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موازنة التنمية البرشية تضع مصلحة املواطن أوالً من خالل إعطاء األولوية لتمويل برامج التعليم والصحة 	 

والتأمني الصحي الشامل

زيادة مخصصات األجور واملعاشات وبرامج الحامية االجتامعية والدعم النقدي 	 

 خلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدالت النمو من خالل زيادة املخصصات الداعمة للنشاط االقتصادي 	 

اإلنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير

 استقرار األوضاع االقتصادية واملالية من خالل خفض الدين إىل 83% من الناتج املحيل وتحقيق 	 

فائض أويل بنحو 2% وخفض العجز الكيل إىل %7.2

الرتكيز عىل اإلصالح اإلداري واملؤسيس، واالقتصاد الرقمي، وامليكنة	 

استقرار املنظومة الرضيبية والجمركية وتعظيم العائد عىل أصول الدولة والتسعري السليم ملدخالت اإلنتاج	 

التوسع يف تطبيق موازنة الربامج واألداء املوجهة لصالح املواطن بهدف تطوير البنية التحتية وتحسني الخدمات العامة	 

1

موازنة التنمية البشرية

موازنة التنمية االقتصادية

2

تحقيــق التــوازن مــا بــني متطلبــات الحاميــة االجتامعيــة والتنميــة البرشيــة يف ضــوء االســتحقاقات الدســتورية واســتمرار 
اإلصالحــات الجذريــة الهيكليــة واملؤسســية

أحــد أهــم التقاريــر التــي تصدرهــا وحــدة الشــفافية واملشــاركة املجتمعيــة بــوزارة املاليــة ضمــن دورة إعــداد املوازنــة العامــة للــدول حيــث 
يتنــاول تقييــم األداء املــايل لإليــرادات العامــة واإلنفــاق العــام بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن التنفيــذ الفعــيل للموازنــة مبــا يعطــى مــؤرش هــام 
عــن مــدى توافــق األداء الفعــيل مــع تحقيــق املســتدفات املاليــة بنهايــة العــام املــايل 2020/2019. كــا يــأيت التقريــر يف إطــار جهــود وزارة 

املاليــة للنهــوض بأطــر الشــفافية واإلفصــاح املــايل واملســاءلة املجتمعيــة وإرشاك املواطــن وإطالعــه عــىل النتائــج االقتصاديــة املحققــة.

ما هو اجلديد يف موازنة 2020/201٩؟

رؤية وزارة املالية املستهدف حتقيقها 
من خالل املوازنة العامة للدولة

1

تعريف التقرير النصف سنوي 
لألداء املايل و االقتصادي

 أهم التوجهات االقتصادية واملالية 
للعام املايل 2020/201٩

اســتمرار تنفيــذ برنامــج اإلصــالح االقتصــادي واالجتامعــي الشــامل الــذي يهــدف إىل دفــع معــدالت النمــو االقتصــادي ومبــا يســمح بخلــق 
ــم اقتصــاد قــوي يحقــق  ــة وإرســاء دعائ ــع العــادل والكــفء ملــوارد الدول ــة ومنتجــة، ويحقــق التوزي ــة وحقيقي ــد فــرص عمــل كافي وتولي
ــة للوصــول  ــكىل ألجهــزة املوازن ــن العــام والعجــز ال ــة يف خفــض نســبة الدي ــط املــايل املتمثل ــة املجتمــع، مــع اســتمرار جهــود الضب رفاهي
بهــم إىل معــدالت منخفضــة وضــان تحقيــق ذلــك مــن خــالل تنفيــذ سياســات وتدابــري إصالحيــة يف مجــال تعظيــم املــوارد الرضيبــة وغــري 
ــوء  ــة يف ض ــة البرشي ــة والتنمي ــة االجتامعي ــات الحامي ــني متطلب ــا ب ــوازن م ــق الت ــن تحقي ــا يضم ــام، ومب ــاق الع ــيد اإلنف ــة وترش الرضيبي

ــة واملؤسســية.  ــة الهيكلي االســتحقاقات الدســتورية واســتمرار اإلصالحــات الجذري
 

كــام تعتــرب موازنــة 2020/20١9 هــي موازنــة التنميــة البرشيــة لتضــع مصلحــة املواطــن أوالً مــن خــالل إعطــاء األولويــة لتمويــل برامــج 
التعليــم والصحــة والتأمــني الصحــي الشــامل لزيــادة مخصصــات األجــور واملعاشــات وبرامــج الحايــة االجتاعيــة والدعــم النقــدي، ومراعــاة 
التــدرج يف تنفيــذ اإلصالحــات بحيــث يتــم مواجهــة التحديــات واملعوقــات األكــر تأثــريا عــىل النشــاط االقتصــادي ومجتمــع األعــال، لزيــادة 
تنافســية االقتصــاد املــرصي وتعزيــز قدرتــه عــىل جــذب االســتثامرات وخاصــة يف القطاعــات التــي تســهم يف توفــري معيشــة كرميــة لألجيــال 

القادمــة بجانــب صياغــة وتنفيــذ برامــج فعالــة يف مجــال الحاميــة والعدالــة االجتامعيــة.

خلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدالت النمو من خالل زيادة املخصصات الداعمة للنشاط االقتصادي اإلنتاجي 
ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.

الحفاظ عىل االستقرار املايل؛ بتحقيق فائض أويل باملوازنة العامة للدولة قدره 2% من الناتج املحيل اإلجايل وخفض 
مستويات الدين العام لنحو 83% من الناتج املحيل اإلجايل خالل 2020/2019

 استمرار جهود تغيري هيكل اإلنفاق العام والتحول من الدعم العيني للدعم النقدي املوجه إىل الفئات واألماكن 
املستهدفة ورفع مستوى الخدمات العامة

عىل جانب التعليم والصحة، الرتكيز عىل متويل برامج إصالح منظومة التعليم وبرامج تحسني الخدمات الصحية 
وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

التوسع يف تطبيق موازنة الربامج واألداء املوجهة لصالح املواطن مبا يضمن تحقيق أكرب استغالل ممكن ملوارد 
الدولة ومبا يحقق أكرب نفع للمجتمع. 

الحفاظ عىل معدالت مرتفعة لإلستثامرات الحكومية لتطوير البنية األساسية، وإستكال تنفيذ املرشوعات القومية 
التنموية التي تهدف إىل خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبني سياسات مالية ورضيبية وشفافة جاذبة لإلستثار.

تحسني اإلدارة الرضيبية من خالل زيادة الفاعلية يف تحصيل املستحقات وتفعيل التحصيل اإللكرتوين مع توسيع القاعدة 
الرضيبية والحد من اإلعفاءات والتهرب الرضيبي وتنويع مصادر اإليرادات غري الرضيبية. 

إيجاد مساحة مالية تسمح باالٕنفاق املتزايد عىل التنمية البرشية وبرامج الحاية والعدالة

الرتكيز عىل اإلصالح اإلداري واملؤسيس، واالقتصاد الرقمي، وامليكنة.
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تستهدف الحكومة خالل العام املايل 2020/2019 خفض العجز الكيل للموازنة إىل 7.2% من الناتج املحيل اإلجايل، مقابل 8.4% يف العام 

املايل 2019/2018، ومقابل9.0% من الناتج املحيل يف 2018/2017، ومقابل عجز كيل اقرتب من 12% من الناتج يف العام املايل 2014/2013. 

كا تستهدف خفض معدل الدين العام إىل 83% من الناتج املحيل اإلجايل وهو ما يتطلب تحقيق فائض أويل قدره 2% من الناتج املحيل 

باإلضافة إىل تحقيق معدل منو اقتصادي يرتاوح بنب 5.7% و 6%. وكذلك استمرار جهود الضبط املايل املتوازن والداعم للنمو والنشاط 

االقتصادي فضال عن املساهمة يف الخفض التدريجي ألعباء خدمة دين أجهزة املوازنة العامة من خالل خفض نسبة الفوائد املسددة إىل 

إجايل مرصوفات وإيرادات املوازنة. 

سياسات الضبط املايل واإلنفاق احلكومي

مستهدفات العجز الكلي ودين أجهزة املوازنة العامة )نسبة من الناجت احمللي اإلجمايل%(

دين أجهزة املوازنة العامةالعجز الكلي

من أهم اإلصالحات على جانب املصروفات العامة

احلماية االجتماعية والعدالة االقتصادية

تستند سياسات اإلنفاق العام مبوازنة 2020/20١9 عىل أساس ترشيد اإلنفاق وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح القاعدة 	 

العريضة من املواطنني مبا يضمن كفاءة اإلنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكر كفاءة وعدالة، فضال عن تحقيق الضبط املايل املستهدف 

ولخفض معدالت الدين العام يف املدى املتوسط من خالل استهداف معدل منو للمرصوفات يقل عن اإليرادات العامة.

 استخدام الفوائض املالية املحققة من تحرير أسعار الطاقة يف زيادة اإلنفاق عىل برامج الحامية االجتامعية مثل إقرار حزمة استثنائية 	 

من الربامج االجتاعية لتخفيف العبء عن املواطنني حيث:

تم رفع الحد األدىن لألجور من ١200 إىل 2000 جنيه شهرياً »

ومتويل أكرب حركة ترقيات يف تاريخ الجهاز اإلداري املرصي بتكلفة تقديرية تبلغ ١.5 مليار جنيه »

باإلضافة إىل إقرار وتنفيذ عالوة دورية بنسبة 7% للمخاطبني بالخدمة املدنية و١0% لغري املخاطبني وبحد ادين 75 جنيها للجميع »

وإقرار عالوة استثنائية لجميع العاملني بالدولة بقيمة ١50 جنيها مراعاة ألوضاع صغار املوظفني والعاملني »

وزيادة املعاشات بنحو ١5% وبحد أدىن ١50 جنيها مع رفع الحد األدىن للمعاش إىل 900 جنيه وهو ما يستفيد منه نحو ١0 مليون  »

صاحب معاش. 

