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جمھورية مصر العربية 

وزارة المالية 

البيان المالي التمھيدى

لمشروع الموازنة العامة للدولة

٢٠١٨/٢٠١٩للعام المالى  
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 جدول احملتوايت

 منو ٕاقتصادى مسـتدام وتوزيع مثار المنو بشلك عادل وكفءقيق حت  .....ٔاوًال: الرؤية....

 ٢٠١٨/٢٠١٩حتليل للنتاجئ احملققة خالل السـنوات السابقة واملسـهتدف لعام  : اثنياً 

 عىل مسـتوى إالقتصاد اللكى -
 عىل مسـتوى املواطن -
 (الفئات أالوىل ابلرعاية) جمال امحلاية إالجامتعيةالنتاجئ احملققة يف  -

   وتأثريها عىل املوازنة  ٢٠١٨/٢٠١٩: أالهداف المكية وإالفرتاضات الرئيسـية ملرشوع موازنة اثلثاً 
  ٔاداء إالقتصاد العاملى .١
 إالقتصادية عىل املدى املتوسط ٔامه إالفرتاضات .٢
   معدالت المنو والبطاةل .٣
 كوىممعدالت العجز وادلين احل .٤

 ٢٠١٨/٢٠١٩: ٔامه توهجات السـياسة املالية ىف مرشوع موازنة رابعاً 

  سـياسات ٕاصالح املالية العامة .١
 إالنفاق العام عىل جانب   
 عىل جاب إاليرادات العامة        

 

 تقديرات املوازنة العامة عىل املدى املتوسطخامسًا: 
 عىل املدى املتوسط واملوارد تقديرات ٕالجامىل النفقات -
 عىل املدى املتوسط تقديرات الاقرتاض وادلين احلكوميني -

 

 ٢٠١٨/٢٠١٩اخملاطر املالية ملوازنة : سادساً 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

٣ 
 

حتقيق منو ٕاقتصادى مسـتدام وتوزيع مثار  الرؤية.. وًال:أ 
  المنو بشلك عادل وكفء

 خالل موازنة العام املاىل اجلديد وزارة املاليةتسـهتدف 
 ٢٠١٦والىت بدٔات منذ عام دها مواصةل هجو  ٢٠١٨/٢٠١٩

مبا وحتفزي النشاط إالقتصادى حنو حتقيق تمنية ٕاقتصادية شامةل 
ينعكس بشلك مبارش عىل حياة املواطنني وجودة وكفاءة 

 وميثلاخلدمات العامة وفاعلية الربامج ذات البعد إالجامتعى. 
ٔاولوية هامة ىف  وتوزيع مثاره عىل امجليعإالقتصادى ترسـيخ المنو 

القادمة حيث ٕانطوت الفرتة رارات احلكومة خالل املرحةل ق
السابقة عىل ٕاجراءات هدفها حتسني الوضع إالقتصادى وتنفيذ 

تدرك ادلوةل بيقني بأن اجلزء و . املزيد من إالجراءات الهيلكية
سوف يتحقق أالمه من حصاد برانمج إالصالح إالقتصادى 

أسيس خلطوات املواطن عىل ٔارض الواقع والت عندما يشعر به
اثبتة حنو حتقيق مسـتقبل ٔافضل لتحسني جودة حياه ومسـتوى 

  معيشة املرصيني.

منطلقات السياسة المالية

 :تحقيق المعدالت التالية ٢٠١٨/٢٠١٩يستھدف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية             

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

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

. االقتصادي

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

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

المساھمة فى دفع النشاط اإلقتصادى وزيادة - ٤
قدرة اإلقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية

النمو  دفع معدالت

.٢٠١٩/٢٠١٨فى عام % ٥.٨رفع معدل النمو الحقيقى السنوى إلى •

التشغيل

.٢٠١٩/٢٠١٨فى % ١١-١٠خلق فرص عمل حقيقية لخفض معدل البطالة إلى •

المالىالضبط 

من الناتج المحلى وخفض الدين % ٢وتحقيق فائض أولى قدره  ٢٠١٩/٢٠١٨فى % ٨.٤خفض عجز الموازنة  إلى •
%.٩٢-٩١العام كنسبة من الناتج المحلى إلى 

األجنبىمن النقد  اإلحتياطيرصيد 

. ٢٠١٩/٢٠١٨شھور من الواردات فى عام  ٦رفع نسبة اإلحتياطى من النقد األجنبى إلى أكثر من •

ضبط واستقرار األسعار

.والوصول به إلى أقل من ذلك فى المدى المتوسط ٢٠١٩/٢٠١٨فى % ١٠خفض معدل التضخم إلى •
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  عىل احملاور الرئيسـية التالية:للحكومة الشامل  إالقتصادى يرتكز برانمج إالصالحو 

الثقة  تعززوفر بيئة مسـتقرة والنقدية املتبعة ومبا ي مؤرشات الاقتصاد اللكى لضامن اتساق وتاكمل السـياسات املاليةيف قيق اسـتقرار حت  .١

 .تحقيق تمنية شامةلل عىل جذب معدالت استامثر عالية  املرصييف ٔاداء وقدرة الاقتصاد 

االٔكرث تأثرياً عىل النشاط إالقتصادى  التدرج يف التنفيذ حبيث يمت دامئًا الرتكزي عىل ٔامه التحدايت القامئة ومواهجة التحدايت واملعوقات .٢

افة ٕاىل ٔامهية ضامن عداةل توزيع ٔاعباء ومثار برانمج إالصالح إالقتصادى حبيث يشعر امجليع خالل ٔاقل فرتة ممكنة وجممتع أالعامل ابٕالض

 جبدوى وعائد إالصالح. 

ىل زايدة معدالت إالنتاجية ورفع إ هتدف و تطوير هيلك الاقتصاد ل حوافز جديدة اجياد تعمتد عىل  هيلكيةتبىن وتعزيز ٕاصالحات  .٣

 ،مع املشالك الهيلكية اليت حتد من التمنية مثل البريوقراطية وارتفاع تلكفة إالنتاج ل التعامل جبدية غري مسـبوقةتنافسـية من خالال 

 بنية حتتية متطورة ومصادر مسـتدامة للطاقةخلق كام يسـهتدف الربانمج  .نشطة الصناعة والتصدير والاستامثرالٔ  ةزايدة املوارد املوهجو 

 .ةالنشاء قاعدة انتاجية كبري 

 .والطبقات املتوسطة رة عىل حامية الطبقات الاقل دخالً والقاد الفعاةل الاجامتعيةٕاجياد شـبكة من برامج امحلاية  العمل عىل .٤

 

 

 

 

 

 ٢٠١٨/٢٠١٩حتليل للنتاجئ احملققة خالل السـنوات السابقة واملسـهتدف لعام  

هيدف اىل حتقيق معدالت منو وتشغيل مرتفعة مدفوعة  ٢٠١٩حىت  ٢٠١٦قامت احلكومة إبعداد برانمج وطىن لٕالصالح الاقتصادى ميتد من 

اسـتدامة املعروض من  من خالل ضامن ةاقتصادي ةبزايدة تدرجيية ومسـتدامة ىف معدالت الادخار والاستامثر. كام ميهد الربانمج لتحقيق انطالق

، وكذكل توافر عامةل مؤهةل، وقاعدة ٕانتاجية كبرية خلدمة املرصيعامل تضمن تنافسـية الاقتصاد أ مصادر الطاقة وتوافر بنية حتتية متطورة وبيئة 

القطاعات الاقتصادية اخملتلفة ومساندهتا عىل املنافسة والتصدير لضامن القدرة عىل جذب استامثرات وخلق فرص معل حقيقية ومنتجة وخفض 

تنفيذ مرشوعات تمنوية كربى عابرة لٔالجيال، والاهامتم ابلتمنية كام هتدف احلكومة الاسـمترار ىف  يف املدى املتوسط. %٨-٧ىل إ معدالت البطاةل 

  .ول املواطنني وخفض معدالت الفقرالبرشية والتدريب لزايدة معدالت التشغيل والانتاجية، مبا يسامه ىف زايدة دخ
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 ٢٠١٨/٢٠١٩حتليل للنتاجئ احملققة خالل السـنوات السابقة واملسـهتدف لعام  اثنيًا: 
 عىل مسـتوى إالقتصاد اللكى الاصالح تنفيذ برانمج منالعائد 

حتسن ملحوظ ىف مجيع املؤرشات الاقتصادية الرئيسـية مقارنة ابلوضع السابق، مما يعزز الثقة ىف برانمج الاصالح وجود تشري النتاجئ أالولية ٕاىل 
ار ىف تنفيذ الربانمج للتأكد من اسـتدامة النتاجئ إالجيابية ورفع التحدايت املالية والاقتصادية مازالت قامئة وستسـتدعى الاسـمتر  ولكنالاقتصادي. 

 مسـتوى املعيشة للمواطن. 

