جمھورية مصر العربية
وزارة المالية

البيان المالي التمھيدى
لمشروع الموازنة العامة للدولة
للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨

١

ﺟﺪول اﶈﺘﻮايت
ٔاو ًﻻ :اﻟﺮؤﻳﺔ .........ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ إﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺴـﺘﺪام وﺗﻮزﻳﻊ ﲦﺎر اﻟﳮﻮ ﺑﺸﲁ ﻋﺎدل وﻛﻒء
اثﻧﻴ ًﺎ :ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﰀ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﺴـﳤﺪف ﻟﻌﺎم ٢٠١٩/٢٠١٨
 ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻰ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻮاﻃﻦ -اﻟﻨﺘﺎﰀ اﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﳎﺎل اﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ )اﻟﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ(

اثﻟﺜ ًﺎ :ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﳬﻴﺔ واﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨وﺗﺎٔﺛﲑﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﻮازﻧﺔ
ٔ .١اداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ
ٔ .٢اﱒ اﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
 .٣ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎةل
 .٤ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﱉ
راﺑﻌ ًﺎٔ :اﱒ ﺗﻮهجﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ٢٠١٩/٢٠١٨
 .١ﺳـﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻋﲆ ﺟﺎب اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
 ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻻٕﺟﲈﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﻮارد ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ -ﺗﻘﺪﻳﺮات الاﻗﱰاض وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺳﺎدﺳ ًﺎ :اخملﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ٢٠١٩/٢٠١٨

٢

ٔاو ًﻻ :اﻟﺮؤﻳﺔ ..ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ إﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺴـﺘﺪام وﺗﻮزﻳﻊ ﲦﺎر
اﻟﳮﻮ ﺑﺸﲁ ﻋﺎدل وﻛﻒء
ﺗﺴـﳤﺪف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳉﺪﻳﺪ
 ٢٠١٩/٢٠١٨ﻣﻮاﺻةل هجﻮدﻫﺎ واﻟﱴ ﺑﺪ ٔات ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠١٦
ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﳮﻴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣةل وﲢﻔﲒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ﲟﺎ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﲁ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻻٕﺟامتﻋﻰ .وﳝﺜﻞ
ﺗﺮﺳـﻴﺦ اﻟﳮﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى وﺗﻮزﻳﻊ ﲦﺎرﻩ ﻋﲆ اﶺﻴﻊ ٔاوﻟﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰱ
ﻗﺮارات اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣةل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﻴﺚ إﻧﻄﻮت اﻟﻔﱰة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ إﺟﺮاءات ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻٕﺟﺮاءات اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ .وﺗﺪرك ادلوةل ﺑﻴﻘﲔ ﺑﺎٔن اﳉﺰء
ا ٔﻻﱒ ﻣﻦ ﺣﺼﺎد ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺎٔﺳﻴﺲ ﳋﻄﻮات
اثﺑﺘﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ ٔاﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎﻩ وﻣﺴـﺘﻮى
ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﴫﻳﲔ.

منطلقات السياسة المالية

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

- ٢زيادة الموارد من خالل توسيع قاعدة االيرادات
الضريبية وغير الضريبية وربطھا بالنشاط
االقتصادي.
-٣رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات االنفاق العام
لصالح القاعدة العريضة من المواطنين وإتباع
سياسات توزيعية وحمائية أكثر كفاءة وعدالة سواء
من الناحية الجغرافية أو من حيث اإلستھداف.

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

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

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

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

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

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

ضبط واستقرار األسعار
• خفض معدل التضخم إلى  %١٠فى  ٢٠١٩/٢٠١٨والوصول به إلى أقل من ذلك فى المدى المتوسط.
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وﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﲢﻘﻴﻖ اﺳـﺘﻘﺮار ﰲ ﻣﺆﴍات الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻰ ﻟﻀﲈن اﺗﺴﺎق وﺗﲀﻣﻞ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ وﲟﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴـﺘﻘﺮة ﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ
ﰲ أداء وﻗﺪرة الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي ﻋﲆ ﺟﺬب ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘامثر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﳮﻴﺔ ﺷﺎﻣةل.
 .٢اﻟﺘﺪرج ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲝﻴﺚ ﻳﱲ داﲚ ًﺎ اﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ أﱒ اﻟﺘﺤﺪايت اﻟﻘﺎﲚﺔ وﻣﻮاهجﺔ اﻟﺘﺤﺪايت واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻻٔﻛﱶ ﺗﺎٔﺛﲑاً ﻋﲆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى
وﳎﳣﻊ ا ٔﻻﻋﲈل ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ٔاﳘﻴﺔ ﺿﲈن ﻋﺪاةل ﺗﻮزﻳﻊ ٔاﻋﺒﺎء وﲦﺎر ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﶺﻴﻊ ﺧﻼل ٔاﻗﻞ ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ
ﲜﺪوى وﻋﺎﺋﺪ اﻻٕﺻﻼح.
 .٣ﺗﺒﲎ وﺗﻌﺰﻳﺰ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﳫﻴﺔ ﺗﻌﳣﺪ ﻋﲆ اﳚﺎد ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﲁ الاﻗﺘﺼﺎد وﲥﺪف ٕاﱃ زايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻٕﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﻓﻊ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲜﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴـﺒﻮﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﰻ اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﳮﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﳫﻔﺔ اﻻٕﻧﺘﺎج،
وزايدة اﳌﻮارد اﳌﻮهجﺔ ٔﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ والاﺳﺘامثر .ﻛﲈ ﻳﺴـﳤﺪف اﻟﱪانﻣﺞ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺼﺎدر ﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻻﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺒﲑة.
 .٤اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﳚﺎد ﺷـﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎةل واﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ ﺣﲈﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت الاﻗﻞ دﺧ ًﻼ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﰀ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﺴـﳤﺪف ﻟﻌﺎم ٢٠١٩/٢٠١٨
ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ابٕﻋﺪاد ﺑﺮانﻣﺞ وﻃﲎ ﻟ ٕﻼﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدى ﳝﺘﺪ ﻣﻦ  ٢٠١٦ﺣﱴ  ٢٠١٩ﳞﺪف اﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺑﺰايدة ﺗﺪرﳚﻴﺔ وﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﰱ ﻣﻌﺪﻻت الادﺧﺎر والاﺳﺘامثر .ﻛﲈ ﳝﻬﺪ اﻟﱪانﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﲈن اﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﺑﻴﺌﺔ ٔاﻋﲈل ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي ،وﻛﺬكل ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﲈةل ﻣﺆﻫةل ،وﻗﺎﻋﺪة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اخملﺘﻠﻔﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪﲥﺎ ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻀﲈن اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺟﺬب اﺳﺘامثرات وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ وﺧﻔﺾ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎةل ٕاﱃ  %٨-٧ﰲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ .ﻛﲈ ﲥﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ الاﺳـﳣﺮار ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﴩوﻋﺎت ﺗﳮﻮﻳﺔ ﻛﱪى ﻋﺎﺑﺮة ﻟ ٔﻼﺟﻴﺎل ،والاﻫامتم ابﻟﺘﳮﻴﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺰايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ والاﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻳﺴﺎﱒ ﰱ زايدة دﺧﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ.
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أھم النتائج المحققة بالمؤشرات اإلقتصادية

