢٠١٨/٢٠١٧، خاصــة أداء الميــزان التجــارى غيــر البترولــى والــذي 
ارتفع بنحو ٥.٤٪ فى ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالعام الســابق. حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنحو ١.٩ مليار دوالر لتســجل ١٧ مليار دوالر 
مقابــل ١٥.١ مليــار دوالر فــى ٢٠١٧/٢٠١٦ وبمعــدل نمــو ســنوى يبلــغ ١٢.٧٪. كمــا ارتفــع رصيــد اســتثمارات االجانــب فــى األوراق الماليــة 

الحكومية ليتخطى ١٢ مليار دوالر فى يونيو ٢٠١٨ مقارنة بأقل من مليار دوالر قبل قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦. 

١٤/١٣ ١٥/١٤ ١٦/١٥ ١٧/١٦ ١٨/١٧ ١٩/١٨

١٣،٦٦٧

-٤٦،٩٣٥

١٣،٣٥٣

-٤٩،٩٣٩

١٣،٠٣٠

-٤٧،٠١٧

١٥،١٣٩

-٤٦،٩٨٨

١٧،٠٥٤

-٥٠،٦١٣

١٦،٩٨٨

-٥١،٦٦٣

الصادرات غير البترولية الواردات غير البترولية 

١٠،٠٠٠

-١٠،٠٠٠
-٢٠،٠٠٠
-٣٠،٠٠٠
-٤٠،٠٠٠
-٥٠،٠٠٠
-٦٠،٠٠٠

٢٠،٠٠٠
٣٠،٠٠٠

الصادرات والواردات غير البترولية (مليون دوالر) 

المصدر: البنك المركزي

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ١٦



ب-األداء اإلقتصادى
المتوقع في العام المالى  

٢٠٢٠/٢٠١٩

ولتحقيــق مســتهدف خفــض معــدل البطالــة خالل العام المالــى ٢٠١٩/٢٠١٨ فذلك يعنى ضرورة 
خلــق ٨٠٠-٩٠٠ ألــف فرصــة عمــل. لــذا فمــن المهــم اســتمرار جهــود دفــع وتعزيــز النشــاط 
اإلقتصــادى وتحقيــق معــدالت النمو المســتهدفة لخفض معــدل البطالة إلى ٧-٨٪ على المدى 

المتوسط.
 

وفــى هــذا اإلطــار، تشــير النتائــج األوليــة والمبشــرة التــى أعلنتهــا وزارة التخطيــط والمتابعــة 
واالصالح االدارى للنصف األول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨، إلى تحقيق معدل نمو قدره  ٥.٦٪ 
ــرة  ــة بنفــس الفت ــى اســتمرار تحســن االداء اإلقتصــادى مقارن ــدة جــدا تشــير ال ــج جي وهــي نتائ
خــالل العــام المالــى الســابق والتــى ســجل فيهــا معــدل النمــو ٥.٣٪، ويعكــس هــذا التحســن فــى 
االداء اإلقتصــادى اســتمرار تنفيــذ االصالحــات الهيكليــة وتحســن الثقــة فــى قــدرات االقتصــاد 
المصرى. كما تشير التقديرات الى انخفاض معدل البطالة فى ديسمبر٢٠١٨ إلى أدنى مستويات له 
منــذ العــام المالــى ٢٠١٢/٢٠١١ ليســجل ٨.٩٪ مقارنــة بنحــو ١٠٪ خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 
الســابق وهــو مــا يعكــس قــدرة النمــو المحقــق علــى خلــق فــرص عمــل كافيــة تســاهم فــى 
خفــض معــدالت البطالــة وهــو االجــراء الــذي يســاهم بــال شــك فــى شــعورالعديد مــن االســر 

والمواطنين بثمار النمو.

كمــا يوضــح الشــكل التالــى وجــود تحســن فــى اداء مؤشــر مديــرى المشــتريات والــذي يعكــس 
تحســن درجــة الثقــة فــى االداء اإلقتصــادى وفــى النظــرة المســتقبلية لالقتصــاد مــن قبــل 
القطــاع الخــاص العامــل فــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة باســتثناء قطــاع النفــط (بتــرول 
وغــاز)، وهــو مؤشــر جيــد يعكــس تحســن الطلــب علــى منتجــات تلــك الشــركات ســواء الطلــب 

الداخلى او طلبات التصدير من الخارج.
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فتشــير  المالــي،  الجانــب  وعلــى 
للفتــرة  المبدئيــة  الماليــة  المؤشــرات 
اســتمرار  إلــى   ٢٠١٩/٢٠١٨ يوليو-مــارس 
تحســن األداء المالــي حيــث وصــل العجــز 
الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي إلى٥.٣٪ 
مقارنــة بـــ ٦.٢٪ خــالل نفــس الفتــرة مــن 

العام المالي الماضي،.  

تحقيــق  الحكومــة  برنامــج  يســتهدف 
معــدل نمــو اقتصادي ال يقل عن 5.6% 
فــي عــام 2018/2019، كخطــوة نحــو 
نمــو  معــدالت  تحقيــق  إلــى  الوصــول 
تتخطــى الـــ %6 علــى المــدى المتوســط 
بالشــمولية  النمــو  هــذا  تمتــع  مــع 
ــاره علــى  واالســتدامة بحيــث تنعكــس آث
ويصاحبــه  المجتمــع  فئــات  مختلــف 
زيــادة ملموســة فــى معــدالت التشــغيل 
وخلــق فــرص عمــل تســتوعب الداخليــن 
الجــدد لســوق العمــل ســنويًا باإلضافــة 
مــن  العمــل  فــى  الراغبيــن  إلــى 
معــدالت  خفــض  بهــدف  المتعطليــن 

البطالة. 

  بينمــا حقــق الميــزان األولــي فائــض وصــل إلى ٠.٧٤٪ من الناتج المحلــي مقارنة بعجز أولي 
وصل إلى ٠.٢٪ من الناتج خالل نفس الفترة من العام السابق.

ويأتــي هــذا نتيجــة اســتمرار مؤشــرات النشــاط االقتصــادي واســتمرار الحكومــة فــى تنفيــذ 
الماليــة  االجــراءات  معظــم  اقــرار  تــم  حيــث  والمالــي،  االقتصــادي  االصــالح  برنامــج 

المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (خالل يونيو ويوليو ٢٠١٨)،

وعلــى رأســها إجــراءات ترشــيد دعــم الطاقــة (مــواد بتروليــة وكهربــاء)، واقــرار تعديــالت قانــون 
رســم التنميــة وقانــون انهــاء المنازعــات الضريبيــة، وكذلــك زيــادة الضريبــة القطعيــة علــى 

التبغ والسجائر كما كان مستهدفا.

١٧     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



ــة  هــذا وقــد قامــت الحكومــة فــى يوليــو٢٠١٨ باإلعــالن عــن تنفيــذ حزمــة االجــراءات االجتماعي
الشــاملة والتــي تضمنــت زيــادة األجــور والمعاشــات ومراجعــة حــد اإلعفــاء الضريبــي لمواجهــة 
الزيــادة فــى األســعار والحــد مــن األثــر الســلبي لإلجــراءات االصالحيــة علــى الفئــات االولــى 
المحلــي  الناتــج  لتلــك اإلجــراءات نحــو ١.٣٪مــن  الســنوية  التكلفــة  بالرعايــة. وبلغــت جملــة 

اإلجمالي.
كمــا شــهدت االســتثمارات الحكوميــة زيــادة غيــر مســبوقة خــالل الفتــرة يوليو-مــارس مــن العــام 
المالــي الجــاري بلغــت نحــو ٥٠٪ لتصــل الــى نحــو ٩٠ مليــار جنيــه، منهــا ٦٨ مليــار جنيــه اســتثمارات 
خــالل   ٪٤٨ بـــ  والخدمــات  الســلع  شــراء  مخصصــات  ارتفعــت  كمــا  الخزانــة.  مــن  ممولــة 
ــر قــدر ممكــن  ــم والصحــة، ممــا يعكــس أكب يوليو-مــارس خاصــة مخصصــات قطاعــي التعلي
مــن االهتمــام بتلبيــة االحتياجــات االساســية للمواطنيــن وزيــادة االنفــاق علــى التنميــة البشــرية 

والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

يوليو-مــارس  الفتــرة  شــهدت  كمــا 
ــغ  ــة ليبل ــة الضريبي اســتمرار نمــو الحصيل
معدل نموها السنوي ١٦٪ وذلك على الرغم 
مــن انخفــاض الحصيلــة الضريبيــة مــن 
عــدد  حقــق  حيــث  الســيادية؛  الجهــات 
مــن أنــواع اإليــرادات الضريبيــة تحســن 
ــى  ــة عل ــل الضريب ملحــوظ فــى األداء مث
الدخل (٢٠٪) والضريبة على الجمارك (١٨٪) 
ــة القيمــة المضافــة علــى الســلع  وضريب
والخدمات (١٨٪) والضريبة العقارية (٧١٪).

مــن المتوقــع أن يتباطــئ نمــو النشــاط 
اإلقتصــادي العالمــي في عامي 2019 و
2020 لنحــو %3.3 و%3.5 هبوطــًا مــن 
ان  كمــا   .2018 عــام  فــى   3.6%
ــزال عرضــة لعــدد  االقتصــاد العالمــى الي
مــن المخاطــر التــى قــد تؤثــر ســلبًا علــى 
والناشــئة  المتقدمــة  االقتصــادات  أداء 
وعلــى  المصــرى.  االقتصــاد  ومنهــا 
فتتبنــى  النقديــة  السياســة  جانــب 
ــة سياســات  ــات المتحــدة األمريكي الوالي

مالية 

مــن المتوقــع أن يصــل معــدل نمــو النشــاط االقتصــادى العالمــي فــي عــام ٢٠١٩ بنحــو ٣،٣٪ رابعًا:
هبوطًا من ٣.٦٪ فى عام ٢٠١٨. وأن تتراوح معدالت نمو التجارة العالمية ما بين ٣.٤٪ في 
٢٠١٩ و٣.٩٪ فــي ٢٠٢٠. كمــا تعتمــد المســارات المتوقعــة ألســعار الفائــدة بشــكل كبيــر علــى 
تطــورات النشــاط االقتصــادي فــى االقتصــادات المتقدمــة وعلــى مســارات السياســات 
ــة الكليــة المتبعــة. ونتيجــة لتوقــع تباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي العالمــي  االقتصادي
فمــن المتوقــع أال يقــوم البنــك الفيدرالــي األمريكــي برفــع أســعار الفائــدة حتــى نهايــة عــام 
٢٠١٩، وهــو نفــس الحــال بالنســبة للبنــك المركــزى األوروبــي والــذي مــن المتوقــع ان يبقــى 

على أسعار الفائدة السائدة على األقل خالل النصف األول من عام ٢٠١٩.

وعلــى جانــب السياســة النقديــة فتتبنــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة سياســات ماليــة مــن 
شــأنها رفــع أســعار الفائــدة فــي األجــل الطويــل وتثبيتهــا خــالل المــدى القريــب الممتــد خــالل 
عامــى ٢٠١٩ و٢٠٢٠، حيــث تتجــه توقعــات التضخــم فــى األجــل الطويــل نحــو االنخفاض. وقد 
قامت الســلطة النقدية األمريكية برفع أســعار الفائدة قصيرة األجل في ديســمبر ٢٠١٨ إلى 

٢.٢٥-٢.٥٪ بينما استقرت السياسة النقدية فى معظم االقتصادات المتقدمة األخرى.

ومــن الجديــر بالذكــر فــإن تشــديد السياســة النقديــة األمريكيــة يــؤدي إلــى تضييــق أوضــاع 
التمويــل الخارجــى فــى وقــت تتجــه فيــه الكثيــر مــن بلــدان الــدول الناشــئة إلصــدار ســندات 
بالعمــالت األجنبيــة للوفــاء باحتياجــات تمويــل العجــز فــى موازناتهــا. لــذا فقــد يــؤدى رفــع 
اســعار الفائــدة علــى الــدوالر إلــى تدفــق رؤوس األمــوال إلــى خــارج الــدول الناميــة واألســواق 
الصاعــدة والناشــئة وتحولهــا الــى داخــل الواليــات المتحــدة االمريكيــة ومــن ثــم يخلــق ذلــك 
ضغوطــات محتملــة علــى أســعار الفائــدة والصــرف بالــدول الناشــئة ويســاهم فــى ارتفــاع 

أعباء خدمة الدين العام الخارجى في تلك الدول.

 وبســبب تباطــؤ تقديــرات نمــو االقتصــاد العالمــي، فقــد انخفضــت عائــدات الســندات 
الســيادية طويلــة األجــل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وألمانيــا. وقــد تــم 
إعــداد مشــروع الموازنــة العامــة للدولة للعــام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ فى ضوء االفتراضات التالية 

آلفاق االقتصاد العالمي. 
  

آفاق االقتصاد العالمى 
لمشروع موازنة العام 

المالى 2019/2020

1-أداء إلقتصاد العالمى 
وأسعار الفائدة والصرف:

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ١٨



٣.٦٣.٣٣.٦٣.٦٣.٦ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي(%) 

٣.٦٣.٦٣.٦٣.٥٣.٥  معدل التضخم(%) 

٣.٨٣.٤٣.٩٣.٩٣.٩   معدل نمو التجارة في السلع والخدمات(%) 

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢ البيان

آفاق االقتصاد العالمي العامة للدولة:

االقتصاد العالمي

٢.١١.٦١.٧١.٧١.٦ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي(%) 

١.٩١.٦١.٧١.٨٢.٠  معدل التضخم(%) 

االتحاد األوروبي

٤.٥٤.٤٤.٨٤.٩٤.٨ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي(%) 

٤.٨٤.٩٤.٧٤.٥٤.٤  معدل التضخم(%) 

٦.٤٦.٣٦.٣٦.٣٦.٢ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي(%) 

٢.٦٢.٨٣.١٣.٣٣.٣  معدل التضخم(%) 

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية

آسيا

١.٤١.٣٣.٢٢.٨٢.٨ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي(%) 

١١.٤١٠.٠٩.٦٨.٨٨.٤  معدل التضخم(%) 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٣.٠٣.٥٣.٧٣.٧٤.٠ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي(%) 

٨.٥٨.١٧.٤٧.٠٦.٩  معدل التضخم(%) 

افريقيا والصحراء الكبرى    

ــر ســلبًا علــى التوقعــات  ــر الدوليــة الــى وجــود العديــد مــن المخاطــر المحيطــة باالقتصــاد العالمــي وهــو مــا قــد يؤث وتؤكــد كافــة التقاري
المســتقبلية للنمــو اإلقتصــادى. ويظــل النــزاع التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن علــى رأس تلــك المخاطــر، بــل ان عــدم 
ــا أن تباطــؤ نمــو االقتصــاد  ــى نمــو االقتصــاد العالمــي. كم ــرات ســلبية عل ــات وتأثي ــه تداعي ــن قــد يكــون ل ــن البلدي التوصــل التفــاق بي
الصينــي مقارنــة بمعــدالت النمــو العاليــة التــى كانــت تتحقــق خــالل العقــود الماضيــة ســيكون لــه تبعــات ســلبية علــى معــدالت النمــو 
ــن المملكــة المتحــدة  ــى اتفــاق بي ــة التاخــر فــى الوصــول ال ــة. كمــا أن احتمالي ــة وأســواق الســلع العالمي ــى األســواق المالي ــة وعل العالمي
واالتحــاد االوروبــى بخصــوص خروجهــا مــن االتحــاد يضيــف المزيــد مــن عــدم الوضــوح والتحديــات بخصــوص االداء اإلقتصــادى بالمنطقــة 

االوروبية.

١٩     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



ــراوح معــدالت نمــو  مــن المتوقــع أن تت
التجــارة العالميــة مــا بيــن ٣.٤٪ فــي ٢٠١٩ 
و٣.٩٪ في٢٠٢،مقارنــة بحوالــي ٣.٨٪ عام 

.٢٠١٨

تشــير أحــدث التقديــرات العالميــة إلــى 
اســتقرار أســعار النفط العالمية فى ٢٠١٩ 
ــن  ــراوح مــا بي ــد مســتويات أســعار تت عن
لألســعار  طبقــًا  للبرميــل  دوالر   ٦٥-٧٠
النفــط  شــراء  لعقــود  المســتقبلية 
الدولــى  النقــد  صنــدوق  وتوقعــات 
الماليــة  المؤسســات  مــن  والعديــد 
الدوليــة. وقــد ارتفــع ســعر خــام برنــت 
خــالل الربــع األول مــن عــام ٢٠١٩ بحوالــي 

٣٠٪ ليصل لحوالي ٦٨ دوالر للبرميل 

وذلــك بســبب قيــام دول منظمــة األوبــك وروســيا باإللتــزام بخفــض اإلنتــاج باإلضافــة إلــى 
ــال نظــرًا لعــدم  ــاج فــي فنزوي ــران وانخفــاض مســتوى االنت ــى إي ــات المفروضــة عل العقوب

االستقرار السياسي واإلقتصادى بها.

وفيمــا يتعلــق باســعار واســواق المعــادن؛ فيتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تشــهد 
األسواق ارتفاع في األسعار خالل ٢٠١٩ يتبعه انخفاض في األسعار في ٢٠٢٠ بينما يتوقع البنك 
الدولــي ثبــات االســعار وذلــك نتيجــة لتباطــؤ النمــو فــي الصيــن ونتيجــة النزاعــات التجاريــة 
بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــدول األخــرى.  وكذلــك بالنســبة للســلع الغذائيــة، 
فيتوقــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي انخفــاض أو علــى األقــل ثبــات األســعار 

في ٢٠١٩.
 

ومــن المتوقــع أن تشــهد أســعار الســلع األوليــة ومنهــا القمــح كســر االتجــاه النزولــي الــذي 
اتخذتــه خــالل الســنوات الســابقة والعــودة إلــى الصعــود خــالل العــام المالــي القــادم، وعلــى 
ذلــك فقــد تــم إعــداد تقديــرات الموازنــة العامــة فــي ضــوء افتــراض شــراء طــن القمــح علــى 

أساس ٢١٤ دوالر للطن.

٢-السلع األساسية:

ــد مــن  ــة لمزي ــات المتحــدة األمريكي ــى الوالي ــك فــى ضــوء احتمــال اســتمرار تبن ــى ذل  ويأت
القيــود التجاريــة واســتمرار وجــود تبايــن فــى السياســة التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة والصيــن باإلضافــة إلــى تاثيــر التوقعــات الخاصــة باســتمرار تباطــؤ نمــو االقتصــاد 

الصيني خالل السنوات القادمة.

٣-حركة التجارة الدولية:

فعلى
٢٠١٥/٢٠١٤

فعلى
٢٠١٦/٢٠١٥

فعلى
٢٠١٧/٢٠١٦

فعلى
٢٠١٨/٢٠١٧

متوقع
٢٠١٩/٢٠١٨

متوقع
٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠٣.٤

١٧٦.١

١٥٤.٧
١٦٥.٤

١٨٨.٣

٢١٤

١٨٠
١٩٠
٢٠٠
٢١٠
٢٢٠

١٥٠
١٦٠

١٤٠

١٧٠

أسعار القمح العالمية - دوالر للطن

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٢٠



االقتصــاد  أداء  افتراضــات  تعكــس   
القــادم  المالــى  العــام  خــالل  المصــرى 
٢٠٢/٢٠١٩ زيــادة معــدالت النمــو لتحقــق 
نمــو  تحقيــق  علــى  التركيــز  مــع   ٪٦
احتوائــى ومســتدام تنعكــس اثــاره علــى 
وتســتهدف  المجتمــع.  فئــات  جميــع 
التشــغيل  مســتويات  رفــع  الحكومــة 
وخفــض معــدالت البطالــة مــن خــالل 
ومنتجــة  الئقــة  عمــل  فــرص  توفيــر 
الداخليــن  أعــداد  الســتيعاب  وكافيــة 
علــى  العمــل  لســوق  ســنويا  الجــدد 

المدى القصير والمتوسط. 

العمــل  الحكومــة  تســتهدف  وبالتالــي 
مــن  جديــدة  سياســات  تطبيــق  علــى 
االقتصاديــة  األنشــطة  تحفيــز  شــأنها 
االنتاجيــة الداعمــة للنمــو وخاصــة فــي 
قطاعــات الصناعــة والتصديــر، وتحفيــز 
سياســات االدخــار واالســتثمار فــي البنيــة 
ــي ُتعــد  ــة البشــرية الت األساســية والتنمي
قاطــرة النمــو االقتصــادي. كمــا تعمــل 
تطبيــق  اســتمرار  علــى  الحكومــة 
سياســات التســعير الســليم لمدخــالت 
االقتصــاد  تنافســية  لرفــع  اإلنتــاج 
فــي  االســتثمار  وتشــجيع  المصــري 
وتشــجيع  العمالــة  كثيفــة  المشــروعات 
قامــت  ولذلــك  الوطنيــة.  الصناعــة 
الحالــي  المالــي  العــام  خــالل  الحكومــة 
صــرف  ســعر  بتحريــر   (٢٠١٩/٢٠١٨)
الــدوالر الجمركــي للســلع غيــر الضروريــة. 
اجــراء  علــى  الحكومــة  تعمــل  كمــا 
تعديــالت تشــريعية لمســاندة الصناعــات 
ومتناهيــة  الصغيــرة  والمشــروعات 
الصغــر والمتوســطة وتبســيط وتســهيل 
وتوضيــح منظومــة تخصيــص وتســعير 
تعديــالت  واجــراء  الصناعيــة  األراضــي 
األعمــال  قطــاع  شــركات  قانــون  علــى 
العــام وعلــى قانــون حمايــة المنافســة 

ومنع الممارسات االحتكارية.

خامسًا: 

وجديــر بالذكــر ان قيــام المؤسســات الدوليــة برفــع تصنيــف مصــر اإلئتمانــي يعكــس تأكــد 
ــذ سياســات البرنامــج  ــة الحكومــة فــي تنفي ــة والمســتثمرين مــن جدي المؤسســات الدولي
الوطنــي لإلصــالح االقتصــادي. ومــن جانبهــا تســتهدف الحكومــة اســتمرار زيــادة قيمــة 
االســتثمارات الممولــة مــن جانــب الخزانــة العامــة خــالل العــام المالــي ٢٠٢/٢٠١٩ بنحــو 40% 
مقارنــة بالعــام المالــي الحالــى لتصــل لنحــو ١٤٠ مليــار جنيــه (١٣٣ مليار جنيــه تمويل عجز خزانة 
و٧ مليار جنيه قروض خارجية لتمويل االستثمارات)، كما تستهدف الحكومة خالل ٢٠٢/٢٠١٩ 
طــرح أول ســندات خضــراء والتــي مــن شــأنها تمويــل االســتثمارات فــي المشــروعات 
صديقــة البيئــة والحــد مــن التلــوث وهــو بالتأكيــد سيســاهم فــى الوفــاء بالتزامــات الحكومــة 

المصرية الصادرة عن قمة المناخ بباريس.

للمواطنيــن  المعيشــية  المســتويات  تحســين  االســاس  فــى  الحكومــة  تســتهدف  كمــا 
وخاصــة مــع اســتمرار جهــود الضبــط المالــي المرتبطــة ببرنامــج اإلصــالح االقتصــادي، لــذا 
فقــد أصــدر فخامــة الرئيــس تكليفاتــه للحكومــة التخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات لتحســين 
ــى للمعــاش  ــد االدن ــة المعاشــات والح ــادة قيم ــة وزي ــزة الدول ــور باجه ــكل األج ــر هي وتطوي
 .٢٠٢٠/٢٠١٩ المالــى  العــام  فــي  جنيــه  مليــار   ٦٠ نحــو  الخزانــة  ســتكلف  اجــراءات  وهــي 
كمــا تســتهدف الحكومــة ضــم حوالــي ١٠٠ ألــف اســرة جديــدة لتســتفيد مــن برنامجــي تكافل 

وكرامة بداية من اول يوليو المقبل بتكلفة تصل لمليار جنيه.

وفــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا ضمــن إجــراءات الضبــط المالــي، فجــارى العمــل علــى 
االنتهــاء مــن الدراســات االكتواريــة لبــدء رد امــوال التأمينــات المســتحقة علــى وزارة الماليــة 
االســتثمار  وبنــك  العامــة  الخزانــة  رد مديونيــة  يتــم  بحيــث  القومــي؛  االســتثمار  وبنــك 
القومــي لصناديــق المعاشــات وإدراج المبالــغ الالزمــة ســنويا فــي الموازنــة العامــة للدولــة 
ــة مســتقلة جــاري اعتمادهــا مــن الجهــاز المركــزي  ــى دراســات اكتواري ــاء عل ــك بن إلتمــام ذل
للمحاســبات وســيصدر بهــا تشــريع مــن مجلــس النــواب الموقــر لينظــم ذلــك. والــي جانــب 
ذلــك ســتعمل الدولــة علــي اســتثمار أمــوال التأمينــات وعوائدهــا بطريقــة عادلــة وآمنــة 

لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

أمــا علــى جانــب افتراضــات مشــروع الموازنــة االساســية للعــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ فقــد تــم 
افتــراض ســعر خــام البرنــت عنــد ٦٨ دوالر للبرميــل كمــا تــم افتــراض تــراوح االســعار حــول 
متوســط قــدره ٧٠ دوالر للبرميــل فــى المــدى المتوســط، وهــو مــا يمثــل ارتفاعــًا طفيفــًا عــن 
تقديرات العام المالي السابق ٢٠١٩/٢٠١٨ وذلك في ضوء التقلبات على جانب العرض في 
ظــل تمديــد قــرارات مجموعــة OPEC+ الخاصــة بخفــض اإلنتــاج اليومــي مــن الخــام ووجــود 
اضطرابــات فــى االنتــاج فــي كل مــن فنزويــال ونيجيريــا لفتــرات اقــل واضطــراب األوضــاع 
بخفــض  الخاصــة  الدوليــة  البحريــة  المنظمــات  قــرارات  وبعــض  ليبيــا  فــي  السياســية 
االنبعاثــات الكربونيــة واســتبدال المــازوت بوقــود أعلــى كفــاءة مثــل الديــزل والــذي مــن 

شأنه رفع مستويات الطلب على الديزل وبالتالي ارتفاع اسعاره فى السوق العالمى.  
ــى  ــة أعــدت عل ــرات الموازن ــا القمــح، فتقدي ــة ومنه ــا يخــص أســعار الســلع األولي ــا فيم أم
اساس توقع أن تشهد األسعار ارتفاعًا يصل مقداره لنحو ١٦٪، وهو عكس االتجاه النزولي 
الــذي اتخذتــه األســعار علــى مــدار الثالثــة أعــوام الماضيــة ليبلــغ متوســط تقديــرات أســعار 
القمح في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٢١٤ دوالر للطن قبل ان تصل إلى٢٥٠ دوالر للطن بعد 
ــى يســاوى  ــراض ســعر لشــراء للقمــح المحل ــم افت ــون. كمــا ت إضافــة تكلفــة النقــل والنول
ســعر شــراء القمــح المســتورد لضمــان عــدم وجــود ســوق موازيــة ولغلــق أى تالعــب يــؤدى 

الى زيادة التكلفة على الدولة

آفاق االقتصاد المحلى 
المصاحب لمشروع 
موازنة العام المالى 

 ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢١     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



٢-تعميق اإلصالحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص؛ 

حيــث تتبنــى الحكومــة حاليــًا حزمــة جديــدة تتضمــن وضــع منظومــة جديــدة لمســاندة 
وتشــجيع وزيــادة حصيلــة الصــادرات تتضمــن مؤشــرات أداء واضحــة يتــم مراجعتهــا ســنويا 
ــر منتجــات ذات قيمــة  ــة وتصدي ــة ومتنوع ــة قوي ــدة تصديري ــى وجــود قاع ــا يســاعد عل بم
مضافــة اعلــى. كمــا تســعى الحكومــة إلــى رفــع وزيــادة تنافســية االقتصــاد المصــري، وذلــك 
عــن طريــق اعتمــاد وتطبيــق نظــام جديــد لتخصيــص وتســعير األراضــي الصناعيــة يضمــن 
تعزيــز المنافســة العادلــة وســرعة وســهولة ووضــوح أســس تخصيــص األراضــي الصناعيــة 
وضمــان توافــر االراضــى لــكل مســتثمر لديــه الرغبــة فــى االســتثمار فــى النشــاط الصناعــى. 
كمــا تعمــل الحكومــة علــى اســتحداث نظــام ضريبــي جديــد لتشــجيع ومســاندة المشــروعات 
المشــروعات  تلــك  دمــج  تشــجيع  وكذلــك  الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة   
والكيانــات التــى تعمــل باالقتصــاد غيــر الرســمى فــى االقتصــاد الرســمى. كمــا تســتهدف 
الحكومــة التعامــل مــع تحديــات ســوق العمــل مــن خــالل تنفيــذ اإلصالحــات التــي تعالــج 
عــدم تطابــق مهــارات العمالــة (خاصــة الشــباب) مــع احتياجــات ســوق العمــل وزيــادة نســبة 

مشاركة المرأة فى سوق العمل.

الركائــز  إحــدى  الماليــة  السياســة  تعتبــر 
اإلصــالح  لبرنامــج  الرئيســية  واألدوات 
تتبنــاه  الــذي  الشــامل  االقتصــادي 
الحكومــة نظــرا ألهميتهــا فــي تحقيــق 
اســتقرار مؤشــرات االقتصــاد الكلــي مــن 
خــالل تحقيــق الضبــط المالــي واســتدامة 
مؤشــرات عجــز الموازنــة العامــة والديــن 

على المدى المتوسط

سادسًا: 

 باإلضافــة الــى دورهــا ومســاهمتها فــي تحفيــز النشــاط االقتصــادي ومعــدالت التشــغيل 
واتاحــة  جــودة وكفــاءة  االجتماعيــة وتحســين  الحمايــة  كفــاءة وقــدرة منظومــة  وتعزيــز 

الخدمات االساسية لقطاع عريض من المواطنين.

ــة العامــة الهــدف الرئيســى  ــر خفــض معــدالت ديــن اجهــزة الموازن وفــى هــذا اإلطــار يعتب
للسياســة الماليــة فــى المــدى المتوســط، حيــث تســتهدف وزارة الماليــة خفــض نســبة ديــن 
اجهــزة الموازنــة العامــة والوصــول بهــا الــى معــدالت أكثــر اســتدامة تتــراوح عنــد ٨٠٪ 
مــن الناتــج المحلــى مــع نهايــة العام المالــى ٢٠٢٢/٢٠٢١، مقارنة بنســبة مديونية بلغت ١٠٨٪ 
مــن الناتــج فــى نهايــة عــام ٢٠١٧/٢٠١٦. ولضمــان تحقيــق ذلــك، تســتهدف السياســة الماليــة 
تحقيــق فائــض أولــى ســنوى قــدره ٢٪ خــالل الفترة مــن ٢٠٢٠/٢٠١٩ حتــى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة 
بفائــض اولــى بلــغ ٠.١٪ مــن الناتــج المحلــى خــالل ٢٠١٨/٢٠١٧. وتســتهدف السياســة المالية 
تحقيــق ذلــك مــن خــالل توســيع قاعــدة االيــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة، وإســتمرار 
اصــالح هيــكل االنفــاق العــام لضمــان فاعليتــه وبمــا يســمح بوجــود مســاحة ماليــة تمكــن 
الدولــة مــن زيــادة اإلنفــاق الموجــه للتشــغيل واإلنتــاج والتنميــة البشــرية بــدًال مــن اإلنفــاق 
غيــر المؤثــر علــى النشــاط اإلقتصــادى أو جــودة الحيــاة للمواطــن مثــل فاتــورة خدمــة الديــن. 
لــذا فتســتهدف السياســة الماليــة معــدالت نمــو للمصروفــات العامــة مســتدامة تقــل عــن 

معدالت نمو االيرادات العامة. 

السياسة المالية وأهم 
النتائج المحققة حتى 

اآلن: 

اإلقتصــادى  االصــالح  وتيــرة  علــى  الحفــاظ  علــى  وحرصهــا  التزامهــا  الحكومــة  كــدت 
واالســتمرار فــى تنفيــذ االجــراءات الماليــة واالجتماعيــة المســتهدفة لتحقيــق مســتهدفات 
الموازنــة االصليــة والتــى اعتمدهــا مجلــس النــواب الموقــر فــى يونيــو الماضــى دون وجــود 
مــن   ٪٢ نحــو  يبلــغ  مســتدام  اولــى  فائــض  تحقيــق  فنســتهدف  لــذا  انحرافــات.  ايــه 
الناتــج المحلــى اإلجمالــي وخفــض عجــز الموازنــة الــى ٨.٤٪ مــن الناتــج والعمــل علــى خفــض 
معدل دين اجهزة الموازنة العامة الى ٩٢.٥٪ من الناتج فى يونيو ٢٠١٩ بدال من نحو ٩٧٪ فى 

يونيو ٢٠١٨.

 التقديرات المالية
 المحدثة للعام المالى

٢٠١٩/٢٠١٨

٪١٢.٠
٪١١.٤ ٪١٠.٩

٪١٢.٥

٪٩.٧ ٪٨.٤

-٪٣.٩ -٪٣.٥ -٪٣.٥ -٪١.٨

٪٠.١
٪٢.٠

العجز األولي العجز الكلي 

٪٩

٪١٤

٪٤

-٪١

-٪٦

العجز الكلي و األولي (نسبة إلى الناتج) 

١٤/١٣ ١٥/١٤ ١٦/١٥ ١٧/١٦ ١٨/١٧ ١٩/١٨

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٢٢



كمــا تســتهدف الحكومــة زيــادة االيــرادات 
الضريبيــة لتصــل إلــى نحــو %14.5 مــن 
عــام  خــالل  اإلجمالــي  المحلــى  الناتــج 
2018/2019 مــن خــالل اســتمرار تطويــر 
مصــادر  وتنويــع  الضريبيــة  المنظومــة 
االيــرادات  جملــة  لترتفــع  االيــرادات 
المتوقعة خالل العام بنحو %19 مقارنة 
بالعــام الســابق بســبب ارتفــاع اإليــرادات 
الضريبيــة مــن جهــات غيــر ســيادية بنحــو 
%31. وتعكــس النتائــج المحققــة حتــى 
نهايــة مارس 2019 ومســتهدفات العام 
المالــى بأكملــه نجــاح جهــود وزارة الماليــة 
السياســة  إصــالح  برنامــج  تنفيــذ  فــى 
الضريبيــة وتعظيــم إيــرادات الدولــة مــن 
التطبيــق  منظومــة  تحســين  خــالل 
العقاريــة،  الضريبــة  لقانــون  الفعلــي 
وتطويــر أداء مصلحــة الضرائــب العامــة 

والجمركية.

كمــا يســتهدف برنامــج االصــالح المالــى االســتمرار تدريجيــًا فــى خفــض معــدالت نمــو 
االنفاق العام ليبلغ نحو %13.9 في 2018/2019 مقارنة بمعدل نمو وصل %20.6 خالل 
العــام المالــي 2017/2018، نتيجــة الســتمرار جهــود اصــالح هيــكل االنفــاق ومــن خالل الحد 
مــن زيــادة اعبــاء فاتــورة خدمــة الدين. كما من المتوقع أن يشــهد العــام المالي 2018/2019 
استمرار السيطرة على نمو فاتورة األجور لتنخفض نسبتها للناتج المحلى إلى %5.1 مقارنة 

بنحو %5.4 خالل 2017/2018 وذلك فى ضوء استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية.
ومــن المتوقــع ارتفــاع قيمــة مخصصات دعم الســلع التموينية فــى 2018/2019 بنحو 8% 
لتصــل إلــى 87 مليــار جنيــه وكذلــك مخصصــات الدعــم النقــدى (دعــم بطاقــات التمويــن + 
معــاش الضمــان + تكافــل وكرامــة) فــى ضــوء زيــادة قيمــة الدعــم النقــدى ألصحــاب 
البطاقات التموينية بنحو %138 مقارنة بما كان سائدا فى بداية 2017/2018 وكذلك فى 
ضوء زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه شــهريا لألســرة المســتفيدة. 
كمــا مــن المتوقــع أن تشــهد االســتثمارات الحكوميــة اســتمرار النمــو المرتفــع خــالل العــام 
المالى الحالى 2018/2019 لتصل إلى نحو 149 مليار جنيه، منها نحو 100 مليار جنيه استثمارات 
ممولة بعجز (إقتراض حكومى) بمعدل نمو ســنوى ســيبلغ %45. كما من المتوقع ارتفاع 
مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو %25 خالل العام المالى 2018/2019، مما يعكس 
أكبــر قــدر ممكــن مــن االهتمــام بتلبيــة االحتياجــات االساســية للمواطنيــن وزيــادة االنفــاق 

على الخدمات االساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

الماليــة  المســتهدفات  لتحقيــق 
ــة  ــة بمشــروع موازن الطموحــة والضروري
العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وكذلك فى المدى 
المتوســط وأهمهــا تحقيــق فائــض أولى 
قدره ٢٪ من الناتج المحلى وخفض نسبة 
الدين للناتج المحلى لتصل الى ٨٠٪ فى 
يونيــو ٢٠٢٠، تتبنــى وزارة المالية اســتمرار 
لإلصــالح  شــامل  برنامــج  اســتهداف 
وتدابيــر  سياســات  تنفيــذ  يتضمــن 
السياســات  مجــال  فــي  إصالحيــة 
ــر منظومــة العمــل  والتشــريعات وتطوي
بالــوزارة ومصالحهــا وبمــا يضمــن رفــع 
كفــاءة وقــدرة العامليــن بهــا مــع التركيــز 

على المجاالت التالية:

سابعًا:  

بالنشــاط  ربطهــا  خــالل  مــن  الضريبيــة  الحصيلــة  وزيــادة  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع   -١
االقتصــادى نظــرًا ألن نســبة الضرائــب للناتــج المحلــى االجمالــي بمصــر تعــد محــدودة 
وقابلة للزيادة (١٣.٥-١٤٪ في المتوسط خالل الفترة من٢٠١٣/٢٠١٢ إلى  ٢٠١٨ /٢٠١٩  مقارنة 
ــادة  ــادة فاعليــة اســتهداف زي ــغ نحــو ١٨-٢٠٪) وذلــك مــن خــالل زي بمتوســط عالمــى يبل
الضرائــب مــن جهــات غيــر ســيادية كنســبة مــن الناتــج بمتوســط ســنوى قدره نحــو ٠.٥٪ 

من الناتج المحلى.