رفع كفاءة نظم املالية إدارة املالية العامة وميكنة املعامالت الحكومية GFMIS ونظم إدارة املخاطر املالية مبا يحقق الضبط املايل.	 

االهتامم بربامج إصالح منظومتي التعليم والصحة وتأهيل الشباب لسوق العمل وتطبيق قانون التأمني الصحي الشامل يف العام املايل 	 

.2020/2019

كا تركز السياسة املالية عىل زيادة االستثامرات الحكومية املمولة من الخزانة العامة للدولة والتي تزيد بنسبة 40% عن العام املايل 	 

السابق لتصل إىل نحو 140 مليار جنيه، مقابل 100 مليار جنيه يف 2019/2018

تحرص الحكومة املرصية عىل زيادة األموال املخصصة لإلنفاق عىل برامج الحامية 

االجتامعية مبوازنة العام املايل 2020/20١9 خاصة برامج دعم السلع التموينية، واإلسكان 

االجتاعي، وبرامج الدعم النقدي غري املرشوط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحاية 

االجتاعية للمترضرين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية املدرسية، وبرامج التأمينات 

االجتاعية، وبرامج حاية وتأهيل ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة، وتطوير الخدمات 

املقدمة من خالل املؤسسات التأهيلية املختلفة. باإلضافة إىل زيادة مخصصات التعليم 

والصحة عىل حساب خفض اإلنفاق عىل دعومات الطاقة. كام تستهدف وزارة املالية يف كل 

مرشوعاتها تحسني مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني، وإرساء دعائم الحوكمة املالية 

واإلدارية من خالل التحول الرقمي وتطوير البيئة الترشيعية، وتأهيل الكوادر البرشية.
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ما مدى انعكاس هذه اإلصالحات على 
األداء االقتصادي واملايل خالل النصف 

األول من العام املايل 2020/201٩؟ 

بعض املؤشرات األولية التي تشري إىل بدء تعايف االقتصاد ومن ضمنها :

قفزت اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية العميقة التي نفذتها الحكومة برتتيب مرص يف معظم املؤرشات االقتصادية الدولية، حيث ارتفع 

معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة املوازنة العامة للناتج املحيل اإلجاميل، وكذلك عجز املوازنة العامة، موضًحا أن مرص جاءت يف 

املركز الثاين عىل مستوى الدول الناشئة يف مؤرش »امليزان األويل« بعد تحويلها نسبة العجز إىل فائض أويل بنسبة 2% من الناتج املحيل، 

واألول عىل مستوى الدول الناشئة يف مؤرش خفض املديونية بعد نجاحها يف خفض دين أجهزة املوازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١8% 

يف عامني فقط، لتصل النسبة إىل نحو 90%، ونتوقع خفضها مرة أخرى إىل 83% يف يونيه 2020، وحققت مرص أيًضا أعىل معدل منو يف 

املنطقة العربية بنسبة 5,6%، خالل العام املايل 20١9/20١8

سجل مؤرش مديري املشرتيات 47.9 نقطة يف نوفمرب 20١9، مقارنة بأدىن مستوى له يف خمس سنوات عند 41.8 يف نوفمرب 2016

ارتفع معدل النمو إىل 5.6% يف الربع األول من عام 20١9، مقارنة بـ 2.9% يف 2014، وهو أعىل معدل منو تم تحقيقه منذ األزمة العاملية 	 

املالية عام 2008 

تراجع معدل البطالة إىل 7.5% يف يونيو 20١9 مقارنة بــ ١3.3% يف 20١4 )وهو أقل معدل له منذ عام 2009(	 

معدل البطالة

(%
)

٦

٨

١١

١٣

١٥

 2015/2016

فعيل
  2016/2017

فعيل
 2017/2018

فعيل
 2018/2019

فعيل
 2019/2020

تقديري
 2020/2021

مستهدف
 2021/2022

١٢٫٥

١٢٫٠

٩٫٩

٨٫٩

٨٫٠

٧٫٥

معدل البطالة

٦

٨

١١

١٣

١٥

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

١٢٫٥

١٢٫٠

٩٫٩

٨٫٩

٨٫٠

معدل النمو

(%
)

٤

٥

٦

٧

٨

 2015/2016

فعيل

  2016/2017

فعيل

 2017/2018

فعيل

 2018/2019

فعيل

2019/2020 الربع االول  

تقديري

٤٫٣
٤٫٢

٥٫٣

٥٫٦ ٥٫٦
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ارتفع مؤرش اإلنتاج الصناعي للصناعات التحويلية واالستخراجية ليحقق معدل زيادة ملحوظة بلغ ١3.6% عىل أساس سنوي مسجالً 	 

131.2 نقطة يف الربع األول من العام املايل 2020/2019، مقابل مؤرش منخفض عند 115.5 نقطة منذ خمس سنوات خالل الربع األول من 

العام املايل 2016/2015.

ارتفع صايف االحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دوالر يف ديسمرب 20١9، مقارنة بـأدىن مستوى له عند 12.1 مليار 	 

دوالر يف نهاية يونيو 2016.