 
ٕاسـتعادة الثقة ىف إالقتصاد املرصى وحتقيق تطوراً  عىلٔاثراً كبرياً   ٢٠١٦لقد اكن لربانمج إالصالح الشامل اذلى طبقته احلكومة املرصية منذ 

 سـياسـياً دعامً برانمج إالصالح الشامل  ، كام تلقىا حتسن ترتيب مرص ىف العديد من املؤرشات العامليةملحوظًا ىف مؤرشات إالقتصاد اللكى وكذ
العديد من املؤسسات ادلولية مثل صندوق النقد ادلوىل، والبنك ادلوىل، والعديد من الصحف العاملية، وكذا مؤسسات التقيمي السـيادى من قبل 

وثقهتا  هلترحيهبا جبدية برانمج الاصالح الاقتصادي ومساندهتا  العديد من املناسـباتيف  املؤسسات حيث ٔاعلنت تكل G٧دول مجموعة السـبعة و 
 إالقتصادية واملالية الطموحة للربانمج. حتقيق املسـهتدفاتىف  املتبعة الاصالحات ٔاثريف 

  أھم النتائج المحققة بالمؤشرات اإلقتصادية

مستھدفمتوقع
٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨

٪٥٫٨٪٥٫٢٪٤٫٢٪٤٫٣٪٤٫٤معدل النمو الحقيقي (%)
٪١٠-١١٪١٠٫٨٪١٢٫٠٪١٢٫٥٪١٢٫٧معدل البطالة (%)

ة الكلى كنسبة من الناتج المحلي (%) ٪٨٫٤٪٩٫٨٪١٠٫٩٪١٢٫٥٪١١٫٥عجز الموازن

للموازنة كنسبة من الناتج المحلي (%) يزان األولى  ٪٢٫٠٪٠٫٢٪١٫٨‐٪٣٫٥‐٪٣٫٦‐الم

٪١٣٫٢٪٢٠٫٥٪٢٣٫٣٪١٠٫١٪١١٫٠معدل التضخم (%)

٪٩١٪٩٧٪١٠٧٫٧٪١٠٢٫٨٪٩٣٫٦الدين العام كنسبة من الناتج المحلي (%)

واردات ٣٫٩٣٫٧٦٫٦ اإلحتياطي من النقد األجنبي كعدد شھور ال

فعلي

٦‐ ٨ شھور من الواردات
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 معدل منو الناجت احملىل إالجامىل خالل ارتفاعالشامل الح ملحوظًا ٕاثر تطبيق برانمج إالص حتسـناً الىت شهدت اكنت ٔابرز املؤرشات إالقتصادية  وقد
وقد جاء ذكل التحسن مدفوعًا  ٤٢٠١/٥٢٠١عام منذ  مت حتقيقهعىل معدل منو وهو أ  %٥.٣اىل  ٢٠١٧/٢٠١٨الربع الثاىن من العام املاىل 

 ٢٠١٧% يف ديسمرب ١١.٣ت البطاةل لتصل اىل خفض معدالالتحسن صاحب ذكل  كامفضل املسامهة إالجيابية ملعظم القطاعات الاقتصادية، ب
 تزايدة الاحتياطيأاسفر ذكل عن فقد جلدية الاجراءات املتبعة،  نظراً و  .٢٠١٤% يف يونيو ١٣.٣و ٢٠١٦% يف ديسمرب ١٢.٤مقارنة بـ 

% من الناجت يف ١.٨ واخنفاض العجز أالوىل للموازنة اىل، ٢٠١٨مليار دوالر يف مارس  ٤٢.٦ادلولية من النقد أالجنيب لتصل اىل 
وهو ما فاق معدل المنو السـنوي لٔالنفاق  %٣٤منو إاليرادات بـ وهو ما حتقق بسبب  % من الناجت يف العام السابق٣.٥مقابل  ٢٠١٦/٢٠١٧

تنافسـية  احلكويم للمرة الاوىل منذ سـنوات. كام دمعت الاصالحات املنفذة يف جمال الطاقة والتحول اىل نظام مرن لسوق الرصف اىل حتسن
ارتفعت الاستامثرات أالجنبية الاقتصاد املرصي وبيئة الاستامثر وهو ما انعكس يف تزايد جحم التدفقات أالجنبية من خالل القطاع املرصيف كام 

% ١.٤ـ ض جعز املزيان التجاري باخنفإ  كام تشري ٔاحدث البياانت ٕاىل .مليار دوالر ٨لتصل اىل  ٢٠١٦/٢٠١٧% خالل عام ١٤.٢املبارشة بـ 
. ومن املتوقع ان تسامه %١٠ىف ضوء زايدة حصيةل الصادرات غري البرتولية بـ مقارنة ابلعام السابق ٢٠١٧/٢٠١٨ديسمرب -يوليو الفرتة خالل

دولية بقمية  ٕاصدار سـنداتكام جنحت احلكومة يف  إالصالحات املنفذة والزايدة املتوقعة يف انتاج الغاز الطبيعي اىل حتسن هيلكي مبزيان املدفوعات.
حيث اكن هناك اقبال كبري من املستمثرين (وصل جحم املعروض من املستمثرين  ٢٠١٨حىت فرباير  ٢٠١٧مليار دوالر خالل الفرتة من يناير  ١١
 شهد اذلى ارإالصد وهو يورو مليار ٢ قميهتا بلغت أالوىل للمرة ابليورو سـندات إبصدار مؤخراُ  احلكومة قامت كام ضعف القمية املصدرة). ٣.٥
 ١٢ وملدة% ٤.٧٥ بعائد سـنوات ٨ ملدة سـندات ٕاصدار عىل العمل ىف وسامه أالصلية، القمية من أكرث مرات ٤ بلغ حنو تغطية مبعدل كبري ٕاقبال
دوالر  مليار ٢٣.١استامثرات الاجانب ىف الاوراق املالية احلكومية أكرث من عرشين ضعف تقريبًا لتصل اىل  وتضاعفت .%٥.٦٢٥ بعائد سـنة
 .٢٠١٦ مليار دوالر ىف يونيو ١.١مقارنة بـ  ٢٠١٨ مارس هناية يف 

  املواطن: مسـتوى عىلالعائد 
 نتاجئ ٔاولية مبرشة تعكس مردود الاصالح الاقتصادي يف بعض اجملاالت اليت متس حياة املواطنني
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 ابلرعاية)(الفئات أالوىل  ققة ىف جمال امحلاية إالجامتعيةاحمل النتاجئ

  دمع السلع المتوينية 
 برانمج حرصا من احلكومة عىل وجود قدر كبري من امحلاية اثناء تنفيذ برانمج الاصالح الاقتصادى فقامت احلكومة خالل الفرتة املاضية ابلتوسع ىف

ورفع كفاءة  ٢٠١٥جنيه ىف يونيو  ١٥ن بدًال م ٢٠١٧جنيه ىف يونيو  ٥٠ٕاىل دمع السلع المتوينية من خالل زايدة قمية ادلمع الشهرى للفرد 
 ٨٢حنو  ٢٠١٧/٢٠١٨تبلغ فاتورة دمع السلع المتوينية ىف  ذلا .املنظومة لضامن توافر السلع الاساسـية للمواطنني بأسعار مناسـبة وجودة عالية

  %.٧٢.٩مليار جنيه ىف العام السابق بنسـبة منو  ٤٧.٥مليار جنيه مقابل 
 
 
 

١٦/١٥١٧/١٦١٨/١٧١٩/١٨البيان

السلع التموينية دعم 

٤٢٫٧٤٧٫٥٨٢٫٢٨٦٫٢القيمة (مليار جنيه)

الدعم النقدى (معاش الضمان اإلجتماعى وبرنامجى 
تكافل وكرامة)

٨٫٨١٢٫٩١٧٫٥١٧٫٥القيمة (مليار جنيه)

٠٫٧١٫٧٠٢٫٨٥٣٫٢أعداد المستفيدين

المصدر: وزارة المالية، ووزارة التضامن اإلجتماعى

إجمالى أعداد المستفيدين من أھم برامج الحماية اإلجتماعية
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  حيةرامج الرعاية الص ب
عالهجم ابملستشفيات والوحدات  كام توىل احلكومة اهامتمًا خاصًا بربامج الرعاية الصحية هبدف توفري اخلدمات الصحية للمواطنني ومتطلبات

الب الصحية، مع أالخذ بعني الاعتبار حتسني أحوال أالطباء وهيئة المتريض. ابٕالضافة اىل زايدة ما يمت ختصيصه كدمع للتامني الصحى عىل الط

مت مضاعفة خمصصات رشاء أالدوية ودمع التأمني الصحى وأالدوية وعالج املواطنني عىل نفقة ادلوةل  فقدواملرٔاة املعيةل والفالح وعالج غري القادرين، 

ار قانون التأمني كام مت ٕاقر  .٢٠١٥/٢٠١٦مليار جنيه خالل العام املاىل  ٤.٦مقارنة بـ ٢٠١٦/٢٠١٧مليار جنيه ىف العام املاىل  ١٠.١لتصل ٕاىل 

عىل جانب  -٢ٔالجور التأمينية مجليع املواطنني (ملزيد من التفاصيل برجاء الرجوع اىل القسم الرابع الصحى الشامل ليساعد عىل حتسني املعاشات وا

 امحلاية إالجامتعية)

 

  ادلمع النقدي املرشوط "تاكفل وكرامة"

بمتويل من احلكومة املرصية  ٢٠١٥تنفيذ برانمج تاكفل وكرامة يف مارس بدٔا سـتحقيه. وقد أالطفال مل  وهو ادلمع النقدى املرشوط برضورة تعلمي

 ابٕالضافة لقرض من البنك ادلوىل ويسـهتدف الربانمج دمع أالرس املرصية حتت خط الفقر، وقد بلغ عدد أالرس اليت مت مشولها ابدلمع النقدي

مركز  ٣٤٥قرية يف  ٥٦٣٠موزعة عىل ) %٨٩ة مسامهة السـيدات ىف برانمج تاكفل (متثل نسـب ٢٠١٧ىف يونيو  مليون ٔارسة  ١.٧٤(ترامكي) 