٢- تعظيــم العائــد علــى أصــول الدولــة مــن خــالل تبنــى سياســات اقتصاديــة ســليمة مثــل 
التســعير الــذي يغطــى تكلفــة إتاحــة الســلع والخدمــات ومدخــالت االنتــاج، والمضــي بقــوة 
فــي برامــج اعــادة هيكلــة األصــول الماليــة للدولــة بشــكل يضمــن تحقيــق تحســن تدريجــي 
فــى االوضــاع الماليــة ألجهــزة الدولــة وتحســين الخدمــات المقدمــة، والتوســع فــى برامــج 

المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجاالت االستثمارية وادارة اصول الدولة.

٣- رفــع كفــاءة وإعــادة ترتيــب أولويــات االنفــاق العــام لصالــح الفئــات والمناطــق المهمشــة 
واألقــل دخــًال وإتبــاع سياســات توزيعيــة أكثــر كفــاءة وعدالــة فضــًال عــن التوســع التدريجــى 
ــات المســتحقة واألماكــن المســتهدفة،  ــى الموجــه للفئ فــى اســتخدام برامــج الدعــم العين
وزيــادة قيمــة ومعــدالت اإلنفــاق االســتثماري الموجــه لتحســين البنيــة األساســية ورفــع 
ــه  ــات المتاحــة بمــا يســمح بتوجي ــط قواعــد البيان ــة ورب مســتوى الخدمــات العامــة، وميكن

موارد الدولة المحدودة الى الفئات المستحقة.

 التقديرات المالية
 المستهدفة بمشروع
 موازنة العام المالى

٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٣     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



الضرائب

المنح 

اإليرادات األخرى

األجور وتعويضات العاملين

شراء السلع و الخدمات

الفوائد

الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

المصروفات األخرى

صافي حيازة األصول المالية

شراء أصول غير مالية (اإلستثمارات)

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧
٢٠١٨/٢٠١٧

جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة

ويوضح الجدول التالى أهم اإلجماليات المستهدفة بمشروع موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة باألداء المالى فى 
األعوام السابقة:

إجمالي اإليرادات

إجمالي المصروفات

متوقع
٢٠٢/٢٠١٩

متوقع
٢٠٢١/٢٠٢٠

تقديرات
٢٠٢٢/٢٠٢١

تقديرات

٤٩١،٤٨٨٦٥٩،١٨٤٨٢١،١٣٤٩٧٦،٥٥٢١،١٣٤،٤٢٤١،٢٤٨،٩٢٥١،٣٩٨،٣٦٢

٨١٧،٨٤٤١،٠٣١،٩٤١١،٢٤٤،٤٠٨١،٤١١،٩٩٦١،٥٧٤،٥٥٩١،٧٠٥،٠١8١،٧٦٤،٦٧١

٣٥٢،٣١٥٤٦٢،٠٠٧٦٢٩،٣٠٢٧٥٩،٩٤٨٨٥٦،٦١٦

٣،٨٠٥

١،٠٢٨،٠٣٠١،١٥٦،٦٦٧

٣،٥٤٣١٧،٦٨٣٣،١٩٤١،١٥٠٣،٨٤٢٣،٨٤٢

٢٧٤،٠٠٣ ١٣٥،٦٣٠١٧٩،٤٩٤١٨٨،٦٣٩٢١٥،٤٥٤٢١٧،٠٥٤٢٣٧،٨٥٣

٣٠١،١١٥ ٢١٣،٧٢١٢٢٥،٥١٣٢٤٠،٠٥٤٢٧٠،٠٨٨٣٢٩،٩٧٩٣٦٨،٨٥٤

٧٤،٩٢٣ ٣٥،٦٦٢٤٢،٤٥٠٥٣،٠٨٨٦٠،١٢٣٩٧،٧٢٥١١١،٠٢٣

٥٦٩،١٣٥ ٢٤٣،٦٣٥٣١٦،٦٠٢٤٣٧،٤٤٨٥٤١،٧٤٧٦١٨،٦٠٥٥٤٥،١١٧

٣٢٧،٦٩٩ ٢٠١،٠٢٤٢٧٦،٧١٩٣٢٩،٣٧٩٣١٥،٨١٠٣٦٠،٢٩٥٣٩٥،٨٠٠

٩٠،٤٤٢ ٥٤،٥٥١٦١،٥١٧٧٤،٧٥٨٧٥،٦٩٩٩٨،٢٣٤١٠٨،٨٩٥

٢١١،٢٤٥ ٦٩،٢٥٠١٠٩،١٤١١٠٩،٦٨٠١٤٨،٥٣٠٢٠٠،١٨٠٢٣٤،٩٨٣

٥،٠٠٥ ١٣،١٣٩٦،٨٣٤٩،٣٠٦٣،٧٦٢١٠،٦٠٣١٣،٥٧٩

العجز الكلي المستهدف  

نسبة الناتج المحلي اإلجمالي(%)
٣٣٩،٤٩٥

٪١٢.٥

العجز أو الفائض األولي المستهدف  

نسبة الناتج المحلي اإلجمالي(%)

٩٥،٨٦٠

٪٣.٥

٣٧٩،٥٩٠

٪١٠.٩

٦٢،٩٨٩

٪١.٨

٤٣٢،٥٨٠

٪٩.٧

-٤،٨٦٨

-٪٠.١

٤٣٩،٢٠٩

٪٨.٤

-١٠٢،٥٤١

-٪٢.٠

٤٦٦،٦٩٦

٪٦.٢

-١٥١،٩١٠

-٪٢.٠

٣٧٩.٨٨٨

٪٤.٨

-١٦٥،٢٢٩

-٪٢.٠

٤٤٥،١٤٠

٪٧،٢

-١٢٣،٩٩٥

-٪٢.٠

مليون جنيه

المصدر: وزارة المالية

مــن المتوقــع أن تشــهد الحصيلــة الضريبيــة فــى العــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ زيــادة قدرها ١٢.٧٪ 
مقارنــة بالمتوقــع للعــام المالــى ٢٠١٩/٢٠١٨. ويعكــس ذلك فى االســاس مجهودات توســيع 
القاعــدة الضريبيــة باإلضافــة الــى تطبيــق اجــراءات هيكليــة لإلصــالح المؤسســى للمنظومــة 

الضريبية فى مصر.

وتعتبــر الضرائــب علــى الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة مــن أهــم مصــادر الضرائــب 
العامــة. ومــن المســتهدف أن تنمــو حصيلــة ضريبــة الدخــل مــن الجهــات غيــر الســيادية 
األذون  عوائــد  علــى  والضرائــب  الســويس  وقنــاة  والبتــرول  المركــزى  البنــك  (بــدون 
والســندات) فــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنســبة ٢٣٪ لتصــل الحصيلــة مــن تلــك الجهــات إلــى ٦٧٥ مليــار 
جنيــه وذلــك فــى ضــوء اســتمرار تحســن مؤشــرات النشــاط االقتصــادي والجهــود المبذولــة 

من قبل مصلحة الضرائب في تطوير األداء.
 

ومــع اســتمرار جهــود وزارة الماليــة ومصلحــة الضرائــب المصريــة لتطويــر االداء وزيــادة 
القــدرة علــى تحقيــق ايــرادات اضافيــة بشــكل ســليم، فمــن المتوقــع أن تنمــو حصيلــة 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى كافــة الســلع والخدمــات فــي العــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنســبة 
١٣.٩٪ عــن العــام المالــي الســابق، لتصــل الحصيلــة إلــى ٣٦٤.٧ مليــار جنيــه وذلــك فــي ضــوء 
تحســين كفــاءة التحصيــل الضريبــي وتوســيع القاعــدة الضريبيــة مــن خــالل التطبيــق الكامــل 

لقانون القيمة المضافة.
 

الضرائب العامة:
ســتعمل الحكومــة فــى مشــروع موازنــة 
العــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ علــى اســتمرار 
اســتهداف تعزيــز ارتبــاط ايــرادات الدولــة 
وبمــا  االقتصــادي  بالنشــاط  العامــة 
غيــر  الكامنــة  القــوى  مــع  يتناســب 
االقتصــاد  فــي  بعــد  المســتغلة 
ــادئ  ــاة أســس ومب المصــري، مــع مراع
التوزيــع  وضمــان  االجتماعيــة  العدالــة 
علــى  الضريبيــة  لألعبــاء  العــادل 
بالطبقــات  المســاس  المواطنيــن دون 
األكثــر فقــرًا فــي المجتمــع والعمــل علــى 
تحســين االدارة الضريبيــة وجعلهــا أكثــر 

كفاءة وشموًال.
 

 

اإليرادات العامة:

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٢٤



أهم اجراءات االصالح 
المؤسسي للمنظومة 

الضريبية:
تــم االنتهــاء مــن تجميــع عــدد ٣٠٠٠ نقطــة بيــع لعــدد ٢٥٠ شــركة فــي مختلــف األنشــطة 
معــدة لتركيــب األجهــزة بهــا، كمــا تــم إعــداد بروتوكــول مــع اتحــاد الغــرف التجاريــة 
للمشــاركة فــي عمليــة تطبيــق المنظومــة، وجــاري دراســة واعتمــاد األجهــزة الصينيــة 

تمهيدًا إلدخالها على المنظومة.

تــم االنتهــاء مــن ميكنــة االقــرارات الضريبيــة، وقــد بــدأت شــركات األمــوال فــي تقديــم 
اقراراتهــا الضريبيــة الكترونيــًا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨، وذلــك مــن 
خــالل موقــع مصلحــة الضرائــب المصريــة وكــذا تقديــم االقــرارات الضريبيــة الخاصــة 
بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة إلكترونيــًا منــذ أول ينايــر ٢٠١٩ لرفــع كفــاءة اإلجــراءات 

والتيسير على الممولين.

تــم االنتهــاء مــن الهيــكل الوظيفــي الجديــد لمصلحــة الضرائــب وتــم عرضــه علــى 
الســيد الدكتــور رئيــس مجلــس الــوزراء الــذى تفضــل بالموافقــة عليــه، وقــد تــم 

التنسيق في هذا الشأن مع الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة لمراجعته واعتماده.

تــم إنشــاء وحــدة تقييــم المخاطــر بمصلحــة الضرائــب المصريــة تتولــى تغذيــة المراكــز 
الضريبيــة المتخصصــة بالملفــات ذات األولويــة المتوقــع تحقيــق حصيلــة أعلــى مــن 

خالل فحصها.

ــة الموحــد، ومــن المقــرر  ــون اإلجــراءات الضريبي ــم االنتهــاء مــن إعــداد مشــروع قان ت
ــدًا  ــة تمهي ــة االقتصادي ــوزراء والمجموعــة الوزاري ــى الســيد رئــس مجلــس ال عرضــه عل

لطرحه للحوار المجتمعي.

انتهــت اللجنــة العليــا للتشــريعات الماليــة بــوزارة الماليــة مــن إعــداد مشــروع أولــي 
إلصدار قانون بالنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يجــري حاليــًا إعــداد مشــروع قانــون لتنظيــم المعاملــة الضريبيــة لإلعالنــات التــي تنشــر 
على مواقع االنترنت المختلفة.

ــة وتــم  ــة االلكتروني ــورة الضريبي ــم االنتهــاء مــن إعــداد مشــروع قانــون تنظيــم الفات ت
طرحه للحوار المجتمعي.

يجــري حاليــا إعــداد مشــروع قانــون تنظيــم التجــارة االلكترونيــة يهــدف إلــى وضــع 
أسس للمحاسبة الضريبية لكافة عمليات البيع والشراء.

ــة بمجلــس  ــة الخطــة والموازن ــه لجن ــم االنتهــاء مــن مشــروع القانــون ووافقــت علي ت
النواب وتم صدور القانون وبدء تنفيذه.

محور تطوير وتبسيط االجراءات:

مــع  استشــارات  عقــد  توقيــع  تــم 
شركة ERNEST AND YOUNG للبدء 
استشــارية  خدمــات  تقديــم  فــي 
نظــام  وإجــراءات  عمليــات  إلعــداد 
 ،E_INVOICE  الفاتــورة االلكترونيــة
الشــروط  كراســة  وإعــداد 
والمواصفــات للمنظومــة التــى تــم 

االنتهاء منها. 

تــم إرســال فريــق عمــل لالطــالع علــى 
بعــض التجــارب الدوليــة فــي الصيــن 
عمــل  لنظــام  والمكســيك  وفرنســا 

أجهزة الفاتورة االلكترونية
 

تــم طــرح مناقصــة مشــروع تطويــر 
أســلوب العمــل بالمصلحــة الضريبيــة 
فــي ٣٠ أغســطس ٢٠١٨، وتــم اســتالم 
عطــاءات مــن أربعــة تحالفــات عالميــة 
متخصصة في هذا المجال يوم ٢٢ أكتوبر 
مــن  االنتهــاء  المخطــط  ومــن   ٢٠١٨
الفائــز  التحالــف  اختيــار  إجــراءات 
والترســية والتعاقــد قبــل نهايــة العــام 

المالى الحالى (٢٠١٩/٢٠١٨).

يتــم تنفيــذ مشــروع مراقبــة تســجيل 
المتحصــالت الضريبيــة علــى القيمــة 
الجانــب  مــع  نجــل)  (الــدو  المضافــة 
مقدمــة  منحــة  خــالل  مــن  اليابانــي 
من الحكومة اليابانية بقيمة ٩٠٠ ألف 
ــة أنظمــة أخــرى  ــم تجرب دوالر، وقــد ت
مــن الصيــن وفرنســا تحقــق نفــس 

النتائج. 

محور التكنولوجيا والميكنة: 

محور تطوير العنصر البشري: 

مشاريع التشريعات الضريبية الجديدة:

المعالجة الضريبية لعوائد أذن وسندات الخزانة العامة:

٢٥     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



مشروع النافذة الواحدة:

تــم االنتهــاء مــن توقيــع بروتوكــول بيــن 
البحــوث  وهيئــة  الجمــارك  مصلحــة 
الخطــة  وضــع  علــى  للعمــل  الفنيــة 
التنفيذيــة والفنيــة لالنتهــاء مــن تطويــر 
النافــذة  لمشــروع  التحتيــة  البنيــة 
الواحــدة وكذلــك التطبيقــات وقواعــد 
ــن الجمــارك والجهــات ذات  ــات بي البيان
عمــل  ورش  عقــد  وتــم  الصلــة 
الجمركيــة  التعريفــة  فــي  متخصصــة 
تعريــف  إلــى  تهــدف  عامــة  وورش 

مجتمع االعمال بما يتم بالمشروع. 

وقــد تــم بالفعــل االنتهــاء مــن تطبيــق 
التجــارة  حركــة  علــى  المنظومــة  تلــك 
بمينــاء القاهــرة الجــوى وجــارى اعــداد 
خطــة لتطبيــق المنظومــة تدريجيــا فــى 
مصــر  بجمهوريــة  الموانــئ  كافــة 

العربية. 

مشروع ميكنة نموذج (٤) بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي: 

تــم تفعيــل هــذه المنظومــة علــى جميــع المنافــذ الجمركيــة، حيــث تــم تســليم األجهــزة 
والمعــدات الالزمــة وتوفيــر خطــوط الربــط لتشــغيل المنظومــة وتــم االنتهــاء مــن تنفيــذ 
عمليــة الربــط اإللكترونــي علــى جميــع المواقــع الجمركيــة المميكنــة. كمــا تــم تدريــب 
العامليــن بالمنافــذ الجمركيــة بهــذه الموانــئ علــى الربــط اإللكترونــي وكيفيــة التعامــل مــع 

المنظومة.

 :SAD مشروع اإلقرار الجمركي اإلداري الموحد

صــدر قــرار وزيــر الماليــة رقــم٤٠ لســنة ٢٠١٧ بالعمــل بنمــوذج SAD علــى جميــع الموانــئ 
المصريــة وقــد تــم بالفعــل االنتهــاء مــن تفعيــل النمــوذج فــي كافــة المواقــع الجمركيــة. 
هــذا وقــد تــم تصميــم هــذا النمــوذج بمــا يســمح باســتخدامه فــي كل أنظمــة التخليــص 
الجمركــي علــى البضائــع ســواء الــواردات أو الصــادرات أو نظــام الترانزيــت وقــد روعــي أن 
يكــون النمــوذج بحجــم A4 بمــا يضمــن كافــة نواحــي التطويــر الخاصــة بــإدراج االقــرار 
بــأي مــن الوســائل اإللكترونيــة وطباعتــه. هــذا وقــد تــم تأميــن النمــوذج مــن خــالل برنامــج 
محكــم يحتــوي علــى أكــواد يتــم قراءتهــا مــن خــالل قــارئ الكترونــي، كذلــك طباعــة عالمــة 

مائية على النموذج تمنع أي تزوير.

ومــن المتوقــع أن ترتفــع حصيلــة الضرائــب العقاريــة بنحــو ٢٥.٢٪ فــى العــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقارنــة بمســتهدف العــام المالــى٢٠١٩/٢٠١٨ 
لتصــل جملــة الحصيلــة الــى 6.8 مليــار وهــو مــا يمثــل نحــو ٠.١٪ مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــى. وتأتــى هــذه الزيــادة المتوقعــة نتيجــة العمــل 
علــى تطويــر منظومــة الضرائــب العقاريــة مــن خــالل تحديــث الخرائــط الجغرافيــة للمناطــق الســكنية بالتعــاون مــع هيئــة البحــوث الفنيــة 
والتــي ســيتم اســتخدامها فــي الحصــر للمبانــي لبنــاء قاعــدة بيانــات الثــروة العقاريــة، باإلضافــة الــى العمــل بنظــام التحصيــل اإللكترونــي 

للضريبة العقارية والذي تم تفعيله فى ابريل٢٠١٧.

وفيمــا يتعلــق بالضرائــب الجمركيــة فمــن المتوقــع ان ترتفــع جملــة الحصيلــة بنحــو ١٤.١٪ مقارنة بالعام الماضى لتصل الــى ٥١.٧ مليار جنيه 
فــى موازنــة عــام ٢٠٢٠/٢٠١٩. ومــن المتوقــع ان تســتمر مصلحــة الجمــارك المصريــة خــالل هــذا العــام فــى التطويــر المؤسســى الشــامل 

والذي بدأ من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧، ومن أهم االصالحات المستهدفة فى هذا الشأن:

واســتئداء حقــوق الخزانــة العامــة مــن العوائــد علــى األصــول المملوكــة للدولــة مــن خــالل 
تنفيــذ إصالحــات مــن ضمنهــا برنامــج الطروحــات ألصــول وشــركات الدولــة وذلــك ضمــن 
برنامــج زمنــي لعــدة ســنوات يبــدأ بالتركيــز علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة والشــركات 

العاملة في مجاالت الطاقة والنقل واالتصاالت.

ــي  سياســات  ــة مــن خــالل تبن ــى أصــول الدول ــد عل ــم العائ ــا تهــدف الحكومــة لتعظي  كم
اقتصاديــة ســليمة مثــل التســعير الــذي يغطــى تكلفــة إتاحــة الســلع والخدمــات ومدخــالت 
اإلنتــاج، والمضــي بقــوة فــي برامــج إعــادة هيكلــة األصــول الماليــة للدولــة والتعامــل مــع 
الدولــة بشــكل يضمــن تحقيــق تحســن تدريجــي فــي  بيــن جهــات  الماليــة  التشــابكات 
األوضــاع الماليــة ألجهــزة الدولــة وتحســين الخدمــات المقدمــة، والتوســع فــى برامــج 

المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجاالت االستثمارية وإدارة أصول الدولة

وتنويــع  تنميــة  علــى  الحكومــة  تعمــل 
ــى أن  ــدًا عل ــة تأكي ــرادات الدول مصــادر إي
علــى  قائمــة  غيــر  الماليــة  السياســة 
ــة ولكنهــا  ــدة أو اضافي ــاء جدي فــرض أعب
اتخــاذ  علــى  االســاس  فــى  قائمــة 
الضريبيــة  العدالــة  لتعزيــز  إجــراءات 
غيــر  اإليــرادات  مصــادر  وتنويــع 

الضريبية،
 

 

اإليرادات العامة:

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٢٦



المضــي قدمــًا ببرنامــج الطروحــات العامــة IPO لبعض الشــركات المملوكــة للدولة والتي 
من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها ٨ مليار جنيه للخزانة في ٢٠١٩/٢٠١٨. 

اســتهداف تحصيــل نحــو ٥ مليــار جنيــه تحــت بنــد صافــي أربــاح شــركات قطــاع األعمــال 
العــام (بمــا فيهــا اربــاح الشــركة المصريــة لإلتصــاالت) لصالــح الخزانــة العامــة فــى العــام 

المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

اســتهداف تحويــل نحــو ٢٠.٧ مليــار جنيــه فوائــض من الهيئــات االقتصاديــة للخزانة العامة 
بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.

١٤ شركةعدد الشركات الغير مقيدة

٩ شركةطرح نسب إضافية من شركات مقيدة في البورصة 

حوالي ٣٠ شهرمدة البرنامج

طرح نسب متفاوتة حوالي ١٥٪-٣٠٪ في معظم النسبة المقترح طرحها
االحوال بحيث تستمر الدولة أكبر مساهم

٢٣ شركةإجمالي عدد الشركات التي سيتم طرحها

٤٣٠ مليار جنيهالزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية

سيتم االتفاق على توجيه العوائد من الطرح وفقا لكل حالة على حدة

وتستهدف الموازنة 
تحصيل ايرادات غير 
ضريبية من مصادر 

مختلفة تبلغ نحو ٢٧٨ 
مليار جنيه في عام 

٢٠٢٠/٢٠١٩ ومن أهم 
تلك االيرادات: 

٢٧     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠



مــن المتوقــع أن يصــل معــدل نمــو النشــاط االقتصــادى العالمــي فــي عــام ٢٠١٩ بنحــو ٣،٣٪ 
هبوطًا من ٣.٦٪ فى عام ٢٠١٨. وأن تتراوح معدالت نمو التجارة العالمية ما بين ٣.٤٪ في 
٢٠١٩ و٣.٩٪ فــي ٢٠٢٠. كمــا تعتمــد المســارات المتوقعــة ألســعار الفائــدة بشــكل كبيــر علــى 
تطــورات النشــاط االقتصــادي فــى االقتصــادات المتقدمــة وعلــى مســارات السياســات 
ــة الكليــة المتبعــة. ونتيجــة لتوقــع تباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي العالمــي  االقتصادي
فمــن المتوقــع أال يقــوم البنــك الفيدرالــي األمريكــي برفــع أســعار الفائــدة حتــى نهايــة عــام 
٢٠١٩، وهــو نفــس الحــال بالنســبة للبنــك المركــزى األوروبــي والــذي مــن المتوقــع ان يبقــى 

على أسعار الفائدة السائدة على األقل خالل النصف األول من عام ٢٠١٩.

وعلــى جانــب السياســة النقديــة فتتبنــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة سياســات ماليــة مــن 
شــأنها رفــع أســعار الفائــدة فــي األجــل الطويــل وتثبيتهــا خــالل المــدى القريــب الممتــد خــالل 
عامــى ٢٠١٩ و٢٠٢٠، حيــث تتجــه توقعــات التضخــم فــى األجــل الطويــل نحــو االنخفاض. وقد 
قامت الســلطة النقدية األمريكية برفع أســعار الفائدة قصيرة األجل في ديســمبر ٢٠١٨ إلى 

٢.٢٥-٢.٥٪ بينما استقرت السياسة النقدية فى معظم االقتصادات المتقدمة األخرى.

ومــن الجديــر بالذكــر فــإن تشــديد السياســة النقديــة األمريكيــة يــؤدي إلــى تضييــق أوضــاع 
التمويــل الخارجــى فــى وقــت تتجــه فيــه الكثيــر مــن بلــدان الــدول الناشــئة إلصــدار ســندات 
بالعمــالت األجنبيــة للوفــاء باحتياجــات تمويــل العجــز فــى موازناتهــا. لــذا فقــد يــؤدى رفــع 
اســعار الفائــدة علــى الــدوالر إلــى تدفــق رؤوس األمــوال إلــى خــارج الــدول الناميــة واألســواق 
الصاعــدة والناشــئة وتحولهــا الــى داخــل الواليــات المتحــدة االمريكيــة ومــن ثــم يخلــق ذلــك 
ضغوطــات محتملــة علــى أســعار الفائــدة والصــرف بالــدول الناشــئة ويســاهم فــى ارتفــاع 

أعباء خدمة الدين العام الخارجى في تلك الدول.

 وبســبب تباطــؤ تقديــرات نمــو االقتصــاد العالمــي، فقــد انخفضــت عائــدات الســندات 
الســيادية طويلــة األجــل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وألمانيــا. وقــد تــم 
إعــداد مشــروع الموازنــة العامــة للدولة للعــام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ فى ضوء االفتراضات التالية 

آلفاق االقتصاد العالمي. 
  

أهم بنود اإليرادات غير الضريبية بمشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ 

٣٦
مليار جنيه

حصيلة الخزانة 
من فائض قناة 

السويس

٢٠.٧
مليار جنيه

 فوائض من 
الهيئات 

االقتصادية

 ٨.٨
مليار جنيه

 من إيرادات 
الخدمات 

٤.٨
مليار جنيه

صافي ارباح 
شركات قطاع 
االعمال العام 

للخزانة  

١.٩
مليار جنيه

 حجم ارباح 
البنوك العامة 
المحولة للخزانة  

١.٨
مليار جنيه

 إيرادات 
غرامات 

العقوبات  

١.٦
مليار جنيه

إيرادات المناجم 
والمحاجر  

٥.٥
مليار جنيه

١٥٪ حصيلة وزارة 
المالية من إيرادات 

الصناديق 
واالحسابات 
الخاصة  

المصدر: وزارة المالية

وفــى هــذا الســياق، فقــد حققــت شــركات قطــاع األعمــال العــام نتائــج ماليــة جيــدة مؤخــرًا فــي ضــوء تنفيــذ إجــراءات إصالحيــة هامــة فــي 
إدارة تلــك الشــركات، وهــو مــا يؤكــد علــى إمكانيــة زيــادة حصيلــة اإليــرادات المحولــة لصالــح الخزانــة العامــة مــن قبــل تلــك الشــركات خــالل 

الفترة القادمة.

وفــي ضــوء سياســة التقييــد المالــي التــي يقــوم بهــا البنــك المركــزي ونظــرًا ألهميتهــا ضمــن إطــار برنامــج االصــالح االقتصــادي للســيطرة 
ــى جهــود  ــًا عل ــر إيجابي ــى التأثي ــى المــدى المتوســط وبالتال ــدة عل ــى معــدالت التضخــم، وهــو مــا سيســاهم فــى خفــض أســعار الفائ عل
خفــض العجــز وايجــاد حيــز مالــى اضافــى للموازنــة، فقــد تــم اعــداد مشــروع موازنــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ بافتــراض اســتمرار عــدم تحصيــل الخزانــة 

الية ايرادات من البنك المركزي باستثناء ضريبة القيم المنقولة والتي تقدر بنحو ٢٨.٩مليار جنيه. 

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠    ٢٨



تــم اســتحداث آليــة التســعير التلقائــي للمــواد البتروليــة لمواجهــة المخاطــر الماليــة 
الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية وتأثير ذلك على فاتورة الدعم. 

 
اعتمــد رئيــس مجلــس الــوزراء اآلليــة المقترحــة علــى أن يبــدأ التطبيــق علــى بنزيــن 
٩٥، ونــص القــرار أن يتــم التطبيــق بدايــة مــن أبريــل ٢٠١٩ وهو ما تــم بالفعل على ان 
تتــم مراجعــة االســعار بصــورة ربــع ســنوية طبقــًا للتغيــر فــي ســعر الصــرف وســعر 
لمراعــاة   ٪١٠ ال  تتعــدى  بنســبة  الســعر  تغييــر  يتــم  أال  علــى  العالمــي  البتــرول 

الجانب االجتماعي وهو ما تم بالفعل.

تــم البــدء بتطبيــق آليــة التحــوط ضــد ارتفــاع أســعار المــواد البتروليــة لحمايــة موازنــة 
٢٠١٩/٢٠١٨ مــن المخاطــر الماليــة الناتجــة عــن تذبــذب أســعار البتــرول العالميــة والحــد 

من آية تاثيرات سلبية على فاتورة الدعم.

يســاهم فــي متابعــة األداء المالــي للشــركات وضمــان متابعــة تحســن هياكلهــا 
واداءها المالي.

ويتضمــن التقريــر النتائــج الفعليــة لشــركات قطــاع االعمــال العــام لمــدة ثــالث 
سنوات حتى عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

يهــدف التقريــر الــى تحليــل ودراســة الموقــف المالــي لشــركات قطــاع االعمــال 
العــام وهــو مــا سيســاعد علــى وضــع خطــط إصالحيــة ســليمة لتلــك الشــركات 

تضمن استدامة أوضاعهم المالية في المدى المتوسط.

 
تــم تعديــل وتحديــث قانــون الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي إطــار جهــود دعــم 

القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو وأداة التشغيل الرئيسية.

ــة  ــة الخاصــة بتلــك المشــروعات وفــرض ضريب كمــا تــم تعديــل االجــراءات الضريبي
قطعية كخطوة أولى لتبسيط االجراءات على أصحاب األعمال.

يعكــس القانــون أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا الشــأن ويهــدف إلــى تشــجيع 
ــز الشــفافية  المنافســة وتحســين جــودة اإلنفــاق العــام والحــد مــن الفســاد وتعزي

وتطوير آليات الشكاوى.

يتضمــن القانــون الجديــد طــرق للشــراء تتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة 
الســتيعاب احتياجــات الحكومــة الحاليــة والمســتقبلية، إلــى جانــب تنظيــم حقــوق 

والتزامات التعاقد من الباطن.

ســتعمل الحكومــة علــى إنشــاء بوابــة الكترونيــة مخصصــة للمشــتريات الحكوميــة 
للنزاهــة  مدونــة  إدخــال  إلــى  باإلضافــة  الصلــة،  ذات  المعلومــات  جميــع  تتيــح 

لموظفي المشتريات الحكومية.

أهم اإلصالحات 
الهيكلية:

تعديل وتطوير إجراءات تخصيص 
األراضي الصناعية:

الخبــراء  مــن  بفريــق  االســتعانة  تــم 
آليــات  دراســة  فــي  متخصــص 
األراضــي  وتســعير  تخصيــص 
الصناعيــة، حيــث تــم اإلعــالن عــن قــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء فــى مــارس   
٢٠١٩ بخصــوص المبــادئ التوجيهيــة 
األراضــي  وتســعير  لتخصيــص 
الصناعيــة والتــي تــم إعدادهــا وفقــًا 

ألفضل الممارسات العالمية.

إلــى  المطــورة  االجــراءات  وتهــدف 
علــى  الحقيقــي  الطلــب  تلبيــة 
أســس  علــى  الصناعيــة  األراضــي 
والتنافســية  بالشــفافية  تتســم 
التربــح  ظاهــرة  علــى  والقضــاء 
مــوارد  علــى  والحفــاظ  والسمســرة 
الدولــة مــع دعــم اســتراتيجية الصناعــة 

الوطنية.

لبنــك  المالــي  المركــز  دراســة  تــم 
الخــروج  بهــدف  القومــي  االســتثمار 
بخطــة إلعــادة هيكلتــه بشــكل يحافــظ 
علــى اســتدامتة الماليــة ويســاعد علــى 
البنيــة  مشــروعات  تمويــل  اســتمرار 

التحتية بشكل سليم.

الهيكلــة  إعــادة  الخطــة  وتشــمل 
التنظيميــة واإلداريــة وتطبيــق النظــم 
التكنولوجيــة، وإعــادة هيكلــة كل مــن 
البنــك،  وااللتزامــات  األصــول 
الســيولة والهيــكل  وتحســين وضــع 

التمويلي.

خطــة  علــى  التوافــق  تــم  كمــا 
حــول  تتمحــور  للتطويــر  مســتقبلية 
ومهــام  دور  وتحديــد  رســم  إعــادة 
البنــك، وتطويــر نمــوذج عمــل البنــك، 
وتحســين الهيــكل التمويلــي للبنــك. 
اإلطــار  تعديــل  إلــى  باإلضافــة 
فــي  والنظــر  والتشــريعي  القانونــي 
لألصــول  الحقيقيــة  القيمــة  تحديــد 
تطبيــق  مراعــاة  مــع  يمتلكهــا  التــي 

معايير الحوكمة.

إعادة هيكلة بنك االستثمار 
القومي: 

استحداث آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية:

استحداث آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية
:HEDGING 

إصدار تقرير الشركات المملوكة للدولة وتعديل قانون 203: 

إصدار قانون جديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

إصدار قانون جديد المشتريات العامة: 

كما نعمل على اصدار قانون جديد للجمارك وقانون جديد لإلجراءات الضريبية 
الموحدة كما جاري تعديل قانون الشركات

١٩     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠



المصروفــات  هيــكل  اصــالح  يعتبــر 
لإلصــالح  اساســية  ركيــزة  العامــة 
تحقيــق  لضمــان  والمالــي  اإلقتصــادى 
المــدى  علــى  الماليــة  المســتهدفات 
بديــن  الوصــول  واهمهــا  المتوســط 
أجهزة الموازنة لمعدل ال يتعدى ٨٠٪ من 
ــام ٢٠٢٢/٢٠٢١،  ــول ع ــى بحل ــج المحل النات
باإلضافــة إلــى ضمــان اســتدامة تحقيــق 
ــج  ــغ نحــو ٢٪ مــن النات ــى يبل فائــض اول

المحلى. 

١- موازنــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ ســتكون موازنــة 
مــن  والبشــرية  االقتصاديــة  التنميــة 
خــالل التركيــز علــى تمويــل برامــج إصــالح 
تحســين  وبرامــج  التعليــم  منظومــة 
الخدمــات الصحيــة وزيــادة مخصصــات 
لســوق  الشــباب  وتأهيــل  التدريــب 
النشــاط  مســاندة  وزيــادة  العمــل 
مجهــودات  ودعــم  بمصــر  اإلقتصــادى 

خلق فرص عمل كافية والئقة.

٢- االســتمرار فــى توجيــه مــوارد إضافيــة 
لتطويــر  االســتثمارية  الخطــة  لتمويــل 
البنيــة التحتيــة الالزمــة لزيــادة تنافســية 
االقتصــاد وتحســين الخدمــات والمرافــق 
الجمهوريــة  مناطــق  بكافــة  العامــة 
بثمــار  المواطنيــن  اســتفادة  لضمــان 
النمــو اإلقتصــادى مــن خــالل تحســين 
الكهربــاء  وشــبكات  الطــرق  شــبكات 

والمياه والصرف الصحى.

وفــي هــذا اإلطــار فقــد تــم اعــداد تقديــرات موازنــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ على أســاس اســتهداف معدل 
نمــو للمصروفــات يقــل عــن اإليــرادات العامــة، هــو امــر ضــرورى لتحقيــق الضبــط المالــى 
المســتهدف ولخفــض معــدالت الديــن العــام فــى المــدى المتوســط ولخلــق مســاحة ماليــة 
تســمح بزيــادة االنفــاق علــى البرامــج االجتماعيــة التــى تســتهدف الفئــات األولــى بالرعايــة، 
باإلضافــة إلــى زيــادة اإلنفــاق االســتثماري القــادر علــى المســاهمة فــى تحقيــق النمــو وخلــق 

فرص عمل حقيقية. 

كمــا تــم اعــداد تقديــرات المصروفــات العامــة فــي ضــوء االلتزامــات الحتميــة المتمثلــة فــي 
الرئيســية  األوليــة  للســلع  العالميــة  األســعار  ضــوء  وفــى  الديــن  خدمــة  فوائــد  ســداد 
ــم  ــادة مخصصــات التعلي ــة فــى زي ــراض اســتيفاء االســتحقاقات الدســتورية المتمثل وبافت
ــذ  ــى تنفي ــب عل ــى المترت ــر المال ــار األث ــك اخــذًا فــي االعتب والصحــة والبحــث العلمــى؛ وكذل
ــن الصحــى الشــامل. كمــا  ــون التامي ــل قان ــن واإلصالحــات المســتهدفة مث بعــض القواني
نمــو  علــى  الســيطرة  اســتراتيجية  تنفيــذ  اســتمرار   ٢٠٢/٢٠١٩ موازنــة  مشــروع  يعكــس 
المصروفــات وإعــادة ترتيــب أولويــات اإلنفــاق بشــكل يضمــن االســتخدام األمثــل لهــا. ومــن 
ــدون  ــه ب ــار جني ــغ ١٠٠٥.٤ ملي ــي تبل ــام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والت ــة لع ــرات الموازن ــا فتعكــس تقدي هن

مدفوعات الفوائد، عدد من السياسات اإلصالحية التي يمكن تلخصيها فيما يلي: 

المصروفات العامة:

دعم وتنمية الصادرات

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

مساهمة الخزانة في صناديق
المعاشات

االستثمارات الممولة بعجز والقروض

٢،٣٠٥

١،٢٠٠

٥٢،٥٠٠

٧٠،٦٣١

٤،٠٠٠

٣،٥٠٠

٦٢،٠٤٣

١٠٠،٠٠٠

٪٥٠

٪٠.٠

٪٣٢.٥

٪٤٠.٠

٢٠١٩/٢٠١٨
متوقع

٢٠١٨/٢٠١٧
فعليات

جدول ملخص لبعض بنود المصروفات العامة

٢٠٢٠/٢٠١٩
مشرع موازنة

معدل نمو(%) البند

المصدر: وزارة المالية

مليون جنيه

٦،٠٠٠

٣،٥٠٠

٨٢،٢٠٠

١٤٠،٠٠٠

 لــذا تســتهدف الحكومــة زيــادة إجمالــى اســتثمارات أجهــزة الموازنــة العامــة بخــالف التمويــل 
الذاتي لتلك الجهات لنحو ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠١٩/٢٠١٨ وهو ما يمثل 

نسبة نمو سنوي مقدارها ٤٠٪.

٣- اســتمرار تطبيــق قانــون الخدمــة المدنيــة بشــكل فعــال مــع ربــط األجــور بــاألداء، وزيــادة 
الحــد االدنــى لألجــور مــن ١٢٠٠ الــى ٢٠٠٠ جنيــه شــهريًا وزيــادة الحــد األدنى لــكل درجة وظيفية 
باإلضافــة إلــى إقــرار زيــادة ســنوية وإقــرار زيــادة اســتثنائية ألجــور العامليــن لتحســين دخــول 

ما يقرب من ٥ مليون موظف يعمل بالجهاز اإلدارى للدولة. 

٤- زيادة الحد األدنى للمعاشات ليصل إلى ٩٠٠جنيه بزيادة قدرها ١٥٠ جنيه شهريًا فى العام 
المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩، واســتهداف زيــادة المعاشــات  بـــ ١٥٪ خــالل العــام القــادم وهــو مــا 

سيستفيد منه نحو ١٠ مليون صاحب معاش.