فيام يخص مؤرشات البورصة املرصية، فقد ارتفع مؤرش EGX-30 بنحو 0.8% ليحقق 13,961.56 نقطة خالل شهر ديسمرب 2019، مقارنة 	 

مبستواه املحقق يف الشهر السابق والذي بلغ 13,849.46 نقطة. 

وقد حظي االقتصاد املرصي بإشادة معظم املنظامت املالية والتنموية الدولية تأكيداً عىل نجاح الحكومة املرصية يف تنفيذ برنامج 	 

اإلصالح الشامل

 كام أصبحت مرص، وفًقا ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية »أنكتاد«، األكر جذبًا لالستثار األجنبي املبارش يف أفريقيا خالل النصف 	 

األول من عام 2019

وقد انعكس كل ما سبق عىل التصنيف السيادي لالقتصاد املرصي. حيث كان هناك تحسًنا إيجابًيا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف 	 

السيادي لالقتصاد املرصي، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف االئتامنية

أهم املالمح الرئيسية لألداء املايل خالل 
النصف األول من 2020/201٩ 

تأىت النتائج األتية يف ضوء استمرار تحسن النشاط االقتصادي واستمرار الحكومة يف تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل، حيث تم اقرار 
معظم االجراءات املالية املستهدفة باملوازنة يف بداية العام املايل )يونيو/يوليو 2019(، وعىل رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة )مواد برتولية 

وكهرباء(، واقرار تعديالت قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الرضيبة القطعية عىل التبغ والسجائر، وإعادة تقييم اإلعفاءات ضمن الرضيبة 
العقارية، مراجعة قامئة اإلعفاءات لرضيبة القيمة املضافة، وإقرار قانون جديد للجارك.

ملخص األداء املايل خالل النصف األول من العام املايل 2020/201٩

الصورة اإلجاملية - ملخص عرض املوازنة العامة للدولة

البيان
)مليار جنيه(

معدل النمو )%(20١6/20١720١7/20١820١8/20١920١9/2020

0.50%2١9.8302.5388.3390.١إجاميل اإليرادات

14.43828.40.5معدل النمو

0.10%154.6248.8303.9304إيرادات رضيبية

56%0.30.10.50.8املنح

2%6553.683.885.6إيرادات غري رضيبية

8%389.6487.7574.362١.7إجاميل املرصوفات

102517.78.2معدل النمو

12%107.6114131.2147.2األجور وتعويضات العاملني

7%1617.628.530.5رشاء السلع والخدمات

29%135.3173.2207.5267.2الفوائد

 الدعم واملنح 
واملزايا اإلجتاعية

74.5112.5112.575.6%32-

-5%29.136.53937.1املرصوفات األخرى

رشاء األصول غري املالية 
)االستثارات(

27.13455.764.1%15

24%١69.8١85.2١8623١.6العجز النقدي

692%4.82.١0.75.2صايف حيازة األصول املالية

27%١74.6١87.3١86.7236.7العجز الكيل

مالحظــــات

46.60%-30.5-39.3١4.١20.8العجز األويل

-0.5-1.10.30.4نسبة إىل الناتج املحيل

املصدر: وزارة املالية

Amira
Stamp
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امليزان األويل نسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل

٪٢٫٠-

٪١٫٥-

٪١٫٠-

٪٠٫٥-

٪٠٫٠

٪٠٫٥

يوليو - ديسمرب 
16/15

يوليو - ديسمرب 
17/16

يوليو - ديسمرب 
18/17

يوليو - ديسمرب  
19/18

يوليو - ديسمرب 
20/19

٪٠٫٤٪٠٫٥

٪٠٫٣-

٪١٫١-

٪٢٫٠-

زيادة طفيفة يف نسبة العجز الكيل للناتج لتحقق 3.8% مقارنة بنحو 3.6% من الناتج خالل نفس الفرتة من العام السابق ومقابل متوسط 	 
بلغ 3.8% من الناتج خالل الثالث سنوات املاضية.

إرتفاع جملة إيرادات املوازنة بنحو %0.5	 

حيث ارتفعت الحصيلة الرضيبية من الجهات غري السيادية بنحو 8.3% لتحقق نحو 253 مليار جنيه »

بينام مل ترتفع حصيلة الرضائب من الجهات السيادية يف ضوء تأثر الحصيلة من الجهات السيادية والرضائب املرتبطة باإلستهالك  »

متأثرة بإرتفاع قيمة الجنيه أمام الدوالر ولتمويل بعض املرشوعات

إرتفاع حصيلة رضائب النشاط التجاري والصناعي بنحو %22 »

إرتفاع حصيلة الرضيبة عىل أرباح باقي الرشكات بـ %47 »

إرتفاع حصيلة الرضيبة عىل املهن الحرة بـ ١6.0% »

إرتفاع الحصيلة من الرضائب عىل املرتبات املحلية بـ %24 »