ادلمع  ومن املتوقع ٔان يبلغ .مليون فرد بهناية العام املاىل احلاىل ٢.٨٥كام من املتوقع ٔان يرتفع ٔاعداد املسـتفيدين ٕاىل  يف مجيع حمافظات امجلهورية

(يبلغ متوسط املساعدة  ٢٠١٧/٢٠١٨و ٢٠١٦/٢٠١٧خالل عاىم ر جنيه مرصي ترامكي مليا ١٦املنرصف عىل أالرس املسـتفيدة ما يقرب من 

  جنيه للفرد). ٤٤٥الشهرية 
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  ادلمع إالجياىب لتنظمي أالرسة

للحد من الزايدة "ٕاثنني كفاية"  ٔاطفال لٔالرسة الواحدة، ابٕالضافة ٕاىل بدء تنفيذ مبادرة ٣حتفزي ٕاجياىب لٔالرس الصغرية وتوفري ادلمع النقدى ٕالجامىل 
  .مجعية ٔاهلية ٢٥٠الساكنية ابلتنسـيق مع وزارة الصحة وابلتعاون مع 

 

  دمع السـيدات املعيالت

 مسجون. مطلقة ٔاو ٔارمةل ٔاو همجورة ٔاو زوهجاسـيدة  ٔالف ٢١٣تقدمي ادلمع النقدى ٕالجامىل 

  محلاية الاجامتعية للمترضرين من النكبات والكوارثا

ترضرين من الكوارث حتت مظةل امحلاية ، حيث ٔان املواطنني املصابني يتعرضون خملاطر اقتصادية واجامتعية تسـتحق تندرج ٕاغاثة املنكوبني وامل 
 ١,١٠٤نكبة عامة و ٢٠٠٩حنو  ٢٠١٧-٢٠١٦التدخل محلايهتم وبصفة خاصة النساء وأالطفال واملسـنني وذوي إالعاقة. بلغ عدد النكبات ٔاثناء 

 جنيه مرصي تقريباً  ٥٤,٢٢١املنرصف من مساعدات الٕالغاثة  نكبة فردية، وبلغ ٕاجاميل قمية
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باأللف -التسجيل والقبول ببرنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمھورية 

عدد المقبولين عدد المسجلين

%٥٢نسبة القبول 
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 التأمينات إالجامتعية: امحلاية الاجامتعية للعاملني واملتقاعدين

لعدد   ٢٠١٣/٢٠١٤مقابل العام املاىل  ٢٠١٧/٢٠١٨العام املاىل  ىف موازنة %  ١١٤بنسـبة  حتويالت اخلزانة لصناديق املعاشات مت زايدة
مليار جنيه مرصي، كام مت رفع املعاشات املنخفضة مبوجب  ٣٣.٣، وتبلغ تلكفة الزايدة حواىل مليون سـيدة) ٥.٥(مهنم  دمليون مسـتفي ٩,٢

جنيه مرصي يف العام  ١٢٥جنيه، وحبد ٔادين للزايدة  ٥٠٠. هذا ابٕالضافة ٕاىل وضع حد ٔادىن للمعاشات ال يقل عن ١٩٧٥لسـنة  ٧٩القانون 
  مليون صاحب معاش. ٣حنو  اسـتفاد منه ٢٠١٧-٢٠١٦املايل 

 ) مليون مسـتفيد ٣.٢هو  ١/٧/٢٠١٦جنيه) يف  ١٢٥عدد املسـتفيدين من احلد أالدىن لزايدة املعاش. 

 ) مليون مسـتفيد. ١.٦هو  ١/٧/٢٠١٦جنيه) يف  ٥٠٠عدد املسـتفيدين من احلد أالدىن لزايدة املعاش 

 انرص إالجامتعىامحلاية الاجامتعية حملدودي ادلخل واملطلقات من خالل بنك 

لبنك انرص دور اجامتعي همم يف خدمة الفئات أالوىل ابلرعاية، حيث يقوم ابٕالقراض الاجامتعي "قرض حسن بدون فوائد"، ومتويل معليات ٕان 
ندوق تأمني إالساكن الاجامتعي وتأثيث شقق الزوجية للشـباب ورشاء سـيارات التاكيس بفائدة منخفضة، ٕاضافة ٕاىل تقدمي النفقة للمطلقات من ص 

 .٢٠١٧مايو -مارسالفرتة  للمسـتحقنئالف بطاقة  ٣٠وىف ٕاطار التيسري عىل مسـتحقي النفقة، مت ٕاسـتصدار . أالرسة التابع لبنك انرص

  حامية وتأهيل ومتكني أالشخاص ذوي إالعاقة

واجمللس أالعىل للرشطة واجمللس القويم مت ٕاعداد مرشوع قانون حقوق أالشخاص ذوي إالعاقة مسـتوفيًا مالحظات وتعليقات اكفة الوزارات 
ل لٔالشخاص ذوي إالعاقة ومتت ٕاحالته ٕايل جملس النواب. كام مت ٕاطالق اسرتاتيجية الوزارة محلاية ورعاية ومتكني أالشخاص ذوي إالعاقة خال

الطبيعى وإالسـتضافة الهنارية  تقدمي خدمات متنوعة للسـيدات ذوات إالعاقة تشمل التأهيل والعالج . مشارك ٢٨٠حبضور و ، ٢٠١٦ديسمرب 
 والليلية، والتدريب عىل التخاطب، كام تقدم منحًا لدلارسات الكفيفات. 

 تطوير اخلدمات املقدمة من خالل املؤسسات التأهيلية اخملتلفة

تقدمي اخلدمات ب سات املؤس  وتقوممن أالشخاص ذوى إالعاقة.  ٥٨٩,٢٨٠مؤسسة يسـتفيد مهنا  ٦٤٠يبلغ عدد املؤسسات التأهيلية اخملتلفة 
: مؤسسات رعاية (اسـتقبال وٕاقامة)، ومراكز تأهيل وعالج طبيعى، وماكتب تأهيل وتقدمي خدمات متاكمةل ذلوي إالعاقة، ومركز التوجيه التالية

تقوم الوزارة بتنفيذ قوافل  النفيس، ومراكز تقومي همين، ومركز خدمات املكفوفني، ومراكز التخاطب واملهارات اللغوية، ومصانع ٔاهجزة تعويضية. كام
رتبية طبية يف املناطق النائية وٕاجراء التدخل املبكر للوقاية وامحلاية من إالعاقات املسـتعصية، وبدمج أالشخاص الصم وضعاف السمع بلكيات ال

عي و"كرامة") وٕاىل فتح وحدة توظيف النوعية. هذا ابٕالضافة ٕاىل ادلمع النقدي املُقدم حلوايل مليون من أالشخاص ذوي إالعاقة (الضامن الاجامت
 لٔالشخاص ذوي إالعاقة بوزارة التضامن الاجامتعي.

 كني إالقتصادى وإالهامتم ابملرٔاةالمت

 "مليون جنيه  ٣٦٥٤٦قرضًا إبجامىل  ٢٦٨٧ىف ثالثة شهور فقط  يبلغ ٕاجامىل القروض الىت ٔااتهحا بنك انرص إالجامتعى قروض "مسـتورة
صغرية ومتناهية الصغر. وينفذ مرشوع "مسـتورة" ىف ٕاطار املبادرة الىت ٔاطلقها السـيد رئيس امجلهورية للمتكني  مرصى، وذكل لعمل مرشوعات

 مليون جنيه. ٢٥٠إالقتصادى للسـيدات إبجامىل متويل 

 ت املتعرثة ىف احلصول ٕالنشاء صندوق تأمني أالرسة للنساء املطلقات وغريمه من الفئا ٢٠١٥لسـنة  ١١٣طبقًا للقانون رمق  تسهيل رصف النفقة
تفيد، وبدء سـ م ٔالف  ٣٠٠مليون جنيه شهراًي ٕاىل حواىل  ٤٣كام بلغت النفقة املنرصفة   حكامً ٔالف  ١٦٨عىل مسـتحقاهتم. وقد بلغ عدد أالحاكم 

 سـيدة. ٨,٠٠٠حلواىل رصف النفقة ابحملمول 

 مرشوع صغري عىل مسـتوى امجلهورية كام بلغ ٔالف  ٥٧متويلها للسـيدات بلغ عدد املرشوعات الىت ساعدت الوزارة ىف  مرشوعات تمنية املرٔاة الريفية
 سـيدة.ٔالف  ٧٩عدد السـيدات ٔاحصاب املرشوعات 
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 ٔالف  ١٢مرشوع ٔارسة منتجة من ٕاجامىل  ٩,٠٠٠بلغ ٕاجامىل عدد مرشوعات أالرس املنتجة الىت تديرها سـيدات حواىل  مرشوعات أالرس املنتجة
 مليون جنيه. ١٧ل معارض الوزارة حواىل مرشوع، وحققت جحم مبيعات من خال

 حمافظة وذكل لتقدمي خدمات للمرٔاة العامةل مثل ٕاعداد وجبات نصف  ٢٢مركز ىف  ٣٩ترشف وزارة التضامن عىل  مراكز خدمة املرٔاة العامةل
والىك. ويبلغ عدد املسـتفيدات  ، توفري معاوانت املنازل، وتوفري جليسات املسـنني وجليسات أالطفال، ؤاعامل الغسـيل والتظيف اجلافجاهزة