٥- اســتمرار وتعزيــز مجهــودات خلــق شــبكة حمايــة اجتماعيــة حديثــة ومتكاملــة تضمــن 
وصــول الدعــم لمســتحقيه باإلضافــة الــى تطويــر آليــات اســتهداف الفئــات األولــى بالرعايــة. 
ويأتــى علــى رأس اإلصالحــات المتبعــة فــى هــذا المجــال زيــادة اإلعتمــاد علــى الدعــم النقــدى 
ــة، هــذا  ــذى يتســم بكفــاءة االســتهداف وعــدم ارتباطــه المباشــر بســلعة أو خدمــة معين ال
الموحــد  الصحــى  التأميــن  قانــون  لتمويــل  كافيــة  مخصصــات  توجيــه  الــى  باإلضافــة 
إلــى  باإلضافــة   ،٢٠٢٠/٢٠١٩ المالــى  العــام  فــى  النفــاذ  حيــز  دخــل  الــذى  والشــامل 
المقدمــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  لتحســين  االســتثمارى  اإلنفــاق  فــى  التوســع 

للمواطنين.
البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٣٠



الدولــة  خطــة  بتنفيــذ  االلتــزام   -٦
الطموحــة والمعلــن عنهــا فــى عــام ٢٠١٧ 
الطاقــة  دعــم  ترشــيد  الــى  والراميــة 
المنتجــات  بيــع  بأســعار  والوصــول 
البتروليــة الرئيســية فــي الســوق المحلــى 
الــى معــدالت تغطــى التكلفــة المرتبطــة 
بتوفيــر تلــك المنتجــات مــن قبــل الهيئــة 
البوتاجــاز  باســتثناء  للبتــرول  العامــة 
التــى  االخــرى  المنتجــات  وبعــض 
الفئــات  أساســى  بشــكل  تســتهلكها 
األقــل دخــال أو األولــى بالرعايــة، وهــو مــا 
ســوف يخلــق وفــر مالــى يســمح بزيــادة 
المخصصــات الماليــة الموجهــه لبرامــج 
التنميــة البشــرية خاصــا الصحــة والتعليــم 
وزيــادة  االجتماعيــة  الحمايــة  وبرامــج 

االستثمارات لخلق فرص عمل.

٧- تطويــر أســلوب إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامــة للدولــة وذلــك عــن طريــق  التوســع 
في تطبيق موازنة البرامج واألداء:

فــى إطــار ســعى وزارة الماليــة لتطويــر عمليــة إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة ومراقبــة فاعليــة 
ــر اســتغالل ممكــن لمــوارد  ــد علــى المصروفــات وتحقيــق أكب األداء وبهــدف تعظيــم العائ
الدولــة وبمــا يحقــق أكبــر نفــع للمجتمــع، فتعمــل وزارة الماليــة علــى تطبيــق منظومــة اعــداد 
وتنفيــذ الموازنــة علــى اســاس البرامــج واالداء. وعلــى الرغــم مــن إدراك وزارة الماليــة إلــى أن 
هــذا اإلصــالح الهيكلــي يتطلــب الكثيــر مــن الجهــد واإلعــداد حيــث قــد تســتغرق عمليــة 
التطبيــق الكامــل لموازنــة البرامــج واألداء عــدة ســنوات مثلمــا تشــير تجــارب الــدول األخــرى، 
فنؤكــد أنــه ليــس هنــاك وقــت أكثــر احتياجــًا مــن الوقــت الحالــي الســتكمال هــذه اإلجــراءات 

وبما يحقق أكبر استفادة من موارد الدولة والتأكد من فاعلية النفقة.

واســتكماال لما تم خالل العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ من إجراءات لتطبيق نظام موازنة البرامج 
واألداء بجانب موازنة البنود وفقا للتقسيم االقتصادي، على ٧ وزارات (وزارة الصحة والسكان، 
والمرافــق  اإلســكان  وزارة  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  النقــل،  وزارة 
والمجتمعــات العمرانيــة, وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــى، وزارة التربيــة والتعليــم 
ــد التطبيــق علــى 9 وزارات  الفنــى, وزارة التضامــن االجتماعــي) قامــت وزارة الماليــة بتمدي
إضافيــة خــالل العــام المالــي ٢٠١٩/٢٠١٨ (وزارة التخطيــط والمتابعــة واإلصالح اإلدارى - وزارة 
التجــارة الصناعــة - وزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة - وزارة الشــباب والرياضــة - وزارة البيئــة 
- وزارة التنميــة المحليــة - وزارة القــوى العاملــة - وزارة اآلثــار - وزارة الماليــة) علــى أن 
ــات الخدمــات  ــى مديري ــق عل ــد التطبي ــى بتمدي ــة األول ــام وزارات المرحل ــك قي يصاحــب ذل
التابعة لكل منها. كما تم زيادة عدد الوزارات خالل العام المالى٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٢٢ وزارة بامتداد 

التطبيق على ٦ وزارات جديدة.

٨- استمرار جهود تحسين هيكل اإلنفاق الحكومي:

المصروفات االخرىالفوائدشراء السلع والخدماتاالجور وتعويضات العاملين الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

التقسيم االقتصادي للمصروفات 
 التقسيم االقتصادي للمصروفات 

باستبعاد الفوائد

شراء أصول غير مالية (االستثمارات)

٪١٩

٪٥

٪٤

٪٢٦

٪٣٠
٪٣٦

٪٢١

٪٢٥

٪٧
٪٨

٪١٣

٪٦

٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع موازنة
٢٠٢٠/٢٠١٩25%

25%

6%
٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠٢٠/٢٠١٩
مشروع موازنة

٪٣٠

٪٣٧

٪٣٥

٪٣٣

٪٩

٪١٠

٪٢١٪١٢

٪٦٪٧

٣١     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



وتقــوم الحكومــة فــى الوقــت الحالــى بتنفيــذ برنامــج شــامل لتطويــر وإعــادة هيكلــة قطــاع الطاقــة لتحســين وضعــه المالــي والتنظيمــي 
باإلضافــة إلــى تســعير المنتجــات البتروليــة بشــكل ســليم وصــوال الــى اســعار تغطــى التكلفــة. كمــا تســتهدف الحكومــة إصــالح منظومــة 
الدعــم واتخــاذ إجــراءات لترشــيد االســتهالك وتحســين كفــاءة إنتــاج واســتخدام الطاقــة.  كمــا تســتهدف الحكومــة التخــارج تدريجيــًا مــن دعــم 
ــر الحمايــة للفئــات المســتهدفة. وفــي ذات الســياق يتــم االن تحديــث بيانــات المســتفيدين مــن الدعــم عــن  ــاء مــع اســتمرار توفي الكهرب
طريــق تنقيــة البطاقــات للوصــول إلــى مســتحقى الدعــم الحقيقييــن حيــث تشــير التقديــرات لمنظومــة دعــم الســلع التموينيــة الــى ان 
نحــو  تغطــى  التموينيــة  البطاقــات  دعــم  منظومــة  بينمــا  مســتفيد  مليــون   ٧٩ نحــو  تغطــى  الخبــز  دعــم  منظومــة 

٦٩مليون مستفيد.

تســتهدف الحكومــة تخفيــف أثــر تنفيــذ 
واالقتصاديــة  الماليــة  اإلصالحــات 
الضروريــة علــى المواطنيــن، وفــي ضــوء 
توجيهــات القيــادة السياســية فقــد تــم 
االجــراءات  بعــض  تنفيــذ  اســتهداف 
األجــور  منظومــة  لتحســين  الجريئــة 
زيــادة  نســتهدف  حيــث  والمعاشــات 
فاتــورة األجــور والمعاشــات بنحو ٥٩مليار 

جنيه . 

تشمل ٣٠.٥ مليارا لزيادة االجور و٢٨.٥ مليارا للمعاشات اعتبارًا من اول يوليو المقبل

وتتضمــن زيــادة األجــور رفــع الحــد االدنــى مــن ١٢٠٠الى ٢٠٠٠ جنيه شــهريا، وتمويــل أكبر حركة 
ترقيات في تاريخ الجهاز االداري المصري بتكلفة تقديرية تبلغ ١.٥ مليار جنيه، باإلضافة إلى 
اقرار وتنفيذ عالوة دورية بنسبة ٧٪ للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٠٪ لغير المخاطبين وبحد 
ادنــي 75 جنيهــا للجميــع، واقــرار عــالوة اســتثنائية لجميــع العامليــن بالدولة بقيمــة ١٥٠ جنيها 
مراعــاة ألوضــاع صغــار الموظفيــن والعامليــن. كمــا نســتهدف زيــادة المعاشــات بنحــو 15% 
وبحــد أدنــى ١٥٠ جنيهــا مــع رفــع الحــد االدنــى للمعــاش الــي ٩٠٠ جنيــه. وفــي ســابقة تعتبــر 
األولــى مــن نوعهــا فتعمــل وزارة الماليــة حاليــا مــع وزارة التضامــن علــى االنتهــاء مــن 
الدراســات االكتواريــة الخاصــة بصناديــق المعاشــات تمهيــدا للبــدء فــى رد وســداد كافــة 

مستحقات صناديق التأمينات طرف وزارة المالية وبنك االستثمار القومي.

األجور وتعويضات 
العاملين: 

تعتــزم الحكومــة ترشــيد فاتــورة الدعــم مــن خــالل االنســحاب التدريجــي مــن الدعــم العينــي 
الغيــر موجــه خاصــة دعــم الطاقــة والتحــول إلــى الدعــم النقــدى وشــبه النقــدى الــذي 

يستهدف الفئات األولى بالرعاية والمناطق األكثر احتياجًا.

الدعم والمنح والمزايا 
اإلجتماعية:

دعم المواد الغذائية

المصدر: وزارة المالية

أخرىالمساهمات و صندوق المعاشاتدعم المواد البترولية والكهرباء الدعم النقدى

 فعلى العام المالى٢٠١٢/٢٠١١ 

٪٢٠

٪٦٤

٪٤

٪٢ ٪١٠

٪٢٧

٪١٧
٪٢٥

٪٢٥

٪٦

 موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ 

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٣٢



ثامنًا: 
تقــوم وزارة الماليــة باتبــاع سياســة تنويــع مصــادر التمويــل بيــن األدوات واالســواق 
المحليــة والخارجيــة، ومــع بــدء إنخفــاض أســعار الفائــدة محليــا أصبــح هنــاك امكانيــة فــى 
التوســع فــى اســتبدال االقتــراض قصيــر األجــل بــأدوات تمويليــة طويلــة األجــل مــن 

السوق المحلى وهو ما نستهدفه خالل مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩.

الماليــة  وزارة  قيــام  فــى  المحلــى  الســوق  فــى  الفائــدة  أســعار  إنخفــاض  وسيســاهم 
بالتوســع فــى اصــدار الســندات متوســطة وطويلــة األجــل بــدًال مــن األذون بهــدف زيــادة 

عمر الدين والحد من مخاطر اعادة تمويل المديونية القائمة.

 تنويع مصادر التمويل
 وادارة أكثر كفاءة للدين

العام

ويعكس الجدول التالى افتراضات تمويل احتياجات الموازنة سواء من السوق المحلى او االقتراض الخارجى:

يتــم  مــا  اســتغالل  الحكومــة  تعتــزم 
توفيــره مــن اإلجــراءات اإلصالحيــة لزيــادة 
مــن  الممولــة  االســتثمار  مخصصــات 
قبــل الخزانــة بشــكل كبيــر يفــوق معظــم 

بنود المصروفات، 

حيــث مــن المتوقــع ان ترتفــع جملــة االســتثمارات المدرجــة بمشــروع الموازنــة بخــالف 
االســتثمارات الممولــة ذاتيــًا مــن قبــل جهــات الموازنــة العامــة للدولــة فــى ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
بنحــو ٤٠٪ مقارنــة بالعــام المالــى الحالــى (٢٠١٩/٢٠١٨) لتصــل جملــة المخصصــات الــى 
١٤٠ مليــار جنيــه (١٣٣ مليــار جنيــه تمويــل عجــز خزانــة و٧ مليــار جنيــه قــروض خارجيــة 
لتمويــل االســتثمارات) وهــي أعلــى قيمــة زيــادة شــهدتها االســتثمارات خــالل العشــر 

سنوات الماضية. 

االستثمارات: 

العجز الكلي

سداد القروض المحلية

سداد القروض األجنبية

قروض من مؤسسات دولية

صندوق النقد الدولي

اصدار سندات دولية

قرض من دولةألمانيا

قرض من دولة فرنسا

قرض من المملكة المتحدة

٢٠١٧/٢٠١٦

االحتياجات التمويلية للموازنة العامة

االحتياجات التمويلية للعام المالي

مصادر التمويل

التمويل الخارجي

اصدار أذون خزانة

اصدار سداد خزانة

التمويل المحلي

فعلي
٢٠١٨/٢٠١٧

فعلي
٢٠١٩/٢٠١٨

تقديري
٢٠٢٠/٢٠١٩

موازنة

بالمليون جنيه

المصدر: وزارة المالية

البيان

٦٥٣،٣٥٣

٣٧٩،٥٩٠

٢١٩،٤٧٠

٥٤،٢٩٣

٦٥٣،٣٥٣
١٧٤،٠٠٠

٢٢،٢١٣

٤٨،١٢٨

١٠٣،٦٦٠

٤٧٩،٣٥٣

٣٠٢،٥٥٣

١٧٦،٨٠٠

-

-

-

٦٥٠،٦٩٤

٤٣٩،٢٠٦

١٧٩،١٨٧

٣٢،٣٠١

٦٥٠،٦٩٤
١٤٩،٥٥٠

-

٧٢،٠٠٠

٧٢،٠٠٠

٥٠١،١٤٤

٣٥٠،٨٠١

١٥٠،٣٤٣

٤،٥٠٠

١،٠٥٠

-

٨٢٠،٧٠٦

٤٤٥،١٤٠

*     ٣٢٤،٤٢٥

٥١،١٥١

٨٢٠،٧٠٦
٩٥،٥٥٠

-

٢٢،٧٥٠

٧٢،٨٠٠

725,156

٤٣٥،٠٩٣

٢٩٠،٠٦٢

-

-

-

٧٠٠،٢١٢

٤٣٢،٥٨٠

٢٣٥،٥٢٠

٣٢،١١٢

٧٠٠،٢١٢
١٧٩،٢١٥

٢٦،٦٠٥

٧٠،٩٤٧

٧٠،٩٤٧

٥٢٠،٩٩٧

٣٤٥،٤٩٧

١٧٥،٥٠٠

٤،٤٣٤

٣،٦٢٣

٢،٦٦٠

* يتضمن هنا المبغ سداد لسدادات صفرية الكوبون وجاري التفاوض مع البنوك علي استدعاء ١٠٠ مليار جنيه منها في العام المالي٢٠٢٠/٢٠١٩ وإصدار سندات جديدة طويلة األجل بدًال منها وهو ما سيحقق خفض في
قيمة  سداد القروض المحلية خالل العام المالييي٢٠٢٠/٢٠١٩  

٣٣     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



تاسعًا: 
ادت جهــود وزارة الماليــة الحثيثــة لتدعيــم أطــر الشــفافية خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة 
إلى تحسين مؤشر الشفافية الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP كل عامين لعام ٢٠١٧ 
والصــادر فــي ٣٠ ينايــر ٢٠١٨ لتحقــق مصــر ٤١ نقطــة مئويــة خــالل ٢٠١٧ مقارنــة بـــ 16 نقطــة 
خــالل ٢٠١٥، وهــو مــا يقتــرب مــن المتوســط العالمى البالغ ٤٢ نقطة مئوية، وهو ما يتعدى 
متوســط منطقة الشــرق األوســط البالغ ١٨ نقطة مئوية بنحو ٢٣ درجة. وبذلك تحتل مصر 
المرتبة ٦٥ عالميا والمركز الثالث اقليميا بعد دولتي األردن والمغرب، صعودًا من المرتبة ٨٩ 

في تقرير عام ٢٠١٥ من بين ١١٥ دولة شملها التقرير. 

المشاركة المجتمعية 
والشفافية:

٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٥ ٢٠١٧

مكثفة

ضخمة
محدود

أدني حد
غير كاف
أو معدم

١٩ ١٣ ١٦

٤٣ ٤٩ ٤١
المتوسط االقليمي

٢٠

٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠

٠.٠

١الشفافية لمصر من ٢٠٠٦ وحتى٢٠١٧

IBPالمصدر: : شراكة الموازنة الدولية

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

السودان

لبنان

العراق

الجزائر

تونس

مصر

المغرب

األردن

المتوسط العالمي

المملكة العربية السعودية

قطر

اليمن

١

٣
٣

٣
٣٩

٤٥
٦٣

٤١

٤٢

٢

٠
٠

غير كافية أدنى حد محدودة ضخمة مكثفة

المقارنة اإلقليمية لعام ٢٠١٧

IBPالمصدر: : شراكة الموازنة الدولية

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٣٤



مــع  استشــارات  عقــد  توقيــع  تــم 
شركة ERNEST AND YOUNG للبدء 
استشــارية  خدمــات  تقديــم  فــي 
نظــام  وإجــراءات  عمليــات  إلعــداد 
 ،E_INVOICE  الفاتــورة االلكترونيــة
الشــروط  كراســة  وإعــداد 
والمواصفــات للمنظومــة التــى تــم 

االنتهاء منها. 

تــم إرســال فريــق عمــل لالطــالع علــى 
بعــض التجــارب الدوليــة فــي الصيــن 
عمــل  لنظــام  والمكســيك  وفرنســا 

أجهزة الفاتورة االلكترونية
 

تــم طــرح مناقصــة مشــروع تطويــر 
أســلوب العمــل بالمصلحــة الضريبيــة 
فــي ٣٠ أغســطس ٢٠١٨، وتــم اســتالم 
عطــاءات مــن أربعــة تحالفــات عالميــة 
متخصصة في هذا المجال يوم ٢٢ أكتوبر 
مــن  االنتهــاء  المخطــط  ومــن   ٢٠١٨
الفائــز  التحالــف  اختيــار  إجــراءات 
والترســية والتعاقــد قبــل نهايــة العــام 

المالى الحالى (٢٠١٩/٢٠١٨).

يتــم تنفيــذ مشــروع مراقبــة تســجيل 
المتحصــالت الضريبيــة علــى القيمــة 
الجانــب  مــع  نجــل)  (الــدو  المضافــة 
مقدمــة  منحــة  خــالل  مــن  اليابانــي 
من الحكومة اليابانية بقيمة ٩٠٠ ألف 
ــة أنظمــة أخــرى  ــم تجرب دوالر، وقــد ت
مــن الصيــن وفرنســا تحقــق نفــس 

النتائج. 

البيان التمهيدي للموازنة

مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية

الموازنة المقررة

موازنةالمواطن

التقارير الدورية

المراجعة نصف السنوية

تقرير نهاية العام

تقرير المراجعة

٢٠٠٦٢٠٠٨٢٠١٠٢٠١٢٢٠١٥٢٠١٧ الوثيقة

تم النشر في توقيت متأخر أو لم يتم إنتاجها عبر اإلنترنت أو تم إنتاجها لألغراض الداخلية فقطلم يتم إنتاجهامتاحة للجمهور

IBPالمصدر: : شراكة الموازنة الدولية

ويمكــن أن تتلخــص جهــود وزارة الماليــة فــي تحســين مؤشــر الشــفافية خــالل عــام ٢٠١٧ فــي التقاريــر التــي يتــم نشــرها بصــورة دوريــة وفقًا 
لمعاييــر شــراكة الموازنــة الدوليــة ومنهــا البيــان المالــى التمهيــدى لمشــروع الموازنــة والــذى تــم نشــره للعــام الثالــث علــى التوالــى، والبيــان 
ــر األداء اإلقتصــادى والمالــى  ــة المواطــن والتــى تــم نشــرها للعــام الخامــس علــى التوالــى، وتقري ــة المعتمــدة، وموازن المالــى، والموازن

لنصف العام المالى والذي تم نشره بعد توقف عامين، وتقارير نهاية العام.

الجهــود  واســتدامة  اســتمرار  ولضمــان 
ــم  وتحســين ترتيــب مصــر مســتقبليًا، ت
صدور قرار وزير المالية رقم ٥٤٧  لسنة ٢٠١٨ 
الخــاص بإنشــاء وحــدة خاصــة للشــفافية 
ترتكــز  الماليــة  لــوزارة  اإلداري  بالهيــكل 
على 3 محاور رئيسية وهي زيادة اإلفصاح 
المشــاركة  ســبل  وتعزيــز  والشــفافية، 
السياســات  صياغــة  فــي  المجتمعيــة 
الماليــة واالقتصاديــة وتحديــد اولوياتهــا، 
والرقابــة  للتواصــل  آليــات  واســتحداث 

المجتمعية.

اعــداد  يتضمــن المحــور األول اســتمرار 
ونشــر عــدد ٧ تقاريــر ماليــة تفصيلية على 
الموازنــة  وتنفيــذ  إعــداد  مراحــل  مــدار 
متضمنــة البيــان المالــى قبــل التمهيــدى 
المراجعــة  وتقريــر  المواطــن  وموازنــة 
نصــف الســنوية ألداء الموازنــة العامــة 
وتقاريــر ماليــة أخــرى عــن تطــورات أداء 

االقتصاد المصري.

باإلضافــة إلــى تطويــر الموقــع اإللكترونــي التفاعلــى الخــاص بــوزارة الماليــة وإتاحــة البيانــات 
وقابليتها للبحث اإللكترونى.

ــى  ــك الدول ــاون مــع البن ــة بالتع ــر المشــاركة المجتمعي ــى فيشــمل تطوي ــور الثان ــا المح أم
واليونيســف ومجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، والقيــام بزيــارات علــى مســتوى 
المحافظــات، وعقــد نــدوات بالقــرى األكثــر فقــرًا إلســتطالع اآلراء حــول المشــروعات 
المطلــوب تنفيذهــا لإلرتقــاء بمســتوى معيشــة المواطنيــن، باإلضافــة الــى عمــل لقــاءات 
النــواب  مجلــس  واعضــاء  المدنــى  والمجتمــع  األعمــال  ومنظمــات  القــرار  مــع صنــاع 
والمواطنيــن لتســليط الضــوء علــى أحــدث توجهــات السياســة الماليــة للدولــة علــى المــدى 
القصيــر والمتوســط والمشــاركة فــي اســتحداث سياســات ماليــة تهــم المواطــن وتعكــس 

اولوياتهم ورغباتهم.

ــم بالتعــاون  ــة فيت ــة المجتمعي ــذى يخــص المســائلة والرقاب ــث وال وبالنســبة للمحــور الثال
والتنســيق مــع وزارتــى التخطيــط والمتابعــة واالصــالح االداري والتنميــة المحليــة، ويشــمل 
تجميــع المالحظــات حــول الموازنــة بشــكل عــام او المشــروعات المدرجــة فيهــا أو مــا يتــم 
ــف  ــى مختل ــة عل ــادل هــذه المالحظــات مــع اإلدارة الحكومي ــذه مــن مشــروعات وتب تنفي
المســتويات وعبــر مختلــف منصــات وقنــوات التواصــل. كمــا تبنــت وزارة الماليــة مجموعــة 
مــن المبــادرات بهــدف تحســين الرقابــة الماليــة وتعزيــز حوكمــة الشــركات المملوكــة للدولــة 
 ٢٠١٨/٢٠١٧ المالــى  العــام  فــى  مــرة  ألول  شــامل  تقريــر  نشــر  شــملت  والتــي 
يعــرض األداء المالــى لمــا يزيــد عــن ٣٠٠ شــركة عامــة مملوكــة للدولة، مع اســتعراض كيفية 
ممارســة الحكومــة لسياســات المراقبــة واإلدارة الخاصــة بهــا، باإلضافــة الــى صافــي عالقــة 
تلــك الشــركات مــع الخزانــة العامــة وجميــع اإلصالحــات والتدابيــر االداريــة المتبعــة فــى كل 

قطاع.

٣٥     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



ارتفــاع ايــرادات قنــاة الســويس بنحــو ٤.٣ مليار جنيــه والذي يمثل نحو ٠.٠٧٪ من الناتج 
المحلى االجمالى. 

ارتفــاع حصيلــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع المســتوردة بنحــو ٤.٥ مليــار جنيه 
والذي يمثل نحو ٠.٠٧٪ من الناتج المحلى االجمالى.

 
ارتفاع حصيلة الضرائب الجمركية القيمية بنحو ٣.٢ مليار جنيه والذي يمثل نحو ٠.٠٥٪ 

من الناتج المحلى االجمالى. 

ارتفــاع ايــرادات الهيئــة العامــة للبترول بنحو ٠.٩ مليار جنيه والذي يمثل نحو ٠.٠١٪ من 
الناتج المحلى االجمالى.

ارتفــاع فاتــورة دعــم المــواد البتروليــة بنحــو ١٠.٧ مليــار جنيه والذي يمثــل نحو ٠.٢٪ من 
الناتج المحلى االجمالى.

ارتفــاع فاتــورة دعــم الســلع التموينيــة بنحــو ١.٨ مليار جنيه والــذي يمثل نحو ٠.٠٣٪ من 
الناتج المحلى اإلجمالى.

البنــود  إلــى بعــض  الفوائــد باإلضافــة  ارتفــاع فاتــورة دعــم الكهربــاء ومدفوعــات 
األخرى بنحو ٢.١ مليار جنيه والذي يمثل نحو ٠.٠٣٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.

( أ) تغير االفتراضات االقتصادية: 

االقتصــاد  تعافــي  مــن  الرغــم  علــى 
عرضــة  زال  مــا  أنــه  اال  جزئيــًا  العالمــي 
لعــدد مــن المخاطــر التــى قــد تؤثــر ســلبًا 
المتقدمــة  اإلقتصاديــات  أداء  علــى 
والناشــئة علــى حــد ســواء. حيــث تشــهد 
عــدد مــن اإلقتصاديــات الكبــرى تحــوالت 
لهــا  يكــون  قــد  واقتصاديــة  سياســية 
تداعيــات مختلفــة خاصــة علــى أســعار 
الفائــدة وأســعار الصــرف وحركــة التجــارة 
العالميــة. هــذا إلــى جانــب عــدم وضــوح 
المديونيــات  أعبــاء  إســتمرار  تداعيــات 
العامــة والخاصــة فــى منطقــة اليــورو. 
تبنــى  نحــو  المتزايــد  اإلتجــاه  أن  كمــا 
ــة مــن الممكــن  ــة حمائي سياســات تجاري
النمــو  فــرص  علــى  ســلبًا  يؤثــر  أن 
الــدول  مــن  عــدد  فــى  والتشــغيل 
المتقدمــة والناميــة، باإلضافــة إلــى تزايــد 
المخاطــر الماليــة فــى ضــوء التشــوهات 
أســعار  وارتفــاع  األصــول  أســعار  فــى 
العقــارات فــى عــدد مــن الــدول ووجــود 
تقلبــات ملموســة فــى أســواق الصــرف 
بالتزامــن مــع تبايــن مســارات السياســة 
المتقدمــة  األســواق  بيــن  مــا  النقديــة 
واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  خاصــة 

األوروبى واالسواق الناشئة.
 

اإلفتراضــات  تغيــر  إحتمــال  يشــكل 
اإلقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة القائمــة 
مصــادر  أهــم  أحــد  الموازنــة  عليهــا 
موازنــة  تنفيــذ  خــالل  الماليــة  المخاطــر 
العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩. لذا فقد تم إعداد 
اإلفتراضــات اإلقتصاديــة الرئيســية لعــام 
يضمــن  وبمــا  حــذر  بشــكل   ٢٠٢٠/٢٠١٩
أيــة  مواجهــة  علــى  والقــدرة  التحــوط 

إنحرافات عن التقديرات المستهدفة،
ولكــن المســتهدفات الماليــة قــد تتاثــر 
فــى  كبيــرة  تغيــرات  بوجــود 

اإلفتراضات التالية:   

١-معدالت النمو:عاشرًا: 
يعــد معــدل النمــو أحــد أهــم اإلفتراضــات الرئيســية التــى تبنــى عليهــا العديــد مــن بنــود 
الموازنــة العامــة مثــل تقديــرات اإليــرادات الضريبيــة والجمركيــة وااليــرادات االخــرى. وبالتالــى 
ــة العامــة  فخطــر تباطــؤ معــدالت النمــو اإلقتصــادى عــن المعــدالت المقــدرة فــي الموازن
ســواء كان ناتجــًا عــن أســباب محليــة أو لتباطــؤ معــدالت نمــو اإلقتصــاد العالمــى قــد يؤثــر 
ســلبًا علــى أداء النشــاط اإلقتصــادى ممــا لــه مــن أثــر مباشــر علــى تغييــر المســتهدفات 
الماليــة مثــل مســتهدف العجــز الكلــى والفائــض األولــى وبالتالــى مســتهدفات الديــن 

العام. 

مــن المتوقــع أن يصــل معــدل نمــو النشــاط االقتصــادى العالمــي فــي عــام ٢٠١٩ بنحــو ٣.٣٪ 
هبوطــًا مــن ٣.٦٪ فــى عــام ٢٠١٨، وهــو مــا يعكــس تباطــؤ النمــو فــي االقتصــاد العالمــي 
ــة العامــة ومعــدالت نمــو النشــاط اإلقتصــادى  ــى أداء الموازن ــر ســلبًا عل وهــو مــا قــد يؤث

وذلك فى حالة حدوث تباطؤ بمعدالت اعلى.

٢-التجارة العالمية: 
وفى نفس السياق، من المتوقع أن تتراوح معدالت نمو التجارة العالمية ما بين ٣.٤٪ في 
ــى  ــر عل ــا يتوقــع أن يؤث ــام ٢٠١٨. وهــو م ــي %3,8 ع ــة بحوال ٢٠١٩ و٣.٩٪ فــي ٢٠٢٠، مقارن
ــب  ــاة الســويس، والضرائ ــرادات العامــة خاصــة المتحصــالت مــن كل مــن قن ــة اإلي حصيل
الجمركيــة، والضرائــب علــى الــواردات. ويقــدر األثــر المالــى الســلبي لــكل انخفــاض بمقــدار 
ــاة  ــرادات قن ــة العامــة مــن اي ــؤول للخزان ــى مــا ي ــى اجمال ــة عل ١٪ فــي نمــو التجــارة العالمي
السويس بنحو ٢٪، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حصيلة ما يؤول للخزانة العامة بنحو ١.٥ مليار 

جنيه.

٣-سعر الصرف:
نظــرًا لتبنــى مصــر سياســة ســعر صــرف مرنــة منــذ نوفمبــر٢٠١٦ فمن المحتمــل أن يؤدى أى 
تحــرك فــى ســعر الصــرف أثنــاء تنفيــذ الموازنــة مقارنــة بتقديــرات ســعر الصــرف المفترضــة 
عنــد إعــداد الموازنــة إلــى مخاطــر علــى عــدة بنــود أساســية فــى الموازنــة العامــة للدولــة علــى 
جانــب االيــرادات والمصروفــات مثــل الجمــارك والمــواد البتروليــة والغذائيــة وضرائــب البنــك 
المركــزى وضرائــب األذون والســندات. وفــى حالــة إفتــراض تراجــع قيمــة الجنيــه امــام 
علــى  ســلبا  ســيؤثر  ذلــك  فــان  المالــى  العــام  خــالل  جنيــه   ١ قــدره  بمتوســط  الــدوالر 
الفائض االولى المستهدف بالموازنة العامة للدولة بقيمة ٢.٧مليار جنيه أى بنحو ٠.١٪ من 

الناتج المحلى وذلك من خالل التأثيرات التالية:

المخاطر المالية بمشروع 
موازنة العام المالى 

 ٢٠٢٠/٢٠١٩
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٤-أسعار الفائدة:

قــد تــؤدى السياســة النقديــة التقشــفية 
الــى  المركزيــة  البنــوك  مــن  لعــدد 
الخارجــى  التمويــل  أوضــاع  تضييــق 
العربيــة  مصــر  لجمهوريــة  المتــاح 
وبالتالــى ســيحد مــن القــدرة علــى اصــدار 
للوفــاء  األجنبيــة  بالعملــة  ســندات 
باحتياجــات تمويــل عجــز الموازنــة وتنويــع 
خطــر  يمثــل  ممــا  التمويــل،  مصــادر 
ــراض عــن المتوقــع  إرتفــاع تكلفــة اإلقت

في موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

لذا فمن المهم توضيح أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو  ١٠٠نقطة مئوية (١٪) مقارنة 
بمــا هــو مســتهدف بمشــروع الموازنــة ســيكون لــه تأثيــرًا ســلبيًا علــى عجــز الموازنــة وذلــك 

نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو ٨-١٠ مليار جنيه سنويًا.

٥-األسعار العالمية للنفط:

تشير أحدث التقديرات العالمية إلى استقرار أسعار النفط العالمية فى ٢٠١٩ عند مستويات 
أســعار تتــراوح بيــن ٦٥-٧٠  دوالر للبرميــل طبقــًا لألســعار المســتقبلية لعقــود شــراء النفــط 

وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولية. 

وتجــدر اإلشــارة الــى أنــه وفقــًا لإلفتراضــات اإلقتصاديــة لــوزارة الماليــة فــأن متوســط ســعر 
برميل برنت/ (دوالر / برميل) بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩  يقدر بـنحو ٦٨ دوالر للبرميل. إال أنه فى حالة 
ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق االفتراضات المتوقعة بنحو 1 دوالر/برميل سيؤدى ذلك 
إلــى تدهــور صافــي العالقــة مــع الخزانــة وبالتالــي العجــز الكلــى المســتهدف حيــث انــه مــن 
المتوقــع ان يترتــب علــى ذلــك تدهــور صافــي عالقــة الخزانــة مــع هيئــة البتــرول بنحــو ٢.٣ 

مليار جنيه والذي يمثل نحو ٠.٠٤٪ من الناتج المحلى اإلجمالى.

تعتبــر االلتزامــات المحتملــة مــن مصــادر المخاطــر الماليــة وهــي تتمثــل فــي التزامــات ماليــة 
غيــر مؤكــدة الحــدوث وغيــر محــددة القيمــة والتوقيــت تنشــأ نتيجــة أحــداث ماضيــة وقــد 
يترتــب عليهــا تدفقــات نقديــة خارجــة مــن الخزانــة العامــة للدولــة فــى حــال وقــوع أو عــدم 

وقوع حدث فى المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية.

( ب)االلتزامات المحتملة 
(الضمانات وااللتزامات المالية):

األلتزامات المحتملة

 القروضوالتسهيالت المضمونة
 من الخزانة العامة

 قضايا التحكيم الدولى المرفوعة
على الحكومة المصرية

 الشراكة بين القطاع العام و
الخاص

٣٧     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠



1-القــروض والتســهيالت  المضمونة 
من الخزانة العامة:

بإصــدار  الماليــة  وزارة  تقــوم 
الجهــات  تمكــن  التــى  الضمانــات 
المملوكــة للدولــة مــن الحصــول علــى 
الماليــة  المؤسســات  مــن  قــروض 
وكذلــك  الخارجيــة  أو  المحليــة 
لتمويــل  المورديــن  مــن  تســهيالت 
والمرافــق  القوميــة  المشــروعات 

العامة.

ــل درجــة المخاطــرة فــي حــال  حيــث قــد ال يرغــب المقــرض أو الشــريك التجــاري فــي تحمُّ
الجهــة  التمويــل علــى  الماليــة، كمــا تنخفــض تكلفــة  عــدم وجــود ضمانــة مــن وزارة 

المملوكة للدولة نتيجة ضمان الخزانة العامة للقرض.

تمثــل التقديــرات المبدئيــة لصافــي الديــون المضمونــة القائمــة علــى الخزانــة العامــة فــي 
نهايــة ديســمبر2018 نحــو %20.4 مــن الناتج المحلــى، حيث تمثل الضمانات المحلية نحو 
%9.1 من الناتج المحلى اإلجمالي وتمثل الضمانات الخارجية %11.4 من الناتج المحلى 

اإلجمالي.

ومــن المالحــظ تركــز إصــدار الضمانــات لقطاعــي الطاقــة (الهيئــة العامــة للبتــرول وشــركات 
الكهربــاء) والنقــل (هيئــة قنــاة الســويس) حيــث تمثــل الضمانــات المصــدرة لتلــك الجهــات 
ــًا مــن إجمالــي الضمانــات القائمــة. يوضــح الشــكل التالــى قيمــة الضمانــات  %83 تقريب

المحلية والخارجية فى نهاية ديسمبر 2018 وفقا للجهات:

إجمالي قيمة الضمانات المحلية والخارجية(1281,3 مليار جنيه 
  في 2018/12/31 موزعة وفقًا للجهات   

٪٢٤
٪٧

٪١٢

٪٠٪٢

٪٥٢

٪١
٪١
٪١

شركات الكهرباء

الهيئة المصرية العامة للبترول

الهيئة القومية لألنفاق

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

صندوق تمويل اإلسكان اإلجتماعي

الهيئة العامة لتاعونيات البناءواالسكان

هيئة المجتمعات العمرانية

أخرى

هيئة قناة السويس

ســدادها  المحتمــل  ٢-التعويضــات 
لتسوية قضايا التحكيم الدولى:

لســداد  العامــة  الخزانــة  تضطــر  قــد 
فــى  الفصــل  نتيجــة  تعويضــات 
علــى  المرفوعــة  التحكيــم  قضايــا 
الحكومــة المصريــة أو تســويتها وديــًا. 
العامــة  الموازنــة  إعــداد  ويــدرج عنــد 
للدولــة مخصــص للطــوارئ تحســبًا 

للمطالبة بالسداد أثناء العام.

وبالرغــم مــن وجــود بعــض قضايــا التحكيــم الدولــي مقامــة ضــد جمهوريــة مصــر العربيــة 
أنــه خــالل الخمــس ســنوات  متداولــة حاليــًا طــرف عــدد مــن الجهــات المختلفــة، إال 
الماضيــة قــد انتهــى النــزاع فــي معظمهــا لصالــح الدولــة المصريــة. وهــو مــا يشــير إلــى أن 
احتمــاالت اضطــرار الحكومــة لســداد تعويضــات تعتبــر منخفضــة وذلــك فــى ضــوء عــدد 
القضايــا التــى صــدر لهــا أحــكام فــى صالــح الدولــة المصريــة فــى الســنوات الســابقة. 

وبافتراض أن ربع هذه المطالبات سُتسدد على مدار ثالث سنوات. 

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠    ٣٨



الخبــراء  مــن  بفريــق  االســتعانة  تــم 
آليــات  دراســة  فــي  متخصــص 
األراضــي  وتســعير  تخصيــص 
الصناعيــة، حيــث تــم اإلعــالن عــن قــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء فــى مــارس   
٢٠١٩ بخصــوص المبــادئ التوجيهيــة 
األراضــي  وتســعير  لتخصيــص 
الصناعيــة والتــي تــم إعدادهــا وفقــًا 

ألفضل الممارسات العالمية.