إرتفاع معدل النمو السنوي للمرصوفات الحكومية بنحو 8.2 وهو أقل معدل منو سنوي خالل السنوات الثالث املاضية عىل الرغم من 	 
سداد كافة التزامات الخزانة للعاملني بالدولة

قامت الحكومة يف يوليو 2019 باإلعالن وتنفيذ حزمة اإلجراءات االجتامعية الشاملة للعام الحايل بتكلفة أكر من 65 مليار جنيه حيث 	 
تضمنت زيادة الحد األدىن لألجر الشامل للعاملني بالدولة، وزيادة املعاشات، وزيادة أعداد املستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، واجراء 

اكرب عملية ترقيات يف الجهاز اإلداري لزيادة دخول املوظفني ورفع قدرتهم الرشائية. وقد إرتفع اإلنفاق عىل التعليم بنحو 14%، والصحة 
بـ20%، ومخصصات األغذية بـ13%، ومخصصات الصيانة بـ%18.

بلغت جملة االستثامرات الحكومية خالل الفرتة يوليو - ديسمرب 20١9 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليار استثامرات ممولة من 	 
الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 4١% عن العام السابق. كام ارتفعت مخصصات رشاء السلع والخدمات بـ 7.2% خالل يوليو - ديسمرب 20١9 

بسبب ارتفاع نفقات الصيانة بـ ١8% مقارنة بنفس الفرتة من العام السابق.

ساهم استمرار تحسن املؤرشات املالية وتحقيق فائض أويل بجانب إجراء التسوية املالية بني الخزانة وصناديق املعاشات يف استمرار 	 
انخفاض نسبة دين أجهزة املوازنة للناتج املحيل إىل 77.6% يف نوفمرب 20١9 مقارنة بــ 90.3% يف يونيو 2019، ومن املتوقع أن تصل نسبة 

مديونية أجهزة املوازنة للناتج إىل 83% يف يونيو 2020

استمرار تحقيق فائض أويل للعام الثاين عىل التوايل محققاً نحو 30.5 مليار جنيه )0.5% من الناتج( خالل النصف األول من العام املايل 	 
الحايل لريتفع مبعدل منو 46% مقارنة بفائض أويل قدره 20.8 مليار جنيه )0.4% من الناتج( خالل نفس الفرتة من العام السابق، وتحقيق 

فائض أويل بلغ 2% من الناتج املحيل بنهاية العام املايل 2019/2018 مقارنة بعجز أويل قدره 3.9% عام 2014/2013.
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أداء بعض بنود املرصوفات التي تدعم الحامية االجتامعية خالل الفرتة يوليو - ديسمرب 20١9

أداء بعض بنود املرصوفات التي تدعم النمو االقتصادي خالل الفرتة يوليو - ديسمرب من العام

معدل النمويوليو - ديسمرب

20١7/20١820١8/20١920١9/2020)%(

9.90%١54,454١75,3١4١92,743بعض برامج الحامية اإلجتامعية وأهمها:

3.١0%3.30%3.50%نسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل )%(

12.20%114,032131,161147,224األجور وتعويضات العاملني

2.30%23,25824,36624,927دعم السلع التموينية

4.70%2,4134,2284,426مخصصات رشاء األدوية

29.30%7361,0891,408التأمني الصحي واألدوية

24.60%3,4822,5793,213نفقات عالج مواطني جمهورية مرص العربية

15.90%6401,6071,862مخصصات التغذية )تتضمن تغذية املدارس(

-00431دعم إسكان محدودي الدخل

معدل النمويوليو - ديسمرب

20١7/20١820١8/20١920١9/2020)%(

25.00%65,278١00,676١25,879بعض مخصصات تعزيز النمو االقتصادي وأهمها:

2.00%١.90%١.50%نسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل )%(

18.10%2,7244,0204,747مخصصات الصيانة

-3.60%5971,4651,412مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات

14.90%33,97655,73064,054إجاميل االستثامرات، ومنها

41.10%27,98239,46255,666استثامرات ممولة بعجز

ما تأثري األداء الفعلي للنصف األول من العام املايل  
2020/201٩  على املواطن 

ارتفعت نسبة االنفاق عىل 
الصحة بنحو 20% عن الفرتة 

نفسها من العام املايض.

ارتفعت نسبة االنفاق عىل 
التعليم بنحو 14% عن الفرتة 

نفسها من العام املايض. 

ارتفعت نسبة االنفاق عىل 
مخصصات األغذية بنحو 
 15.9% عن الفرتة نفسها 

من العام املايض.

بلغت نسبة االنفاق 
ارتفاعاً قدره 29.3% عن 
الفرتة نفسها من العام 

املايض.

األغذيةالتعليمالصحة
 برنامج 

التأمني الصحي

بلغت نسبة االنفاق ارتفاعاً 
قدره 15.9% عن الفرتة نفسها 

من العام املايض.