 سـيدة. ١٦٥٥٠٠
 

   وتأثريها عىل املوازنة ٢٠١٨/٢٠١٩: أالهداف المكية وإالفرتاضات الرئيسـية ملرشوع موازنة اثلثاً 
  ٢٠٣٠رؤية مرص 

تصاد سوق منضبط يمتّزي اق  "  ابلسعى حنو حتقيق٢٠٣٠تتسق ٔاهداف موازنة العام املاىل القادم مع ٕاسرتاتيجية التمنية املسـتدامة "رؤية مرص 
الاقتصاد اللكي، وقادر عىل حتقيق منو احتوايئ مسـتدام ويمتّزي ابلتنافسـية والتنوّع ويعمتد عىل املعرفة، ويكون العبًا فاعًال يف  مؤرشاتابسـتقرار 

، ويصل نصيب الفرد من الناجت ةومنتج ةل الئقالاقتصاد العاملي، قادرا عىل التكيّف مع املتغّريات العاملية، وتعظمي القمية املُضافة، وتوفري فرص مع
تعمل احلكومة عىل ٕاجياد رشاكة بناءة مع القطاع اخلاص، جنبًا ٕاىل جنب بيامن احمليل إالجاميل احلقيقي ٕاىل مصاف ادلول ذات ادلخل املتوسط املرتفع، 

 .مع دور قوي لدلوةل كدامع ومنظم ومراقب، ومكشارك وحمفّز للنشاط الاقتصادي
 ٢٠١٧ إالقتصاد العاملى ٔاداء

 

 املتوقع من ٔانه كام. ٢٠١٧ عام ىف% ٣.٦ من صعوداً % ٣.٧ بنحو ليمنو ٢٠١٨ عام يف العاملي الاقتصادي النشاط وترية تتحسن ٔان املتوقع مفن
 املتوقعة املسارات تعمتد امك. التوايل عىل ٢٠١٩و ٢٠١٨ عايم خالل% ٤ عند ثباهتا و ادلولية التجارة منو معدالت ىف احملدود التحسن اسـمترار
 ففي. املتبعة اللكية الاقتصادية السـياسات مسارات وعىل املتقدمة الاقتصادات ىف الاقتصادي النشاط تطورات عىل كبري بشلك الفائدة ٔالسعار
 حنو الطويل أالجل ىف التضخم توقعات واجتاه الاقتصادي المنو حلفز توسعية مالية لسـياسات أالمريكية املتحدة الوالايت بتبين التوقعات ظل

 عىل يتوقع قد ما وهو التضخم مسـتوايت خلفض النقدية السـياسة لتشديد ٔارسع مسارات تبىن ٕاىل أالمرييك الفيدرايل البنك يتجه قد الارتفاع،
  .٢٠١٨خالل عام  نقطة ٠.٧٥-٠.٥ بني ما ترتاوح مبعدالت الفائدة ٔاسعار لرفع جوةل من أكرث تبىن ضوئه

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١البيان

االقتصاد العالمي

٣٫٧٠٥٣٫٦٩٨٣٫٧٢٢٣٫٧٦٨معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
٣٫٣١٢٣٫٢٩١٣٫٢٧٢٣٫١٩٩معدل التضخم (%)

٤٫٠٤٢٣٫٩١٧٣٫٨٣٩٣٫٨٧٩معدل نمو التجارة في السلع و الخدمات (%)
االتحاد األوروبي

٢٫٠٨٣١٫٨٣٨١٫٨١٥١٫٧٣معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
١٫٧١٥١٫٨٨٩١٫٩٣٧١٫٩٨٩معدل التضخم (%)

ادات النامية األسواق الناشئة و االقتص
٤٫٨٥١٤٫٩٥٨٥٫٠٢٦٥٫٠٥٧معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)

٤٫٤٤٣٤٫١٣٩٤٫٠٧١٣٫٩٦٩معدل التضخم (%)
اسيا

٥٫١٧٩٥٫٢٨١٥٫٢٥٧٥٫٢٥٧معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
٣٫١٤٩٣٫٢٠٣٣٫٢٨١٣٫٢٦٦معدل التضخم (%)

الشرق األوسط و شمال أفريقيا
٣٫١٩٧٣٫١٦٣٫٣١٧٣٫٤٦٨معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)

٨٫١٠٧٦٫٠٣٥٫٤٨٥٤٫٩٤٨معدل التضخم (%)
أفريقيا و جنوب الصحراح الكبري

٣٫٣٧٨٣٫٤٤١٣٫٦٨٥٣٫٧٨٧معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (%)
٩٫٥٨٫٦٠١٨٫٣٢٦٧٫٩٨٢معدل التضخم (%)

آفاق االقتصاد العالمي 



 

١٢ 
 

 

يف ضوء حتسن معدالت المنو بآسـيا ؤاورواب تأىت معدالت منو إالقتصاد العاملى الزايدة الىت سوف تشهدها  التقديرات ٔان تشريحيث 

مت بشلك فاق التوقعات ٕاىل جانب التغيريات يف السـياسة الرضيبية للوالايت املتحدة أالمريكية عن طريق التخفيضات الرضيبية. وقد 

ولكن مع أالخذ يف  ةبناءًا عىل ٕارتفاع معدالت المنو العاملية املتوقع ٢٠١٨/٢٠١٩ة لدلوةل للعام املاىل ٕاعداد مرشوع املوازنة العام

 قتصاد العاملى.الىت يشهدها االٕ  عدد من اخملاطرإالعتبار 

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

 خبفض وروسـيا أالوبك منظمة قيام ضوء ىف للربميل دوالر ٧٠-٦٥ فوق واسـتقرارها الارتفاع ىف البرتول ٔاسعار اسـمترار .١

 .العاملى عند مسـتوايت جيدة المنو معدالت اسـتقرار ضوء ىف البرتول عىل الطلب زايدة مع ابلزتامن إالنتاج

 دلاخل املالية التدفقات زايدة اىل يؤدى كبري بشلك أالمريىك ادلوالر عىل الفائدة ٔاسعار برفع الامريىك الفيدراىل البنك قيام .٢

 .والنامية الناشـئة لدلول املوهجة املالية التدفقات قمية وخفض املتحدة الوالايت

 عىل سلبية تداعيات لها يكون قد والىت الاوسط الرشق مبنطقة الاقتصادات من عدد تشهدها الىت السـياسـية التحوالت .٣

 .للمنطقة املالية والتدفقات التجارة كةحر  وعىل للمنطقة املستمثرين نظرة

 احملققة المنو معدالت وعىل ٔاورواب وٕاىل من التجارة حركة عىل احملمتل وتأثريها أالوروىب الاحتاد من بريطانيا خروج تداعيات .٤

 .ملرص الرئيىس والاستامثرى التجارى الرشيك تعترب والىت ابلقارة

 والصني أالمريكية املتحدة الوالايت بني جتارية حروب ٕاىل تصل قد حامئية جتارية سـياسات تبىن حنو املزتايد العاملى الاجتاه .٥

 والنامية املتقدمة ادلول من عدد ىف والتشغيل المنو فرص عىل سلباً  تؤثر قد ما وهو

 السويس ناةق  ٕاكيرادات ادلوالرية واملرصوفات إاليرادات عىل ٔاثر من هل مبا احلالية املسـتوايت عن احملىل الرصف سعر تغري .٦

 .الطاقة ودمع المتوينية السلع ودمع للبرتول العامة والهيئة
 

 ٔامه إالفرتاضات إالقتصادية عىل املدى املتوسط .١

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠

متوقعمشروع موازنة

١٨٫٠١٨٫٥١٤٫٧١٠٫٧٨٫٤متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية (% )

٥٥٫٠٦١٫٠٦٧٫٠٦١٫٢٥٩٫٢متوسط سعر برميل برنت/١ (دوالر / برميل)

١٨٥٫٦١٨٥٫٦١٨٤٫٢١٩٨٫٠٢٠٠٫٣متوسط سعر القمح األمريكي/٢ (دوالر)

المصدر: وزارة المالية

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

أھم االفتراضات االقتصادية على المدى المتوسط

البيان
٢٠١٨/٢٠١٧

مستھدف

١/ تم توقع سعر برميل البرنت مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألسعار البترول فى تقرير اّفاق 
اإلقتصاد العالمى. كما يتم أيضاً اإلسترشاد ببتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.