إلــى  المطــورة  االجــراءات  وتهــدف 
علــى  الحقيقــي  الطلــب  تلبيــة 
أســس  علــى  الصناعيــة  األراضــي 
والتنافســية  بالشــفافية  تتســم 
التربــح  ظاهــرة  علــى  والقضــاء 
مــوارد  علــى  والحفــاظ  والسمســرة 
الدولــة مــع دعــم اســتراتيجية الصناعــة 

الوطنية.

لبنــك  المالــي  المركــز  دراســة  تــم 
الخــروج  بهــدف  القومــي  االســتثمار 
بخطــة إلعــادة هيكلتــه بشــكل يحافــظ 
علــى اســتدامتة الماليــة ويســاعد علــى 
البنيــة  مشــروعات  تمويــل  اســتمرار 

التحتية بشكل سليم.

الهيكلــة  إعــادة  الخطــة  وتشــمل 
التنظيميــة واإلداريــة وتطبيــق النظــم 
التكنولوجيــة، وإعــادة هيكلــة كل مــن 
البنــك،  وااللتزامــات  األصــول 
الســيولة والهيــكل  وتحســين وضــع 

التمويلي.

خطــة  علــى  التوافــق  تــم  كمــا 
حــول  تتمحــور  للتطويــر  مســتقبلية 
ومهــام  دور  وتحديــد  رســم  إعــادة 
البنــك، وتطويــر نمــوذج عمــل البنــك، 
وتحســين الهيــكل التمويلــي للبنــك. 
اإلطــار  تعديــل  إلــى  باإلضافــة 
فــي  والنظــر  والتشــريعي  القانونــي 
لألصــول  الحقيقيــة  القيمــة  تحديــد 
تطبيــق  مراعــاة  مــع  يمتلكهــا  التــي 

معايير الحوكمة.

٢- يتــم اعــداد تقريــر نصــف ســنوي يتضمــن تحديــد وتوصيــف ألهــم المخاطــر الماليــة 
المؤثــرة علــى إمكانيــة تحقيــق المســتهدفات الماليــة للعــام المعنــي وبالتــوازي مــع 
الماليــة.  التحديــات  اهــم  للتعامــل مــع  المتخــذة  التصويبيــة  او  اإلجــراءات االحترازيــة 
ويتضمــن التقريــر اهــم المخاطــر الماليــة المرتبطــة بأيــة انحرافــات فــي االفتراضــات 
المرتبطــة  المخاطــر  وأخيــرًا  الموازنــة  بتنفيــذ  المرتبطــة  المخاطــر  أو  االقتصاديــة 

بااللتزامات العرضية.

٣- اســتخدام آليــات التحــوط لحمايــة الموازنــة مــن مخاطــر تغيــر وانحــراف األســعار 
العالميــة للســلع األساســية عــن افتراضــات الموازنــة األصيلــة والتــي يتــم أيضــا افتراضهــا 
فــي ضــوء أحــدث التقديــرات المتاحــة وقــت اعــداد الموازنــة. وجــارى انشــاء وحــدة 
متخصصــة بــوزارة الماليــة للتعامــل مــع موضــوع التحــوط بشــكل مؤسســي ومتكامــل 

وللتنسيق مع باقي الجهات المعنية.

٤- تم انشاء وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية في عام 2018 تابعة بشكل مباشر لوزير 
الماليــة حيــث تقــوم تلــك الوحــدة بمســاعدة وزيــر الماليــة واإلدارة العليــا بــوزارة الماليــة 
علــى مراجعــة أداء قطاعــات ومصالــح الــوزارة وتحديــد أيــة مخاطــر او نقــاط تتطلــب 
ــوزارة تســاهم فــي  ــح ال ــات ومصال ــة قطاع ــا يضمــن ان كاف ــب أو تحســين وبم تصوي
ــر األداء  ــى تطوي ــك العمــل عل ــة وكذل ــة المصري ــوزارة والحكوم ــق مســتهدفات ال تحقي

وتحسينه بشكل مستمر.

٥- تنفيــذ اغلــب ومعظــم اإلصالحــات المســتهدفة والتــي تتضمنهــا الموازنــة فــي 
توقيتاتها المستهدفة لضمان تحقيق االثر المالي المتوقع بالموازنة.

٦- اعــداد مســتهدفات شــهرية للموازنــة وبعــد التنســيق مــع كافــة القطاعــات والمصالــح 
ومتابعــة تنفيــذ تلــك المســتهدفات بشــكل دقيــق وشــهري لضمــان تحديــد أيــة مخاطــر 
مرتبطــة بتحقيــق المســتهدفات الماليــة بشــكل مبكــر والتعامــل معهــا مــن خــالل 

إجراءات تصويبية او بديلة.

٧ -تــم إعتمــاد تطبيــق آليــه التســعير التلقائــي للمــواد البتروليــه وســيتم التوســع تدريجيــًا 
فــي تطبيقهــا  بحيــث يتــم تعديــل األســعار بالســوق المحلــي ومراجعتهــا بشــكل دوريفي 
ضــوء المحــددات األساســيه لالســعار مثــل تطــور ســعرخام برنــت العالمــي وتغيــر ســعر 

الصرف

٨- الجــاري اعتمــاد اســتراتيجية التعامــل والحــد مــن الضمانــات الحكوميهبمــا يضمــن بــأن 
األقتــراض الــذي يتــم بضمانــات حكوميــة ســيتم توجيهــه لتمويــل مشــروعات ذات 

جدوى وقدرة المقترض على خدمة هذا الدين بشكل سليم.

إعداد منظومة متكاملة 
عصرية بوزارة المالية 
للتعامل مع المخاطر 

المالية

علــى  المصريــة  الماليــة  وزارة  تعمــل 
وعصريــة  متكاملــة  منظومــة  إعــداد 
أهــم  مــع  والتعامــل  ومتابعــة  إلدارة 
المخاطــر الماليــة بشــكل فعــال ومــرن 
تحقيــق  فــي  يســاهم  وبمــا  وكــفء 
اســتدامة الماليــة العامــة وزيــادة القــدرة 
على تحقيق مستهدفات الموازنة وذلك 
واإلصالحــات  المحــاور  خــالل  مــن 

التالية:

الموازنــة  افتراضــات  إعــداد  يتــم   -١
إعــداد  يتــم  بحيــث  واقعــي  بشــكل 
تقديــرات الموازنــة فــي ضــوء البيانــات 
المالــي  األداء  عــن  المتاحــة  الفعليــة 
ضــوء  فــي  وليــس  الســابق  للعــام 
تقديــرات الموازنــة للعــام الســابق. كمــا 
يتــم وضــع االفتراضــات االقتصاديــة 
فــي ضــوء التقاريــر والتوقعــات الدوليــة 
الماليــة  المؤسســات  تعدهــا  التــي 
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــل صن ــة مث الدولي
مــن  وغيرهــا  الدولــي  والبنــك 
االســتثمارية  والبنــوك  المؤسســات 
العالميــة. كمــا يتــم التنســيق مــع كل 
ــط  ــزي ووزارة التخطي ــك المرك مــن البن
والمتابعــة واإلصــالح اإلداري لضمــان 
االفتراضــات  وواقعيــة  اتســاق 

االقتصادية.

اإلجراءات اإلصالحية لتقييم 
وإدارة المخاطر الناتجة عن 

اإللتزامات المحتملة:

بضــرورة  الماليــة  وزارة  مــن  وإدراكًا 
الماليــة  المخاطــر  تلــك  مــع  التعامــل 
ــى  ــة عل الناتجــة عــن االلتزامــات المحتمل
المــدى المتوســط، فقــد قامــت الــوزارة 
بتطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات اإلصالحيــة 
المخاطــر  تلــك  بتقييــم  الخاصــة 
وغيــر  المصرفيــة  للمؤسســات 
االلتزامــات  إدارة  لتطويــر  المصرفيــة 
الناتجــة  المخاطــر  درجــة  وتحجيــم 

عنها.

ويمكن تلخيص أهم هذه اإلجراءات فى التالي:

ــل  ــوزارات قب ــع ال ــزام جمي ــوزراء فــى مــارس ٢٠١٧بإل ــاب دورى مــن مجلــس ال ١-صــدر كت
التفــاوض أو التعاقــد علــى تنفيــذ برامــج أو أى مشــروعات خاصــة المشــروعات الكبــرى 
ذات الصبغــة القوميــة والتــى يترتــب عليهــا ديــون أو قــروض أو أعبــاء ماليــة، مراعــاة أن 
يتــم التنســيق مــع وزارة الماليــة والعــرض علــى مجلــس الــوزراء للتأكــد مــن جدواهــا ومــدى 
حاجــة الدولــة اليهــا ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن التزامــات تتطلــب إصــدار ضمانــات حكوميــة 

أو االقتراض لتمويلها. 

٢-تشــكيل لجنــة خاصــة بالضمانــات الســيادية تتضمــن كافــة المتخصصيــن بــوزارة الماليــة 
لمتابعــة عمليــة إصــدار وتقييــم طلبــات إصــدار الضمانــات الجديــدة والتأكــد مــن جــدوى 
المديونيــة  أقســاط وفوائــد  علــى ســداد  الجهــات  قــدرة  الممولــة ومــن  المشــروعات 

المستحقة عليهم.

٣٩     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠



ويتطلــب تخفيــض رصيــد الديــن إلــى ٨٠٪ مــن الناتج المحلى اإلجمالى بحلول عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ اســتهداف تحقيق فائض أولى قدره 
٢٪ من الناتج على المدى المتوسط. 

 لــذا تســتهدف الحكومــة زيــادة إجمالــى اســتثمارات أجهــزة الموازنــة العامــة بخــالف التمويــل 
الذاتي لتلك الجهات لنحو ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠١٩/٢٠١٨ وهو ما يمثل 

نسبة نمو سنوي مقدارها ٤٠٪.

٣- اســتمرار تطبيــق قانــون الخدمــة المدنيــة بشــكل فعــال مــع ربــط األجــور بــاألداء، وزيــادة 
الحــد االدنــى لألجــور مــن ١٢٠٠ الــى ٢٠٠٠ جنيــه شــهريًا وزيــادة الحــد األدنى لــكل درجة وظيفية 
باإلضافــة إلــى إقــرار زيــادة ســنوية وإقــرار زيــادة اســتثنائية ألجــور العامليــن لتحســين دخــول 

ما يقرب من ٥ مليون موظف يعمل بالجهاز اإلدارى للدولة. 

٤- زيادة الحد األدنى للمعاشات ليصل إلى ٩٠٠جنيه بزيادة قدرها ١٥٠ جنيه شهريًا فى العام 
المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩، واســتهداف زيــادة المعاشــات  بـــ ١٥٪ خــالل العــام القــادم وهــو مــا 

سيستفيد منه نحو ١٠ مليون صاحب معاش.

٥- اســتمرار وتعزيــز مجهــودات خلــق شــبكة حمايــة اجتماعيــة حديثــة ومتكاملــة تضمــن 
وصــول الدعــم لمســتحقيه باإلضافــة الــى تطويــر آليــات اســتهداف الفئــات األولــى بالرعايــة. 
ويأتــى علــى رأس اإلصالحــات المتبعــة فــى هــذا المجــال زيــادة اإلعتمــاد علــى الدعــم النقــدى 
ــة، هــذا  ــذى يتســم بكفــاءة االســتهداف وعــدم ارتباطــه المباشــر بســلعة أو خدمــة معين ال
الموحــد  الصحــى  التأميــن  قانــون  لتمويــل  كافيــة  مخصصــات  توجيــه  الــى  باإلضافــة 
إلــى  باإلضافــة   ،٢٠٢٠/٢٠١٩ المالــى  العــام  فــى  النفــاذ  حيــز  دخــل  الــذى  والشــامل 
المقدمــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  لتحســين  االســتثمارى  اإلنفــاق  فــى  التوســع 

للمواطنين.

الماليــة  اإلســتدامة  تحقيــق  يتطلــب 
واإلســتقرار اإلقتصــادى  خفــض العجــز 
الكلــى بالموازنــة العامــة للدولــة إلــى نحــو 
٦.٢٪ خــالل عــام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، آخــذًا فــي 
اإلعتبــار تطبيــق برنامــج إقتصــادى يــوازن 
بيــن اإلصالحــات الماليــة واإلقتصاديــة 
وفــى  تنفيذهــا  المطلــوب  والهيكليــة 
علــى   اإلنفــاق  زيــادة  الوقــت  نفــس 
فــي  خاصــة  البشــرية  التنميــة  برامــج 
وزيــادة  والصحــة،  التعليــم  مجالــى 
البنيــة  اســتثمارات  علــى  اإلنفــاق 
األساســية لتحقيــق نقلــة فــي مســتوى 
المقدمــة  األساســية  العامــة  الخدمــات 

للمواطنين،

حادى عشر: 

 باإلضافــة إلــى زيــادة اإلنفــاق علــى برامــج الحمايــة اإلجتماعيــة وخاصــة البرامــج التــى 
تستهدف الفئات األولى بالرعاية.

ويتضمــن برنامــج اإلصــالح اإلقتصــادى عــددًا مــن المســتهدفات الماليــة والنقديــة يتــم 
تحديدهــا الســتمرار تصحيــح اإلختــالالت الماليــة واختــالالت ميــزان المدفوعــات ودفــع 
معــدالت النمــو اإلقتصــادي والتشــغيل وبالتالــي زيــادة درجــة الثقــة المحليــة والدوليــة والتــي 
ــة  تمثــل أهــم المكاســب المســتهدفة مــن برنامــج االصــالح مــع مراعــاة األبعــاد اإلجتماعي

والتنموية. 

وتســتهدف الحكومــة خــالل الثــالث ســنوات المقبلــة اإلســتمرار فــى خفــض معــدالت ديــن 
ــة، حيــث انخفضــت معــدالت الديــن بالفعــل مــن ١٠٨٪ فــى  ــة العامــة للدول أجهــزة الموازن
يونيو ٢٠١٧ إلى ٩٧٪من الناتج المحلى فى يونيو 2018 ومن المســتهدف وصوله إلى نحو 
٨٠٪ مــن الناتــج بحلــول يونيــو ٢٠٢٢. ومــن المتوقــع أن يــؤدى هــذا الخفــض التدريجــى فــى 
معــدالت الديــن إلــى تحقيــق تحســن كبيــر فــى اســتدامة الماليــة العامــة ورفــع قدرتهــا علــى 
ــى والعالمــى فــى  ــى المحل ــة فــى مؤشــرات االقتصــاد الكل ــرات الطارئ التعامــل مــع التغيي
االقتصــاد  تنافســية  زيــادة  فــي  المديونيــة  نســب  انخفــاض  يســاهم  كمــا  المســتقبل. 
المصــرى عــن طريــق الحــد مــن الضغــط علــى أســعار الفائــدة، ممــا يدعــم اســتثمارات 

القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد فى السوق.

 تقديرات الموازنة العامة
على المدى المتوسط

١٨/١٧ ١٩/١٨ ٢٠/١٩ ٢١/٢٠ ٢٢/٢١

٪٢٠.٦

٪٢٧.٥

٪١٩.٣
٪١٥.٩

٪١٠.١ ٪١٣.٩٪١٢.٠
٪١١.٥ ٪٨.٣

٪٣.٥

٪٢٠.٠
٪٢٥.٠
٪٣٠.٠

٪٥،٠
٪١٠.٠

٪٠،٠

٪١٥.٠

االيرادات ( بإستبعاد المنح )اإليرادات والمصروفات (معدل النمو السنوي) المصروفات

المصدر: وزارة المالية

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٤٠



-٪١.٨ -٪٢.١
-٪٣.٦

-٪٣.٧

-٪٥.٠

-٪٣.٩
-٪٣.٥

-٪٣.٥

-٪١.٨

٪٠.١
٪٢.٠ ٪٢.٠ ٪٢.٠٪٢.٠

٠٩/٠٨ ١٠/٠٩ ١١/١٠ ١٢/١١ ١٣/١٢ ١٤/١٣ ١٦/١٥ ١٧/١٦ ١٨/١٧ ١٩/١٨ ٢٠/١٩ ٢١/٢٠ ٢٢/٢١١٥/١٤
المصدر: وزارة المالية

  الميزان األولي (%من الناتج المحلي) 

٪٠.٠
٪١.٠
٪٢.٠
٪٣.٠

-٪٣.٠
-٪٢.٠

-٪٥.٠
-٪٦.٠

-٪٤.٠

-٪١.٠

وسيســاهم المســار المســتهدف لخفــض عجــز الموازنــة إلــى جانــب زيــادة معــدالت النمــو اإلقتصــادى فــي تحســن مؤشــرات الديــن العــام 
(محلــى وخارجــى) لتصــل إلــى ٨٩٪ مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــى خــالل العــام المالــى ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلــك إرتباطــًا بإســتمرار تطبيــق إجــراءات 

الضبط المالى وبما يسهم في توجيه موارد الدولة لإلنفاق التنموى بدًال من خدمة أعباء الدين.

ويتطلــب ذلــك إســتمرار تنفيــذ اإلجــراءات اإلصالحيــة فــي مجــاالت ترشــيد اإلنفــاق غيــر الفعــال والــذي ال يؤثــر بشــكل مباشــر علــى الفئــات 
األولــى بالرعايــة مثــل دعــم الطاقــة والعمــل علــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة وتحقيــق عائــد أفضــل علــى أصــول الدولــة، 
حيــث أنــه فــى غيــاب هــذه اإلصالحــات يمكــن أن يرتفــع العجــز الكلــى للموازنــة العامــة وكذلــك الديــن العــام الحكومــى بشــكل ال يتحقــق 

معه اإلستدامة المالية واإلستقرار الالزم للسيطرة على معدالت نمو األسعار وايجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط االقتصادى.

مستهدفات العجز الكلي ودين أجهزة الموازنة العامة  (%من الناتج المحلي اإلجمالي)
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دين أجهزة الموازنة العامة

العجز الكلي

المصدر: وزارة المالية
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٤١     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



- تطويــر منظومة الضرائب 
العقاريــة علــى المباني وتطوير 
نظــم المعلومــات على المباني 

والحصر والفحص.

- وضــع منظومة لمتابعة 
وتقييــم وإدارة المخاطر المالية 

ومنهــا إصدار الضمانات 
الحكومية بشــكل يضمن 

متابعــة أثرهــا المالة على الخزانة 
العامة.

- اســتمرار برنامج ترشــيد دعم الطاقة 
واســتخدام المحقــق لتمويل برنامج الدعم 

النقدي.

- إصالح منظومة المعاشــات بما يضمن 
اســتدامتها الماليــة والتأكد من التطبيق 

للقانون. الفعلي 

- العمــل علــى تقليــص االعفائات الضريبية 
والجمركيــة والتأكد مــن التطبيق الفعلي 

للقانون.

- اســتمرار تنفيــذ برنامج الطروحات العامة.

- العمل على اجراء مراجعة شــاملة 
لمنظومــة االجــور وزيادة الحد األدنى لالجور 

مــن ١٢٠٠ جنيــه إلى  ٢٠٠٠ جنيه.

- إصــدار قانــون الجمارك الموحد.

- زيــادة الحــد األدنى لكافة الدرجات 
الوظيفية.

- قانــون توحيــد االجراءات الضريبية.

- اســتمرار برنامج ترشــيد دعم الطاقة 
واســتخدام المحقــق لتمويل برنامج الدعم 

النقدي.

- العمــل علــى تقليــص االعفائات الضريبية 
والجمركيــة والتأكد مــن التطبيق الفعلي 

للقانون.

- العمــل علــى زيــادة القاعدة الضريبية وزيادة 
درجــة ارتبــاط الحصيلة الضريبية باإلصالح 

االقتصادي.

- التوســع في الحد من االســتخدام النقدي 
والعمل على دمج اإلقتصاد غير الرســمي.

- اســتمرار برنامج ترشــيد دعم الطاقة - 
واســتخدام المحقــق لتمويل برنامج الدعم 

النقدي.

- لعمــل علــى زيــادة القاعدة الضريبية وزيادة 
درجــة ارتبــاط الحصيلة الضريبية باإلصالح 

االقتصادي.

- التوســع في الحد من االســتخدام النقدي 
والعمل على دمج اإلقتصاد غير الرســمي.

- اســتمرار برنامج ترشــيد دعم الطاقة واســتخدام المحقق لتمويل برنامج 
الدعم النقدي.

- بــدء تفعيــل برنامــج الطروحــات العامــة IPO يتضمــن تحديد ما ال يقل عن  
٦-٨ شــركات حكومية .

- بــدء العمــل مــع برنامــج األمم المتحدة للمرأة علــى إدخال وتنفيذ الموازنة 
المســتجيبة للنوع.

- تعديــل قانــون الضرائــب بمــا يســمح بخفض غرامــات التأخير لحل كثير من 
المنازعــات الضريبية وســرعة تحصيــب المتإخرات الضريبية.

- دراســة تقليــص اإلعفــاءات الضريبية والجمركيــة والتأكد من التطبيق 
للقانون. الفعلي 

- االنتهــاء مــن قانــون االجــراءات الضريبية الموحد بما يســاهم في توحيد 
االجــراءات التــي يتــم التعامــل بها مع المولين من قبــل المصالح الضرريبية

وتتمثل أهم اإلجراءات اإلصالحية المستهدفة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالى فى:

٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩    ٤٢



مصادر التمويل المتوقعة 
على المدى المتوسط:

مصادر التمويل المتوقعة 
على المدى المتوسط:

العجز الكلي

سداد القروض المحلية

سداد القروض األجنبية

قروض من مؤسسات دولية

صندوق النقد الدولي

اصدار سندات دولية

قرض من دولةألمانيا

قرض من دولة فرنسا

قرض من المملكة المتحدة

االحتياجات التمويلية للموازنة العامة

االحتياجات التمويلية للعام المالي

مصادر التمويل

التمويل الخارجي

اصدار أذون خزانة

اصدار سداد خزانة

التمويل المحلي

٢٠١٨/ ٢٠١٩
تقديري

٢٠٢٠/٢٠١٩
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠
متوقع

بالمليون جنيه

المصدر: وزارة المالية

البيان

٨٢٠،٧٠٦

٤٤٥،١٤٠

*     ٣٢٤،٤١٥

٥١،١٥١

٨٢٠،٧٠٦
٩٥،٥٥٠

-

٢٢،٧٥٠

٧٢،٨٠٠

٧٢٥،١٥٦

٤٣٥،٠٩٣

٢٩٠،٠٦٢

-

-

-

٨٤٥،٢٣٩

٤٦٦،٦٩٦

*     ٣٤٣،٦٣١

٣٤،٨١٢

٨٤٥،١٣٩
٧٤،٩٠٦

-

-

٧٤،٩٠٦

٧٧٠،٢٣٤

٣١١،٦٠٥

٤٥٨،٦٢٩

-

-

-

٦٥٠،٦٩٥

٤٣٩،٢٠٦

١٧٩،١٨٧

٣٢،٣٠١

٦٥٠،٦٩٤
١٤٩،٥٥٠

-

٧٢،٠٠٠

٧٢،٠٠٠

٥٠١،١٤٤

٣٥٠،٨٠١

١٥٠،٣٤٣

٤،٥٠٠

١٠٥٠

-

* يتضمن هنا المبغ سداد لسدادات صفرية الكوبون وجاري التفاوض مع البنوك علي استدعاء ١٠٠ مليار جنيه منها في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و ١٠٠ مليار جنيه أخرى في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إصدار سندات
جديدة طويلة األجل بدًال منها وهو ما سيحقق خفض في قيمة  سداد القروض المحلية خالل العام المالي٢٠٢٠/٢٠١٩.

 

يوضــح الجــدول التالــى افتراضــات تمويــل احتياجــات اجهــزة الموازنــة ســواء مــن االســواق 
المحليــة او الدوليــة وذلــك فــى ضــوء االفتراضــات االقتصاديــة المتوقعــة والنتائــج الماليــة 

المستهدفة فى المدى المتوسط: 

٤٣     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



 الخطة االستراتيجية
وقــد حرصــت وزارة الماليــة خــالل العمليــة التشــاورية إلعــداد الخارطــة االســتراتيجية علــى لوزارة المالية

اتبــاع منهــج هرمــي Top Down Bottom Up Approach، ومراعــاة جميــع السياســات 
الخارطــة  وضــع  عنــد  الــوزارة  عنهــا  المســئولة  الصلــة  ذات  والمهــام  والتشــريعات 
االســتراتيجية، مــع األخــذ فــي االعتبــار التحديــات والفــرص التــي تواجههــا البــالد باإلضافــة 

إلى اإلمكانيات المتاحة.

ــة علــى التخطيــط االســتراتيجي  ــم عقــد عــدة دورات تدريبي ــات، ت ولإلعــداد لتلــك الملتقي
ــى ١٠٤ ســاعة عمــل لوضــع الخطــة  ــة، باإلضافــة إل ــادات اســتغرقت ٥٦ســاعة تدريبي للقي

االستراتيجية بمشاركة أكثر من ٢٠٠موظف.
  

وقــد أثمــرت تلــك الجهــود المبذولــة بأيــدي كــوادر الــوزارة علــى وضــع رؤيــة ورســالة 
وقيم واضحة لوزارة المالية كما يلي:

 رؤية الوزارة
"جهــاز حكومــي رائــد، نمــوذج ُيحتــذى بــه علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي، اقتصــاد 

مصري رائد، ُيحتذى به على الخريطة العالمية."

رسالة الوزارة
 

ــة بمــا يحقــق النمــو االقتصــادي  ــة للدول ــة واالقتصادي ــذ السياســات المالي "رســم وتنفي
دعائــم  وإرســاء  الدولــة  لمــوارد  والكــفء  العــادل  والتوزيــع  المالــي  والضبــط  الشــامل 
اقتصــاد قــوي يحقــق رفاهيــة المجتمــع ويحمــي مصالــح الدولــة العليــا وأمنهــا القومــي 

ويحفظ حقوق األجيال القادمة."

قيم الوزارة
 

"االحترام، االبتكار، التعاون، التواصل والشفافية."

وترتكــز خارطــة وزارة الماليــة االســتراتيجية علــى ثالثــة أهــداف رئيســية يتــم تحقيقهــم مــن 
خالل 18 هدف استراتيجي فرعى، وينبثق منهم 188 هدف استراتيجي على مستوى كافة 
القطاعــات المختلفــة، باإلضافــة إلــى 652 مبــادرة اســتراتيجية علــى مســتوى اإلدارات 

الوسطى. 
األهداف االستراتيجية الرئيسية للوزارة

١-استقرار الوضع المالي وتحجيم العجز والدين.
٢-الكفاءة والفاعلية في تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة.

٣-الحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.

وجديــر بالذكــر، بــأن جهــود وزارة الماليــة إلرســاء مبــادئ اإلدارة االســتراتيجية وتوحيــد رؤى 
القيادات والعاملين بها قد بدأت في عام ٢٠١٦، ونتج عنها أول مسودة لخطة استراتيجية 
موحدة لوزارة المالية عام ٢٠١٧. وقد تم العمل على تحسين جودة تلك االستراتيجية وهو 
مــا أثمــر عــن االعــالن عــن اســتراتيجية محدثــة عصريــة ومتســقة لــوزارة الماليــة والتــي أعلــن 
عنهــا فــى مــارس ٢٠١٩. ويوضــح الشــكل التالى اهم اهــداف وزارة المالية والبرامج الفرعية 
الماليــة  وزارة  اهــداف  لتحقيــق  والمصالــح  القطاعــات  كافــة  قبــل  مــن  المســتهدفة 

الرئيسية. 

انتهــت وزارة الماليــة مــن وضــع خطــة 
اســتراتيجية خاصــة بهــا منبثقــة مــن 
خطة مصر ٢٠٣٠، وتتوافق مع خطة عمل 
الرئاســية،  والتكليفــات  الحكومــة 
وترتكــز علــى رؤيــة واضحــة لمســتقبل 
تنميــة  معــدالت  ٌيحقــق  واعــد 
تنافســية  مــن  وٌيعــزز  مســتدامة 
االقتصــاد المصــري. وقــد تــم صياغــة 
تلــك االســتراتيجية مــن خــالل قيــادات 
العليــا  القيــادات  ســواء  الــوزارة 
وقيــادات  التنفيذيــة  والقيــادات 
كافــة  ورؤســاء  االيراديــة  المصالــح 
ــة  القطاعــات ورؤســاء اإلدارات المركزي
بهــا، باإلضافــة إلــى العامليــن بــاإلدارة 

الوسطى.

الــوزارة  قامــت  اإلطــار،  هــذا  وفــى 
بعقــد سلســلة مــن الملتقيــات وورش 
نخطــط،  "معــًا  شــعار  تحــت  العمــل 
الخارطــة  إلعــداد  ننجــح"  نعمــل، 
بشــكل  وصياغتهــا  االســتراتيجية 
أن  علــى  والتأكيــد  ســليم،  علمــي 
إصالحيــة  وإجــراءات  مهــام  تتضمــن 
لتنفيذهــا  زمنيــة  وجــداول  محــددة 
بتنفيذهــا،  المعنييــن  وتحديــد 
باإلضافــة إلــى مؤشــرات األداء التــي 
النتائــج  قيــاس  خاللهــا  مــن  يمكــن 
دوري  بشــكل  ومراجعتهــا  الٌمحققــة 
ٌمســتدام. وفــى ضــوء ذلــك، اعتمــدت 
وزارة الماليــة نمــوذج "بطاقــات األداء 
أهــم  مــن  ٌيعتبــر  الــذي  المتــوازن" 
األســاليب والتقنيــات التــي ٌتســتخدم 

لضبط األداء االستراتيجي. 

البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢٩    ٤٤



 منظور
الرسالة

 منظور
 اعمليات
الداخلية

 إستراتيجية متوسط األجل لتنمية
اإليرادات المالية

التسعير السليم للمدخالت

التحفيز الملي للقطاعات ذات األولوية

 دمج اإلقتصاد الغير رسمي في
اإلقتصاد الرسمي

 العمل من خالل إسترتيجية إلدارة الدين
العام على المدى المتوسط

 وتنويع مصادر التمويل

 زيادة فاعلية
النفقة

 تحسين عملية إدارة
المخاطر المالية

 رفع كفاءة
 التمويل للبرامج

اإلجتماعية

 منظور
 الكفاءات

واإلمكانيات

 تدريب العاملين بما يتماشى مع
 التطوير ولق صف ثاني من القيادات

 منظور
 اإلنتاجية

وإدارة الموارد
تعظيم اإلستفادة من شركاء التنمية

 تطبيق الميكنة
 الشاملة

المتكاملة

 اإلتجاه إلى إعداد
 الموازنة من أعلى

 ألسفل وتعزيز
 مفهوم

الالمركزية المالية

 تحقيق اإلنضباط
 واإلمتثال المالي
 ووضع ضوابط

 اإلنفاق الحكومي

 تطبيق موازنة
البرامج واألداء

 رفع كفاءة اإلدارة
الضريبية

 إستقرار الوضع المالي
وتحجيم العجز والدين

 الحفاظ على معدل نمو
إقتصادي مستدام

 الكفاءة والفاعلية في
 تحصيل وتخصيص وصرف

موارد الدولة

اإلرتقاء بالصورة الذهنية للوزارة

 تطوير نظم إدارة األداء وتشجيع ثقافة
اإلبتكار

تحسين كفاءة العملية اإلدارية

٤٥     البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩



 الفصل الثانى
 البيانات التحليلية

 ملشروع املوازنة العامة للدولة
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة املالية 

 ــــــــــــــ

أتشرف أن ألقى الضوء على أهم جـوانب وتفاصيل مـشروع الموازنـة

 .٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للدولة للسنة المالية 

 مليون جنيه

 ١،٥٧٤،٥٥٩ قدر إجمالى المصروفات بمبلغ•

 ١،١٣٤،٤٢٤ إجمالى اإليـرادات بمبلغوقدر •

 ٤٤٠،١٣٥ ومن ثم فإن العجز النقدى للموازنة قدر بمبلغ •

 ٥،٠٠٥ حيازة المقدر بمبلغالوبإضافة صافى •

 ٤٤٥،١٤٠يكون العجز الكلى لمشروع الموازنة •

 اإلجمالى ى من الناتج المحل٧,٢ويشكل العجز الكلى المشار إليه نسبة 
 .مالية المقبلةالمتوقع فى السنة ال

ًويوضح اجلـدول التـاىل تقـديرات املـصروفات واإليـرادات والعجـز وفقـا ملـشروع 

 مقارنة باملوازنـة والتقـديرات األوليـة لنتـائج الـسنة ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة املالية 
ــة  ــن ٢٠١٨/٢٠١٩املالي ــة م ــسنوات املالي ــة لل ــائج الفعلي ــىت ٢٠١٥/٢٠١٦، وبالنت  وح
٢٠١٧/٢٠١٨: 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)(١-٣)%
١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠١،٤١١،٩٩٦١٦٢،٥٦٣١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧المصروفات

١٣٠١،١١٥٢٧٠،٠٩٠٢٧٠،٠٨٨٣١،٠٢٧١٩,١٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١- األجور وتعويضات العاملين

٢٧٤،٩٢٣٦٠،١٢٤٦٠،١٢٣١٤،٨٠٠٤,٨٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢- شراء السلع والخدمات

٣٥٦٩،١٣٥٥٤١،٣٠٥٥٤١،٧٤٧٢٧،٣٨٨٣٦,٢٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥- الفوائد

٤٣٢٧،٦٩٩٣٢٨،٢٩١٣١٥،٨١٠١١،٨٨٩٢٠,٨٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٩٠،٤٤٢٧٥،٦٩٩٧٥،٦٩٩١٤،٧٤٤٥,٧٧٤،٧٥٨٦١،٥١٧٥٤،٥٥١- المصروفات األخرى

٦٢١١،٢٤٥١٤٨،٥١٢١٤٨،٥٣٠٦٢،٧١٥١٣,٤١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨٩٧٦،٥٥٢١٥٧،٨٧٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨اإليرادات

١٨٥٦،٦١٦٧٧٠،٢٨٠٧٥٩،٩٤٨٩٦،٦٦٨٧٥,٥٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥- الضرائب

٢٣،٨٠٥١،١٤١١،١٥٠٢،٦٥٥٠,٣٣،١٩٤١٧،٦٨٣٣،٥٤٣- المنـــح

٣٢٧٤،٠٠٣٢١٧،٧٦٧٢١٥،٤٥٤٥٨،٥٤٩٢٤,٢١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠- اإليرادات األخرى

٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢٤٣٥،٤٤٤٤،٦٩١٤٢٣،٢٧٣٣٧٢،٧٥٧٣٢٦،٣٥٩العجز(الفائض) النقدى

٥،٠٠٥٣،٧٦٢٣،٧٦٢١،٢٤٣٩،٣٠٦٦،٨٣٣١٣،١٣٩صافى حيازة األصول المالية

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤٤٣٩،٢٠٦٥،٩٣٤٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٣٩،٤٩٩العجز(الفائض) الكلى

٦٢،٩٨٩٩٥،٨٦٣-٤،٨٦٩-٢١،٤٥٤-١٠٢،٥٤١-١٠٢،٧١١-١٢٣،٩٩٥العجز (الفائض) األولى ١/

٦،١٦٢،٦٢٢٥،٢٥٠،٩٧٨٥،٢٥٦،٣٩٤٤،٤٣٧،٤٠٠٣،٤٧٦،١٧٤٢،٧٠٨،٥٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

١٨,١٪١٩,٠٪١٨,٥٪١٨,٦٪١٨,٨٪١٨,٤٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١٢,٠٪١٠,٧٪٩,٥٪٨,٣٪٨,٣٪٧,١٪نسبة العجز(الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى

١٢,٥٪١٠,٩٪٩,٧٪٨,٤٪٨,٤٪٧,٢٪نسبة العجز (الفائض)الكلى إلى الناتج المحلى

٣,٥٪١,٨٪٠,١٪-٢,٠٪-٢,٠٪-٢,٠٪-نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى١/

١٠٢,٨٪١٠٨,٠٪٩٧,٢٪٩٢,٥٪٩١,٠٪٨٩,٢٪نسبة إجمالى الدين للناتج المحلى

٢٠١٩/٢٠١٨
التغير

١/ يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

الوزن
 

فعلىالنسبى
البيان

جدول رقم (١)
المصروفات واإلیرادات
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 اإلستخدامات 

تبلغ تقديرات اإلستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية    

)  من الناتج المحلى اإلجمـالى     ٣٢,١( مليار جنيه  ١،٩٧٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 :ة هىيعلى ثالثة مكونات رئيسموزعة 

 

 من النـاتج    ٢٥,٦نسبة  مليار جنيه ب   ١،٥٧٤وتبلغ   المصروفـــــات •

 .المحلى اإلجمالى

 من الناتج المحلى    ٠,٥ مليار جنيه بنسبة     ٢٩وتبلغ   حيازة األصول المالية •

 .اإلجمالى

 مـن النـاتج     ٦,١ مليار جنيه بنـسبة      ٣٧٦وتبلغ   سداد أقساط القروض •

 .المحلى اإلجمالى

 
 :  اإلستخدامات املشار إليها تفاصيلويوضح اجلدول التاىل
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

المصروفات 

١٣٠١،١١٥١٥,٢٢٧٠،٠٩٠١٥,٧٣١،٠٢٥١١,٥٢٧٠،٠٨٨٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١- األجور وتعويضات العاملين

٢٧٤،٩٢٣٣,٨٦٠،١٢٤٣,٥١٤،٧٩٩٢٤,٦٦٠،١٢٣٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢- شراء السلع والخدمات

٣٥٦٩،١٣٥٢٨,٨٥٤١،٣٠٥٣١,٤٢٧،٨٣٠٥,١٥٤١،٧٤٧٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥- الفوائد

٣١٥،٨١٠٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤-٠,٢-٤٣٢٧،٦٩٩١٦,٦٣٢٨،٢٩١١٩,٠٥٩٢- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٩٠،٤٤٢٤,٦٧٥،٦٩٩٤,٤١٤،٧٤٤١٩,٥٧٥،٦٩٩٧٤،٧٥٨٦١،٥١٧٥٤،٥٥١- المصروفات األخرى

٦٢١١،٢٤٥١٠,٧١٤٨،٥١٢٨,٦٦٢،٧٣٣٤٢,٢١٤٨،٥٣٠١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،٥٧٤،٥٥٩٧٩,٦١،٤٢٤،٠٢٠٨٢,٦١٥٠،٥٣٩١٠,٦١،٤١١،٩٩٦١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧جملة المصروفات 

٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٧٢٨،٨١٢١,٥٢٤،٦٢٠١,٤٤،١٩١١٧,٠٢٤،٦٢٠١٩،٥٧٢١٢،٠١٤٢٠،٧٣٤- حيازة األصول المالية

٨٣٧٥،٥٦٦١٩,٠٢٧٦،٠٤٣١٦,٠٩٩،٥٢٣٣٦,١٢١١،٤٨٨٢٦٧،٦٣٢٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣- سداد القروض