بسداد الخزانة املبكر لنحو 33 مليار 
جنيه )0.56% من الناتج( لصالح 

صناديق املعاشات وهي متثل كامل 
مستحقات الفوائد لصالح الصناديق 
للعام بأكمله. باإلضافة إىل توفري ما 
يزيد عن 80 مليار جنية لصناديق 

املعاشات كجزء من التسوية املخصصة 
 لهذا العام بقيمة 160.5 مليار 

جنيه. 

بلغت نسبة االنفاق عىل 
ارتفاعاً قدره 4.7% عن الفرتة 

نفسها من العام املايض.

بلغت نسبة االنفاق 
ارتفاعاً قدره 3.3% عن 
الفرتة نفسها من العام 

املايض.

ارتفعت نسبة االنفاق 
بنحو 18% عن الفرتة 

نفسها من العام املايض.

  انفاق 431 
مليون جنيه.

سداد قيمة شهادات قناة 
السويس وقت استحقاقها 
بقيمة تقرتب من 60 مليار 

جنيه.

دعم إسكان 
حمدودي الدخل

قناة السويس

شراء األدوية
 دعم

 السلع التموينية

خمصصات 
الصيانة

 برنامج
 التغذية املدرسية

صناديق 
املعاشات
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تستهدف خطة الوزارة لتحديث منظومة اإلدارة الرضيبية تبسيط اإلجراءات وميكنتها، وتوسيع القاعدة الرضيبية، ودمج االقتصاد غري الرسمي يف االقتصاد الرسمي، 
ومكافحة التهرب الرضيبي، عىل النحو الذي يؤدى إىل تعظيم اإليرادات العامة للدولة وزيادة أوجه اإلنفاق عىل الصحة والتعليم وبرامج الحاية االجتاعية خاصة 

للفئات األوىل بالرعاية.  

حققت إيرادات خالل النصف األول من العام املايل الحايل تبلغ 390,1 مليار جنيه بنسبة منو 5,% عن العام املايل السابق، الفتًا إىل أن هذا االرتفاع يأيت رغم تراجع 
قيمة املنح التي تلقتها مرص من الخارج، التي سجلت 800 مليون جنيه فقط يف النصف األول من العام املايل الحايل مقابل 2700 مليون جنيه يف نفس الفرتة من 

العام املايل 2015/ 2016

بلغت نسبة اإليرادات املحققة إىل املستهدف نحو 34.4% خالل النصف األول من عام 2020/20١9 حيث تتوافق هذه النسب مع املتوسطات التاريخية املحقق 
خالل األربع سنوات السابقة

حققت اإليرادات من رضيبة القيمة املضافة 38% من املستهدف	 

 حققت الرضائب عىل الدخول 35% من املستهدف	 

حققت الرضائب عىل املمتلكات 40% من املستهدف	 

حققت الرضائب من التجارة الدولية 36% من املستهدف	 

حققت فوائض وأرباح الهيئات االقتصادية املحولة إىل الخزانة العامة ارتفاع قدره 30% عن الفرتة نفسها من العام املايل املايض.	 

حققت إيرادات قطاع الروة التعدينية ارتفاع قدره 2.9% عن الفرتة نفسها من العام املايل املايض.	 

تستهدف خطة الوزارة لتحديث منظومة اإلدارة الرضيبية تبسيط اإلجراءات وميكنتها ما يؤدي إيل إيجاد مساحة مالية أوسع تسمح بزيادة أوجه اإلنفاق عىل 
الصحة والتعليم وبرامج الحاية االجتاعية خاصة للفئات األوىل بالرعاية

بلغت النسبة املحققة من املرصوفات 39.5% من املستهدف 	 

بلغت النسبة املحققة من اإلنفاق عىل األجور 49% من املستهدف 	 

بلغت النسبة املحققة من اإلنفاق عىل رشاء السلع والخدمات 4١% من املستهدف 	 

بلغت النسبة املحققة من اإلنفاق عىل الدعم واملنح واملزايا اإلجتاعية 23% من املستهدف 	 

بلغت النسبة املحقق من اإلنفاق عىل رشاء األصول غري املالية )االستثارات املمولة من الخزانة العامة للدولة( 40% من املستهدف 	 

على جانب املصروفات:على جانب اإليرادات:
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 تطور حصيلة االيرادات السيادية وغري السيادية مليار جنيه

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

يوليو -ديسمرب  

2012/2011

يوليو -ديسمرب  

2013/2012

يوليو -ديسمرب  

2014/2013

يوليو -ديسمرب  

2015/2014

يوليو -ديسمرب  

2016/2015

يوليو -ديسمرب  

2017/2016

يوليو -ديسمرب 

2018/2017

يوليو -ديسمرب 

2019/2018

يوليو -ديسمرب 

2020/2019

٣٩٠٫١٥٤٢٣٨٨٫٢٦٢٦

٣٠٢٫٤٧٦٢

٢١٩٫٨٤٧٨
١٩٢٫١٦٧٨

١٦٣٫٥٦٢٧
١٧٥٫٤٣٢٢

١٥٢٫٩١٠٥

١١٦٫٦٢٠٩

٣١٨٫٧٣٠٤٢٩٨٫١١٣٨

٢١٦٫٥٦٩١

١٥٤٫١٥١٨
١٢٧٫٩٧٠٤

١١٦٫٩٣٨٢١٢٣٫٧٥٣٣٨٤٫٩٥١٤

٧٠٫٤٧٦٤

٧١٫٤٢٣٨٩٠٫١٤٨٨٨٥٫٩٠٧١٦٥٫٦٩٦٦٤٫١٩٧٤٤٦٫٦٢٤٥٥١٫٦٧٨٩٦٧٫٩٥٩١٤٦٫١٤٤٥
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هل سيساعد اآلداء احملقق خالل الستة شهور األوىل يف 
حتقيق املستدفات املالية بنهاية العام املايل 20/1٩  أهم اإلصالحات املؤسسية والتشريعية 