 

١٣ 
 

   معدالت المنو والبطاةل .٢

 مع الرتكزي عىل% ٥.٨عىل زايدة معدالت المنو لتحقق  ٢٠١٨/٢٠١٩وم افرتاضات ٔاداء الاقتصاد املرصى خالل العام املاىل القادم تق
حتقيق منو احتواىئ شامل كثيف التشغيل تنعكس ااثره عىل خمتلف فئات اجملمتع، ذلا تسـهتدف احلكومة خلق فرص معل تسـتوعب ٔاعداد 

  يف املدى املتوسط. %٨-٧ىل بشلك مسـمتر إ  البطاةلادلاخلني اجلدد سـنواي لسوق العمل وتسمح ىف نفس الوقت خبفض معدالت 

 
  تقوم احلكومة ابلتوسع ىف تطبيق سـياسات من شأهنا ما يىل:  ولتحقيق تكل املسـهتدفات سوف
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 معدالت العجز وادلين احلكوىم .٣

% من الناجت احملىل إالجامىل مقابل ٨.٤خفض العجز اللكى ليصل ٕاىل حنو  ٢٠١٨/٢٠١٩يسـتدهدف مرشوع املوازنة العامة للعام املاىل 

 حيث تعكس التقديرات أالولية .٢٠١٧/٢٠١٨يف  % من الناجت احملىل٩.٨وجعز مسـهتدف قدره  ٢٠١٦/٢٠١٧% ىف العام املاىل ١٠.٩

 اذلى هيدف اىل دفع الشامل والاجامتعى الاقتصادى الاصالح برانمج ابسـمترار تنفيذ احلكومة الزتام ٢٠١٨/٢٠١٩ لعام للموازنة العامة املقرتحة

وكذكل اسـمترار هجود الضبط املاىل املمتثةل ىف  ومنتجة، معل اكفية وحقيقية فرص ومبا يسمح خبلق وتوليد طاقته للمنو باكمل الاقتصاد املرصى

   اىلو  ٢٠١٩% يف يونيو ٩٢ -٩١والعجز اللكى ٔالهجزة املوازنة للوصول هبم اىل معدالت منخفضة ومسـتدامة تصل  العام نسـبة ادلين خفض

 . ٢٠٢٠/٢٠٢١% من الناجت حىت ٢ىف حدود ، وهو ما يتطلب حتقيق فائض ٔاوىل سـنوى مسـتدام ٢٠٢١/٢٠٢٢% حبلول ٨٠-٧٥

 

 

احلكومة زايدة موارد ادلوةل بشلك كفء وبدون التاثري السلىب عىل النشاط الانتاىج ابٕالضافة اىل ٕاعادة هيلكة الانفاق العام من حيث تسـهتدف 

انفاق احلكومة عىل مرشوعات التمنية خالل ترتيب أالولوايت بشلك يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) عىل املدى املتوسط تسمح بزايدة 

هتدف سـياسة وزارة املالية اىل تنويع مصادر كام  الاقتصادية والاجامتعية والبرشية لتحسني اخلدمات املقدمة ولضامن مسـتقبل افضل للمواطنني.

من وسائل المتويل امليرسة (منخفضة التاكليف المتويل ومبا يضمن حتقيق اقل عائد وتلكفة عىل خدمة ادلين ابٕالضافة لتطويل معر ادلين والاسـتفادة 

كومية وطويةل الاجل) املتاحة من قبل املؤسسات ادلولية. كام تسـهتدف وزارة املالية حتسني هيلك ادلين العام وتطويل ٔاجل أالوراق املالية احل

دمة ادلين، وذكل من خالل جذب املؤسسات املصدرة ابٕالضافة ٕاىل توسـيع قاعدة املستمثرين مبا يسهم ىف حتقيق خفض تدرجيى ىف تلكفة خ

 الاستامثرية لالكتتاب يف ٔاذون وسـندات اخلزانة يف السوق احمليل.

 

٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦البيان
٢٠١٨/٢٠١٧

متوقع
٢٠١٩/٢٠١٨
مشروع موازنة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠

٤٥٦،٧٨٨٤٦٥،٢٤١٤٩١،٤٨٨٦٥٩،١٨٤٨١٣،٤٠٣٩٨٩،١٨٨١،٠٦٢،٦٤٥١،١٧٩،١٢٧إجمالى اإليرادات (مليون جنيه)

٪١١٫٠٪٧٫٤٪٢١٫٦٪٢٣٫٤٪٣٤٫١٪٥٫٦٪١٫٩معدل النمو %

٧٠١،٥١٤٧٣٣،٣٥٠٨١٧،٨٤٤١،٠٣١،٩٤١١،٢٣٤،٤٠٦١،٤٢٤،٠٢٠١،٤٢٦،٠٠٧١،٥٠٧،٨٧٤إجمالى المصروفات (مليون جنيه)

٪٥٫٧٪٠٫١٪١٥٫٤٪١٩٫٦٪٢٦٫٢٪١١٫٥٪٤٫٥معدل النمو %

تطور اإليرادات والمصروفات

مستھدفمشروع موازنةمتوقع
٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩

٪٦٫٢٪٨٫٤٪٩٫٨٪١٠٫٩٪١٢٫٥٪١١٫٥٪١٢٫٢العجز الكلى 
يزان االولى  ٪٢٫٠٪٢٫٠٪٠٫٢‐٪١٫٨‐٪٣٫٥‐٪٣٫٦‐٪٣٫٩‐الم

ة العامة  ٪٨٦٪٩١٪٩٧٪١٠٨٪١٠٣٪٩٤٪٩١دين اجھزة الموازن

٪٢٣٫٤٪٢٧٫١٪٢٨٫١٪٢٩٫٧٪٣٠٫٢٪٣٠٫٢٪٣٣٫٤إجمالى المصروفات

رادات ٪١٧٫٤٪١٨٫٨٪١٨٫٤٪١٩٫٠٪١٨٫١٪١٩٫١٪٢١٫٧إجمالى اإلي

فعلي
المؤشر (نسبة للناتج المحلى)
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 ٢٠١٨/٢٠١٩: ٔامه توهجات السـياسة املالية ىف مرشوع موازنة رابعاً 

  سـياسات ٕاصالح املالية العامة -١

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

عىل املدى  العام وادلين املوازنة العامة لدلوةل واسـتدامة مؤرشات جعز املايلحتقيق الضبط اسـتقرار مؤرشات الاقتصاد اللكي من خالل 

 اءة وقدرة منظومة امحلاية الاجامتعية.الاقتصادي وتعزيز كفالنشاط  حتفزي املتوسط ابٕالضافة اىل دورها ومسامههتا يف

 إالنفاق العامعىل جانب  

لصاحل القاعدة العريضة من عىل ٕاسـتكامل هجود ٕاعادة ترتيب ٔاولوايت إالنفاق العام  ٢٠١٨/٢٠١٩ تستند سـياسات إالنفاق العام مبوازنة 

 لكونهسواء من الناحية اجلغرافية ٔاو من حيث إالسـهتداف و  املواطنني مبا يضمن كفاءة إالنفاق  وٕاتباع سـياسات توزيعية أكرث كفاءة وعداةل

ق مساحة مالية ىف املسـتقبل تسمح بزايدة ادلين العام ىف املدى املتوسط وخلامر رضورى لتحقيق الضبط املاىل املسـهتدف وخلفض معدالت 

 ،سمح بزايدة إالنفاق اخملصص لتطوير اخلدمات العامةومبا ي  الانفاق الاستامثرى القادر عىل املسامهة ىف حتقيق المنو وخلق فرص معل حقيقية

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

للتعلمي والصحة والبحث العاملى وفقًا  ابٕالضافة ٕاىل زايدة إالستامثر يف رٔاس املال البرشي من خالل زايدة إالنفاق اخملصص العشوائيات.

 .سـتحقاقات ادلسـتورية وكذكل اخذاً يف الاعتبار تنفيذ بعض القوانني وإالصالحات املسـهتدفة مثل قانون التامني الصحى الشامللال

 . 

  
  

تحسين اإلنفاق الموجه لصالح دعم النشاط اإلقتصادى والمؤثر على إطالق آفاق النمو إلى المعدالت المستھدفة القادرة على •
.  خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر

اإلنفاق الموجه للقطاعات اإلنتاجية واإلستثمارية وترشيد  إستكمال اصالحات إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح•
  .الدعم العينى غير الموجه

.  إستمرار إصالحات قطاع الطاقة بما يتضمن إزالة التشوھات السعرية باإلضافة إلى اإلصالحات الھيكلية واإلدارية للقطاع•

القيام بإصالحات لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وتشمل ميكنة كافة المعامالت الحكومية، كما تستھدف الحكومة •
.  استمرا خطة التحول نحو تطبيق موازنات البرامج واألداء عند إعداد وتنفيذ ومتابعة أداء الموازنة العامة

وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنھا إصدار الضمانات الحكومية بالشكل الذى يضمن متابعة أثارھا •
.المالية على الخزانة العامة ورصد اى مخاطر محتملة والتعامل معھا بشكل مبكر

زيادة اإلنفاق الموجه لصالح الحماية االجتماعية خاصة البرامج التى تستھدف الفئات األولى بالرعاية والمناطق األكثر •
 ً .احتياجا

بالموازنةاإلنفاق العام اإلصالح على جانب أولويات سياسات   
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  إالنفاق العام جانب عىل إالجراءات إالصالحية اخملطط تنفيذها ىف املوازنةٔامه  

ملرصوفات العامة ركزية اساسـية لربانمج الاصالح الاقتصادى واملايل لضامن حتقيق املسـهتدفات املالية عىل املدى يعترب اصالح هيلك ا

، وضامن اسـتدامة حتقيق فائض ٢٠٢١/٢٠٢٢% من الناجت احملىل حبلول عام ٨٠ -٧٥املتوسط من الوصول اىل معدل دين عام ال يتعدى 

ىل مدار السـنوات املاضية ادى ارتفاع فاتورة الانفاق العام اىل اسـمترار تفامق معدالت العجز اللكى % من الناجت احملىل. فع٢اوىل يبلغ حنو 

اى  وترامك رصيد ادلين العام، وابلتاىل زايدة مدفوعات الفوائد بشلك كبري. كام سامهت الزايدة املضطردة ىف فاتورة دمع الطاقة يف استنفاذ

 اضية عىل حساب دمع مرشوعات تمنوية وجممتعية ذات اثر اجياىب عىل املسـتقبل. وفورات مالية تتحقق خالل السـنوات امل
 