١،٩٧٨،٩٣٧١٠٠,٠١،٧٢٤،٦٨٣١٠٠,٠٢٥٤،٢٥٤١٤,٧١،٦٤٨،١٠٤١،٥٣١،٦١٢١،٣١٧،٧١٨١،٠٨٨،٧٢٤إجمالى األستخدامات

٤٠,٢٪٣٧,٩٪٣٤,٥٪٣١,٤٪٣٢,٨٪٣٢,١٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٢)
اإلستخدامات
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 :املصروفات:  ًأوال

تبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة          

 مـن النـاتج المحلـى       ٢٥,٦(مليون جنيه    ١،٥٧٤،٥٥٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 مليون جنيـه بموازنـة الـسنة الماليـة          ١،٤٢٤،٠٢٠مقارنة بنحو   ) اإلجمالى

٢٧,١( ٢٠١٨/٢٠١٩    ١٥٠،٥٣٩بزيادة قـدرها    )  من الناتج المحلى اإلجمالى 

 مليـون   ١٦٢،٥٦٣ ، وبزيادة بلغت نحو      ١٠,٦مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها      

مليـون   ١،٤١١،٩٩٦جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو          

 .١١,٥بنسبة زيادة قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى٢٦,٩(جنيه 
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة المشار إليها في المـصروفات ترجـع فـي              

وكـذلك التكـاليف المرتبطـة      األساس إلى الزيادات المرتبطة بحتميات األجـور        

ومتطلبـات  بالقرارات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز اإلدارى للدولـة     

 إرتفاع تكلفة خدمة الدين ادارة دوالب العمل الحكومى من سلع وخدمات، فضالً عن

 .امالع
 

 :ملصروفات املوازنة العامة للدولةوفيما يلي عرض 
 

 : ًاملصروفات وفقا للتصنيف االقتصادي) أ(

 :وتتمثل عناصر المصروفات وفقًا للتصنيف اإلقتصادى فيما يلى

 .األجور وتعويضات العاملين §

 .شراء السلع والخدمات §

 .الفوائد §

 .االجتماعيةالدعم والمنح والمزايا  §

 .المصروفات األخرى §

 ".االستثمارات"شراء األصول غير المالية  §
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١٩٪

٤٪

٣٩٪

٥٪

١١٪
١٩٪

٥٪

٣٦٪

٢١٪

٦٪

١٣٪

٢٢٪

٢٠١٩/٢٠١٨
(متوقع )

٢٠٢٠/٢٠١٩
(مشروع  موازنة )

المصروفات االخرى 

الدعم والمنح والمزای  ا 
االجتماعیة 

صول غیر مالیة  ش راء  ا
(االس تثمارات )

األجور  وتعویضات العاملین 

الفوائد 

ش راء  الس لع  والخدمات

ويوضح الشكل التالي مقارنة لنـسب عناصـر المـصروفات حـسب التـصنيف              
 مقارنـة  ٢٠١٩/٢٠٢٠اإلقتصادى إلى إجمالى المصروفات فى مشروع موازنـة    

 الماليـة للـسنة  األداء الفعلى  ونسب  ٢٠١٨/٢٠١٩ المتوقع للسنة المالية     بنسب
٢٠١٥/٢٠١٦. 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠كما يوضح اجلدول التاىل املـصروفات فـى مـشروع موازنـة الـسنة املاليـة 
 للـسنوات املاليـة وبالنتـائج الفعليـة ٢٠١٨/٢٠١٩مقارنة باملوازنة واملتوقع للعام املاىل 

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦من 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى

 
الموازنة 

الوزن 
النسبى

 
قيمة

نسبة

 متوقع

٣٠١،١١٥١٩,١٢٧٠،٠٩٠١٩,٠٣١،٠٢٥١١,٥٢٧٠،٠٨٨٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١* األجور وتعويضات العاملين

٪٧,٩٪٦,٥٪٥,٤٪٥,١٪٥,١٪٤,٩

٧٤،٩٢٣٤,٨٦٠،١٢٤٤,٢١٤،٧٩٩٢٤,٦٦٠،١٢٣٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢* شراء السلع والخدمات

٪١,٣٪١,٢٪١,٢٪١,١٪١,١٪١,٢

٥٦٩،١٣٥٣٦,١٥٤١،٣٠٥٣٨,٠٢٧،٨٣٠٥,١٥٤١،٧٤٧٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥* الفوائد

٪٩,٠٪٩,١٪٩,٩٪١٠,٣٪١٠,٣٪٩,٢

٠,٢٣١٥،٨١٠٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤--٣٢٧،٦٩٩٢٠,٨٣٢٨،٢٩١٢٣,١٥٩٢* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٪٧,٤٪٨,٠٪٧,٤٪٦,٠٪٦,٣٪٥,٣

٩٠،٤٤٢٥,٧٧٥،٦٩٩٥,٣١٤،٧٤٤١٩,٥٧٥،٦٩٩٧٤،٧٥٨٦١،٥١٧٥٤،٥٥١* المصروفات األخرى

٪٢,٠٪١,٨٪١,٧٪١,٤٪١,٤٪١,٥

٢١١،٢٤٥١٣,٤١٤٨،٥١٢١٠,٤٦٢،٧٣٤٤٢,٢١٤٨،٥٣٠١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣* شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٪٢,٦٪٣,١٪٢,٥٪٢,٨٪٢,٨٪٣,٤

١،٥٧٤،٥٥٩١٠٠,٠١،٤٢٤،٠٢٠١٠٠,٠١٥٠،٥٤٠١٠,٦١،٤١١،٩٩٦١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧اإلجمالى

٪٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٣)
المصروفـــــــات
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  العاملنياألجور وتعويضات
 ــــ

في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة " األجور وتعويضات العاملين"تقدر 
 من الناتج المحلـى     ٤,٩ ( مليون جنيه  ٣٠١،١١٥ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠المالية  
 لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة          )اإلجمالى

  مليـون   ٢٧٠،٠٩٠مقابل نحو   ) دات االقتصادية بخالف العاملين بالهيئات والوح   (
 ٢٠١٨/٢٠١٩ بموازنة السنة الماليـة      ) من الناتج المحلى اإلجمالى    ٥,١(جنيه  

 عن االعتمـاد    ١١,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها       ٣١،٠٢٥بزيادة قدرهـا   
 مليون جنيه عن النتائج     ٣١،٠٢٧ وبزيادة تبلغ نحو     المدرج بذات السنة المالية ،    

 مـن  ٥,١( مليـون جنيـه   ٢٧٠،٠٨٨متوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو     ال
 .١١,٥بنسبة زيادة قدرها ) الناتج المحلى اإلجمالى

 مـن   ١٩,١ويالحظ أن إعتمادات األجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة         
 إجمالي المـصروفات فـي مـشروع الموازنـة العامـة للدولـة البالغـة نحـو            

 .جنيه مليون ١،٥٧٤،٥٥٩

وقد روعى فى تقدير األجور بمشروع الموازنة المعـروض إلتـزام كافـة             
قتـصادية صـرف   إلالعامـة ا  الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات   الجهات  

الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية والبدالت وكافة المزايا        
 يحصل عليها الموظف    ى الت -ا التأمينية    بخالف المزاي  -النقدية والعينية وغيرها    

الزيادة فى هذا العام  أن إال، فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررةب
 تحـسين   إلى القرارات التى اتخذت من جانب السيد رئيس الجمهورية نحو         ترجع  

 :لدولة والتى تضمن ما يلىالجهاز االدارى لالعاملين بأوضاع 
 .ن ي ألدنى درجات التعي جنيه٢٠٠٠لالجور إلى  األدنىرفع الحد  §
 . جنيه شهرياً لكل العاملين بالدولة١٥٠بمبلغ حافز منح  §
 .٢٠١٩ يونيو ٣٠إطالق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة حتى  §
 جنيـه  ٧٥ بحد ادنـى  السنويةالدورية  منح جميع العاملين بالدولة العالوة       §

 .شهرياً

يـع األجـور مبــشروع املوازنـة املعـروض مقارنــة كمـا يوضـح اجلـدول التــاىل توز
 وبالنتـائج الفعليـة للـسنوات املاليـة مـن ٢٠١٨/٢٠١٩باملوازنة واملتوقـع للعـام املـاىل 

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٨٣،٧٧٢٢٧,٨٦٨،٥٠٥٢٥,٤١٥،٢٦٧٢٢,٣٧٧،٩٠٦٦٥،٦٦١٥٦،٩٢٩٥٣،٢٨٧* الوظائف الدائمة

٥،٣٨٥١,٨٤،٥٥٥١,٨٨٢٩١٨,٢٥،٢٠٥٤،٨٧٢٤،٣٣٢٤،٠٣٦* الوظائف المؤقتة

٨٨،١١٨٢٩,٣٨٤،٥٢٨٣١,٣٣،٥٩٠٤,٢٩١،٣٥٣٨٠،٢٨٤٧٥،٦٢٢٧٤،٣٢٦* المكافـــآت ١/

٣١،٠٧٦١٠,٣٢٩،٦٣٦١١,١١،٤٤٠٤,٩٣٠،٨٦٥٢٧،٢٨٣٢٧،١٧٤٢٥،٦٩٥* البدالت النوعية ٢/

١٠،٩٣٩١١،٤٥٤١٢،٨١٦١٣،٤٤٨-١٧,٥-١٢،٧٦٣٤,٢١٥،٤٦٣٥,٧٢،٦٩٩* المزايا النقدية

٧،٠١١٢,٣٦،٣٤٧٢,٣٦٦٤١٠,٥٦،٠٥٣٥،٨٠٥٤،٣٧٣٣،٠٣٤* المزايا العينية

٣٢،٤٤٦١٠,٨٢٧،٣٥٤١٠,١٥،٠٩٢١٨,٦٣١،٥٧٦٢٦،٧٤٢٢٣،١٨٤٢٠،٦٠٦* المزايا التأمينية ٣/

٤٠،٥٤٥١٣,٥٣٣،٧٠٣١٢,٥٦،٨٤٢٢٠,٣١٦،١٩٠١٧،٩٥٢٢١،٠٨٤١٩،٢٨٩* باقى أنواع األجور واالحتياطى

٣٠١،١١٥١٠٠٢٧٠،٠٩٠١٠٠٣١،٠٢٥١١,٥٢٧٠،٠٨٨٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١اإلجمالى

٧,٩٪٦,٥٪٥,٤٪٥,١٪٥,١٪٤,٩٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١/ مثل تعويض العاملين عن جهود غير عادية، حوافز العاملين بالكادرات الخاصة، مكافات االمتحانات، وتكاليف حافز اثابة إضافى.

٢/ مثل بدل خطر، بدل جامعة، بدل معلم (تدريس)، بدل اعتماد (معلمين)، وبدل مهن طبية.

٣/ مثل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، التأمين ضد المرض، والتأمين ضد اصابة العمل.

فعلى

البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٤)
األجور وتعویضات العاملین
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 شراء السلع واخلدمات
 ـــ   

بات إدارة دوالب العمل الحكومى بما فـى ذلـك      تشمل هذه اإلعتمادات متطل   

األدوية والمستلزمات الطبية واألغذية للمستشفيات، وكذا تكـاليف طبـع الكتـاب            

المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس كما تحتوى على نفقات الصيانة والمقابل     

مراعـاة  النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً إعتمـادات الميـاه واإلنـارة وب          

 .مقتضيات ترشيد اإلنفاق

 ٢٠١٩/٢٠٢٠وقد تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة          

مخصصة لـشراء  )  من الناتج المحلى اإلجمالى   ١,٢( مليون جنيه    ٧٤،٩٢٣نحو  

 مـن النـاتج المحلـى       ١,١( مليون جنيه    ٦٠،١٢٤السلع والخدمات مقابل نحو     

 مليـون  ١٤،٧٩٩ بزيادة قـدرها   ٢٠١٨/٢٠١٩ بموازنة السنة المالية  ) اإلجمالى

 مليون جنيه عـن     ١٤،٨٠٠ ، وبزيادة تبلغ نحو      ٢٤,٦جنيه بنسبة زيادة قدرها     

 من  ١,١( مليون جنيه    ٦٠،١٢٣النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو        

  .٢٤,٦ بنسبة زيادة قدرها )الناتج المحلى اإلجمالى
 مـن   ٤,٨لشراء السلع والخدمات نـسبة      وتمثل اإلعتمادات المخصصة    

إجمالي المصروفات في مـشروع الموازنـة العامـة للدولــة البالــغة نحـو               

 .جنيه مليون ١،٥٧٤،٥٥٩

 

مبشروع املوازنة توزيع إعتمادات شراء السلع واخلدمات و يوضح اجلدول التاىل 
ــاىل  ــام امل ــع للع ــة واملتوق ــة باملوازن ــروض مقارن ــا٢٠١٨/٢٠١٩املع ــة  وبالنت ئج الفعلي

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦للسنوات املالية من 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى

 
قيمة

نسبة

 متوقع

٩،١١٣١٢,٢٧،٠٣٦١١,٧٢،٠٧٨٢٩,٥٧،٩٩٤٧،٠٥٩٤،٣١٤٣،٥٨٨* االدوية

٣،٦٨٩٢،٢٦٥٢،٠٧٧١،٩٧٨-٢,٣-٤،٤٩١٦,١٤،٥٩٧٧,٦١٠٦* االغذية

٩،٦٤٨١٢,٩٥،٨٧٠٩,٨٣،٧٧٩٦٤,٤٧،٩١٩٦،٥٥١٦،٢٣٢٢،٣٠٨* مواد خام أخرى

٣،٦٦٢٤,٩٢،٣٠٠٣,٨١،٣٦٢٥٩,٢٢،٩٣٧٢،٥٩٣١،٥١٢١،٣٧٥* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل

٥١٤٠,٧٣٤٨٠,٦١٦٦٤٧,٧٣٥٣٣١٢١٥٧١٢٨* وقود وزيوت لسيارات الركوب

٢،٦٢٥٣,٥٢،١٢٠٣,٥٥٠٥٢٣,٨٢،٣٩٣١،٨٤٨١،٠٠٣٨٥٨* قطع غيار ومهمات

٦،١٠٩٨,١٥،١٠٦٨,٥١،٠٠٤١٩,٧٤،٦٠٤٤،٠٦٦٣،٧٢٤٤،١١٢* اإلنارة

٨٨٣١,٢٧٠٩١,٢١٧٤٢٤,٥١،٣٠١١،١٤٩٧٧٨٧٨٤* المياه

١٢،٠٢٨١٦,١٧،٨١٤١٣,٠٤،٢١٤٥٣,٩٨،٤٠٩٧،٤٢٦٥،٧٨٥٤،٩٣٩* الصيانة

٣،٤٧٣٤,٦٢،٨٦١٤,٨٦١١٢١,٤٣،٣٧٠٢،٩٧٦١،٥٧٨١،٤٩٠* نفقات الطبع

٤،٠٣١٥,٤٣،٦٣٤٦,٠٣٩٧١٠,٩٣،٩٠٤٣،١٨٣٣،٠٢٥٣،٠٧٦* النقل واالنتقاالت

٦١٧٠,٨٥٥٢٠,٩٦٦١١,٩٣٦٦٣٢٣٢٦٧٢٩٢* البريد واإلتصاالت

٣٢١٠,٤٢٦٥٠,٤٥٦٢١,٢٤٢٧٨١٩١٧٢١٨١* نفقات تنفيذ أحكام قضائية

١٤،١٠٨١٨,٨١٠،٧٦٣١٧,٩٣،٣٤٥٣١,١١٢،٤٥٦١٢،٥٢١١١،٨٢٦١٠،٥٥٣* باقى بنود الباب الثانى

٠,٠٠٠٠٠-٣،٣٠٠٤,٤٦،١٥٠١٠,٢٢،٨٥٠* إحتياطيات عامة

٧٤،٩٢٣١٠٠,٠٦٠،١٢٤١٠٠١٤،٧٩٩٢٤,٦٦٠،١٢٣٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢اإلجمالى

١,٣٪١,٢٪١,٢٪١,١٪١,١٪١,٢٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٥)
شراء السلع والخدمات
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 الفوائـــــد
 ـــ

تُقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية واألجنبية فى مـشروع   

مليـون   ٥٦٩،١٣٥ بمبلـغ    ٢٠١٩/٢٠٢٠الموازنة العامة للدولة للسنة المالية      

  مليون جنيـه   ٥٤١،٣٠٥ مقابـل نحو    ) من الناتج المحلى اإلجمالي    ٩,٢(جنيه  

)١٠,٣    ٢٠١٨/٢٠١٩ بموازنـة الـسنة الماليـة        ) من الناتج المحلى اإلجمالي 

 وبزيادة تبلـغ    ٥,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها       ٢٧،٨٣٠بـزيادة قدرهـا   

لذات السنة المالية البالغة نحـو       عن النتائج المتوقعة      مليون جنيه  ٢٧،٣٨٨ نحو

 بنسبة زيادة قدرها   ) من الناتج المحلى اإلجمالى    ١٠,٣( مليون جنيه    ٥٤١،٧٤٧
٥,١. 

 أنواعهـا  علـى  واألجنبيـة  المحليـة  الفوائد توزيع التالي الشكل ويوضح

 :٢٠١٩/٢٠٢٠ المالية للسنة العامة للدولة الموازنة مشروع فى الرئيسية
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 من إجمالي المـصروفات فـي مـشروع          ٣٦,١مادات الفوائد نسبة    وتمثل اعت 

 جنيـه، وتمثـل     مليـون  ١،٥٧٤،٥٥٩الموازنة العامة للدولـة البالـغة نحـو       

  .٢٠١٥/٢٠١٦مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 
توزيـع إعتمـادات الفوائـد احملليـة واألجنبيـة علـى كما يوضح اجلـدول التـاىل 

مبـشروع املوازنـة املعـروض مقارنـة باملوازنـة واملتوقـع للعـام املـاىل عها الرئيسية أنوا

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦ و بالنتائج الفعلية للسنوات املالية من ٢٠١٨/٢٠١٩
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

(أ) - الفوائد الخارجية

٤٤،٣٧٤٧,٨٣١،١٠٠٥,٧١٣،٢٧٤٤٢,٧٣٠،٩٦٨٢٢،١٠٤٩،٤٢٦٥،٠٠٨* فوائد الدين العام الخارجى

٣٣٥٩٥١٧٣٥٨-١,٥-٣٣٠٠,١٣٣٥٠,١٥* فوائد خارجية تسددها الجهات

٤٤،٧٠٤٧,٩٣١،٤٣٥٥,٨١٣،٢٦٩٤٢,٢٣١،٣٠٣٢٢،١٩٩٩،٥٩٩٥،٠٦٦جملة (أ)

(ب) - الفوائد المحلية

٩٦،٧٣٠١٧,٠٩٤،٤٧٦١٧,٥٢،٢٥٤٢,٤٩٤،٤٧٦١٠٩،٧٧٨٥٨،١٩٣٣٤،٢٦١* فوائد سندات البنك المركزى

٢٣٥،٦٥٧٤١,٤٢٢٠،٧٣٩٤٠,٨١٤،٩١٧٦,٨٢٣٦،٢٨٧١٦٤،٣١٦٩٠،٩٧٥٥٩،٨٤٧* فوائد األذون على الخزانة العامة

١٢٩،١٥٦٢٢,٧١١٩،٨٨١٢٢,١٩،٢٧٦٧,٧١٣٢،٨٨٠١١٠،١٤٠١٠٧،٨٠٦٨٨،٤٠٧* فوائد سندات الخزانة المصرية

٧،٥٥٠١,٣٥،٧٥٨١,١١،٧٩٣٣١,١٥،٧٥٨٣،٥٦٤١٦،٥٣٢٣١،٥٤٤* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين

٣٣،١٧٩٥,٨٣٠،٨٦٩٥,٧٢،٣١١٧,٥٣٣،٢٦٨٢٢،٣٢٤٢٨،١٦٤٢٣،٥٩٠* فوائد صكوك صناديق المعاشات

٢٢،١٥٩٣,٩٣٨،١٤٩٧,٠٢٧٦،٤٥٣٧٢٤,٧٧،٧٧٦٥،١٢٨٥،٣٣٢٩٢١فوائد أخرى متنوعة

٥٢٤،٤٣١٩٢,١٥٠٩،٨٧٠٩٤,٢١٤،٥٦٠٢,٩٥١٠،٤٤٤٤١٥،٢٤٩٣٠٧،٠٠٣٢٣٨،٥٧٠جملة (ب)

٥٦٩،١٣٥١٠٠٥٤١،٣٠٥١٠٠٢٧،٨٣٠٥,١٥٤١،٧٤٧٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥اإلجمالى

٩,٠٪٩,١٪٩,٩٪١٠,٣٪١٠,٣٪٩,٢٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٦)
الفوائــــــــد
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 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

 ـــ

فى مشروع الموازنـة    "  والمنح والمزايا االجتماعية     الدعم" بلغت تقديرات    

 ٥,٣( مليون جنيه    ٣٢٧،٦٩٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للدولة للسنة المالية     
 مـن  ٦,٣( مليـون جنيـه   ٣٢٨،٢٩١، مقابل نحو )من الناتج المحلى اإلجمالى  

  بخفـض قـدره     ٢٠١٨/٢٠١٩موازنة السنة الماليـة     ب) الناتج المحلى اإلجمالى  

عن االعتماد المدرج بموازنة ذات     % ٠,٢ جنيه بنسبة خفض قدرها       مليون ٥٩٢

 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات       ١١،٨٨٩السنة المالية، وبزيادة تبلغ نحو      

 من النـاتج المحلـى      ٦,٠( جنيه    مليون ٣١٥،٨١٠السنة المالية البالغة نحو     

 . ٣,٨ بنسبة زيادة قدرها )اإلجمالى

م والمنح والمزايا االجتماعية فى مـشروع موازنـة         وتوزع إعتمادات الدع  

 : على النحو التالى٢٠١٩/٢٠٢٠السنة المالية 

 مليون جنيه 

 ١٤٩،٠٢٨ الدعم السلعي*  

 ١٢٨،٩٤٧ الدعم والمنح للخدمات االجتماعية*  

 ٤،٨٧٠ الدعم والمنح لمجاالت التنمية*  

 ١٢،٣٢٦ الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية*  

 ٣٢،٥٢٨ تمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفةإع*  

 ٣٢٧،٦٩٩ اإلجمالى

مبـشروع تلك االعتمادات على أنواعهـا الرئيـسية ويوضح اجلدول التاىل توزيع 
 وبالنتـائج الفعليـة ٢٠١٨/٢٠١٩املوازنة املعروض مقارنة باملوازنة واملتوقع للعام املاىل 

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦للسنوات املالية من 
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٢٠١٩/٢٠١٨

مشروع 

موازنة

الوزن 

النسىب
املوازنة 

الوزن 

النسىب
٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥متوقعنسبةقيمة

* الدعــــم السلعى :
٣,٣٨٧،١٤٠٨٠،٥٠٠٤٧،٥٣٥٤٢،٧٣٨%٢٦,٢٢،٨٢٥%٢٧,٢٨٦،١٧٥%٨٩،٠٠٠- دعم السلع التموينية

١،٠٥٧٧٣٣٤١١،٧٤٣-٤٧,٠%-٠,٣٥٠٠%٠,٢١،٠٦٥%٥٦٥- دعم المزارعين
٨٨،٤٣٩١٢٠،٨٠٣١١٥،٠٠٠٥١،٠٤٥-٤٠,٥%-٢٧,١٣٦،١١٢%١٦,٢٨٩،٠٧٥%٥٢،٩٦٣- دعم المواد البترولية

١٦،٠٠٠٢٨،٥٨٥٢٧،٥٩٠٢٨،٤٨٣-٧٥,٠%-٤,٩١٢،٠٠٠%١,٢١٦،٠٠٠%٤،٠٠٠- دعم الكهرباء
٠,٠١،٣٠٠٧٠٠٥٢٤٣٩٧%٠,٥٠%٠,٥١،٥٠٠%١،٥٠٠- دعم االدوية والبان األطفال

٠,٠١،٠٠٠١،٠٠٠٩٨٣١،٣٣٣%٠,٣٠%٠,٣١،٠٠٠%١،٠٠٠- دعم شركات المياه
١٩٤،٩٣٦٢٣٢،٣٢٢١٩١،٦٧٣١٢٥،٧٣٩-٢٣,٥%-٥٩,٣٤٥،٧٨٧%٤٥,٥١٩٤،٨١٥%١٤٩،٠٢٨إجمالى الدعم السلعى
* الدعــــم والمنح للخدمات اإلجتماعية :

٠,٠١،٨٥٠١،٨٠٤١،٧٥٢١،٦٠٠%٠,٦٠%٠,٦١،٨٥٠%١،٨٥٠- دعم نقل الركاب
١٢٠١١٠١٤٠١٣٣-٢٠,٠%-٠,١٥٠%٠,١٢٥٠%٢٠٠- دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد)
٣٠٠,٠٢٥٠٩٨١٢٧٤٣%٠,٠٣٠٠%٠,١١٠٠%٤٠٠- دعم إشتراكات الطلبة(مترو االنفاق)
٠,٠٨٠٠٧٩٤٨١٦٨٩٠%٠,٣٠%٠,٣١،٠٠٠%١،٠٠٠- دعم الخطوط غير االقتصادية(سكك حديد)
٥,٢٣٣٤٨١١٦٢١٢٦٤%٠,١١٨%٠,١٣٣٤%٣٥١- دعم التأمين الصحى على الطالب
٠,٦١٦٥٠٠١٥٧%٠,١١%٠,١١٦٥%١٦٦- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة

٢٣٢٠٠١٨٦-٢,١%-٠,١٥%٠,١٢٣٢%٢٢٧- دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي
٠,٠٠٠٠٠%٠,٠٢٥٢%٠,١٠%٢٥٢-دعم التامين الصحي لغير القادرين ( التأمين الصحى الشامل )

١،٥٠٠٠٠٠-٣٣,٣%-٠,٥٥٠٠%٠,٣١،٥٠٠%١،٠٠٠-دعم التامين الصحي لغير القادرين ( من أصحاب معاش الضمان اإلجتماعى )
١١٠٠٠٠-٩,٠%-٠,٠١٠%٠,٠١١٠%١٠٠- دعم التأمين الصحى على الفالحين

٥,٧١٧،٥٠٠١٧،٥٣٥٧،٤٥٤٧،٠٧٩%٥,٣١،٠٠٠%٥,٦١٧،٥٠٠%١٨،٥٠٠- معاش الضمان االجتماعى
٠,٠٧٠٨٧٠٧٠%٠,٠٠%٠,٠٧٠%٧٠- معاش الطفل

١٣,٤١٧٥٧٥٥،٥٥٥١،٧٦١%٠,٠٢١%٠,١١٥٧%١٧٨-اعانات الشئون االجتماعية
١٩,١٦٢،٠٤٣٥٢،٥٠٠٤٥،٢٣٥٤٣،٩٥٤%٢١,٠١٣،١٥٧%٢٥,١٦٩،٠٤٣%٨٢،٢٠٠- مساهمات فى صناديق المعاشات
١٧,٥٧،٤٣٤٥،٧٥٠٤،٦٢٧٣٠%١,٧٩٨٥%٢,٠٥،٦٣٧%٦،٦٢٢-عالج مواطنى جمهورية مصر العربية

١٩,٠٢،٨٩٥٢،١٢٩١،٢٥٣١،٠٢٥%٠,٥٣٢٥%٠,٦١،٧١٣%٢،٠٣٧- مزايا إجتماعية أخرى
٧٧,٦١٠،٧٤٧٦،٧٢٣٨،٩١٩٧،٨٠٦%٢,٤٦،٠٢٧%٤,٢٧،٧٦٧%١٣،٧٩٣- المنــــح والمساعدات 

٢٠,٠١٠٦،٢٢٤٨٨،٣٣٦٧٦،٥٦٩٦٤،٩٩٩%٣٢,٧٢١،٥٢٠%٣٩,٣١٠٧،٤٢٧%١٢٨،٩٤٧إجمالى الدعم والمنح للخدمات االجتماعية
* الدعــــم والمنح لمجاالت التنمية :

٠,٠٠٢٠٠٠٠%٠,١٠%٠,١٢٠٠%٢٠٠- دعم تنمية الصعيد
٣٠٠١٢٤٨٥٣٩٠-٢٠,٠%-٠,٢١٠٠%٠,١٥٠٠%٤٠٠- دعم فائدة القروض الميسرة

٠,٠٠٠٠٢،٠٠٠%٠,٠٣،٩٠٠%١,٢٠%٣،٩٠٠* دعم إسكان محدودى الدخل ( مقابل المحصل وفقاً لقانون اإلسكان االجتماعى )
٢,١٦٠٥١٨٠٧٦%٠,١٥%٠,١٢٤٠%٢٤٥- صندوق مركبات النقل السريع

٠,٠٠٠٢٩٥٠%٠,٠٠%٠,٠١٢٥%١٢٥-  التدريب 
٣٥٧,٣٣٦٠٣٢٩٢٩٤٢،٥١٦%٠,٣٣،٨٠٥%١,٥١،٠٦٥%٤،٨٧٠إجمالى الدعم والمنح لمجاالت التنمية
* الدعــــم والمنح لألنشطة اإلقتصادية :

٥٠,٠٤،٠٠٠٢،٣٠٥٣،٣٠١٣،٧٠٠%١,٢٢،٠٠٠%١,٨٤،٠٠٠%٦،٠٠٠- دعم تنشيط الصادرات
٢٢,٦١،٧٥٥١،٢٧٦١،٦١٥١،١٨٢%٠,٤٣٢٩%٠,٥١،٤٥٥%١،٧٨٤- دعم االنتاج الحربى

٠,٠٣،٥٠٠١،٢٠٠١،١٩٣١،١٨٦%١,١٠%١,١٣،٥٠٠%٣،٥٠٠- برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
٠,٠١٠٠٣٨٠٣٥%٠,٢٠%٠,٢٥٠٠%٥٠٠- مبادرة حوض النيل
٠,٠٥٠٥٠٠٠%٠,٠٣٥%٠,٠٠%٣٥- جهاز شئون البيئة

٣،٥٢٣٢،٤٥١١،٠٢٨١،٠٩١-٨٥,٠%-١,٠٢،٨٨١%٠,٢٣،٣٨٧%٥٠٧- بنود أخرى 
١٢،٩٢٨٧،٣٢٠٧،١٣٧٧،١٩٥-٤,٠%-٣,٩٥١٧%٣,٨١٢،٨٤٣%١٢،٣٢٦إجمالى الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية

٣١٤،٤٤٨٣٢٨،٣٠٧٢٧٥،٦٧٣٢٠٠،٤٤٩-٦,٦%-٩٦,٣٢٠،٩٧٨%٩٠,١٣١٦،١٤٩%٢٩٥،١٧١جملة الدعم
١،٣٦٢١،٠٧٣١،٠٤٦٥٧٤-٤,١%-٠,١١٤%٠,١٣٤٢%٣٢٨* اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
١٧٢,٩٠٠٠٠%٣,٦٢٠،٤٠٠%٩,٨١١،٨٠٠%٣٢،٢٠٠* متطلبات إضافية وإحتياطيات

٣١٥،٨١٠٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤-٠,٢%-١٠٠,٠٥٩٢%١٠٠,٠٣٢٨،٢٩١%٣٢٧،٦٩٩اإلجمالى
٦,٠%٦,٣%٥,٣%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨
مليون جنيه

البيان
التغري مشروع - موازنة٢٠٢٠/٢٠١٩

جدول رقم (٧)
الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
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 :وميكن إيضاح أهم عناصر الدعم واملنح واملزايا االجتماعية فيما يلي

 الدعـــم السلعى: أوال 

 :دعم السلع التموينية) ١(
للدولة للسنة المالية   يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة         

 مليـون  ٨٦،١٧٥ مليون جنيه، وذلك مقابل مبلغ     ٨٩،٠٠٠ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
 مليـون  ٢،٨٢٥ بزيادة قدرها  ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية الحالية      

 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة      ١،٨٦٠ وبزيادة قدرها    ٣,٣جنيه بنسبة زيادة    
 .٢,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨٧،١٤٠و لذات السنة المالية البالغة نح

 -:ًهذا وقد مت تقدير دعم السلع التموينية وفقا لالفرتاضات التالية 
 مليون ٦,٠٠٠( مليون طن قمح ٩,٥٠٠كميات القمح المطلوب توفيرها نحو   -١

 مليون ٨,٧٩١منها كمية )  مليون طن قمح محلى  ٣,٥٠٠طن قمح مستورد،    
 ألف طن قمـح     ٧٠٩ مليار رغيف باإلضافة إلى      ٨٧,٤طن قمح لتوفير نحو     

 . لتوفير دقيق المستودعات
عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيـق المـستودعات يبلـغ نحـو               -٢

 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبـز         ٦٥,٩١٨( مليون فرد    ٧٠,٦١٨
 مليون فرد مستفيد مـن دعـم دقيـق          ٤,٧ أرغفة للمواطن يومياً،     ٥بواقع  

 ).  كجم دقيق للمواطن شهريا١٠ًات بواقع المستودع
، ونسبة ما يتم توفيره وأستبداله  %٧٢,٧نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو        -٣

% ٢٧,٣يتم توفيره تبلـغ     ) رغيف( قروش لكل نقطة     ١٠بنظام النقاط بواقع    
 ١٢٠,٣٠٠وذلك من إجمالى األرغفة المستحقة للمستفيدين البالغـة نحـو           (

 ).مليار رغيف فى السنة
متوسط سعر طن القمح المحلى يعادل القمح المستورد بخـالف المـصاريف             -٤

 . اإلضافية لكل منهما
 جنيـه  ٥٠( مليـون فـرد   ٦٣,٢أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية   -٥

 ٢٥شهرياً للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلـك              
 ).جنيه للفرد شهرياً
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ليصل اىل مبلغ  ورغيف اخلبز فاع دعم السلع التموينيةإىل ارت االفرتاضاتوقد أسفرت تلك 
 :ً موزعا على النحو التاىل٢٠١٩/٢٠٢٠مبشروع موازنة  مليار جنيه ٨٩.٠

 مليون جنيه 
 ٤٧،٠٩٧ دعم رغيف الخبز

 ٢،٧١٣ دعم دقيق المستودعات
 ٣،٢٩٠  مليار رغيف٣٢,٩٠٠× رغيف / قروش ١٠= دعم نقاط الخبز 

 جنيه شهرياً ٥٠( مليون مواطن ٦٣,٢٠٠= وينية دعم سلع البطاقة التم
 جنيه ٢٥ أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك ٤للمواطن لعدد 

). شهر١٢×للفرد   

٣٥،٩٠٠ 

 ٨٩،٠٠٠ إجمالي الدعم
 :دعم املزارعني) ٢(

يقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة             
 مليـون جنيـه عـن      ٥٠٠بخفض يبلغ   ون جنيه،    ملي ٥٦٥ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 مليون جنيه ١،٠٦٥ البالغ  ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية    االعتماد المدرج   
وذلك نتيجة سداد الجانب األكبر من مستحقات البنك الزراعى المصرى عن فـرق             

  .٢٠١٨/٢٠١٩سعر فائدة قروض اإلنتاج النباتى خالل العام المالى 
ا تهدف إليه الدولة مـن رفـع المعانـاة عـن صـغار              وذلك تماشياً مع م   

 :المزارعين، حيث تقوم الدولة بما يلى
 .دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات -١
 .تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض اآلفات الزراعية -٢
 .المساهمة في خفض أسعار التقاوى -٣
وتتحمل الخزانة العامـة تقديم القروض الميسرة لبعض األغراض الزراعية،  -٤

 .في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة لإلنتاج الزراعي
ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة المعـروض           

 :فيما يلى
                                                                      مليون جنيه

 ة لقروض اإلنتاج النباتيدعم فرق سعر الفائد
 ٥٠٠ )مستحقات البنك الزراعى المصرى(

 ٥٠ مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن
 ١٥ دعم صندوق الموازنة الزراعية

 ٥٦٥ اإلجمالي
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 :دعم املواد البرتولية) ٣ (
ولة للـسنة  تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للد      

 مليـون   ٨٩،٠٧٥ مليون جنيه مقابل نحو      ٥٢،٩٦٣ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠المالية  

 مليون جنيـه    ٣٦،١١٢ بخفض قدره    ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية     

 مليون جنيه عن النتـائج  ٣٥،٤٧٦، وبخفض قدره % ٤٠,٥بنسبة خفض قدرها  

 حيث تم إعداد مشروع ، مليون جنيه٨٨،٤٣٩مالية البالغة المتوقعة لذات السنة ال  

 على أساس متوسط سعر خام برميل برنـت         ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة المالية    

 . دوالر للبرميل٦٨

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقـل             

محلـي أو إسـتيراد     عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق اإلنتاج ال         

 .إلجراءات المطلوبة في هذا الخصوص اةعاا، هذا بمرجبعضها من الخار
 :دعم الكهرباء) ٤(

 نحو  ٢٠١٩/٢٠٢٠يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية        

 مليون جنيه بموازنة الـسنة الماليـة        ١٦،٠٠٠ مليون جنيه مقابل نحو      ٤،٠٠٠

 ،٧٥,٠ مليون جنيه بنسبة خفض قدرها       ١٢،٠٠٠ بخفض قدرة    ٢٠١٨/٢٠١٩
 .إلجراءات المطلوبة في هذا الخصوصهذا بمرعاه ا

 :دعم األدوية وألبان األطفال ) ٥( 
يمثل دعم األدوية وألبان األطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة  

عن إستيراد األنسولين وألبان األطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن           

ف هذا الدعم للجهة المنوطـة بـذلك وهـي وزارة           تكلفتها االقتصادية، ويتم صر   

 مليون جنيـه    ١٥٠٠الصحة وقد بلغت تقديرات دعم األدوية وألبان األطفال نحو          

 فى حدود االعتماد المـدرج لـذات     ٢٠١٩/٢٠٢٠بمشروع موازنة السنة المالية     

 .٢٠١٨/٢٠١٩الغرض بموازنة السنة المالية الحالية 
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 :ملياهدعم شركات ا) ٦(
 مليـون جنيـه بمـشروع       ١،٠٠٠بلغت تقديرات دعم شركات المياه نحو       

 وهو ذات المبلغ المـدرج بموازنـة الـسنة    ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة المالية  

، ويتمثل دعم مياه الشرب أساساً في الفرق بـين التكلفـة            ٢٠١٨/٢٠١٩المالية  

، وذلك لحين تحقيق تلـك      االقتصادية للمياه وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة       