تركز جهود وزارة املالية عىل إحداث إصالح ترشيعي يصاحب اإلصالح الهيكيل للنهوض بالجهاز اإلداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر 
الحوكمة وتحسني الخدمات املقدمة للمواطنني. 

مبتابعة مؤرشات أداء النصف األول من العام املايل الحايل، يتالحظ إستمرار إستجابة مؤرشات األداء املايل واالقتصادي لإلصالحات املالية 
واإلجتامعية املطبقة، ومام يؤكد عىل امكانية تحقيق املستهدفات املالية بنهاية العام املايل الحايل، ومام يؤكد عىل التزام الدولة بإستكامل 

مسرية اإلصالح بإرصار وعزم للنهوض باالقتصاد املرصي إىل املكانة التي يستحقها. كام سيساند يف تحقيق ذلك عدد من العوامل الهامة خالل 
العام املايل الحايل وعىل رأسها؛ إستمرار تحقيق فائض أويل يف املوازنة العامة للدولة بلغ نحو 30.5 مليار جنيه )0.5% من الناتج املحيل 

اإلجاميل( خالل يوليو - ديسمرب 2020/20١9. وتحقيق زيادة طفيفة يف نسبة العجز الكيل للناتج املحيل إىل نحو 3.8% مقارنة بـ 3.6% من 
الناتج خالل نفس الفرتة من العام السابق ومقابل متوسط بلغ 3.8% من الناتج خالل الثالث سنوات املاضية. حيث كان العجز الكيل املحقق 

متضمناً إجراءات معجلة متت بسداد الخزانة املبكر لنحو 33 مليار جنيه )0.56% من الناتج( لصالح صناديق املعاشات وهي متثل كامل 
مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله. كام تم إستدعاء بعض السندات صفرية الكوبون بقيمة ١6 مليار جنيه لإلستفادة من 

إنخفاض أسعار الفائدة. كام قامت وزارة املالية بتوفري متويل خالل النصف األول من العام املايل الحايل لسداد قيمة شهادات قناة السويس 
وقت استحقاقها بقيمة تقرتب من 60 مليار جنيه، باإلضافة إىل توفري ما يزيد عن 40 مليار جنيه لرشاء شحنات إضافية تلبي احتياجات 

البالد من املواد البرتولية ولتكوين مخزون اسرتاتيجي من املواد البرتولية وللمساهمة يف فض التشابكات املالية بني قطاعي البرتول 
والكهرباء. كام قامت وزارة املالية بتوفري ما يزيد عن 80 مليار جنية لصناديق املعاشات كجزء من التسوية املخصصة لهذا العام بقيمة  

١60.5 مليار جنية.

األمر الذي يشري إىل أنه بالرغم من األعباء اإلستثنائية إستطاعت املوازنة العامة للدولة تحمل جزء كبري من تلك األعباء خالل الستة 
أشهر األوىل من التنفيذ الفعيل وأن هذا األمر مل يكن له تأثري ملحوظ عىل نتائج العجز املايل الكيل املحقق مام يربهن عىل مدى إستدامة 
اإلجراءات اإلصالح املايل املطبقة لدفع معدالت النمو االقتصادي وتحقيق فائض مايل أويل، حيث قد ساعد يف تحقيق ذلك جهود اإلصالح 
املايل املطبقة لتعظيم موارد الدولة، وترشيد اإلنفاق العام وإعادة توجيهه للقطاعات اإلنتاجية والتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية 

والخدمات العامة التي يتلقاها املواطنني.  

إطالق الحملة الوطنية لبناء الوعي 
الرضيبي يف إطار رفع كفاءة التحصيل 

الرضيبي، وإرساء العدالة الرضيبية وإعداد 
مرشوع قانون يلزم مجتمع األعال بإصدار 

الفاتورة الرضيبية املميكنة إىل جانب 
توحيد اإلجراءات الرضيبية فيا يتعلق 

برضائب الدخل والقيمة املضافة.

موافقة مجلس الوزراء عىل مرشوع 
قانون »إنهاء املنازعات وتعديل بعض 
أحكام الرضيبة عىل الدخل« وإحالته 

إىل مجلس النواب. مينح مرشوع القانون 
الجديد املمولني فرصة جديدة لالتفاق 

مع اإلدارة الرضيبية عىل إنهاء املنازعات 
يف املرحلة اإلدارية دون انتظار اإلجراءات 

الرضيبية الطويلة باللجوء للمحاكم.