إاليرادات العامة هو امر رضورى معدل منو ابسـهتداف معدل منو للمرصوفات يقل عن  ٢٠١٨/٢٠١٩وذلكل فقد مت اعداد تقديرات موازنة 

ملتوسط وخللق مساحة مالية تسمح بزايدة الانفاق الاستامثري لتحقيق الضبط املاىل املسـهتدف وخلفض معدالت ادلين العام ىف املدى ا

اد القادر عىل املسامهة ىف حتقيق المنو وخلق فرص معل حقيقية. كام مت اعداد تقديرات املرصوفات العامة يف ضوء الالزتامات احلمتية من سد

ض استيفاء الاسـتحقاقات ادلسـتورية املمتثةل ىف زايدة خمصصات فوائد خدمة ادلين وىف ضوء أالسعار العاملية للسلع أالولية الرئيسـية وابفرتا

الصحى التعلمي والصحة والبحث العلمى وكذكل اخذًا يف الاعتبار أالثر املاىل لتنفيذ بعض القوانني وإالصالحات املسـهتدفة مثل قانون التامني 

املرصوفات وٕاعادة ترتيب ٔاولوايت إالنفاق  وسـيطرة عىل منال  تنفيذ اسرتاتيجية السـمترار ٢٠١٨/٢٠١٩الشامل. كام يعكس مرشوع موازنة 

مليار جنيه بدون مدفوعات  ٨٨٣واليت تبلغ  ٢٠١٨/٢٠١٩ومن هنا فتعكس تقديرات موازنة لعام . لهابشلك يضمن الاسـتخدام أالمثل 

 : عدد من السـياسات إالصالحية اليت ميكن تلخصهيا فامي يىلالفوائد، 

 حل دمع النشاط الاقتصادي واملؤثر عىل ٕاطالق آفاق المنو اىل املعدالت املسـهتدفة القادرة عىل خلق فرص حتسني الانفاق املوجه لصا

معل جديدة للشـباب وزايدة دخول املواطنني وحماربة الفقر. وىف هذا إالطار من املسـهتدف زايدة خمصصات ابب رشاء السلع 

زايدة اخملصصات املتعلقة بتمنية الصادرات، وتوصيل الغاز ، وكذكل ٢٠١٨/٢٠١٩% ىف مرشوع موازنة ٢٥واخلدمات بنحو 

 الطبيعى للمنازل، وكذكل خمصصات املياه والاانرة ودمع نقل الراكب، كام هو موحض ىف اجلدول التاىل:

 لزايدة لالزمةالتحتية اكلطرق وشـباكت الكهرابء واملياه والرصف الصحى ا البنية تطوير خطة الاسـمترار ىف توجيه موارد اضافية لمتويل 

امجلهورية لضامن اسـتفادة املواطنني بامثر المنو الاقتصادى. ذلا  مناطق باكفة العامة واملرافق اخلدمات وحتسني الاقتصاد تنافسـية

ار ملي ٧٠مليار جنيه مقابل  ١٠٠لتكل اجلهات لتصل ٕاىل  اذلايت المتويل خبالف ٔاهجزة املوازنة العامة نسـهتدف زايدة اجامىل استامثرات

 %.٤٣ نحوب  وهو ما ميثل نسـبة منو سـنوي ٢٠١٧/٢٠١٨جنيه يف 

  مليار جنيه خالل  ١.٢% مقارنة بنحو ١٩٢مليار جنيه ليحقق معدل منو  ٣.٥زايدة خمصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ٕاىل

 .٢٠١٧/٢٠١٨العام املاىل 

  والرتكزي عىل الاصالحات الهيلكية واملالية ىف القطاع ٕالزاةلاسـمترار الالزتام بتنفيذ خطة ترشـيد دمع الطاقة عىل املدى املتوسط 

 التمنية ىف املسـتقبل. احتياجات تلبية عىل الاسـتدامة املالية للقطاع مبا يعزز من قدرته ولضامن الاقتصاد داخل السعرية التشوهات

 .اسـمترار تطبيق قانون اخلدمة املدنية بشلك فعال مع ربط أالجور ابٔالداء 
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٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة العام المالى على األبواب موزعة  المصروفاتى إجمال  

 

ىف ضوء إالصالحات املسـهتدفة واليت تعكسها تقديرات املوازنة، فستبلغ املرصوفات و
% ١٥وهو ما ميثل معدل منو سـنوي قدره  ٢٠١٩/٢٠١٨مليار جنيه يف  ١٤٢٤

عام، وٕاعادة ترتيب رفع كفاءة إالنفاق ال ٢٠١٩/٢٠١٨ونسـهتدف من خالل موازنة 
ٔاولوايت الانفاق العام لصاحل الفئات واملناطق املهمشة وأالقل دخًال، فضًال عن 
التحول التدرجيي من ادلمع العيين ٕاىل ادلمع النقدي املوجه للفئات وأالماكن املسـهتدفة، 
وزايدة قمية ومعدالت إالنفاق الاستامثري املوجه لتحسني البنية أالساسـية ورفع 

 اخلدمات العامة.مسـتوى 
 

من خالل إالسـمترار  يف  وعىل جانب ٔاخر، توىل احلكومة ٔاهامتمًا  ابجلانب إالجامتعى

وصول ادلمع  تضمن تعزيز جمهودات اجياد شـبكة حامية اجامتعية عرصية ومتاكمةل

ويأىت عىل رٔاس  .آليات اسـهتداف الفئات أالول ابلرعاية ابٕالضافة اىل تطويرملسـتحقيه 

اىل ادلمع النقدى املبارش بعدم الفاعلية  يتسماملرتبط مبارشة بسلعة ٔاو خدمة واذلى العيىن التحول من ادلمع ىف هذا اجملال ملتبعة إالصالحات ا

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

 نفاق الاستامثري لتحسني البنية التحتية واخلدمات املقدمة للمواطنني.الا

  ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ 
٢٠١٧/٢٠١٦ 

 فعليات
٢٠١٨/٢٠١٧ 

 تقديرات
٢٠١٩/٢٠١٨ 

 موازنة
 ١,٢٣٤,٤٠٧١,٤٢٤,٠٢٠ ٧٣٣,٣٥٠٨١٧,٨٤٧١,٠٣١,٩٤١ إجمالي المصروفات

 ٢٣٩,٩٥٧٢٦٦,٠٩٠ ١٩٨,٤٦٨٢١٣,٧٢١٢٢٥,٥١٣األجور و تعويضات العاملين
 ٤٨,٠٦٤٦٠,١٢٤ ٣١,٢٧٦٣٥,٦٦٢٤٢,٤٥٠ شراء السلع والخدمات

 ٤٣٧,٩٠٨٥٤١,٣٠٥ ١٩٣,٠٠٨٢٤٣,٦٣٥٣١٦,٦٠٢ الفوائد
 ٣٣١,٣٧٦٣٣٢,٢٩١ ١٩٨,٥٦٩٢٠١,٠٢٤٢٧٦,٧١٩ الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

 ٦٥,٧٨٢٧٥,٦٩٩ ٥٠,٢٧٩٥٤,٥٥١٦١,٥١٧ المصروفات األخرى
 ١١١,٣٢٠١٤٨,٥١٢ ٦١,٧٥٠٦٩,٢٥٠١٠٩,١٤١ االستثمارات
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  :ربعة مرتكزاتأ ىف جمال امحلاية الاجامتعية عىل ترتكز سـياسة احلكومة حيث 
 والتشغيل ابعتبارهام خط ادلفاع أالول حملاربة الفقر وحتسني ادلخول.  زايدة معدالت المنو .١
 .التمنية البرشية وبرامج امحلاية والعداةلاملزتايد عىل ٕاجياد مساحة مالية تسمح ابٕالنفاق  .٢
الىت تمتزي ابلكفاءة وتسـهتدف الطبقات الاوىل ابلرعاية ابلرشاكة مع مؤسسات التمنية، مع رفع معدالت  ىف برامج امحلايةالتوسع  .٣

 الاسـهتداف لربامج امحلاية الاجامتعية احلالية.
، وضامن التوزيع اجلغرايف العادل لمتكني اكفة املواطنني من حيصل علهيا املواطن تطوير وحتديث شامل للخدمات أالساسـية اليت .٤

 الاسـتفادة من مثار المنو إالقتصادي.
 نظام التأمني الصحى الشاملنبذة عن 

حتسني املعاشات  ٕاعداد مرشوع نظام جديد للتأمينات إالجامتعية واملعاشات عن طريق وضع نظام تأميىن موحد مجليع املواطنني يساعد عىلمت 

صالح قامئ وأالجور التأمينية هيدف ٕاىل حتقيق العداةل بني ٔاطراف املنظومة، عىل ٔان يكون مموًال ذاتيًا وقادراً عىل إالسـمترار. وجيب ٔان يكون االٕ 

فاظ عىل إالسـتدامة املالية عىل بعض املعايري وأالسس ومن ٔامهها ٔان يكون إالصالح هيلكى وليس جزئيًا قارصاً عىل بعض عنارص النظام فقط، احل

ملقرتح للنظام ؤان يكون ممول ذاتيًا، ٔان يعمل إالصالح عىل حل مشلكة التدهور ىف املسـتوى املعيىش للمؤمن علهيم عند تقاعدمه، مشول إالصالح ا

الىت يغطهيا النظام، وٕاجياد حلول معلية قابةل ملنظومة المتويل واكفة أالخطار املغطاة واملزااي املمنوحة وقيامه عىل دراسة اكتوارية جملموعة أالخطار 