الشركات التوازن المالى المنشود وذلك إعماال للمادة الثانية من القرار الجمهوري           

 .٢٠٠٦ لسنة ٢٤٩رقم 

هذا بخالف ما يدرج سنوياً من إستثمارات من خالل الهيئة القومية لميـاه             

الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث          

يادة أصول الشركات التابعة بما يتم االنتهاء من تنفيـذه سـنوياً مـن تلـك                يتم ز 

االستثمارات مقابل تعلية رؤوس أموالها بذات القدر دون تحمل الـشركات أليـة             

 .أعباء مقابل تلك اإلستثمارات
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 الدعـــم واملنح للخدمات اإلجتماعية: ًثانيا 
 :دعم نقل الركاب ) ١ (

   -:ويتمثل فى كل من 
دعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة واإلسكندرية لتغطية جانـب مـن            ال -أ 

العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقـل             
 مليون ١٨٥٠من تكلفتها االقتصادية، وقد بلغت تقديرات دعم نقل الركاب نحو     

 االعتمـاد    وهـو ذات   ،٢٠١٩/٢٠٢٠جنيه بمشروع موازنة السنة الماليـة       
 .٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية الحالية المدرج بموازنة 

الدعم الممنوح الشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو األنفاق،           -ب 
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة اإلشتراك التجارى         

يهـا جامعـة    والقيمة المخفضة المحصلة من طالب المدارس والجامعات بما ف        
األزهر والمعاهد األزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو األنفاق وذلك فى     
إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى           
وجه الخصوص طالب العلم ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة المعروض نحو       

تراكات الطلبـة علـى خطـوط     مليون جنيه لدعم إش٢٠٠( مليون جنيه   ٦٠٠
 مليون جنيه لـدعم إشـتراكات       ٤٠٠الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ       
مقابل دعم مخصص لـذات الغـرض       ) الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة     

 مليون جنيه بزيادة ٣٥٠,٠ يبلغ ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية الحالية   
 .%٧١,٤ها ون جنيه بنسبة زياده قدر ملي٢٥٠,٠قدرها 

دعم خطوط السكك الحديدية غير االقتصادية بالمحافظات وذلك فى إطار إصالح       -ج 
الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقـق             
إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في             

محددة بالبروتوكول الموقـع بـين وزارة       تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية ال     
المالية والنقل والتنمية المحلية وبين اإليرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك 

 مليـون   ١٠٠٠ مبلغ   ٢٠١٩/٢٠٢٠الخطوط بمشروع موازنة السنة المالية      
الـسنة   وهو ذات االعتماد المـدرج بموازنـة   جنيه لمواجهة الغرض المذكور  

 .٢٠١٨/٢٠١٩المالية الحالية 
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 -: خمصصات دعم التأمني الصحي ) ٢(

تبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بمـشروع            

وتنقـسم   مليـون جنيـه   ٢،٠٩٦ نحو مبلغ ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة المالية    

 -:مخصصات برامج التأمين المدرجة بمشروع الموازنة المعروض إلى ما يلي

 :بدعم التأمين الصحي على الطال -

تقديرات دعم التأمين الصحي على الطالب فـي مـشروع الموازنـة            تبلغ   

 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم مـا تتحملـه الدولـة مـن              ٣٥١المعروض نحو   

اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض األطفال المملوكـة للدولـة             

 مليـون   ٢٣,٤ والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد األزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو        

 .السنة/ جنيه سنوياً لكل طالب١٥طالب بواقع 

 -:دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة  -

تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة فى مشروع الموازنة          تبلغ  

 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقـدر           ١٦٦المعروض نحو   

 جنية سنوياً عن ٢٠٠ ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ ٨٣٠ من المستفيدين يبلغ نحو

 .كل امرأة معيلة

  -:دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسي  -

تقديرات دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسـي فـي      تبلغ  

 مليون جنية، ويمثل هذا الدعم ما تتحملـه   ٢٢٧مشروع الموازنة المعروض نحو     

 .السنة/ جنيه عن كل طفل١٥ مليون طفل وبواقع ١٥,١٧٠ لنحو الدولة

  -):التأمين الصحى الشامل ( دعم  التأمين الصحى لغير القادرين -
مؤمن عليهم من فئات غيـر      قيمة إشتراك ال  بتحمل الخزانة العامة للدولة     ت

، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القـادرين وغيـر المـستحقين أو              القادرين

كل فـرد مـن أفـراد األسـرة         ن لمدة إستحقاق تعويض البطالة وكذلك       ينفذالمست

من الحد األدنـى لألجـور المعلـن عنـه           % ٥، وتتحمل الخزانة نسبة     المعالين

 .بالحكومة على المستوى القومى شهرياً
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  -):من أصحاب معاش الضمان اإلجتماعى(دعم  التأمين الصحى لغير القادرين  -
مـن أصـحاب معـاش      (لغير القادرين   ين الصحي    تقديرات دعم التأم   تبلغ

 مليـون جنيـه     ١٠٠٠فى مشروع الموازنة المعروض نحو      ) الضمان اإلجتماعى 

 ٢٠٣٠فى ضوء ما تضمنته اإلسـتراتيجية القوميـة للتنميـة المـستدامة           وذلك  

 والتى تنص أن لكل مواطن     ٢٠١٤من دستور   ) ١٨(والمتوافقة مع ماجاء بالمادة     

قد تم صدور القـانون     و،   المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة    الحق فى الرعاية الصحية   

، يقوم على ظام إلزامى بشأن التأمين الصحى الشامل، وهو ن   ٢٠١٨ لسنة) ٢(رقم  

، كمـا   المواطنين بجمهورية مصر العربية   ، وتُغطى مظلته جميع     التكافل اإلجتماعى 

 .ساس فصل التمويل عن تقديم الخدمةيقوم هذا النظام على أ

  -:دعم التأمين الصحي على الفالح  -

 تقديرات دعم التأمين الصحي على الفـالح فـى مـشروع الموازنـة              تبلغ 

 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعـدد مـن             ١٠٠المعروض نحو   

 . جنيه سنويا٢٠٠ً الف فرد بواقع مبلغ  ٥٠٠المستفيدين يبلغ نحو 
 : االجتماعى األمانخمصصات ) ٣(

تبلغ اإلعتمادات المدرجة لألمان اإلجتماعى بمشروع موازنة السنة الماليـة       

 -:احها على النحو التاليمليون جنيه ويمكن إيض ١٨،٧٤٨ نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠

 بيان
عدد األسر 
 المستفيدة 

)باأللف(  

 المبلغ 
بالمليون 
 جنيه

 ١٨،٥٠٠ ٣،٨٠٠ مساعدات الضمان االجتماعي و برنامجى تكافل وكرامة
 ٧٠ ٥٥ معاش الطفل

اعانات الشئون اإلجتماعية  والبرنامج القومى لتنمية 
 الطفولة المبكرة

١٧٨ ٢٣ 

 ١٨،٧٤٨ جمله

المكونة  جنيه شهرياً لألسرة ٣٢٣بواقع  اإلجتماعىاعدات الضمان تمنح مس

 جنيه شـهرياً    ٤١٣ جنيه شهرياً لألسرة المكونة من فردين،        ٣٦٠من فرد واحد،  

 . فأكثر جنيه شهرياً لألسرة المكونة من أربعة أفراد٤٥٠ المكونة من ثالثة أفراد،
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وفيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف األسر التي تعاني من الفقر الشديد            

وتحتاج إلي دعم نقدي وخدمي علي أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتـى      

تي تعاني من الفقـر الـشديد وال         سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات ال       ١٨

 سنة فأكثر أو    ٦٥ أن تعمل أو تنتج وغير قادرة علي الكسب ككبار السن            عتستطي

هذا ويحدد قيمة المبلغ المـستحق  ،   عن العمل    همن لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع      

 :بكل برنامج وفقاً لما يلى

     حـل التعلـيم            جنيه لألسرة باإلضافة إلى منحة لكل تلميـذ فـى مرا           ٤٢٥ :تكافل  

 جنيه شـهرياً بحـد      ١٠٠-٨٠-٦٠من  )  ثانوي – اعدادى   –ابتدائي  (

ى زيادة شهرية بحد أقصى  تالميذ لألسرة الواحدة باإلضافة إلةأقصى ثالث

 . جنيه١٠٠

 . أفرد لألسرة الواحدة٣ جنيه للفرد بحد أقصى ٤٥٠ :كرامة

عض الفئات من اسـر     وفيما يخص باقي المساعدات الشهرية فإنها تمنح لب       

 ألف أسرة، وغيرها من الفئات ٣,٦ ألف أسرة، وحاليب وشالتين ١٨,٨مجندين ال

 .األولى بالرعاية

 ) : مساهمة اخلزانة العامة فى صناديق املعاشات ( املزايا االجتماعية ) ٤(

    تبلـغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صـناديق المعاشـات بمـشروع            

 مليون  ٦٩،٠٤٣مقابل نحو    مليون جنيه    ٨٢،٢٠٠وض نحـو   المـوازنة المعر 

 مليون جنيه   ١٣،١٥٧ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية     

 مليون جنيـه عـن النتـائج        ٢٠،١٥٧وبزيادة قدرها نحو     ١٩,١بنسبة زيادة   

 . جنيه مليون٦٢،٠٤٣المتوقعة لذات السنة المالية البالغة 
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  : ) العالج على نفقة الدولة ( واطني مجهورية مصر العربية نفقات عالج م) ٥(

العـالج علـى    (لعربية      تبلـغ تقديرات نفقات عالج مواطني جمهورية مصر ا       

مقابـل   مليون جنيه    ٦،٦٢٢بمشروع المـوازنة المعروض نحـو     ) نفقة الدولة 

  بزيـادة قـدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون جنيه بموازنة السنة المالية       ٥،٦٣٧نحو  

 .١٧,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٩٨٥

  :   املنح واملساعدات) ٦ (

 وهى برامج تمويل لألغراض اإلنسانية واإلجتماعية مخصص لهـا مبلـغ           

 مليـون   ٧،٧٦٧ مليون جنيه بمشروع الموازنة المعروض مقابل نحو         ١٣،٧٩٤

 مليـون جنيـه     ٦،٠٢٨ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية     

 مليون جنيـه عـن النتـائج        ٣،٠٤٧ وبزيادة قدرها    ٧٧,٦ة زيادة قدرها    بنسب

 مليون جنيه بنسبة زيـادة قـدرها        ١٠،٧٤٧المتوقعة لذات السنة المالية البالغة      

٢٨,٤. 
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 الدعـــم واملنح االت التنمية: ً ثالثا 

 :دعم فائدة القروض امليسرة) ١(

الميسرة لإلسكان الـشعبي،    تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض        

واإلقراض الميسر لألسر الفقيرة، فضالً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هـذه            

 مليـون جنيـه   ٤٠٠ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحـو         تبلغو القروض

 مليون جنيـه    ١٠٠ وبخفض قدره    ٢٠١٩/٢٠٢٠بمشروع موازنة السنة المالية     

 بنسبة خفـض  ٢٠١٨/٢٠١٩ المالية الحالية السنةعن االعتماد المدرج بموازنة    

 .%٢٠تبلغ نحو 

 )مليون جنيه(
 البيان        موازنة مشروع موازنة

٢٠١٩/٢٠٢٠  ٢٠١٨/٢٠١٩  
   قروض بنك االستثمار القومي

 ١٩٢,٤ ١٥٩,٥ إسكان المحافظات
 ١,٥ ٠,٩ شركات اإلسكان والتعمير

 ٠,١ ٠,١ مشروعات استصالح االراضى
 تصديرية وضـمان الـصادرات    المشروعات ال 

 )الشركة المصرية لضمان الصادرات(
٦,٠ ٦,٠ 

 ٠,٣ ٠,٣ المناطق الصناعية بالمحافظات

 ٦٨,٣ ٦٦,٦ هيئة المجتمعات العمرانية
 تعاونيات البناء واإلسكان

 ) قروض بنك االستثمار القومي(
٢٩,٢ ٣٠,١ 

 ٣,٦ ٣,٥ صندوق تمويل المساكن
 ٣٠٦,٦ ٢٦٧,٠ لقوميجملة قروض بنك االستثمار ا

 هيئة تعاونيات البناء واإلسكان 
قروض بنك التعمير واإلسكان والبنك العقاري      (

 ) المصري العربي
١١٥,٤ ٩٨,٠ 

 ٢٥,٠ ٢٥,٠ بنك التعمير واإلسكان
 ٠,١ ٠,٠ البنك العقاري المصري العربي

 ٥٢,٩ ١٠,٠ أخرى 
 ٥٠٠,٠ ٤٠٠,٠ االجمالى العام
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 :م برنامج اإلسكان اإلجتماعى دع) ٢(

 تقديـرات اإلعتمادات المدرجة لدعم برنامج اإلسكان اإلجتماعى نحـو         تبلغ 

  وهو يمثل ما   ٢٠١٩/٢٠٢٠ مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية        ٣،٩٠٠
، هـذا البرنـامج   تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المـستفيدين مـن            

 . الف وحدة سكنية١٢٠د رامج دعم عدويستهدف هذا الب

 دعم صندوق متويل شراء بعض مركبات النقل السريع) ٣ (

 تقديـرات اإلعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل الـسريع نحـو           تبلغ

 وهو يمثل مـا     ٢٠١٩/٢٠٢٠ مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية        ٢٤٥

ـ ) ٤٧٠(تتحمله الدولة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم         ٢٠٠٩سنة ل

بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع حيث يقوم الصندوق بـإحالل            

مجلس الوزراء رقم ، وقرار رئيس اكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة سيارات الت 

 .٢٠١٠ لسنة ٣١٨٤

 ألف سيارة بمتوسط يبلغ نحـو       ١٢وهذا المبلغ يمثل الدعم المستحق لنحو       

 يتم تخفيض ثمن السيارة الجديدة بما يعادل قيمة  الف جنيه لكل سيارة حيث٢٠,٥

د هـذه الـضريبة     ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، ويقوم الصندوق بسدا       

 .نيابة عن المستفيد
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 :الدعـــم واملنح لألنشطة االقتصادية: ًرابعا 
 :دعم تنشيط الصادرات) ٢(

يـون جنيـه     مل ٦،٠٠٠ تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو        تبلغ
 مليون جنيـه    ٤،٠٠٠ مقابل نحو    ٢٠١٩/٢٠٢٠بمشروع موازنة السنة المالية     

 مليون جنيه بنـسبة     ٢،٠٠٠ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩موازنة السنة المالية    ب
 . %٥٠,٠زيادة قدرها 

 وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر اإلشارة إلى           
تنـشيط  ب منه من خالل ما يتم تحويله لصندوق دعم          أن هذا الدعم يتم تدبير جان     

الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئـة الرقابـة علـى       
 .٢٠٠٢ لسنة ١٥من القانون رقم ) ٣(الصادرات والواردات، وفقاً للمادة رقم 

 
 :دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ) ٣(

 ٣،٥٠٠يل الغاز الطبيعـي للمنـازل نحـو          تقديرات برنامج دعم توص    تبلغ
 وهـو ذات المبلـغ      ٢٠١٩/٢٠٢٠مليون جنيه بمشروع موازنة السنة الماليـة        

 .٢٠١٨/٢٠١٩موازنة السنة المالية بالمخصص لهذا الغرض 

 االنتهاء من توصيل ٢٠١٩/٢٠٢٠ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية 
إلى تخفيض دعم المواد البترولية      مليون أسرة بما يؤدى      ١,٣الغاز الطبيعى لعدد    

 .الموجه ألنبوبة البوتاجاز
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 املصروفات األخرى

 ـــ
بمـشروع موازنـة الـسنة الماليـة        " المصروفات األخرى " تبلغ تقديرات   

 )من الناتج المحلى اإلجمـالى    ١,٥(مليون جنيه    ٩٠،٤٤٢ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
كـل مـن    ب) حلى اإلجمالى  من الناتج الم   ١,٤ (مليون جنيه  ٧٥،٦٩٩مقابل نحو   

مليون جنيه   ١٤،٧٤٤ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية   موازنة ومتوقع   

 .١٩,٥بنسبة زيادة قدرها 
ومن أهم هذه التقديرات اإلعتمادات المخصصة للـدفاع واألمـن القـومى            

ووزارة الخارجية واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثـل مجلـس النـواب             

زى للمحاسبات باإلضـافة إلـى مـصروفات الـضرائب والرسـوم         والجهاز المرك 

  .والتعويضات والغرامات وكذا االشتراكات في الهيئات المحلية والدولية
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 "اإلستثمارات"شراء األصول غري املالية 

 ـــ
بمشروع موازنة "  اإلستثمارات –شراء األصول غير المالية "  تقديرات تبلغ

 مـن النـاتج   ٣,٤( مليون جنيه ٢١١،٢٤٥و  نح ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الماليـة   
من النـاتج المحلـى   ٢,٨( جنيه  مليون١٤٨،٥١٢مقابل نحو ) المحلى اإلجمالى 

 .٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية بموازنة ) اإلجمالى
وتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات اإلستثمارات الممولة بعجز من الخزانـة           

  مليار جنيـه   ١٣٣ تبلغ نحو    ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة بمشروع موازنة السنة المالية      
 . مليار جنيه قروض خارجية لتمويل االستثمارات ٧بخالف نحو 

واإلستثمارات المشار إليها هى اإلستثمارات المخصصة لألجهزة الحكومية        
  .الداخلة فى الموازنة العامة للدولة

وتتضمن خطة التنمية البشرية واإلجتماعية لإلستثمارات العديد من البرامج         
ت النقـل،  لتنفيذ المشروعات فى مجاالت الزراعة واستصالح األراضـى، ومجـاال    
 .ومجاالت اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها

موزعـة علـى  وفيما يلي توزيـع خطـة التنميـة البـشرية واإلجتماعيـة لإلسـتثمارات
 :اجلهات املوازنية 

 )مليون جنيه                                                             (

 وازنةمشروع م البيان
٢٠١٩/٢٠٢٠ 

 موازنة
٢٠١٨/٢٠١٩ 

 ٦٩،٣٤٠ ٩٥،١٦٧ الجهاز اإلدارى

 ١١،٧٤٧ ١٥،٨٣٢ المحليات

 ٦٢،٩٢٥ ٩٤،٧٤٦ الهيئات الخدمية

 ٤،٥٠٠ ٥،٥٠٠ االحتياطيات

 ١٤٨،٥١٢ ٢١١،٢٤٥ االمجاىل

 :هذا ويوضح اجلدول التاىل توزيع االستثمارات على مكوناتها الرئيسية
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)(١-٢)(١-٣)

* مبانى وإنشاءات :

x٢٤،٨٧٨١٥،٨٥٩١٨،٨٦٤٩،٠١٩٦،٠١٤١٤،٦٦٦٢١،٧٩٣٤،٤٣٩ مبانى سكنية

x٣٤،٢٤٨٢٥،٥١٧٢٣،٧٤٣٨،٧٣٠١٠،٥٠٥١٧،٣٩٨١٦،٧١٣١٠،١٣٨ مبانى غير سكنية

x٧٦،٨٠٩٥٨،٢٧٧٥٧،٢٦٠١٨،٥٣٣١٩،٥٤٩٤١،٩٥٨٣٤،٠٥٠٢٩،٢١٤ تشييدات

١٣٥،٩٣٥٩٩،٦٥٣٩٩،٨٦٧٣٦،٢٨٢٣٦،٠٦٨٧٤،٠٢٢٧٢،٥٥٦٤٣،٧٩٢جملة

* االت ومعدات ووسائل نقل :

x٢،٣٠٨١،٣٣٩٨٤٢٩٦٨١،٤٦٦٦١٧٢،٤٤٧٩٢٩ وسائل نقل 

٥١٢١٥٧٣٠٢-x٦٩٠٦٣٩٦٩٩٥٢٩ وسائل انتقال 

x٤٥،٠٩٣١٨،٦١٨١٦،٨٠٤٢٦،٤٧٦٢٨،٢٨٩١٢،٣١٤١٠،٥٥٥٧،٤٣٧ اآلت ومعدات

x٩٥٠٥٤١٤١٠٤٠٩٥٤٠٣٠٠١٧٧١٩١ عدد وادوات

x٧،٣٦٤٤،٩٣٥٣،١١٧٢،٤٢٩٤،٢٤٧٢،٢٨٤٢،٣٩١١،٩٥٧ تجهيزات

٥٦،٤٠٦٢٦،٠٧١٢١،٨٧٣٣٠،٣٣٤٣٤،٥٣٣١٦،٠٢٧١٥،٧٢٦١٠،٨١٦جملة

* أصول ثابتة أخرى :

x٧٠٤٩٤٤٢٢٢٧٣٢٤٢٣٣ ثروة حيوانية ومائية ( اصول زراعية )

٧٠٤٩٤٤٢٢٢٧٣٢٤٢٣٣جملة

١٩٢،٤١١١٢٥،٧٧٣١٢١،٧٨٤٦٦،٦٣٩٧٠،٦٢٨٩٠،٠٨٢٨٨،٣٢٤٥٤،٦٤١إجمالى األصول الثابتة

* االصول الطبيعية :

١،٥٨٦١،٠٥٢١،٧٣٣-x١،٩٦٦١،٠٤٠٢،١٦٤٩٢٦١٩٨  شراء أراضى

٢٥٩١٠٠١٢٨-x١٥٢١١٢٣٥٤٤٠٢٠٢ تمهيد وأستصالح أراضى

x٣١٣٢٠٢٠٠ أصول طبيعية أخرى

١،٨٤٧١،١٥٢١،٨٦١-٢،١٢١١،١٥٤٢،٥٢١٩٦٧٤٠٠جملة

x٣٧٢٣٣٥١٥٣٢٦٣٠١٨  فوائد سابقة على بدء التشغيل

٩٤٩٨٢٩١٥٣-x١،٢٤٢٨٨٨١،٢٩٥٣٥٤٥٣  البعثات

٢،٩٨٠٣،٠٢٤٢،٣٨١١،٢٣٧-x٧،٥٠٧١٣،٣٨٠٤،٥٢٧٥،٨٧٣  ابحاث ودراسات للمشروعات اإلستثمارية

١٣،٤٣٩١٥،٦٩٨١٣،٣٥٣-١٥،٥١٧-x٢،٤٢٦٢،٧٩٤١٧،٩٤٣٣٦٨  دفعات مقدمة

-٢١١٤٢،٩٦٦-x٠٠٢٩٠٢٩  تعويضات فروق األسعار للمقاولين

٢٩٣٧١٢٩٥٦-x٠٠٣٩٧٠٣٩٧  االجور للمشروعات االستثمارية

x٥،٥٠٠٤،٥٠٠٠١،٠٠٠٥،٥٠٠٠٣٠ إحتياطيات عامة 

٢١١،٢٤٥١٤٨،٥١٢١٤٨،٥٣٠٦٢،٧٣٤٦٢،٧١٥١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣إجمالى االستثمارات

٢,٦٪٣,١٪٢,٥٪٢,٨٪٢,٨٪٣,٤٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٨)
االستثمارات ومكوناتھا الرئیسیة
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 ًاملصروفات وفقا للتصنيف الوظيفى ) ب

 بشأن الموازنة العامة ١٩٧٣ لسنة ٥٣ المادة الرابعة من القانون رقم   ىتقض

، بأن تُعد الموازنة العامة للدولة      ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧ والمعدل بالقانون رقم     –للدولة  

 ى نشاط الدولة والتـصنيف اإلدار      ألوجه ىقتصادإلوتنفذ وفقاً لكل من التصنيف ا     

 ألنشطة ىعرض المصروفات وتقدم وفقاً للتصنيف الوظيف     للجهات والوحدات، كما تُ   

 .الدولة

  رضت على سيادتكم فيما سبق المصروفات بمشروع الموازنة العامة         وقد ع

 مليون جنيه موزعة    ١،٥٧٤،٥٥٩ وجملتها   ٢٠١٩/٢٠٢٠للدولة للسنة المالية    

 ألوجه نشاط الدولة، وتـم إيـضاح أبـواب الموازنـة            ىقتصادإلوفقاً للتصنيف ا  

 ،المختلفة من أجور، شراء سلع وخدمات، فوائد، دعم ومنح ومزايـا اجتماعيـة            

 .)ستثماراتإلا(شراء أصول غير مالية ومصروفات أخرى، 

 

 لتزاماً بأحكام القانون، أتشرف بأن أعرض علـى سـيادتكم مـصروفات           إو 

وجملتهـا   ٢٠١٩/٢٠٢٠للدولـة للـسنة الماليـة       مشروع الموازنـة العامـة      

 ألنـشطة الدولـة     ىجنيه موزعة وفقاً للتـصنيف الـوظيف       مليون   ١،٥٧٤،٥٥٩

نظـام العـام، الـشئون      ، ال الدفاع واألمـن القـومى    المختلفة من خدمات عامة،     

االقتصادية، حماية البيئة، اإلسكان والمرافق، الصحة، الشباب والثقافة والـشئون       

 .عليم، والحماية االجتماعيةالدينية، الت
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 ى عرض ملكونات التصنيف الوظيفىوفيما يل

 :قطاع الخدمات العامة -١

 العامة، الخدمات    القانونية،  األجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون    يتضمن

خدمات عموميـة   ،   البحوث والتطوير فى مجال الخدمات العامة      ،البحوث األساسية 

،  تحويالت ذات طبيعة عامة،عامالت الدين العام م،عامة غير مصنفة فى مكان آخر    

 :أهم الجهات الرئيسيةومن 

 المجـالس   ،مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلـس الـوزراء        

التخصصية، دواوين عموم المحافظات، الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية 

 .ومصالحها، وزارة الخارجية

  :قطاع الدفاع واألمن القومى -٢

 وخطط الطـوارئ، البحـوث      ىضمن خدمات األمن والدفاع، الدفاع المدن     يت

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن ر فى مجال الدفاعيوالتطو

 .ىوزارة الدفاع، وزارة اإلنتاج الحرب

 :قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة -٣

يتضمن خدمات الشرطة والسجون، الحماية ضد الحريق، المحاكم، البحوث         

أهـم الجهـات    ، ومـن    ر فى مجال النظام العام وشئون السالمة العامـة        والتطوي

 :الرئيسية

، الهيئات القضائية،  العلياوزارة الداخلية، وزارة العدل، المحكمة الدستورية     

دار اإلفتاء المصرية، صنـدوق تطوير نظام األحوال المدنية، صندوق أبنيـة دور            

 .ىالمحاكم، صندوق السجل العين
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 :قتصاديةن اإلقطاع الشئو -٤

قتصادية والتجارية، شـئون العمالـة الـشاملة،        إليتضمن إدارة الشئون ا   

، اإلنتاج الحيواني والصيد، الوقود والطاقة، التعـدين والـصناعة،     ىالزراعة والر 

، ومـن   قتصاديةإلالنقل، االتصاالت السياحة البحوث والتطوير فى مجال الشئون ا        

 :أهم الجهات الرئيسية

 ، مصلحة دمغ   والتعاون الدولى  ة والصناعة، وزارة االستثمار   وزارة التجار 

 والموازين، مديريات التموين بالمحافظات، الهيئة العامة للرقابة علـى    المصوغات

مديريات القوى العاملة بالمحافظات،    ،  الصادرات والواردات، وزارة القوى العاملة    

، ىوارد المائيـة والـر    مديريات الزراعة بالمحافظات، وزارة الم    ،  وزارة الزراعة 

 .لخدمات البيطريةل العامة هيئةال

 :قطاع حماية البيئة -٥

يتضمن إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها، تصريف الـصرف الـصحى،          

أهـم الجهـات    ، ومـن    البحوث والتطوير فى مجال حماية البيئة     ومعالجة التلوث   

 :الرئيسية

ـ   النظافة بالقاهرة والجيزة، وزارة      ىهيئت ز شئون البيئـة، الجهـا    الدولة ل

 . لمياه الشرب والصرف الصحىىالتنظيم

 :قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية -٦

يتضمن تنمية اإلسكان، إدارة شئون اإلسكان، التنمية المجتمعية، إمـدادات          

، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فـى مجـال         ىالمياه، تصريف الصرف الصح   

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن اإلسكان والمرافق

مديريات اإلسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى     ،  سكان والمرافق وزارة اإل 

، صندوق تطوير المنـاطق العـشوائية،       ىللتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمران    

ميـاه الـشرب   ل ى، الجهاز التنفيـذ ىالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصح   

 .والصرف الصحي
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 :قطاع الصحة -٧

والعيادات الخارجية، خـدمات المستـشفيات      يتضمن خدمات المستشفيات    

المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة، خـدمات الـصحة العامـة،          

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن البحوث والتطوير فى مجال الشئون الصحية

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة،      ،  وزارة الصحة 

، الهيئة العامـة للمستـشفيات      لمراكز الطبية المتخصصة  المستشفيات الجامعية، ا  

والمعاهد التعليمية، هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون،          

 .المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان

  :قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية -٨

ثقافيـة،  يتضمن الخدمات الشبابية والترفيهيـة والرياضـية، الخـدمات ال         

الخدمات اإلذاعية والنشر، الخدمات الدينية، البحوث والتطوير فى مجال الـشباب           

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن والثقافة والدين

المجلس القومي للشباب، المجلس القومي للرياضـة، مـديريات الـشباب           

والرياضة بالمحافظات، وزارة الثقافة، البيت الفني للمـسرح، المركـز القـومي            

المجلـس االعلـى    قصور الثقافة،   العامة ل هيئة  الينما، المجلس األعلى لآلثار،     للس

 هيئة االستعالمات، مكتبة اإلسكندرية، مكتبات مصر العامـة، دار          ،لتنظيم االعالم 

 .الكتب والوثائق

 :قطاع التعليم -٩

 بكافة مراحله، التعليم العـالي، التعلـيم غيـر          ىيتضمن التعليم قبل الجامع   

، ومن ى، خدمات مساعدة التعليم، البحوث والتطوير فى مجال التعليمالمحدد بمستو

 :أهم الجهات الرئيسية

مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وزارة التعليم ،  وزارة التربية والتعليم  

العالي، الجامعات، المركز القومي للبحوث التربوية، المركز القومي لالمتحانـات،          

ية وتعليم الكبار، الهيئة العامة لألبنية التعليمية، صـندوق         الهيئة العامة لمحو األم   

 .تطوير التعليم
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 :جتماعيةإلقطاع الحماية ا -١٠

جتماعية فى حـاالت العجـز والـشيخوخة، الـضمان          إليتضمن المساندة ا  

أهم الجهات ، ومن ، معاش الطفل، الحماية االجتماعية، الدعم، المعاشاتىجتماعإلا

 :الرئيسية

 بالمحافظـات،  الـشئون اإلجتماعيـة  ، مديريات  ىجتماعإلوزارة التضامن ا  

 .جتماعية والجنائيةإل للبحوث اىالمجلس القومي للطفولة واألمومة، المركز القوم
 

ًوفقـا  ة ملـصروفات املوازنـىالـوظيفلتصنيف ا) ١٠ ، ٩ (ىويوضح كل من اجلدولني رقم

 -:اب األبوى مستوى على واملصروفات بالتصنيف الوظيفألنشطة الدولة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

الموازنةمشروع موازنة
(١)(٢)

٧٥٦،٠٨٦٦٧٣،٤٠٨٨٢،٦٧٨٥٠٤،٢١٦٣٧٧،٥٢٨٢٩٣،٥٦٠* الخدمات العامة

٦٩،٦٨٨٦١،٧٢٣٧،٩٦٥٦٣،٠٥١٥٦،٤٨٦٥١،٣٦٩* النظام العام وشئون السالمة العامة

٩٨،٨٩٨٦١،٢١٥٣٧،٦٨٣٦١،١٧٥٥٣،٢٥٨٤٤،٦٦٨* الشئون االقتصادية

٣،٠٢٤٢،٢٠٥٨١٩٣،١٩٢٢،٨٠٣٢،١٤٨* حماية البيئة

٦٣،٣٨٧٥٣،٤٢٧٩،٩٦٠٤٢،٢٢٩٤٣،٠٢٧٢١،٦٢٩* اإلسكان والمرافق المجتمعية

٧٣،٠٦٢٦١،٨١١١١،٢٥١٦٠،٨٣٣٥٤،١٢٣٤٣،٨٧٨* الصحة

٤١،٠٩١٣٥،٢٦٣٥،٨٢٨٣٤،٢٧٥٣٤،٤٩٥٣٠،٦٥٧* الشباب والثقافة والشئون الدينية

١٣٢،٠٣٨١١٥،٦٦٨١٦،٣٧٠١٠٩،١٨٨١٠٣،٦٨٣٩٧،٣٣٥* التعليم

٣١٠،٨٨٧٢٥٧،٢٧٣١٨٧،٢٠٨-٢٧٠،٩٤٢٢٩٩،٩٣٧٢٨،٩٩٥* الحماية اإلجتماعية

٦٦،٣٤٢٥٩،٣٦٣٦،٩٧٩٥٥،٣٦٢٤٩،٢٦٦٤٥،٣٩٦* أنشطة وظيفية متنوعة

١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠١٥٠،٥٣٩١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
األنشطة الوظيفية

(١-٢)

جدول رقم (٩)
التصنیف الوظیفى لمصروفات الموازنة وفقًا ألنشطة الدولة
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ف ذلك)
٢٠٢٠/٢٠١٩(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خال

٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٨/٢٠١٧

شروع 
م

الموازنة
موازنة

فعلى

ت العامة
* الخدما

٦٢،٦٣١
٣١،٢٧١

٥٦٦،٧٧٣
٣٨،٩١٢

١٦،٤٣٧
٤٠،٠٦٢

٧٥٦،٠٨٦
٦٧٣،٤٠٨

٥٠٤،٢١٦

سالمة العامة
شئون ال

* النظام العام و
٥٤،٠٣٧

٦،٦١٥
٠

١،٠٠٦
٩٤٥

٧،٠٨٥
٦٩،٦٨٨

٦١،٧٢٣
٦٣،٠٥١

صادية
شئون االقت

* ال
١٧،٧٤٥

٦،٨٢٣
٨٦٣

٦،٠٤٩
٢،٩٣٥

٦٤،٤٨٤
٩٨،٨٩٨

٦١،٢١٥
٦١،١٧٥

* حماية البيئة
١،٠٥٩

٦٣٧
٤

٤١
٦٤

١،٢١٩
٣،٠٢٤

٢،٢٠٥
٣،١٩٢

ق المجتمعية
سكان والمراف

* اإل
١،٠٨٨

٥٦١
٩٧٦

٣،٩٠٧
٥٨

٥٦،٧٩٦
٦٣،٣٨٧

٥٣،٤٢٧
٤٢،٢٢٩

صحة
* ال

٣٥،٩٠٤
١٥،٣٩٨

١٢٤
٦،٣١٨

١،٨١٨
١٣،٥٠١

٧٣،٠٦٢
٦١،٨١١

٦٠،٨٣٣

شئون الدينية
ب والثقافة وال

شبا
* ال

٢٨،٨٧٤
٢،٧٧٢

٤
٢،٨٦٨

٥٩١
٥،٩٨١

٤١،٠٩١
٣٥،٢٦٣

٣٤،٢٧٥

* التعليم
٩٧،٤٨٥

١٠،٦٢٩
٢٤٩

٣٩٩
١،٥٧٤

٢١،٧٠٣
١٣٢،٠٣٨

١١٥،٦٦٨
١٠٩،١٨٨

* الحماية اإلجتماعية
٢،١١٥

١٦١
١٤٣

٢٦٨،١٩٨
٦

٣٢٠
٢٧٠،٩٤٢

٢٩٩،٩٣٧
٣١٠،٨٨٧

شطة وظيفية متنوعة
* أن

١٧٧
٥٦

٠
١

٦٦،٠١٤
٩٥

٦٦،٣٤٢
٥٩،٣٦٣

٥٥،٣٦٢

اإلجمالى
٣٠١،١١٥

٧٤،٩٢٣
٥٦٩،١٣٥

٣٢٧،٦٩٩
٩٠،٤٤٢

٢١١،٢٤٥
١،٥٧٤،٥٥٩

١،٤٢٤،٠٢٠
١،٢٤٤،٤٠٨

سبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
ن















ت 
صروفا

الم
ى
األخر

شراء 
صول غير 

األ
المالية 

ت)
ستثمارا

(اال

شطة الوظيفية
األن

األجور 
ت 
ضا
وتعوي

ن العاملي

سلع 
شراء ال

ت
والخدما

الفوائد

الدعم 
والمنح 
والمزايا 
اإلجتماعية

(١٠
جدول رقم (

صروفات
على مستوى أبواب الم

ف الوظیفى 
صنی

صروفات بالت
الم
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 حيازة األصول املالية
 ـــ

مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئـات       "  المالية حيازة األصول "تمثل  
  فـى  اإلقتصادية التى تعانى خلالً فى هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانـة          

صالح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضالً عن القروض المتاحـة لـبعض            إ
مادات المدرجة  الجهات والتي تعد إلتزاماً على الخزانة العامة للدولة، وتُقدر اإلعت         

لحيازة األصول الماليـة بمـشروع الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة                
 من الناتج المحلـى     ٠,٤٧بنسبة  ( مليون جنيه    ٢٨،٨١٢ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
 ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية  مليون جنيه ٢٤،٦٢٠مقابل نحو  )اإلجمالي

 . ١٧,٠درها  مليون جنيه بنسبة زيادة ق٤،١٩٢بزيادة قدرها 

 بمشروع الموازنة   وتتمثل عناصر حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية      
 : فيما يلىالمعروض
مليون 
 جنيه

مليون 
 جنيه

  البيان 

 :مساهمات فى هيئات اقتصادية  ١٥،٤٤٨
 هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء − ٥،٥٤٩ 
 هيئة سكك حديد مصر − ٣،٣١٤ 
 .نية لإلعالم الهيئة الوط − ١،٩٣٠ 
 المتحف المصري الكبير − ١،٦٩٧ 
 )القاهرة واإلسكندرية(نقل الركاب  − ٥٤١ 
 ٧٦٧ 

٩٦٣ 
 هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة −
 الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة −

 باقي الهيئات االقتصادية − ٦٨٧ 
 :مساهمات في شركات قابضة  ٥،١٠٥

 ضة للقطن والغزل والنسيجالشركة القاب − ١،٦٠٠ 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي − ٧٣٠ 
مشروعات الطاقة  "الشركة القابضة لكهرباء مصر      − ٢،٥٠٠ 

 البديلة
مديونيـة هيئـة   "الشركة القابضة لكهرباء مـصر      − ٢٧٥ 

 "كهربة الريف
 حصة مصر فى رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية   ٣،٤٠١
 زانة فى صندوق تمويل الهيكلةمساهمة الخ  ٢٥٠

 باقي البنود  ١،٦٠٨
 .احتياطي عام  ٣،٠٠٠

 اإلجمالي  ٢٨،٨١٢
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 لقروضسداد ا
 ـــ