انضام مرص إىل »إعالن ياوندي« الذي 
تنص مبادئه عىل تعزيز الشفافية املالية، 
ومكافحة التهرب واالزدواج الرضيبي، 

والتدفقات املالية غري املرشوعة بالدول 
األفريقية األعضاء. كا يضمن »إعالن 

ياوندي« االستغالل األمثل لفرص التعاون 
األفريقي والدويل يف تعظيم اإليرادات 

املحلية للدول األعضاء.

إصدار قانون تنظيم املدفوعات 
غري النقدية.

ضم 4 آالف مكتب بريد بالقاهرة 
واملحافظات، إىل منظومة تحصيل 
املستحقات الحكومية إلكرتونًيا؛ مبا 
يُسهم يف رسعة اكتال املنظومة عىل 

النحو الذي يُحقق أهداف الشمول املايل؛ 
لتيسري حصول املواطنني عىل الخدمات 

الحكومية بقيمتها الفعلية؛ وذلك يف إطار 
خطة الدولة للتحول الرقمي وفًقا لرؤية 

»مرص 2030«

إصدار قرار بشأن قواعد وإجراءات 
تحصيل ورد الرضيبة املستحقة عىل غري 

املقيمني عىل عوائد أذون وسندات الخزانة 
مبا يساعد يف تسهيل وتنظيم عملية رد 

الرضيبة املستقطعة من املنبع أو اسرتداد 
الفرق الناتج عن سعر االتفاقية املربمة بني 
مرص والدول األخرى، وذلك لغري املقيمني 
ممن ليس لهم منشأة دامئة داخل مرص.

إضافة مادة جديدة لالئحة التنفيذية 
لقانون القيمة املضافة، بغرض تيسري 

إجراءات رد الرضيبة والتعجيل بها لحني 
استكال املستندات، بم يسهم يف إرساء 

دعائم الثقة مع املمولني الجادين.

إدراج »النافذة الواحدة« ضمن املرشوع 
القومي للتحول الرقمي لتعزيز البنية 
التحتية الرقمية للتجارة الخارجية مبا 

يسهم يف تقليص زمن اإلفراج الجمريك، 
وخفض تكاليف التخليص الجمريك. كا 

بدأ تطبيق اإلفراج بنظام »املسار األخرض« 
باملوانئ واملنافذ الجمركية للرشكات 

امللتزمة املسجلة باإلدارة املركزية للفاعل 
االقتصادي، ما يسهم يف خفض تكلفة 
السلع وأسعار بيعها يف األسواق املحلية.

إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم 
التعاقدات التي تربمها الجهات العامة مبا 
يواكب التغريات االقتصادية واالجتاعية 

التي تشهدها مرص يف إطار تطوير منظومة 
التعاقدات الحكومية. تستهدف الالئحة 
التنفيذية تحقيق النمو املتوازن جغرافياً 

وقطاعياً وبيئياً، ومنع املارسات االحتكارية 
مع مراعاة االتزان املايل والتجاري، وضبط 

آليات السوق. 

افتتاح ثالث مراكز رضيبية وجمركية 
مدمجة، بحيث يتم سداد كافة املستحقات 
الرضيبية »الرضيبة عىل الدخل، ورضيبة 

القيمة املضافة، والرضائب العقارية، 
والرسوم الجمركية« عرب مراكز موحدة 

بهدف خفض الوقت الالزم لدفع الرضائب 
تيسرياً عىل املمولني. 

مرشوع قانون تنمية الرشكات املتوسطة 
والصغرية ومتناهية الصغر. ليتضمن 

توفيق أوضاع الرشكات املتوسطة والصغرية 
ومتناهية الصغر التي تعمل يف االقتصاد 
الغري رسمي، باإلضافة إىل تحديد الرضيبة 
املستحقة عىل تلك الرشكات مبا ال يتجاوز 

حجم أعالها. 

إنشاء وحدات متخصصة داخل وزارة 
املالية للتعامل مع املخاطر املالية 

للموازنة.

قانون تبسيط وتوحيد اإلجراءات 
الرضيبية للدخل والقيمة املضافة.

تفعيل قانون الرضائب عىل 
املهن الحرة.

السعي نحو إصدار اسرتاتيجية اإليرادات 
متوسطة األجل لتعظيم املوارد باملوازنة 

العامة للدولة.



تم إعداد هذه الوثيقة بدعم كل من وحدة التواصل والسياسات املجتمعية باليونيسف. 
وتجدر اإلشارة إىل أن جميع املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي مسئولية وزارة 
املالية املرصية وحدها حيث أنها املصدر الرئييس لجميع مخصصات ميزانية الدولة 

للسنة املالية 2020-2019

للمزيد من املعلومات، تابعنا عىل الصفحة الرسمية لوزارة املالية

أو من خالل موقع شفافية املوازنة
http://budget.gov.eg

/MOF.Egypt