اىل اخلاص هبم عىل خزانة للتطبيق حلل مشالكت العامةل املومسية وغري الرمسية والغري منتظمة لتحفزيمه لٕالشرتاك ىف النظام وختفيف العبء امل

 .ادلوةل

  عىل جانب إاليرادات العامة

ف تعزيز ارتباط ايرادات ادلوةل العامة ابلنشاط الاقتصادي ومبا يتناسب مع القوى اسـهتدا ٢٠١٨/٢٠١٩تسـمتر احلكومة ىف مرشوع موازنة 

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

ىف ضوء النشاط الاقتصادي و. يبية وجعلها أكرث كفاءة ومشوالً والعمل عىل حتسني الادارة الرض  دون املساس ابلطبقات االٔكرث فقرًا يف اجملمتع

مليار جنيه وهو ما ميثل معدل منو سـنوي ٩٨٩ حنو   اىل ٢٠١٩/٢٠١٨والاصالحات املسـهتدفة تصل الايرادات مبرشوع املوازنة أالولية لعام 

ٕاىل  احلصيةل ٕاجاميل ليصل السابق، ابلعام مقارنة% ٢٣.٤ قدرها زايدة ٢٠١٨/٢٠١٩بية ىف من متوقع ان تشهد احلصيةل الرضي و  .%٢١.٦قدره 

عن العام السابق. ويعكس ذكل ىف الاساس جمهودات توسـيع القاعدة الرضيبية  احملىل الناجت من% ٠.٥ احمليل بزايدة قدرها حنو الناجت من% ١٤.٧

وتسـهتدف املوزانة حتصيل ايرادات غري رضيبية من مصادر  ؤسىس للمنظومة الرضيبية ىف مرص.ابٕالضافة اىل تطبيق اجراءات هيلكية لٕالصالح امل

 ومن ٔامه تكل الايرادات:  ٢٠١٨/٢٠١٩مليار جنيه يف عام  ٢١٨خمتلفة تبلغ حنو 

  امليض قدمًا بربانمج الطروحات العامةIPO مليار جنيه  ١٠رها لبعض الرشاكت اململوكة لدلوةل واليت من املتوقع ٔان حتقق حصيةل قد

 .٢٠١٨/٢٠١٩للخزانة يف 

  ٢٠١٨/٢٠١٩مليار جنيه صاىف ارابح رشاكت قطاع أالعامل العام للخزانة ىف عام  ٨.٢اسـهتداف حتويل حنو، 

  مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس ٧.٤اسـهتداف حتويل حنو. 
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   ةالعام إاليرادات جانب عىل الحية اخملطط تنفيذها ىف املوازنةإالجراءات إالصٔامه 

، مع ربط احلصيةل ابلنشاط إالقتصادى، ورفع كفاءة املنشآت إالقتصادية سالمة وحصة تطبيق قانون رضيبة القمية املضافةالتأكد من  -
، وحتفزي ٕانضامم ارشة يف مراحل إالنتاج اخملتلفة املبوختفيف إاللزتامات املالية من خالل تطبيق خصم الرضائب عىل املدخالت املبارشة وغري

تري، إالقتصاد غري الرمسى، وضبط اجملمتع الرضيىب، وتغيري الثقافة الرضيبية يف اجملمتع ، واحلفاظ عىل حقوق املسـهتكل من خالل ٕاصدار الفوا
تياجات أالساسـية ة وعدم فرض ٔاعباء ٕاضافية عىل إالح لرعايوالتأكد ٔان تطبيق املنظومة اجلديدة يراعى امحلاية إالجامتعية للفئات أالوىل اب

 مثل الغذاء، والتعلمي، والصحة، واملواصالت، واخلدمات الثقافية.
: حتديث وتطوير نظم املعلومات، والربط بني املصاحل إاليرادية، ونظم الفحص، والتحصيل تطوير إالدارة الرضيبية من خالل ما يىل -

لاميت والقرارات الىت تضمن ضبط اجملمتع الرضيىب وتوسـيع القاعدة الرضيبية، والرتكزي عىل منافذ سد الهترب إاللكرتوين، وٕاصدار التع
 أالنشطة وىف مقدمهتا املهن احلرة، والرضائب املرتبطة ابلقطاع املاىل.الرضيىب، حتسني ٔاداء احلصيةل الرضيبية من بعض 

 

يف حامية الصناعة الوطنية من املنافسة غري املرشوعة نتيجة الهتريب، وتطبيق قانون الىت تسهم  ٕاسـتكامل ٕاصالحات املنظومة امجلركية -
 تبسـيط وتيسري إالجراءات خلفض التلكفة والوقت ٔامام املسـتوردين، وىف نفس الوقت تشديد العقوبة عىل املهتربني. هبدفجديد للجامرك 

ءة إالدراة الرضيبية، وتطوير نظم املعلومات واحلرص والفحص والتعامل مع من خالل رفع كفاتطوير منظومة الرضائب العقارية عىل املباىن  -
ول، املواطنني ابٕالضافة ٕاىل ٕاسـتكامل إالتفاقات التحاسبية مع الوزارات املعنية بقطاعات أالنشطة إالقتصادية اخملتلفة مثل السـياحة والبرت 

التركيز على اإلصالح اإلدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وسد ثغرات التھرب والتجنب الضريبى، واإللغاء  •
.  التدريجى لإلعفاءات غير المبررة، وزيادة درجة اإلرتباط بين نمو النشاط اإلقتصادى واإليرادات الضريبية

توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية نظراً ألن نسبة الضرائب للناتج المحلى االجمالي بمصر تعد  •
مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ  ٢٠١٦/٢٠١٧إلى  ٢٠١٢/٢٠١٣في المتوسط خالل الفترة من % ١٢.٥(محدودة 

وذلك من خالل استھداف زيادة الضرائب من الجھات غير السيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوى %) ٢٥- ٢٠
%.١ -  ٠.٥قدره نحو  

تعظيم العائد على األصول المملوكة الدولة من خالل تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة •
إتاحة السلع والخدمات ومدخالت االنتاج، والمضي بقوة في برامج اعادة ھيكلة األصول المالية والتعامل مع 

التشابكات بين الجھات، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجاالت االستثمارية وادارة 
.اصول الدولة

تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض اعباء جديدة أو  •
اضافية ولكن قائمة فى االساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر اإليرادات غير 

.الضريبية

بالموازنة ةاإليرادات العام اإلصالح على جانب أولويات سياسات  

تحقيق شراكة حقيقية بين 
المصلحة والممول

الضريبية الفواتير إصدار -

والتحصيل الحصر عمليات ميكنة -

 جھات مع تعاون بروتوكوالت توقيع-
المھنية النقابات مثل مختلفة

توسيع القاعدة الضريبية
 غير الكامنة القوى استغالل-

 رأسھا وعلى االقتصاد فى المستغلة
الحرة المھن أصحاب

 العبء توزيع فى العدالة تحقيق -
المختلفة الدخل شرائح على الضريبى

الرسمى غير االقتصاد ضم -

زيادة الحصيلة وربطھا 
بالنشاط االقتصادي 

 غير جھات من الضرائب زيادة -
 تلك من الضرائب اجمإلى ليصل
 بحلول الناتج من %١١ إلى الجھات

.٢٠٢٠ عام
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العشوائية ودمع موازانت احملافظات لتطوير اخلدمات احمللية الىت تقدهما  علامً ابن القانون يوجه نصف احلصيةل مناصفة بني تطوير املناطق
 للمواطنني.

تنفيذ ٔاجراءات ٕاصالح الهيالك املالية للهيئات إالقتصادية وقطاع أالعامل العام مبا يف ذكل ٕاختاذ ٕاجراءات لتعزيز إاليرادات غري الرضيبية  -
ة مواردها وحتسني موقفها املاىل، حتقيق عائد مناسب عن اخلدمات الىت تقدهما هذه الهيئات والرشاكت يف القطاعات اخملتلفة لزايد

 IPOعامة عىل الاصول اململوكة لدلوةل، واملىض قدمًا بربانمج الطروحات العامة وٕاسستيداء حقوق اخلزانة ال

 برانمج الطروحات العامة -داء حقوق اخلزانة العامة من العوائد عىل أالصول اململوكة لدلوةلياست 

 
 

٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة العام المالى موزعة على األبوابإجمالى اإليرادات   

متوسط

  ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ 
٢٠١٦/٢٠١٧ 

 فعليات
٢٠١٧/٢٠١٨ 

 تقديرات
٢٠١٨/٢٠١٩ 

 موازنة
 ٩٨٩,١٨٨ ٤٦٥,٢٤١٤٩١,٤٨٨٦٥٩,١٨٤٨١٣,٤٠٥ إجمالي االيرادات 

 ٧٧٠,٢٨٠ ٣٠٥,٩٥٧٣٥٢,٣١٥٤٦٢,٠٠٧٦٢٤,١٩٨الضرائب
 ١,١٤١ ٢٥,٤٣٧٣,٥٤٣١٧,٦٨٣١,١٤٣المنح

 ٢١٧,٧٦٧ ١٣٣,٨٤٧١٣٥,٦٣٠١٧٩,٤٩٤١٨٨,٠٦٤ االيرادات األخرى
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 لعامة عىل املدى املتوسطخامسًا: تقديرات املوازنة ا

مما يسامه ىف  ٢٠١٩/٢٠٢٠ عام خالل% ٦.٢ حنو ٕاىل عىل املدى املتوسط لدلوةل العامة ابملوازنة اللكى العجز خفضوزارة املالية سـهتدف ت 