قيمة األقساط التي يحل موعد سـدادها أو إهالكهـا          " سداد القروض "تمثل  

سداد القـروض   اعتمادات   تقديرات   تبلغ، حيث   ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل السنة المالية    

ساطها أو إهالكهـا بمـشروع الموازنـة للعـام المـالي            التي حل موعد سداد أق    

) من الناتج المحلى اإلجمالي% ٦,١( جنيه مليون ٣٧٥،٥٦٦ نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠

بموازنة ) من الناتج المحلى اإلجمالي   % ٥,٣( جنيه   مليون ٢٧٦،٠٤٣مقابل نحو   

 جنيه وبنسبة زيـادة     مليون ٩٩،٥٢٣ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩لية  السنة الما 

  %.٣٦,١قدرها 

                                         :    وتتمثل أقساط القروض المقدرة بمشروع الموازنة المعروض فيما يلى

 ) مليون جنيه (

 البيـــــان
 مشروع 
 موازنة

٢٠١٩/٢٠٢٠ 

 موازنة
 التغير ٢٠١٨/٢٠١٩

 ١،٠٩٦ ٣،٨٤٨ ٤،٩٤٤ أقساط قروض خارجية معاد إقراضها
 ٥٧- ٢٦٨ ٢١١ القوميك االستثمار لبنسداد قروض 

 ٦٦٠ ١٠٤،٢٣٥ ١٠٤،٨٩٥ سداد قروض لمصادر أخرى
 ٧٨،٩٧٤ ١٣٥،٣٩١ ٢١٤،٣٦٥ سندات على الخزانة العامة
 ٨٠،٦٧٣ ٢٤٣،٧٤٢ ٣٢٤،٤١٥ )١(جملة سداد القروض المحلية 
 ١٩،٠٩٧ ٣١،٠٨٧ ٥٠،١٨٤ أقساط الدين العام الخارجي

 ٢٤٧- ١،٢١٤ ٩٦٧ الجهاتأقساط خارجية تسددها 
 ١٨،٨٥٠ ٣٢،٣٠١ ٥١،١٥١ )٢(جملة سداد القروض الخارجية 

 ٩٩،٥٢٣ ٢٧٦،٠٤٣ ٣٧٥،٥٦٦ )٣+٢+١(االجمالى 

ويالحظ أن أقساط القروض المشار إليها تتضمن إهالك ما يحل أجله مـن             

وض السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين اإلشارة إلى أن سداد القـر   

وإهالك السندات ال يحتسب ضمن مكونات العجز الكلى للموازنة العامـة للدولـة،             

وإنما تعالج هذه االلتزامات المسددة باإلستبعاد مـن مـصادر التمويـل أو مـن               

 . الدين العاماالقتراض الجديد، وذلك لتحديد األثر على
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 املوارد 

 
يبلغ إجمالي موارد الدولة في مشروع الموازنة العامـة للـسنة الماليـة             

)  من الناتج المحلى اإلجمـالى     ٣٢,١( مليار جنيه    ١،٩٧٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 :ة هىيموزعة على ثالث مكونات رئيس

 من النـاتج    ١٨,٤مليار جنيه بنسبة     ١،١٣٤وتبلغ   اإليرادات  •

 .المحلى اإلجمالى

من حيازة  المتحصالت   •

 األصول المالية

 من الناتج المحلى    ٠,٤ مليار جنيه بنسبة     ٢٤وتبلغ  

 .اإلجمالى

ــدار  • ــراض وإص اإلقت

 األوراق المالية

 مـن النـاتج     ١٣,٣ مليار جنيه بنسبة     ٨٢١وتبلغ  

 .المحلى اإلجمالى

 

 : ويوضح اجلدول التاىل املوارد العامة املشار إليها
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

اإليرادات العامة 

٨٥٦،٦١٦٤٣,٣٧٧٠،٢٨٠٤٤,٧٨٦،٣٣٦١١,٢٧٥٩،٩٤٨٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥* الضرائب

٣،٨٠٥٠,٢١،١٤١٠,١٢،٦٦٤٢٣٣,٥١،١٥٠٣،١٩٤١٧،٦٨٣٣،٥٤٣* المنــــــح

٢٧٤،٠٠٣١٣,٨٢١٧،٧٦٧١٢,٦٥٦،٢٣٦٢٥,٨٢١٥،٤٥٤١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠* اإليرادات األخرى

١،١٣٤،٤٢٤٥٧,٣٩٨٩،١٨٨٥٧,٤١٤٥،٢٣٦١٤,٧٩٧٦،٥٥٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨جملة اإليرادات العامة

١٨,١٪١٩,٠٪١٨,٥٪١٨,٦٪١٨,٨٪١٨,٤٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢٣،٥٥٧١,٢٢٠،٦٠٨١,٢٢،٩٤٩١٤,٣٢٠،٦٠٨١٠،٢٦٥٥،١٨٢٥،٩١٥* المتحصالت من مبيعات األصول المالية

٨٢٠،٩٥٦٤١,٥٧١٤،٨٨٧٤١,٥١٠٦،٠٦٩١٤,٨٦٥٠،٩٤٤٧٠٠،٢١٢٦٥٣،٣٥٣٥٩١،٣٢١* االقتراض وإصدار األوراق المالية

١،٩٧٨،٩٣٧١٠٠,٠١،٧٢٤،٦٨٣١٠٠,٠٢٥٤،٢٥٤١٤,٧١،٦٤٨،١٠٤١،٥٣١،٦١٢١،٣١٧،٧١٨١،٠٨٨،٧٢٤إجمالى الموارد العامة

٤٠,٢٪٣٧,٩٪٣٤,٥٪٣١,٤٪٣٢,٨٪٣٢,١٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١١)
الموارد
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 :اإليرادات :ًأوال 
تتمثل جملة اإليرادات العامة فى اإليرادات التى يتم تحصيلها مـن عمليـات              

الـذى يـتم خـالل العـام المـالى          التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر       
، وتشمل أساساً اإليرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب         ٢٠١٩/٢٠٢٠

مة المضافة والضرائب الجمركيـة، كمـا تـشتمل    على الدخول والضريبة على القي  
اإليرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على اإليـرادات            
األخرى المتمثلة أساساً في الفوائض واألرباح المحققة من الهيئـات االقتـصادية            
 وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام والخاص فضالً عـن إيـرادات          

 .الخدمات الحكومية بصفة عامة

وقد قدرت اإليرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة            
 مـن النـاتج المحلـى       ١٨,٤( مليون جنيه    ١،١٣٤،٤٢٤ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
 مليـون جنيـه بموازنـة الـسنة الماليـة           ٩٨٩،١٨٨مقارنة بنحـو    ) اإلجمالى
١٨,٨ (٢٠١٨/٢٠١٩    ١٤٥،٢٣٦بزيادة قـدرها    ) إلجمالى من الناتج المحلى ا 

 مليـون   ١٥٧،٨٧٢، وبزيادة بلغت نحـو      ١٤,٧مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها      
مليون جنيه   ٩٧٦،٥٥٢جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو          

)١٨,٦١٦,٢بنسبة نمو قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى. 
صـر اإليـرادات فـى مـشروع موازنـة          ويوضح الشكل التالي تطـور عنا     

 .٢٠١٠/٢٠١١ مقارنة بنسب األداء الفعلى فى السنوات من ٢٠١٩/٢٠٢٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــة  ــسنة املالي ــة ال ــشروع موازن ــى م ــرادات ف ــاىل اإلي ــا يوضــح اجلــدول الت كم
 وبالنتــائج الفعليــة ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنــة باملوازنــة واملتوقــع للعــام املــاىل ٢٠١٩/٢٠٢٠

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦من للسنوات املالية 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٨٥٦،٦١٦٧٥,٥٧٧٠،٢٨٠٧٧,٩٨٦،٣٣٦١١,٢٧٥٩،٩٤٨٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥* الضرائب 

٣٩٦،٣٠٨٣٤,٩٣٦٧،٨٤٨٣٧,٢٢٨،٤٦٠٧,٧٣٦٢،٤٠٥٣٠٤،٣٦٧٢٢٥،٦٥٥١٩٠،٠٥٦- الضرائب العامة

٣٦٤،٦٥٧٣٢,١٣٢٠،١٤٨٣٢,٤٤٤،٥٠٩١٣,٩٣١٢،٦٤١٢٦١،٥١٠١٨٣،٤٧١١٢٠،٠٤٨- الضريبة على القيمة المضافة

٥١،٧٣٧٤,٦٤٥،٣٢٨٤,٦٦،٤٠٩١٤,١٤٦،٢٠٩٣٧،٩٠٨٣٤،٢٥٥٢٨،٠٩١- الضرائب الجمركية

٤٣،٩١٥٣,٩٣٦،٩٥٦٣,٧٦،٩٥٩١٨,٨٣٨،٦٩٣٢٥،٥١٨١٨،٦٢٥١٤،١٢٠- باقى اإليرادات الضريبية



٣،٨٠٥٠,٣١،١٤١٠,١٢،٦٦٤٢٣٣,٥١،١٥٠٣،١٩٤١٧،٦٨٣٣،٥٤٣* المنــــــــح



٢٧٤،٠٠٣٢٤,٢٢١٧،٧٦٧٢٢,٠٥٦،٢٣٦٢٥,٨٢١٥،٤٥٤١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠* اإليـرادات غيـر الضريبيـة 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها



١،١٣٤،٤٢٤١٠٠,٠٩٨٩،١٨٨١٠٠,٠١٤٥،٢٣٦١٤,٧٩٧٦،٥٥٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨اإلجمالى



فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٢)
اإلیرادات
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 الضرائب
 ــــ

على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة           

للدولة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من األنشطة المنتجة للدخول األعلى 

 بالرعاية بجانب ما تمثله من مورد حقيقي        لصالح الخدمات العامة والفئات األولى    

يسهم فى تمويل اإلنفاق الحكومي المتنامى والذى تضطلع به الدولة فى مختلـف             

المجاالت مما يساهم فى تخفيض األعباء التمويلية على الخزانة العامـة للدولـة،        

وكونها أهم أدوات السياسة المالية التى تستخدمها الدولة لتحقيق أهـداف خطـة             

تنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في إطار مراعاة البعد اإلجتماعى، إال أن معـدالت        ال

الضرائب للناتج المحلى تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم إستبعاد الضرائب المحصلة     

من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركـزى وقنـاة              

دات الحكومية، وتقوم وزارة المالية     السويس والضرائب على عوائد األذون والسن     

بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط االقتصادى وتوسيع          

 راديةياإلالقاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح           

 .والممولين

وقد بلغت تقديرات اإليرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامـة للدولـة           

من الناتج  % ١٣,٩( مليون جنيه    ٨٥٦،٦١٦ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩لسنة المالية   ل

مـن النـاتج المحلـى      % ١٤,٧( مليـون جنيه    ٧٧٠،٢٨٠مقابل نحو   ، )المحلى

 مليون  ٨٦،٣٣٦ بزيادة قدرهـا    ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية    ) اإلجمالى

يه عـن    مليون جن  ٩٦،٦٦٨، وبزيادة تبلغ نحو     %١١,٢جنيه بنسبة نمو قدرها     

% ١٤,٥( مليون جنيه ٧٥٩،٩٤٨النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 

 %.١٢,٧بنسبة نمو قدرها ) من الناتج المحلى اإلجمالى

 

ويوضح اجلدول التاىل تطـورات حـصيلة اإليـرادات الـضريبية خـالل الـسنوات املاليـة 
 . ٢٠١٩/٢٠٢٠الية السابقة مقارنة بتقديراتها فى مشروع املوازنة للسنة امل
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 
القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 

معدل النمو عن 
السنة السابقة



٢٠٠٥/٢٠٠٤٧٩،٨٤٢٧٥،٧٥٩١٢,٨

٢٠٠٦/٢٠٠٥٨١،٦٠٧٩٧،٧٧٩٢٩,١

٢٠٠٧/٢٠٠٦١٠٥،٦٤٥١١٤،٣٢٦١٦,٩

٢٠٠٨/٢٠٠٧١٢٠،٨٢٤١٣٧،١٩٥٢٠,٠

٢٠٠٩/٢٠٠٨١٦٦،٥٧٠١٦٣،٢٢٢١٩,٠

٢٠١٠/٢٠٠٩١٤٥،٥٤٤١٧٠،٤٩٤٤,٥

٢٠١١/٢٠١٠٢٠٠،٤٢٤١٩٢،٠٧٢١٢,٧

٢٠١٢/٢٠١١٢٣٢،٢٣٢٢٠٧،٤١٠٨,٠

٢٠١٣/٢٠١٢٢٦٦،٩٠٥٢٥١،١١٩٢١,١

 ٢٠١٤/٢٠١٣٣٥٨،٧٢٩٢٦٠،٢٨٨٣,٧

 ٣٦٤،٢٩٠ ٢٠١٥/٢٠١٤٣٠٥،٩٥٧١٧,٥

٤٢٢،٤٢٧ ٢٠١٦/٢٠١٥٣٥٢،٣١٥١٥,٢

٢٠١٧/٢٠١٦٦٢٤،١٩٤٤٦٢،٠٠٧٣١,١

  ٢٠١٨/٢٠١٧٦٠٣،٩١٨٦٢٩،٣٠٢٣٦,٢

٧٧٠،٢٨٠٧٥٩،٩٤٨٢٠,٨ ٢٠١٩/٢٠١٨   موازنة / متوقع

٨٥٦،٦١٦ ٢٠٢٠/٢٠١٩  مشروع

السنوات المالية

فعلى موازنة

جدول رقم (١٣)
تطور حصیلة الضرائب
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

٣٩٦،٣٠٨٣٦٧،٨٤٨٣٦٢،٤٠٥٣٠٤،٣٦٧٢٢٥،٦٥٥١٩٠،٠٥٦- الضرائب العامة



٣٦٤،٦٥٧٣٢٠،١٤٨٣١٢،٦٤١٢٦١،٥١٠١٨٣،٤٧١١٢٠،٠٤٨- الضريبة على القيمة المضافة



٥١،٧٣٧٤٥،٣٢٨٤٦،٢٠٩٣٧،٩٠٨٣٤،٢٥٥٢٨،٠٩١- الضرائب الجمركية



٤٣،٩١٥٣٦،٩٥٦٣٨،٦٩٣٢٥،٥١٨١٨،٦٢٥١٤،١٢١- باقى الضرائب



٨٥٦،٦١٦٧٧٠،٢٨٠٧٥٩،٩٤٨٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥اإلجمالى



فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٤)
مكونات الضرائب
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 :وفيما يلى أهم مكونـــات الضرائب املشـار إليهـا

ًأوال 
 :الضرائب العامة -

بلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية          
)  من الناتج المحلى اإلجمالى    ٦,٤( مليون جنيه    ٣٩٦،٣٠٨ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩

 ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون جنيه بموازنـة الـسنة الماليـة          ٣٦٧،٨٤٨مقارنة بنحو   
)٧,٠مليون جنيه بنسبة نمو  ٢٨،٤٦٠بزيادة قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى

توقعة لذات   مليون جنيه عن النتائج الم     ٣٤،٢٦٣، وبزيادة بلغت نحو     ٧,٧قدرها  
 مـن النـاتج المحلـى       ٦,٩( مليون جنيه    ٣٦٢،٠٤٥السنة المالية البالغة نحو     

 .٩,٥بنسبة نمو قدرها ) اإلجمالى
 
ًثانيا 

 :الضريبة على القيمة املضافة -
بلغت تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بمشروع الموازنة العامة للدولة          

 مـن النـاتج     ٥,٩(مليون جنيه    ٣٦٤،٦٥٧ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩للسنة المالية   
 مليون جنيه بموازنة الـسنة الماليـة        ٣٢٠،١٤٨مقارنة بنحو   ) المحلى اإلجمالى 

٦,١ (٢٠١٨/٢٠١٩    مليون  ٤٤،٥٠٩بزيادة قدرها   )  من الناتج المحلى اإلجمالى 
مليون جنيـه عـن      ٥٢،٠١٦، وبزيادة بلغت نحو     ١٣,٩جنيه بنسبة نمو قدرها     
 مليـون جنيـه     ٣١٢،٦٤١سنة الماليـة البالغـة نحـو        النتائج المتوقعة لذات ال   

)٥,٩١٦,٦بنسبة نمو قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى. 
 

 :الضرائب اجلمركية: ًثالثا
بلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة           

  من النـاتج المحلـى     ٠,٨( مليون جنيه    ٥١،٧٣٧ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩المالية  
مليـون جنيـه بموازنـة الـسنة الماليـة           ٤٥،٣٢٨مقارنـة بنحـو     ) اإلجمالى
٠,٩ (٢٠١٨/٢٠١٩    مليـون  ٦،٤٠٩بزيادة قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى 

 مليـون جنيـه عـن       ٥،٥٢٨، وبزيادة بلغت نحو     ١٤,١جنيه بنسبة نمو قدرها     
 من  ٠,٩( جنيه    مليون ٤٦،٢٠٩النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو        

 .١٢بنسبة نمو قدرها ) الناتج المحلى اإلجمالى
 

وتوضح اجلداول التالية تطور احلصيلة على مكونات الضرائب مبشروع 
، ٢٠١٥/٢٠١٦ السنوات املالية  الفعلية عنًاملوازنة املعروض مقارنا باحلصيلة 

٢٠١٧/٢٠١٨ ،٢٠١٦/٢٠١٧. 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

أوالً : الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية :

٥٧،٣٦٣٤٥،٥٠٠٤٩،٢٠٠٤٠،٩٧٦٣٤،١٨٩٢٨،٠٩٨- ضريبة المرتبات وما فى حكمها

٣٣،٧٨٢٢٩،٢٠٠٢٦،٩٤٣١٦،٨١٥١١،٥٠٨٩،٢٤٧- ضريبة النشاط التجارى والصناعى

٣،٧١٤٢،٦٠٠٢،٦١٥١،٦٥٠١،١٥٤٧٣١- ضريبة النشاط المهنى غير التجارى

٦٦٨٧٩٢٥٨١٣٩٩٣٨٤٣٤٣- ضريبة الثروة العقارية

٩٥،٥٢٧٧٨،٠٩٢٧٩،٣٣٩٥٩،٨٤١٤٧،٢٣٥٣٨،٤١٩جملة

ثانياً : الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية :

٤١،٨٠٢٤٧،٢٤٠٥١،٠٨٦٥١،٩٧٦٤٢،٤٦٤٣٧،٣١٣- ضرائب البترول

٣٧،٥٨٣٣٤،٠٧١٣٤،٠٧٠٢٩،٩٠٠٢٢،٣٠٠١٤،٩٠٣- ضرائب قناة السويس

٠٠٠٠٣،٨٦٠١٣،٢٤٥- ضرائب البنك المركزى

١١٠،٩٨٣٨٦،٨٩١٨٨،٤٥٦٦٠،٧٧٦٤٧،٢٥٩٣٦،٩٢٦- ضرائب باقى الشركات

١٩٠،٣٦٨١٦٨،٢٠٢١٧٣،٦١٢١٤٢،٦٥٢١١٥،٨٨٣١٠٢،٣٨٧جملة

ثالثاً : الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :

٢٨،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٨،٤٩٧١٥،٦٩١١٠،٩٦٥- من البنك المركزى

٠٠٠٠٠١- من البنوك التجارية

٢٨،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٨،٤٩٧١٥،٦٩١١٠،٩٦٦جملة

رابعاً : ضريبة الدمغة :
٤،١٧٧٤،٤٠٠٣،٨٠٠٤،٦٨٣٣،٧٧٦٣،٩٣٣- الدمغة على المرتبات

٢٢،٤٥٧٢٢،٢١٣١٦،٤٨٨١٣،٤٥٩١١،٠١٧٩،٧٠٧- الدمغة النوعية

٢٦،٦٣٣٢٦،٦١٣٢٠،٢٨٨١٨،١٤٢١٤،٧٩٢١٣،٦٤٠جملة

خامساً : باقى الضرائب :
١،٣٦٨١،١٨١١،٠٨٨٨٠٠٦٨٠٦٤٨- ضريبة التضامن اإلجتماعى

٥١،٥٥١٥٩،٥٧٠٥٦،٠٧٠٤٣،٧٢٢٣٠،٨٦٤٢٣،٠٦٩- الضرائب على األذون والسندات

١،٠٥٢٢،٥٠٠٢٠٠٥١٠٠- ضرائب االرباح الرأسمالية

٩٤٤٨٢٦٩٤٤٦٦٢٥٠٩٩٢٧- أخرى

٥٤،٩١٥٦٤،٠٧٧٥٨،٣٠٢٤٥،٢٣٤٣٢،٠٥٣٢٤،٦٤٤جملة

٣٩٦،٣٠٨٣٦٧،٨٤٨٣٦٢،٤٠٥٣٠٤،٣٦٧٢٢٥،٦٥٥١٩٠،٠٥٦إجمالى الضرائب العامة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٥)
الضرائب العامة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

* الضريبة على القيمة المضافة:

٦٦،٧٦٩٥٩،١٩٤٥٢،٦٦٠٤٣،٠٩٩٣٢،٦٩٠٢١،١٠٢- الضريبة على السلع المحلية

١٤٢،٣٧٦١١٨،٩٥٤١١١،٨٤٤٨٣،٩٣٩٦١،٦٩٤٣٦،٣٥٢- الضريبة على السلع المستوردة

٢٠٩،١٤٥١٧٨،١٤٨١٦٤،٥٠٤١٢٧،٠٣٨٩٤،٣٨٤٥٧،٤٥٤جملة

* الضريبة على سلع الجدول رقم (١):

(محلي ومستورد)

٦٧،١٢٨٥٨،٥٧١٦٠،١٥١٥١،٦٥٤٣٥،٤١٢٣٣،٥٨٤- السجائر والتبغ

١٦،٨٩١٢١،٤٠٣٢٧،٩٤٣٤٠،٤٧٠٣٣،٠٧٢١٣،١٨١- المنتجات البترولية

١٩،٥٢٦١٨،٥١٩١٦،١٧٠١٣،١٠٩٢،٤٦٥١،٧٥٦- أخـرى

١٠٣،٥٤٥٩٨،٤٩٣١٠٤،٢٦٤١٠٥،٢٣٤٧٠،٩٤٨٤٨،٥٢١جملة

* الضريبة على الخدمات:

١٠،٨٩٢٨،٥٨٩٩،٢٨٢٦،٠٦٥٤،٥٩٩٤،٥٥٩- خدمات االتصاالت الدولية والمحلية

٢٧،٧٠٠٢٢،٦٤٢٢٢،٧٥٧١٥،٨١٩٩،٥٦٣٦،٨٤٥- خدمات التشغيل للغير

١١،٠٩١٩،٣٠٥٩،١٨٢٥،٨٩٤٣،٠٦١٢،١٥٧- الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

٢،٢٨٤٢،٩٧١٢،٦٥٢١،٤٦٠٩١٦٥١٢- خدمات أخرى

٥١،٩٦٧٤٣،٥٠٧٤٣،٨٧٣٢٩،٢٣٨١٨،١٣٩١٤،٠٧٢جملة

٣٦٤،٦٥٧٣٢٠،١٤٨٣١٢،٦٤١٢٦١،٥١٠١٨٣،٤٧١١٢٠،٠٤٨إجمالى الضريبة على القيمة المضافة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٦)
الضریبة على القیمة المضافة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

* الضريبة على الواردات :

٤٩،٧٣٧٤٣،٦٣٣٤٤،٢٧٢٣٦،٢٤٦٣٢،٧٧٧٢٦،٩٣٣- الضرائب الجمركية القيمية 

٤٩،٧٣٧٤٣،٦٣٣٤٤،٢٧٢٣٦،٢٤٦٣٢،٧٧٧٢٦،٩٣٣جملة

٩٠٠٨١٩٧٢٧٦٠٣٦٣٤٦٠١- ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان

٥٠،٦٣٧٤٤،٤٥٢٤٤،٩٩٩٣٦،٨٤٨٣٣،٤١١٢٧،٥٣٤جملة الضرائب على الواردات

* الضرائب على التجارة الدولية :

٤١٩٣٨٦٥٦٠٤٢٩٢٥٨٢١٦- الضرائب على الصادر

٦٠٠٤٢٦٦٠٠٥٥٨٤٢٦٣٠٢- إيرادات الغرامات

٨١٦٤٥٠٧٣١٦٠٤٠- إيرادات المضبوطات

١،٠٩٩٨٧٦١،٢١٠١،٠٥٩٨٤٤٥٥٧جملة الضرائب على التجارة الدولية

٥١،٧٣٧٤٥،٣٢٨٤٦،٢٠٩٣٧،٩٠٨٣٤،٢٥٥٢٨،٠٩١إجمالى الضرائب الجمركية

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٧)
الضرائب والرسوم الجمركیة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

١٥،٥١٨١٣،٣٦٧١٢،١٢٨٥،١٣٩٤،٠٤٧٤،٩٩٤* رسوم تنمية الموارد ١/

٥،٢٧٥٥،١٦٣٥،١٦٣٥،١٦٣٣،٣٦٠٢،٠٥٨* إتاوة قناة السويس

٧،٠٢١٤،٣٨٢٦،٢٣٣٤،٤٢٢٢،٨٤٥١،٠٥٦* رسوم اإلجراءات القنصلية

٤،١٦٠٤،٠٤٩٣،٨٩٧٣،٠٩١٢،٢٦٨١،٢٨٣* رسوم الموانى والمنائر

١٠٠٢٨١١٠٠١٤٩٢٢٣٢٠٣* ضريبة األراضى

٦،٧٦٠٥،٢٠٠٥،٤٠٠٢،٨٢٧١،٨٣٢٩٦٩* ضريبة المبانى

١،٤٧٥١،٣١٧١،٣١٧١،٢٣٥١،١٣٤١،٠٠٢* رسوم نقل الملكية

٠٤٣٨٩٢٥٥٤٢٨٠٤٢٢٥* رسوم العبور (سوميد)

١،٧٧٠١،٠١٣١،٦٦٠١،٦١١٨٩٥١،٢٤٧* المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية

٣٨٤٣٥٣٣٢٠٢٢٧١٦٤١٦٧* رسوم تصاريح العمل

١،٤٥٣١،٣٩٤١،٥٥٠١،١١٣١،٠٥٥٩١٦* إيرادات ضريبية أخرى ٢/

٤٣،٩١٥٣٦،٩٥٦٣٨،٦٩٣٢٥،٥١٨١٨،٦٢٥١٤،١٢٠اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١/ یتضمن رسم تنمیة على (تذاكر السفر للخارج، مغادرة البالد، المحاجر، تسییر السیارات، السیارات الجدیدة).

٢/ یتضمن ضریبة المالھى، ایرادات ورسوم ذات صفة محلیة، ورسوم تراخیص العمل لألجانب، ورسوم جوازات السفر، رسوم حلیج األقطان.

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٨)
الضرائب األخرى
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 املنـــح
 ــــ

لـسنة الماليـة   بلغت تقديرات المنح بمـشروع الموازنـة العامـة للدولـة ل     

النــاتج المحلــى  مــن %٠,٠٦(مليــون جنيــه  ٣،٨٠٥ نحــو ٢٠١٩/٢٠٢٠

مليــون جنيــه بموازنــة الــسنة الماليــة  ١،١٤١مقارنــة بنحــو ) اإلجمــالى

ــ %٠,٠٢ (٢٠١٨/٢٠١٩ ــاتج المحل ــن الن ــالى م ــادة) ى اإلجم ــدره بزي  ق

ــسبة ٢،٦٦٤ ــه بن ــون جني ــادة ملي ــدرها زي ــدرها ، %٢٣٣,٦ ق ــادة ق وبزي

 البالغـة   النتـائج المتوقعـة لـذات الـسنة الماليـة          مليون جنية عـن      ٢،٦٥٥

 . %٢٣٠,٩بنسبة زيادة قدرها  مليون جنيه ١،١٥٠

 مـن   %٠,٣٤نـسبة   بمـشروع الموازنـة المعـروض       وتشكل هذه المنح    

مليـون جنيـه، كمـا أنهـا         ١،١٣٤،٤٢٤  نحو إجمالي اإليرادات العامة البالغة   

  نحـو   من إجمالي المـصروفات العامـة البالغـة        %٠,٢٤ال تغطي سوى نسبة     

 . مليون جنيه ١،٥٧٤،٥٥٩
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 اإليرادات األخرى
 ــــ

بلغت تقديرات اإليرادات األخرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

)  من الناتج المحلى اإلجمالى    ٤,٤( مليون جنيه    ٢٧٤،٠٠٣ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون جنيه بموازنـة الـسنة الماليـة          ٢١٧،٧٦٧مقارنة بنحو   

)٤,١    مليون جنيـه بنـسبة    ٥٦،٢٣٦بزيادة قدرها   )  من الناتج المحلى اإلجمالى 

 مليـون جنيـه عـن النتـائج       ٥٨،٥٤٩، وبزيادة بلغت نحو     ٢٥,٨زيادة قدرها   

 من الناتج ٤,١( مليون جنيه ٢١٥،٤٥٤المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 

 .٢٧,٢بنسبة نمو قدرها ) المحلى اإلجمالى
Ø    بمشروع الموازنة   الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول     بلغت تقديرات

 مليون جنيه بنسبة ١٩،٢٩٠ نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للدولة للسنة المالية 

 البـالغ  ٢٠١٨/٢٠١٩ عـن متوقـع الـسنة الماليـة      ٧٥,٩نمو قـدرها    

 مليون جنيه، ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولـة      ١٠،٩٦٤نحو

ضافة إلى مبلـغ    عن نتائج أرباح نشاطها فى السوق المحلى والخارجي، باإل        

 مليون جنيه يمثل إتاوة البترول، ومع األخذ فى اإلعتبـار تحمـل             ١٦،٥٨٧

 . الموازنة العامة لدعم المواد البترولية فى السوق المحلية

Ø  بمشروع الموازنة العامة للدولة الفائض من هيئة قناة السويسبلغت تقديرات 

بة نمو قـدرها     مليون جنيه بنس   ٣٦،١٤٢ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة المالية   

٩,٧     مليـون  ٣٢،٩٦٠ البالغ نحو  ٢٠١٨/٢٠١٩عن متوقع السنة المالية 

جنيه فى ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية، وقد تم تقـدير             

فائض الهيئة فى ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطـة بحركـة التجـارة             

 .لمقبلةالدولية المارة بقناة السويس خالل السنة المالية ا
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Ø           بلغت تقديرات فائض الهيئات اإلقتصادية األخرى بمشروع الموازنة العامـة

 مليون جنيه بنسبة نمو     ٢٠،٧٢٨ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠للدولة للسنة المالية    

 البـالغ نحـو     ٢٠١٨/٢٠١٩عن متوقع الـسنة الماليـة       % ٩٦,١قدرها  

نة المعروض ، ومن أهم هذه الفوائض بمشروع المواز مليون جنيه١٠،٥٧٢

هيئـة  و ، مليون جنيـه   ١٠،٠٠٠مبلغ  بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة     

ط بمبلـغ   ، وهيئة ميناء دميـا     مليون جنيه  ٣،١٠٠سكندرية بمبلغ   ميناء اإل 

 ١،٨٦٠، والجهاز القومى لتنظيم االتـصاالت بمبلـغ          مليون جنيه  ٢،٠٠٠

مليـون   ١،٣٠٠، والهيئة العامة لموانى البحر االحمر بمبلـغ         مليون جنيه 

 .  مليون جنيه١،٢٣٣جنيه، الهيئة العامة للتنمية السياحية بمبلغ 

Ø    بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية       أرباح الشركات بلغت تقديرات 

عـن  ٢,٣ مليون جنيه بنسبة نمـو قـدرها         ٩،٢٩٥ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

، مليـون جنيـه    ٩،٠٨٦ البالغ نحـو     ٢٠١٨/٢٠١٩متوقع للسنة المالية    

 .وتتضمن أرباح شركات القطاع العام والخاص وقطاع األعمال العام

Ø    نحو إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض       بلغت تقديرات

 مليون جنيه متوقع للسنة الماليـة       ١،٢٧٨مقابل نحو    مليون جنيه    ١،٢٠٠

 .٦,١ بنسبة خفض قدرها ٢٠١٨/٢٠١٩

Ø       مـوارد متاحـة     مليون جنيه    ٦٩،٥٤٨كما تتضمن اإليرادات األخرى مبلغ

مليون متوقـع للـسنة الماليـة        ٣٩،١٣٩لتمويل االستثمارات مقابل نحو     

 .٧٧,٧ بنسبة نمو قدرها ٢٠١٨/٢٠١٩

Ø     مليون جنيه تمثل موارد الصناديق والحـسابات        ٣٩،٧٦١كما تتضمن مبلغ 

 ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون متوقع للسنة الماليـة       ٣٨،٩٨٤الخاصة مقابل نحو    

 .٢,٠و قدرها بنسبة نم

واجلدول التاىل يوضح عناصر اإليرادات األخرى وتطور احلصيلة خـالل الـثالث سـنوات 
 .السابقة

- 121 -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

١٩،٢٩٠٢٥،٠٧٣١٠،٩٦٤٨،١٤٤٥،٩٤٤٧،٨٢٠* فائض البترول

٣٦،١٤٢٣٢،٩٦٠٣٢،٩٦٠٢٣،٧١٨٢٩،٣٨١١٤،٧٥٥* فائض قناة السويس

٢٠،٧٢٨٧،٣٩٤١٠،٥٧٢٨،٢٩٧١٠،٩٨٩٧،٨٢٠* فائض الهيئات االقتصادية األخرى

٩،٢٩٥١٥،٠٤٩٩،٠٨٦٦،٨٦٧٥،٢٣٠٣،٤٣٣* أرباح الشركات

٠٠٠٥،٢٣٢١٩،٤٢٧٢٩،٤٦٢* أرباح البنك المركزى

٦٩،٥٤٨٣٧،٧٣٨٣٩،١٣٩٣٥،٨٢٠٢٧،٢٨٢١٦،١٧٩* موارد متاحة لتمويل االستثمارات ١/

٣٩،٧٦١٣١،٩٨٤٣٨،٩٨٤٣٥،٧٣٢٢٦،٢٢٣١٩،٦٢٧* موارد الصناديق والحسابات الخاصة٢/

٥،٥٠٠٥،٠٠٠٥،٠٦٠٤،٦٧٩٤،٣٦٨٣،٠٠٢* قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسبات الخاصة 

٤،٤٨٥٣،٥٦٣٣،٨١٣٣،٧٥٥٢،٥٢٢١،٩٩١* رسوم قضائية وغرامات

٩،٦٧٠٦،٤٣٢٦،٥٧٩٧،٢٣٠٤،٩١٧٤،٣٨٦* مقابل الخدمات الحكومية

٥،٦٧٩٣،٧٢٢٤،٦٠١٣،٣٤٢٤،٢٦٣٩٦٨* الفوائد المحصلة

١٦،٥٨٧١٤،٢٤٨١٤،٢٤٨١١،٦١٠٧،٣٧٢٤،١٣٩* إتاوة البترول

١،٢٠٠١،٢٤٣١،٢٧٨٨٤٥٦٤٩٣٨٨*إيرادات المناجم

٠٣٠٠٥٣٥١٢٥٦٢٠٢٠٥* مقابل تراخيص األسمنت والحديد

٣٦١٣٢٠٣٢٠١،٤١٢٣٥٧٣٧٠* حصيلة بيع أصول غير انتاجية (أراضى)

٤٠٠٤٠٠٣٤٠٣٦٠٢٩٠١١٨* إتاوات الذهب

١،٧٥١١،٤٢٦١،٤٧٤١،٠١٢١،٩٦٨١،٣٨١* تعويضات وغرامات

-٠٠٠٠٦،٥٦٧١٣١* رخصة الجيل الرابع للمحمول

٢٢،٤٨٧١٨،٠٥١١٨،٥٨٢٢٤،٤١٦١٤،٦٧٣١١،٢٨٥* ايرادات أخرى مختلفة

٤،٢٦٤١٠،٢٦٥٨،٩٥٢٧٢٠٥٠٧٥١٣* ايرادات رأسمالية أخرى

٦،٨٥٦٢،٦٠٠٧،٩٦٧٥،٣٢٢٥،٩٤٣٧،٩١٨* أخرى

٢٧٤،٠٠٣٢١٧،٧٦٧٢١٥،٤٥٤١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢/ مدرج مقابلھا باالستخدامات ویتمثل جانب منھا فى حساب تمویل البحوث العلمیة، حساب تحسین الخدمة بالمستشفیات وصنادیق أخرى.

فعلى

١/ موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات متضمنھ نسبة الـ ١٥% لتمویل االستثمارات من الصنادیق والحسابات الخاصة.