 الهيلكية وإالقتصادية املالية حاتإالصال بني متوازن ٕاقتصادى برانمج تطبيق إالعتبار يف آخذاً  ، إالقتصادى وإالسـتقرار املالية إالسـتدامة حتقيق

 البنية استامثرات عىل إالنفاق وزايدة والصحة، التعلمي جماىل يف خاصة البرشية التمنية برامج  عىل إالنفاق زايدة الوقت نفس وىف تنفيذها املطلوب

 وخاصة إالجامتعية امحلاية برامج عىل إالنفاق دةزاي ٕاىل ابٕالضافة املواطنني، ٔامام أالساسـية العامة اخلدمات مسـتوى يف نقةل لتحقيق أالساسـية

  .املواطن عىل إالقتصادى إالصالح برانمج واآثر عبء لتقليل ابلرعاية أالوىل للفئات

 تقديرات ٕالجامىل النفقات واملوارد عىل املدى املتوسط
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)مليار جنيه(إجمالى اإليرادات والمصروفات 

  إجمالى المصروفات  إجمالى اإليرادات
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وزارة المالية: المصدر

معدل النمو السنوى للمصروفات وااليرادات

إجمالى المصروفات إجمالى اإليرادات
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دين أجھزة الموازنة العامة الكلى  العجز

العجز األولى ودين أجھزة الموازنة العامة          و مستھدفات العجز الكلى
%)نسبة من الناتج المحلى اإلجمالى (
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 تقديرات الاقرتاض وادلين احلكوميني عىل املدى املتوسط

 
 ٢٠١٨/٢٠١٩سادسًا: اخملاطر املالية ملوازنة  
 (خماطر مالية حملية وعاملية):  الاقتصادية الافرتاضاتغري ت

مت ٕاعداد إالفرتاضات إالقتصادية الرئيسـية فقد  -ابلرمغ من توقع تزايد معدالت المنو  إالقتصادى -ىف ضوء اخملاطر احمليطة بتطور ٔاداء إالقتصاد العاملى

حيث ٔان  التحوط والقدرة عىل مواهجة ٔاية ٕاحنرافات عن التقديرات املسـهتدفة،بشلك حذر ومبا يضمن  ٢٠١٨/٢٠١٩ للموازنة العامة للعام املاىل

 وأالسعار العامليةٔاسعار الرصف، والفائدة، معدالت منو إالقتصاد العاملي، التجارة العاملية، وىف هذا إالطار، فٕان ٔاى تغري ىف لك من تأثري التغريات. 

 قد يؤدى ٕاىل النتاجئ التالية:  للنفقط
 

 العاملية:  التجارة
عىل التواىل، مقارنه  ٢٠١٩و ٢٠١٨% خالل عاىم ٣.٩% و٤معدالت منو التجارة العاملية لتحقق حنو  تباطؤوىف نفس السـياق، مفن املتوقع 

. حيث من املتوقع ٔان يؤثر هذا التباطؤ عىل حصيةل إاليرادات العامة خاصة املتحصالت من لك من قناة ٢٠١٧% خالل العام ٤.٢بنحو 

% عىل اجامىل ما يؤول للخزانة ١لرتاجع منو التجارة العاملية بـالسلىب ويقدر أالثر املاىل . يس، والرضائب امجلركية، والرضائب عىل الوارداتالسو 

 .مليون جنيه ٩٨٠العامة من ايرادات قناة السويس بنحو 

 سعر الرصف:
ٔاثناء التنفيذ مقارنة بتقديرات  سعر الرصفزايدة  ى حترك ىفأ ٔان يؤدى  مفن احملمتل ٢٠١٦منذ نومفرب مرنة نظرًا لتبىن مرص سـياسة سعر رصف 

مثل امجلارك واملواد عىل جانب الايرادات واملرصوفات دلوةل لوازنة العامة امل ساسـية ىفأ ٕاىل خماطر عىل عدة بنود  سعر الرصف عند ٕاعداد املوازنة

 والسـندات. ذون البرتولية والغذائية ورضائب البنك املركزى ورضائب االٔ 

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠البيان

متوقعمتوقعموازنة
        ٧١٤،٦٣٧االحتياجات التمويلية للعام المالى   ٦٣٧،٣٨٢          ٦٦٣،٦٣٢          

          ٤٣٨،٥٩٤العجز الكلى  ٣٨٠،٥٨٣            ٣٤٩،٩٥٢            

          ٢٤٣،٧٤٢سداد القروض المحلية  ٢٠٣،٩٠٢            ٢٧٩،٤٧٤            

            ٣٢،٣٠١سداد القروض األجنبية  ٥٢،٨٩٧              ٣٤،٢٠٧              

        ٧١٤،٦٣٧مصادر التمويل    ٦٣٧،٣٨٢          ٦٦٣،٦٣٢          

        ٢٠٣،٤٢٩التمويل الخارجى  ٩٧،٥٧٤             ١٠٠،٠٠٠          

            ٧٠،٠٠٤صندوق النقد الدولى  ٢٢،٥٧٤              ‐                    

          ١٢٨،٠٠٠اصدار سندات دولية  ٧٥،٠٠٠              ١٠٠،٠٠٠            

              ٤،٣٧٥قرض من دولة ألمانيا  ‐                    ‐                    

              ١،٠٥٠قرض من دولة فرنسا  ‐                    ‐                    

        ٥١١،٢٠٨التمويل المحلى  ٥٣٩،٨٠٨          ٥٦٣،٦٣٢          

          ٤٠٩،٦٠٠اصدار أذون خزانة  ٣٢٣،٨٨٥            ٣٠٩،٩٩٨            

          ١٠١،٦٠٨اصدار سندات خزانة  ٢١٥،٩٢٣            ٢٥٣،٦٣٥            

االحتياجات  التمويلية  للعام  المالى  للمدى  المتوسط  (مستھدف)

بالمليون جنيه

وزارة المالية المصدر: 
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 ٣.٠جنيه/لدلوالر عىل املزيان الاوىل للموازنة العامة لدلوةل حنو  ١ومن املتوقع ان يصل صايف أالثر املاىل السلىب لرتاجع اجلنيه امام ادلوالر بنحو 

  .% من الناجت احملىل الاجامىل٠.٠٥مليار جنيه ليرتاجع الفائض الاوىل املسـهتدف بنحو 

 ٔاسعار الفائدة:
 احمللية فائدةقد تتجه دول كثرية ٕاىل تبىن سـياسات نقدية ٕانكامشـية خالل املرحةل املقبةل خلفض معدالت التضخم وهو ما قد يرتتب علية رفع ٔاسعار ال

هو ما نقطة مئوية. أالمر اذلى سـيكون هل  تأثرياً سلبيًا عىل إالقتصاد املرصى ممتثًال ىف نقص جحم املعروض من النقد أالجنىب و  ١٠٠ٕاىل  ٥٠بنحو 

ىف الوقت اذلى تتجه فيه  قد تؤدى السـياسة النقدية التقشفية لٕالدارة أالمريكية ٕاىل تضييق ٔاوضاع المتويل اخلارىج .يضع ضغوط عىل سعر الرصف

تلكفة مرص ٕالصدار سـندات ابلعمةل أالجنبية للوفاء ابحتياجات متويل العجز ىف املوازنة العامة ولتنويع مصادر المتويل، مما ميثل خطر ٕارتفاع 

% خالل العام ٕاىل زايدة فاتورة ١ومن املقدر ٔان يؤدى زايدة متوسط ٔاسعار الفائدة بـ .٢٠١٨/٢٠١٩موازنة العام املاىل  إالقرتاض عن املتوقع يف

 .٢٠١٨/٢٠١٩ عام ىفمليار جنيه  ٥-٤خدمة دين ٔاهجزة املوازنة بنحو 

 أالسعار العاملية للنفط:
 ٢٠١٧عند نفس مسـتوايت الاسعار احملققة خالل الربع أالخري من  ٢٠١٨تشري ٔاحدث التقديرات العاملية توقع اسـتقرار ٔاسعار الربنت العاملية ىف 

دوالر للربميل طبقًا لٔالسعار املسـتقبلية لعقود رشاء الربنت وتوقعات صندوق النقد ادلوىل والعديد من املؤسسات املالية  ٧٠ -٦٠لترتاوح بني 

دوالر/برميل مفن املتوقع ٔان  ١دوالر للربميل، ففي حاةل زايدة سعر الربميل بنحو  ٦٧ادلولية. وبناء عىل ذكل فقد مت ٔاعداد املوازنة ابفرتاض سعر 

صاىف عالقة اخلزانة مع هيئة البرتول بنحو  تدهورع ان يرتتب عىل ذكل ق ٔاثر ماىل سلىب عىل العجز اللكى املسـهتدف حيث انه من املتو يكون ذلكل

أالمر اذلى سـيكون هل مردود سلىب عىل املوازنة العامة لدلوةل من خالل احلد من   ،% من الناجت احملىل ٠.٠٨مليار جنيه واذلى ميثل حنو  ٤

الىت  الارتفاعاتٔاسعار القمح و املواد الغذائية يف ضوء زايدة ينطبق ٔايضًا عىل  أالمر اذلىهو و  .والاجامتعي الرٔاساميلرد املتاحة لتعزيز إالنفاق املوا

 تشهدها أالسعار العاملية مما سـيكون هل تأثري مبارش عىل زايدة خمصصات ادلمع للمواد البرتولية والكهرابء.

 