البيان
٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٩)
اإلیرادات األخرى
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 املتحصالت من حيازة األصول املالية

 ـــ

بمـشروع  ) المحلية واألجنبية (تقدر المتحصالت من حيازة األصول المالية       

ليون جنيه   م ٢٣،٥٥٧ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠امة للدولة للسنة المالية     الموازنة الع 

  مليـون جنيـه   ٢٠،٦٠٨ مقابل نحو )اإلجمالي  من الناتج المحلى ٠,٣٩ويمثل  (

 ) من الناتج المحلى اإلجمالي٠,٤٠ويمثل ( ٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية  موازنةب

 .١٤,٣ جنيه بنسبة نمو قدرها مليون ٢،٩٤٩بزيادة قدرهـا 

 اقساط محصلة من شركات قطاع األعمال العام بنحـو          المتحصالت  هذه ومن      

مليون  ١،١٦١ بنحو أقساط محصلة من الهيئات االقتصادية    ،  مليون جنيه  ٦،٥٧١

  )القـروض المعـاد إقراضـها      (ة العامة وأقساط محصلة من أجهزة الموازن     ،جنيه

 خـرى بمبلـغ   ت األواألقساط المحـصلة مـن الجهـا    ،  مليون جنيه  ٤،٩٤٥ بنحو

  .مليون جنيه ١،٧٨٠
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 االقرتاض وإصدار األوراق املالية
 ـــ

 ىقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية واألجنبية المصدر الرئيس      إليمثل ا 

 وكذلك تمويل سداد أقـساط القـروض    العامة للدولة،  لموازنةل  الكلى عجزاللتمويل  

انة الخزعلى  ، وذلك عن طريق إصدار أذون وسندات        السنة المالية المستحقة خالل   

 .العامة

) المصروفات، اإليرادات وصافى الحيازة (ونتيجة للتقديرات السابق عرضها     

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ للـسنة الماليـة       للدولة العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة    فأن  

، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية        مليون جنيه  ٤٤٥،١٤٠نحو  يصل إلى   

 خصخـصة الصـافى حـصيلة     راعاة  ، وبم  مليون جنيه  ٣٧٥،٥٦٦ألجنبية نحو   وا

السنة يصبح المبلغ المطلوب تمويله خالل      ) بالسالب( مليون جنيه    ٢٥٠ نحو البالغة

مليـون   ٦،٩٣٥مليون جنيه، منه نحـو       ٨٢٠،٩٥٦  نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠ المالية

ليون م ٨١٤،٠٢١ نحو   والباقيستثمارات العامة،   إل لتمويل ا  ىقتراض خارج إجنيه  

 .أذون وسندات على الخزانة العامة إصدارجنيه يتم تغطيته من خالل 
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 الفصل الثالث
 التوازنات املالية األساسية 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ ملشروع موازنة السنة املالية
 ــــــــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

وفقاً لما سبق عرضه من تحليل لعناصر كل من اإلسـتخدامات والمـوارد             

 تتضح الصورة اآلتية ٢٠١٩/٢٠٢٠ة للدولة للسنة المالية بمشروع الموازنة العام

 :التى تبين كيفية تحقيق التوازن المالى للموازنة العامة للدولة

 مليون جنيه 
 : ......................................................المصروفات* 

   وتتمثل في األجور، شراء المـستلزمات مـن سـلع وخـدمات، فوائـد              

القروض، الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـة، المـصروفات األخـرى،          

 ". االستثمارات"وشراء األصول غير المالية 

١،٥٧٤،٥٥٩ 

 : .........................................................اإليرادات* 

يرادات الضريبية، المنح المتاحة، اإليرادات غير الـضريبية     وتتمثل في اإل 

 .من فوائض وأرباح، إيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة وغيرها

١،١٣٤،٤٢٤ 

 : ............................................العجز النقدي للموازنة* 

ت    ويترتب على عدم قدرة اإليرادات المتاحـة علـى تغطيـة المـصروفا            

 .العامة، وجود فجوة تمثل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة

٤٤٠،١٣٥ 

 : ......................................صافى حيازة األصول المالية* 

   وتمثل ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو إقراض مطروحا منه ما            

 . أقساط القروضتحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات كاسترداد

٥،٠٠٥ 

  : ............................................العجز الكلى للموازنة* 

   ويمثل العجز النقدى للموازنة العامة مضافاً إليه أو مطروحاً منه صـافي            

حيازة األصول المالية، وهو العجز الذي يتطلب األمر البحث عن مصادر           

 .لتمويله

٤٤٥،١٤٠ 
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ليل مكونات المصروفات واإليرادات، فإنه ينبغى تحليـل بـاقى          وحيث سبق تح  

 :العناصر المرتبطة للوصول إلى التوازن المالى للموازنة العامة للدولة، وتشمل

 .العجز النقدى للموازنة §

 .صافى حيازة األصول المالية §

 .العجز الكلى للموازنة §

 .إجراءات تمويل العجز الكلى في الموازنة العامة للدولة §

 .كز الدين العام المحلى والخارجىمر §

 :العجز النقدي للموازنة: ًأوال 

يمثل العجز النقدى الظاهر بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة           

 الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة من ناحية، والمتاح لها           ٢٠١٩/٢٠٢٠

 .من إيرادات من ناحية أخرى

مليار جنيه بمشـروع المــوازنة      ٤٤٠،١٣٥تمثل هذه الفجـوة نحـو     
 من الناتج المحلى اإلجمالى المستهدف لتلك السنة المالية،         ٧,١المعروض نسبة   

 .وهو عجز يعكس قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة

ومن ثم فإن العجز النقدى فى الموازنة العامة للدولـة، وإن كـان يـرتبط               
يات التى تلتزم بها الدولة خاصة متطلبات األجور، الـدعم         بعمليات التشغيل والحتم  

والصحة، واالستثمارات العينية فضالً عن فوائد     والمزايا االجتماعية، نفقات التعليم     
الدين العام، فإنه البد من البحث عن اإليرادات التى تكفل تخفيض هذا العجز النقدى 

يف من الحاجة إلـى اإلقتـراض        للتخف وذلكأو السعى لترشيد اإلنفاق العام ذاته،       
 .الجديد والحد من الزيادة فى الدين العام
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 :صافى حيازة األصول املالية: ًثانيا 

بدون المساهمات  (وفقًا للقواعد المالية الدولية؛ فإن حيازة األصول المالية         

المتمثلة فى مساهمات الدولة فى رؤوس أموال الهيئات والشركات         ) إلعادة الهيكلة 

 وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض للغير، كل ذلك يمثـل عبئـاً إضـافياً                وغيرها،

 .يضاف إلى العجز النقدى للموازنة العامة للدولة

على الجانب المقابل فإن ما يتولد عن حيازة األصول المالية وغيرها مـن             

 .يستبعد من العجز النقدى) بدون حصيلة الخصخصة(المتحصالت 

 والمتحصالت الناجمة عن هذه الحيازة نصل إلى ومن حيازة األصول المالية 

ما يسمى بصافى الحيازة من األصول المالية؛ وهو ما يقدر بمـشروع الموازنـة              

 جنيـه مقابـل نحـو       مليـون    ٥،٠٠٥ بمبلغ   ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للسنة المالية    

 .٢٠١٨/٢٠١٩ جنيه متوقع للسنة المالية  مليون٣،٧٦٣

احليازة مـن األصـول املاليـة، والـىت يراعـى يوضح اجلدول التاىل عناصر صافى 
َ ُ

الـىت  فيها إستبعاد العمليات املرتبطـة خبصخـصة األصـول سـواء املتحـصلة منهـا  ـــ 
تعترب من عناصر التمويل وفقا للمفاهيم الدولية ــ أو ما تتحمله الدولة إلعادة هيكلـة 

ً

الشركات والذى يعاجل أيضا وفقا لذات املنظور
ً ً

٠ 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعالموازنةمشروع موازنة
(١)(٢)(٣)

حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى المساهمات 
فى الهيئات والشركات واإلقراض 

المتاح لبعض الجهات.

٢٨،٨١٢٢٤،٦٢٠٢٤،٦٢٠٤،١٩٢٤،١٩٢١٩،٥٧٢١٢،٠١٤٢٠،٧٣٤

يستبعد :

* المساهمة فى صندوق إعادة 
الهيكلة

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٠٠٠٠١،٦٧٩

٢٨،٥٦٢٢٤،٣٧٠٢٤،٣٧٠٤،١٩٢٤،١٩٢١٩،٥٧٢١٢،٠١٤١٩،٠٥٥الصافى

المتحصالت من حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى األقساط 
المحصلة من القروض 

والمتحصالت من بيع بعض 
األصول المالية وحقوق المالية.

٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨٢٠،٦٠٨٢،٩٤٩٢،٩٤٩١٠،٢٦٥٥،١٨٢٥،٩١٥

يستبعد :

٠٠٠٠٠٠٠٠* حصيلة الخصخصة

٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨٢٠،٦٠٨٢،٩٤٩٢،٩٤٩١٠،٢٦٥٥،١٨٢٥،٩١٥الصافى

٥،٠٠٥٣،٧٦٢٣،٧٦٢١،٢٤٣١،٢٤٣٩،٣٠٦٦،٨٣٣١٣،١٣٩صافى الحيازة

فعلى
البيان

التغير٢٠١٩/٢٠١٨

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (٢٠)
صافى حیازة األصول المالیة
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 :العجز الكلى للموازنة : ًثالثا

فى ضوء ما تقدم، فإنه بإضافة نتيجة صافى حيازة األصول الماليـة إلـى              

العجز النقدى نصل إلى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، الذى يقدر بمـشروع             

 مـن  ٧,٢( جنيه   ونملي ٤٤٥،١٤٠ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠الموازنة للسنة المالية    

 جنيه عن النتائج المتوقعـة       مليون ٥،٩٣٤بزيادة قدرها    )الناتج المحلى اإلجمالى  

 ٨,٤( جنيه   مليون ٤٣٩،٢٠٦ البالغة نحو    ٢٠١٨/٢٠١٩للسنة المالية الحالية    
ومن الجدير بالذكر أن تقـديرات العجـز بمـشروع          ). من الناتج المحلى اإلجمالى   

 قد تضمنت زيادة فى اإللتزامات على جانب        ٢٠١٩/٢٠٢٠الموازنة للسنة المالية    

 .فوائد خدمة الدين العامزيادة المصروفات، والتى من أهمها 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠١،٤١١،٩٩٦١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧* المصروفات

١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨٩٧٦،٥٥٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨* اإليرادات

٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢٤٣٥،٤٤٤٤٢٣،٢٧٣٣٧٢،٧٥٧٣٢٦،٣٥٩العجز (الفائض) النقدى

٥،٠٠٥٣،٧٦٢٣،٧٦٢٩،٣٠٦٦،٨٣٣١٣،١٣٩صافى حيازة األصول المالية

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤٤٣٩،٢٠٦٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٣٩،٤٩٩العجز (الفائض) الكلى

٦٢،٩٨٩٩٥،٨٦٣-٤،٨٦٩-١٠٢،٥٤١-١٠٢،٧١١-١٢٣،٩٩٥العجز (الفائض) األولى

٦،١٦٢،٦٢٢٥،٢٥٠،٩٧٨٥،٢٥٦،٣٩٤٤،٤٣٧،٤٠٠٣،٤٧٦،١٧٤٢،٧٠٨،٥٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

١٨,١٪١٩,٠٪١٨,٥٪١٨,٦٪١٨,٨٪١٨,٤٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١٢,٠٪١٠,٧٪٩,٥٪٨,٣٪٨,٣٪٧,١٪نسبة العجز (الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى

١٢,٥٪١٠,٩٪٩,٧٪٨,٤٪٨,٤٪٧,٢٪نسبة العجز (الفائض) الكلى إلى الناتج المحلى

٣,٥٪١,٨٪٠,١٪-٢,٠٪-٢,٠٪-٢,٠٪-نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى١/

١/ یمثل العجز الكلى مطروحًا منھ الفوائد

البيان
فعلى

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٢١)
العجز الكلى
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 :إجراءات متويل العجز الكلى للموازنة العامة : ًرابعا

إن الفجوة بين مصروفات الموازنة العامة للدولة ومواردها مـضافًا إليهـا       

 حيازة األصول المالية؛ تصل بنا إلى العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة، صافى

 .وهذا العجز سيستدعى البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته

 :ويتعني فى هذا الشأن التفرقة بني أمرين هامني

أن إجمالى التمويل الذى تحتاجه الموازنة العامة للدولة ال يقـف عنـد               : األول

 مليار  ٤٤٥،١٤٠كلى بمشروع الموازنة المعروض بنحو      حدود العجز ال  

جنيه، وإنما يمتد األمر إلى البحث عن مصادر تمويـل لتغطيـة أقـساط       

القروض المحلية والخارجية؛ والمقدر لها بمشروع الموازنة المعروض        

 . مليار جنيه٣٧٥,٦نحو 

المحلـى  أن صافى اإلقتراض يمثل الزيادة الحقيقية فـى الـدين العـام              :  الثانى

والخارجي، حيث ينبغى أن يستبعد من اإلحتياجات التمويلية الجديدة كالً          

من أقساط القروض المحلية والخارجيـة المـسددة بوصـفها إنتقاصـاً       

 .وتخفيضاً ألرصدة الدين العام عن السنوات السابقة

وتبعا لذلك فان صافى اإلقرتاض الذى حتتاجه املوازنة فى السنة املاليـة املق  
ً

بلـة 
مليار جنيه مبوازنة الـسنة  ٤٣٨.٨ مليار جنيه مقابل حنو ٤٤٥.٤ يبلغ حنو ٢٠١٩/٢٠٢٠

 : مليار جنيه وهو ما يوضحه اجلدول التاىل٦.٦بزيادة قدرها  ٢٠١٨/٢٠١٩املالية 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤٤٣٩،٢٠٦٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٣٩،٤٩٩العجز (الفائض) الكلى

يضاف

٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣٢١١،٤٨٨٢٦٧،٦٣٢٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

٨٢٠،٧٠٦٧١٤،٦٣٧٦٥٠،٦٩٤٧٠٠،٢١٢٦٥٣،٣٥٣٥٨٩،٦٤٢إجمالى التمويل

(يستبعد)

٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣٢١١،٤٨٨٢٦٧،٦٣٢٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

-٠٠١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠-٢٥٠صافى حصيلة الخصخصة

٤٤٥،٣٩٠٤٣٨،٨٤٤٤٣٩،٤٥٦٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٤١،١٧٨صافى اإلقتراض

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

٨١٤،٠٢١٧٠٩،٨٨٧٦٤٤،٥١٣٤٤٠،٨٩٨٣٩٨،٩٥٨٤٥١،٤٣٦- التمويل بإصدار أذون وسندات

٦،٩٣٥٥،٠٠٠٦،٤٣١٢٦٢،٤٦٥٢٥٤،٣٦٥٢،٧٧٩- القروض من المصادر الخارجية

٢٩١٣٧،١٠٦-٠٠٠٣،١٥١- اإلقتراض من مصادر أخرى

-٠٠١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠-٢٥٠- صافى حصيلة الخصخصة

٨٢٠،٧٠٦٧١٤،٦٣٧٦٥٠،٦٩٤٧٠٠،٢١٢٦٥٣،٣٥٣٥٨٩،٦٤٢إجمالى مصادر التمويل

ومن الطبيعى أنه اذا توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها.

فعلى

فعلى
البيان

البيان
٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠١٩/٢٠١٨

هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة لتغطية العجز الكلى و سداد أقساط القروض                  

المستحقة من المصادر التمويلية التالية:

جدول رقم (٢٢)
صافى اإلقتراض ومصادر التمویل
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 :مركز الدين العام احمللى واخلارجى : ًخامسا

العجز فى الموازنة العامة للدولة يعد من األسباب الرئيسية لزيادة          الشك أن   

 ٢٠١٩/٢٠٢٠حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة           

 مليار جنيه وهو ما يستدعى اإلقتراض لتغطيته،        ٤٤٥,١يتضمن عجزاً كلياً بنحو     

 .   ويؤدى بالتالى إلى زيادة الدين العام

 الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه اقتصادنا القومى، فـإن           لذلك وعلى 

التحدى األكبر للسياسة المالية يتمثل فى القدرة على تحجيم الدين العـام المحلـى              

والخارجى منسوباً إلى الناتج المحلى اإلجمالى، خاصة مع الصعوبات التى تواجهها 

عادة بمتطلبـات جماهيريـة     الحكومة فى تخفيض حجم اإلنفاق العام والذى يرتبط         

حتمية سواء بالنسبة لألجور أو الدعم والمنح والمزايا االجتماعية أو اإلستثمارات           

 .الالزمة لدفع عجلة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرها

اً من خالل ثالثة مـستويات      يوعلى الرغم من أن الدين العام يقاس إقتصاد       

إال أن  . دين الحكومى، والدين العـام للدولـة      وهى دين أجهزة الموازنة العامة، ال     

العنصر األول وهو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة يظل صاحب التأثير األساسى  

 .   والرئيسى فى قياسات الدين العام

ومن ثم فقد حرصت السياسة المالية التى تنفذها وزارة المالية على الحـد             

آلثاره على الدخل القومى وتحجيماً لألعباء      من التزايد النسبى فى هذا الدين؛ درءا        

المترتبة على خدمة هذا الدين، وتقليالً لنصيب األجيال الحالية والقادمة من هـذا             

 .   الدين

أى إمجـاىل (وفيما يلى بيان يوضح تطور صافى الـدين العـام ألجهـزة املوازنـة 
 :اتج احمللى اإلمجاىلًمنسوبا إىل الن) ًدين هذه األجهزة مطروحا منه ودائعها بالبنوك
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قيمة
نسبة إلى 
الناتج


قيمة

نسبة إلى 
الناتج


قيمة

نسبة إلى 
الناتج



٦٧,٧%١٣,٧٧٠٥،٤٧١%٥٤,٠١٤٣،١٤٥%٢٠٠٩/٦/٣٠٥٦٢،٣٢٦

٦٧,٢%١٢,٢٨١٠،٥٣٥%٥٥,٠١٤٦،٧١٧%٢٠١٠/٦/٣٠٦٦٣،٨١٨

٧٠,٥%١١,٦٩٦٦،٨٤٦%٥٨,٩١٥٨،٧٣٤%٢٠١١/٦/٣٠٨٠٨،١١٢

٦٩,٠%٩,٢١،١٤٣،٦٠٢%٥٩,٨١٥٣،٠٧٩%٢٠١٢/٦/٣٠٩٩٠،٥٢٣

٧٩,١%١٠,٧١،٤٥٨،٢٧٣%٦٨,٤١٩٧،١٣٢%٢٠١٣/٦/٣٠١،٢٦١،١٤١

٨٢,٩%٩,٧١،٧٤٣،٣٢٤%٧٣,٢٢٠٤،٨٦٤%٢٠١٤/٦/٣٠١،٥٣٨،٤٦٠

٨٤,٧%٧,٩٢،٠٥٧،٢٨٠%٧٦,٨١٩١،٠٩٢%٢٠١٥/٦/٣٠١،٨٦٦،١٨٨

٩٠,٠%٧,٧٢،٤٩٩،٥٧٠%٨٢,٣٢١٣،٧١٥%٢٠١٦/٦/٣٠٢،٢٨٥،٨٥٥

٩٥,٤%١٨,٠٣،٣٠٩،٢٥٥%٧٧,٤٦٢٤،٦١٥%٢٠١٧/٦/٣٠٢،٦٨٤،٦٤٠

٨٦,٢%١٥,٠٣،٧٨٨،٨٦٠%٧١,٢٦٥٨،٣٩٢%٢٠١٨/٦/٣٠٣،١٣٠،٤٦٨

٧٨,٤%١٤,٣٤،١٢١،٢١٥%٦٤,١٧٥٠،٩٥٠%٢٠١٩/٢/٢٨٣،٣٧٠،٢٦٥

السنوات
إجمالى صافى الدين المحلى والخارجىالدين الخارجىصافى الدين المحلى

الدين العام ألجهزة الموازنة
(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٢٣)
تطور صافى الدین العام ألجھزة الموازنة 
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 رابعالفصل ال
 مشروع موازنة اخلزانة العامة

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة املالية 

 ــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

 وتعديالته،  ١٩٧٣ لسنة   ٥٣وفقاً ألحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم         

 :تعد موازنة الخزانة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية ويعرض فيها

 .ىالعجز أو الفائض النقد §

 .ىالعجز أو الفائض الكلـ §

 .ىمصادر تمويل العجز الكل §

 موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول ىتمويل العجز ف §

 .إليها فوائض تلك الجهات

 :ما يلي) ٢٥(واجلدول رقم ) ٢٤(قم اجلدول رويوضح 

 وعجـز   ىالصورة اإلجمالية لموازنة الخزانة العامة وما تظهره من عجز نقد          .١

 . سيمول من الخزانة العامةى ومصادر التمويل والعجز الذىكل

 . النتائج العامة للموازنة العامة للدولة حسبما تبرزها موازنة الخزانة العامة .٢
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

موازنةإجمالى

# اإليرادات
٨٥١،٩٨٧٧١٣٣،٩١٦٨٥٦،٦١٦٧٧٠،٢٨٠ - الضرائب

٢،٦٠٧٠١،١٩٩٣،٨٠٥١،١٤١ - المنح 
١٩١،٨٩٤١٦،٦٩٣٦٥،٤١٥٢٧٤،٠٠٣٢١٧،٧٦٧ - اإليرادات األخرى

١،٠٤٦،٤٨٨١٧،٤٠٦٧٠،٥٣٠١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨جملة اإليرادات
# املصروفات

١٤٣،٠٧٤١٢١،٢٨٥٣٦،٧٥٦٣٠١،١١٥٢٧٠،٠٩٠ - األجور وتعويضات العاملين
٤٥،٦٩٤١٤،١٩٤١٥،٠٣٥٧٤،٩٢٣٦٠،١٢٤ - شراء السلع والخدمات

٥٦٨،٠٠٩٢٤٠٨٨٦٥٦٩،١٣٥٥٤١،٣٠٥ - الفوائد
٣١٥،٦٧٩٥٤٦١١،٤٧٤٣٢٧،٦٩٩٣٢٨،٢٩١ - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٨٤،٦٢٢١،٧٦٨٤،٠٥٢٩٠،٤٤٢٧٥،٦٩٩ - المصروفات األخرى
١٠٠،٦٦٧١٥،٨٣٣٩٤،٧٤٦٢١١،٢٤٥١٤٨،٥١٢ - شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،٢٥٧،٧٤٥١٥٣،٨٦٦١٦٢،٩٤٨١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠جملة المصروفات
٢١١،٢٥٨١٣٦،٤٦٠٩٢،٤١٧٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢العجز ( الفائض)  النقدى
 # صافى حيازة األصول املالية

٢٣،٥٥٧٠٠٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨ - المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول (بدون الخصخصة)
٢٧،٣٥٠٠١،٢١٢٢٨،٥٦٢٢٤،٣٧٠ - حيازة األصول المالية المحلية والخارجية ( بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة )

٣،٧٩٣٠١،٢١٢٥،٠٠٥٣،٧٦٢صافى حيازة االصول المالية
٢١٥،٠٥١١٣٦،٤٦٠٩٣،٦٢٩٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤العجز ( الفائض ) الكلى
# مصادر التمويل للعجز الكلي

= االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
٥٨٢،٥٣٨١٣٦،٢٧٥٩٥،٢٠٧٨١٤،٠٢١٧٠٩،٨٨٧* إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات

٥٨٢،٥٣٨١٣٦،٢٧٥٩٥،٢٠٧٨١٤،٠٢١٧٠٩،٨٨٧جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
= االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية

٣،١١٥٤٧٠٣،٣٥٠٦،٩٣٥٥،٠٠٠. لتمويل االستثمارات
٣،١١٥٤٧٠٣،٣٥٠٦،٩٣٥٥،٠٠٠جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
٥٨٥،٦٥٣١٣٦،٧٤٥٩٨،٥٥٧٨٢٠،٩٥٦٧١٤،٨٨٧إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٣٧٠،٣٥٣٢٨٥٤،٩٢٨٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣ -  يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية

٢١٥،٣٠١١٣٦،٤٦٠٩٣،٦٢٩٤٤٥،٣٩٠٤٣٨،٨٤٤صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠ -  صافى حصيلة الخصخصة

٢١٥،٠٥١١٣٦،٤٦٠٩٣،٦٢٩٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤صافى مصادر متويل العجز الكلى

البيان
مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

جدول رقم (٢٤)
موازنة الخزانة العامة

الصورة اإلجمالیة للموازنة العامة للدولة

- 136 -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢٠/٢٠١٩

٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢العجز النقدى١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨إجمالى اإليرادات١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠إجمالى المصروفات

حيازة 
األصول 
المالية 
المحلية 

والخارجية 
(بدون 

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل الهيكلة)

٢٨،٥٦٢٢٤،٣٧٠

متحصالت 
من االقراض 

ومبيعات 
األصول 
(بدون 
حصيلة 

الخصخصة)

٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨
صافى حيازة 

األصول 
المالية

٥،٠٠٥٣،٧٦٢

إجمالى 
المصروفات 

وحيازة 
األصول 
المالية

١،٦٠٣،١٢١١،٤٤٨،٣٩٠

إجمالى 
اإليرادات 

ومتحصالت 
اإلقراض

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤العجز الكلى١،١٥٧،٩٨١١،٠٠٩،٧٩٦

سداد 
القروض 
المحلية 
واإلجنبية

٨٢٠،٩٥٦٧١٤،٨٨٧اإلقتراض٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣
صافى 

اإلقتراض
٤٤٥،٣٩٠٤٣٨،٨٤٤

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل 
الهيكلة

٢٥٠٢٥٠
حصيلة 

الخصخصة
٠٠

صافى 
حصيلة 

الخصخصة
٢٥٠٢٥٠

١،٩٧٨،٩٣٧١،٧٢٤،٦٨٣٠٠اإلجمالى١،٩٧٨،٩٣٧١،٧٢٤،٦٨٣اإلجمالى

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٩/٢٠١٨

النتائجالموارداالستخدامات

البيانالبيانالبيان

جدول رقم (٢٥)
موازنة الخزانة العامة

النتائج العامة للموازنة العامة للدولة
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 اخلامسالفصل 
 العالقات مع اهليئات االقتصادية

 ـــــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

بـشأن  وتعديالتـه    ١٩٧٣ لسنة   ٥٣ادة الثالثة من القانون رقم      تقضي الم 

سـتخدامات  إلالموازنة العامة للدولة، بأن تشمل الموازنة العامة للدولـة جميـع ا           

 ووحدات الحكم   ى يقوم بها كل من الجهاز اإلدار      ىوالموارد ألوجه نشاط الدولة الت    

 . والهيئات العامة وصناديق التمويلىالمحل

ازنة العامة للدولة موازنات الهيئـات العامـة االقتـصادية          وال تشمل المو  

 يصدر بتحديدها قرار مـن رئـيس        ى الت ىقتصادإلوصناديق التمويل ذات الطابع ا    

مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلـس             

بـين هـذه    الوزراء إلحالتها إلى السلطة التشريعية العتمادها، وتقتصر العالقـة          

 يؤول للدولة، وما    ىالموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذ       

 .يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات

وتبعاً لذلك فقد تم إرسال مشروعات موازنات تلك الهيئات االقتصادية إلـى            

 .مجلسكم الموقر
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 العامـة  الموازنـة  بين  هذا المقام اإلشارة إلى العالقاتىلذلك فإنه يتعين ف 

 للـسنة الماليـة      للدولة مشروع الموازنة العامة  بوبين الهيئات االقتصادية    للدولة  

 : تسفر عنى والت٢٠١٩/٢٠٢٠

 مليار جنيه  

 البيان
 مشروع موازنة

٢٠١٩/٢٠٢٠ 

  موازنة

٢٠١٨/٢٠١٩ 
 التغير

 العامة من الهيئات    للموازنةما يؤول   

 االقتصادية

١,٨( ٢٠٠,٦ ١٩٨,٨( 

 العامـة للهيئـات     الموازنةما تدفعه   

 االقتصادية

١٦,١ ٢٥٩,٨ ٢٤٣,٧ 

 ١٤,٣ )٥٩,٢( )٤٤,٩( الصافي

أن ما يـؤول مـن الهيئـات االقتـصادية           من الجدول السابق     من المالحظ 

 مليـار  ١٩٨,٨  نحـو  يبلـغ المعروض للموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة    

ـ لتلك الهيئـات يبلـغ      للدولة  مة   العا الموازنة تدفعه فى حين أن ما      ،جنيه و ـنح

 . مليار جنيه٤٤,٩ عالقة سالبة تقدر بنحو بصافي  مليار جنيه٢٤٣,٧

الهيئـات  بين الموازنـة العامـة للدولـة و    العالقة  التاليةوتوضح الجداول   

 .االقتصادية
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ف ذلك)
خال

جنیھ إال إذا ذكر 
ف 
(باالل

مشروع
ربط

مشروع
ربط

٢٠٢٠/٢٠١٩
٢٠١٩/٢٠١٨

+
-

٢٠٢٠/٢٠١٩
٢٠١٩/٢٠١٨

+
-

صادیة
من الھیئات االقت

صادیة
الى الھیئات االقت

ض الحكومة
١-  فائ

  
٧٦،١٥٨،٩٢٦

٦٥،٤٢٦،٤٥٥
١٠،٧٣٢،٤٧١

٠
١-  الدعم ( اإلعانات )

   
٢٢٦،٨٧٩،٠٩٢

٢٤٤،٤٤٩،١٨٧
٠

١٧،٥٧٠،٠٩٥

ضرائب الدخلیة
٢-  ال

  
٨٣،٤٦٣،٣٠١

٨١،٦٥٣،٩٥٨
١،٨٠٩،٣٤٣

٠
٢-  المسـاھمــات

   
١٥،٤٤٨،٢٧٢

١٤،٠٥٠،٦٨٤
١،٣٩٧،٥٨٨

٠

٣-  اإلتــــــــاوات
  

س ، ھیئة البترول)
( قناة السوی

٢١،٨٦١،٦٠٠
١٩،٤١٠،٩٩٠

٢،٤٥٠،٦١٠
٠

٣-اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون
    

خدمات مؤداه ألجھزة الدولة)
)         

١،١٠٠،٠٠٠
١،١٠٠،٠٠٠

٠
٠

سابقة
سنوات 

عن 
ضرائب الدخلیة 

٤-ال
 

٠
٣،٠٠٠،٠٠٠

٠
٣،٠٠٠،٠٠٠

غیر القادرین    
٤-  اشتراكات 

   

               (الھیئة العامة 
٢٥٢،٠٠٠

٢١٩،٠٠٠
٣٣،٠٠٠

٠

٥-  الرســــــــوم
  

١٤،١٤٢،٥٤٧
١٧،٩٣٦،٠٠٧

٠
٣،٧٩٣،٤٦٠

٦-  أخــــــرى
  

٣،١٢٥،٥٤٨
١٣،١٥٥،٩٣٠

٠
١٠،٠٣٠،٣٨٢

جملة ما یؤول للخزانة
 

١٩٨،٧٥١،٩٢٢
٢٠٠،٥٨٣،٣٤٠

١٤،٩٩٢،٤٢٤
١٦،٨٢٣،٨٤٢

جملة ما تدفعھ الخزانة
 

٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤
٢٥٩،٨١٨،٨٧١

١،٤٣٠،٥٨٨
١٧،٥٧٠،٠٩٥

صافى العالقة 
عن ما یؤول )

 ( زیادة ما تدفعھ 
٤٤،٩٢٧،٤٤٢

٥٩،٢٣٥،٥٣١
٠

١٤،٣٠٨،٠٨٩
صافى العالقة 

عن ما تدفعھ )
 ( زیادة ما یؤول 

٠
٠

٠
٠

اإلجمـــــالى
٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤

٢٥٩،٨١٨،٨٧١
١٤،٩٩٢،٤٢٤

٣١،١٣١،٩٣١
اإلجمـــــالى

٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤
٢٥٩،٨١٨،٨٧١

١،٤٣٠،٥٨٨
١٧،٥٧٠،٠٩٥

-١٦،١٣٩،٥٠٧
-١٦،١٣٩،٥٠٧

التغير
التغير

ما يؤول من الموازنة العامة 
للدولة

ما يؤول للموازنة العامة 
للدولة

(٢٦
جدول رقم (

صادیة للموازنة العامة للدولة وما یؤول إلیھا
بیان إجمالى ما یؤول من الھیئات االقت

- 141 -



موازنة مشروع موازنة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة

١- فائض الحكومة من:
٥،٧٨٣،٠٧٠-١٩،٢٨٩،٦٤٩٢٥،٠٧٢،٧١٩  الهيئة العامة للبترول

٣٦،١٤١،٥٦٠٣٢،٩٥٩،٩١٦٣،١٨١،٦٤٤  هيئة قناة السويس
٢٠،٧٢٧،٧١٧٧،٣٩٣،٨٢٠١٣،٣٣٣،٨٩٧ باقى الهيئات االقتصادية

٧٦،١٥٨،٩٢٦٦٥،٤٢٦،٤٥٥١٠،٧٣٢،٤٧١إجمالى فائض الحكومة 
٢- ضرائب الدخل من:

٣،١٢٧،٩٦٠-١٥،٥٠٩،٥٢٤١٨،٦٣٧،٤٨٤  الهيئة العامة للبترول
٢٦،٢٩٢،١٣٥٢٥،٦٠٢،٦٥٨٦٨٩،٤٧٧ الهيئة العامة للبترول (الشريك األجنبي)

٣٧،٥٨٣،٤٤٠٣٤،٠٧٠،٥٨٤٣،٥١٢،٨٥٦ هيئة قناة السويس
٤،٠٧٨،٢٠٢٣،٣٤٣،٢٣٢٧٣٤،٩٧٠ باقى الهيئات االقتصادية

٨٣،٤٦٣،٣٠١٨١،٦٥٣،٩٥٨١،٨٠٩،٣٤٣إجمالى الضرائب الدخلية
٣- االتاوات من:

١٦،٥٨٧،٠٠٠١٤،٢٤٨،٤٩٠٢،٣٣٨،٥١٠  الهيئة العامة للبترول
٥،٢٧٤،٦٠٠٥،١٦٢،٥٠٠١١٢،١٠٠ هيئة قناة السويس

٢١،٨٦١،٦٠٠١٩،٤١٠،٩٩٠٢،٤٥٠،٦١٠إجمالى اإلتاوات
٣،٠٠٠،٠٠٠-٤٠٣،٠٠٠،٠٠٠- ضرائب الدخل عن سنوات سابقة

٤- الرسوم:
٣،٣٥١،٧٢٤-١٣،٧٣٠،٤٣٢١٧،٠٨٢،١٥٦ضرائب ورسوم سلعية

٢،٢٦٥٢،٢٦٥٠ مغادرة الموانى  
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٠رسوم مغادرة البالد طبقا لقانون ٥٣ لسنة ١٩٨٠

٤٣٧،٥٠٠-٠٤٣٧،٥٠٠رسوم سوميد (هيئة البترول)
٤،٢٣٦-٣٢٩،٨٥٠٣٣٤،٠٨٦ رسم دمغة نوعى (هيئة البترول)

٣،٧٩٣،٤٦٠-١٤،١٤٢،٥٤٧١٧،٩٣٦،٠٠٧إجمالى الرسوم
٥- أخرى:

١،٢٢٤،١٥٣١،١٦٢،٥٠٠٦١،٦٥٣المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف
١٣،٥٠٩٦،٨٠٠٦،٧٠٩المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة (المراقبات)
٢٧٠،٧٢٠٢٦٢،٩٠٠٧،٨٢٠الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
١٣٤،٩٦٣-١،١٦١،١٧٠١،٢٩٦،١٣٣األقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
٨١،٤٤٩٧٩،٢٢٣٢،٢٢٦المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى
٨١،٤٤٩٧٩،٢٢٣٢،٢٢٦المخصص لوزارة التنمية المحلية ( صيانة طرق ) .

٢٨،٦٠٠١٥،٠٠٠١٣،٦٠٠إعانات للغير (للمحافظات السياحية)
٢٦٤،٤٩٨٢٥٤،١٥١١٠،٣٤٧تكاليف خدمات المصالح

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٠١٠،٠٠٠،٠٠٠المحول من هيئة المجتمعات إلى وزارة االسكان
١٠،٠٣٠،٣٨٢-٣،١٢٥،٥٤٨١٣،١٥٥،٩٣٠إجمالى أخرى

١،٨٣١،٤١٨-١٩٨،٧٥١،٩٢٢٢٠٠،٥٨٣،٣٤٠إجمالى ما يؤول إلى الجهاز اإلدارى للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٢٧)
ما یؤول من الھیئات االقتصادیة للموازنة العامة للدولة
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(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

موازنة مشروع موازنة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

  ١- الدعم (اإلعانات) الى:

٣٦،١١٢،٢٩٥-٥٢،٩٦٣،٠٩٢٨٩،٠٧٥،٣٨٧الهيئة العامة للبترول

٨٩،٠٠٠،٠٠٠٨٦،١٧٥،٠٠٠٢،٨٢٥،٠٠٠هيئة السلع التموينية 

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

٤٢،٠٠٠،٠٠٠٣٣،٠٤٣،٠٠٠٨،٩٥٧،٠٠٠

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال 

العام والخاص.
٤٠،٢٠٠،٠٠٠٣٣،٤١٦،٠٠٠٦،٧٨٤،٠٠٠

٢٣،٨٠٠-٢،٧١٦،٠٠٠٢،٧٣٩،٨٠٠باقى الهيئات االقتصادية

١٧،٥٧٠،٠٩٥-٢٢٦،٨٧٩،٠٩٢٢٤٤،٤٤٩،١٨٧إجمالى الدعم (اإلعانات)

٢١٥،٤٤٨،٢٧٢١٤،٠٥٠،٦٨٤١،٣٩٧،٥٨٨- المساهمات:

٣١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٠- الهيئة الوطنية لالعالم (خدمات مؤداه ألجهزة الدولة):

٤٢٥٢،٠٠٠٢١٩،٠٠٠٣٣،٠٠٠- اشتراكات غير القادرين (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل)

١٦،١٣٩،٥٠٧-٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤٢٥٩،٨١٨،٨٧١إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

جدول رقم (٢٨)
ما یؤول من الموازنة العامة للدولة للھیئات اإلقتصادیة
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 خلامتة ا

 رئيس جملس النواب / السيد األستاذ  الدكتور

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 
 

لقد حرصت خالل عرض المالمح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة          

 على الوضوح والشفافية الكاملة فأنتم نواب الشعب        ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة المالية   

لهدف الذي نسعى إليه جميعا وهـو تحقيـق         وانتم شركاء في المسئولية ووحدة ا     

التنمية الشاملة على المستوى االقتصادي واالجتماعي وهو ما تعمـل الـسياسة            

راتكم الوصول إليه وذلـك      على حض  ضالمالية من خالل مشروع الموازنة المعرو     

  -:ارتكازا على المحاور اآلتية

ضـوء القـدرة    الواقعية في تقدير اإليرادات العامة المستهدفة وذلك فـي           §

لنمـو   ومعـدالت ا   ىألتكليفيه للمجتمع الضريبي ومؤشرات األداء االقتصاد     

 .المستهدفة في قطاعات الدولة

الفاعلية والرشادة في تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى اقـل الحـدود             §

 .الستخدام األمثل للموارد المتاحةالممكنة بشكل يضمن ا

خلـق  فع كفاءة البنية األساسـية و     التوسع فى اإلنفاق االستثماري بهدف ر      §

 .فرص عمل للعديد من المواطنين

، وان  سساتها البد أن تحقق نتـائج مثمـرة       ان حقوق الدولة وملكيتها لمؤ     §

غي أن تكون لصالح الخزانة     إدارة هذه المؤسسات والملكيات العامة إنما ينب      

  أموال تلك المؤسـسات دون     س، وان يتحقق العائد المالئم على رؤو      العامة

 . من أداء الدور االجتماعي للدولةإغفال لما يناط بالبعض منها
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 نوفى الختام أود ان أؤكد على أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين السياستي            

، من قانون الموازنة العامة للدولـة     ) ١٥(المالية والنقدية إعماال لحكم المادة رقم       

استقرار سـعر الـصرف      و ىوذلك تحقيقا لالنضباط المطلوب فى األداء االقتصاد      

 والسيطرة علـى التـضخم ورفـع        ىوالحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصر     

، وزيادة معدالت النمو بصفة     تحسين موازنة المعامالت التجارية   معدالت التصدير و  

 .عامة

وأخير فأن مهمة اإلصالح والبناء والتنمية هي مهمـة تـشاركيه يتكـاتف            

ذا الوطن وتحقيقا لما نصبوا إليه جميعا من عزة         الجميع على حملها سعيا لرفعة ه     

 .وكرامة لوطننا العزيز

 

 واهللا ويل التوفيق
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