متوقع

مستھدف

فعلي

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٩/٢٠١٨

معدل النمو الحقيقي )(%
معدل البطالة )(%

٤٫٤٪
١٢٫٧٪

٤٫٣٪
١٢٫٥٪

٤٫٢٪
١٢٫٠٪

٥٫٢٪
١٠٫٨٪

٥٫٨٪
١١-١٠٪

عجز الموازن ة الكلى كنسبة من الناتج المحلي )(%

١١٫٥٪

١٢٫٥٪

١٠٫٩٪

٩٫٨٪

٨٫٤٪

الم يزان األولى للموازنة كنسبة من الناتج المحلي )‐٣٫٦٪ (%

‐٣٫٥٪

‐١٫٨٪

٠٫٢٪

٢٫٠٪

معدل التضخم )(%

١١٫٠٪

١٠٫١٪

٢٣٫٣٪

٢٠٫٥٪

١٣٫٢٪

الدين العام كنسبة من الناتج المحلي )(%
اإلحتياطي من النقد األجنبي كعدد شھور ال واردات
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اثﻧﻴ ًﺎ :ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﰀ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﺴـﳤﺪف ﻟﻌﺎم ٢٠١٩/٢٠١٨
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮانﻣﺞ الاﺻﻼح ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻰ
ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﰀ ا ٔﻻوﻟﻴﺔ إﱃ وﺟﻮد ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﰱ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﴍات الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ابﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﳑﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﰱ ﺑﺮانﻣﺞ الاﺻﻼح
الاﻗﺘﺼﺎدي .وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪايت اﳌﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﺎﲚﺔ وﺳﺘﺴـﺘﺪﻋﻰ الاﺳـﳣﺮار ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪانﻣﺞ ﻟﻠﺘﺎٔﻛﺪ ﻣﻦ اﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﺘﺎﰀ اﻻٕﳚﺎﺑﻴﺔ ورﻓﻊ
ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

ﻟﻘﺪ ﰷن ﻟﱪانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ اذلى ﻃﺒﻘﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٔ ٢٠١٦اﺛﺮاً ﻛﺒﲑاً ﻋﲆ ٕاﺳـﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰱ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻮراً
ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﰱ ﻣﺆﴍات اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻰ وﻛﺬا ﲢﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﴫ ﰱ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﴍات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻛﲈ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ دﻋﲈً ﺳـﻴﺎﺳـﻴﺎً
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ادلوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ادلوﱃ ،واﻟﺒﻨﻚ ادلوﱃ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻴﲓ اﻟﺴـﻴﺎدى
ودول ﶍﻮﻋﺔ اﻟﺴـﺒﻌﺔ  G٧ﺣﻴﺚ ٔاﻋﻠﻨﺖ ﺗكل اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺗﺮﺣﻴﳢﺎ ﲜﺪﻳﺔ ﺑﺮانﻣﺞ الاﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺴﺎﻧﺪﲥﺎ هل وﺛﻘﳤﺎ
ﰲ ٔاﺛﺮ الاﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴـﳤﺪﻓﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﱪانﻣﺞ.

٥

وﻗﺪ ﰷﻧﺖ ٔاﺑﺮز اﳌﺆﴍات اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱴ ﺷﻬﺪت ﲢﺴـﻨ ًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ إﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ اﻻٕﺟﲈﱃ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٨/٢٠١٧اﱃ  %٥.٣وﻫﻮ ٔاﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ٢٠١٥/٢٠١٤وﻗﺪ ﺟﺎء ذكل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋ ًﺎ
ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻻٕﳚﺎﺑﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﲈ ﺻﺎﺣﺐ ذكل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎةل ﻟﺘﺼﻞ اﱃ  %١١.٣ﰲ دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٧
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %١٢.٤ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  ٢٠١٦و %١٣.٣ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  .٢٠١٤وﻧﻈﺮاً ﳉﺪﻳﺔ الاﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ،ﻓﻘﺪ ٔاﺳﻔﺮ ذكل ﻋﻦ زايدة الاﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ادلوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ا ٔﻻﺟﻨﱯ ﻟﺘﺼﻞ اﱃ  ٤٢.٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﻣﺎرس  ،٢٠١٨واﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ ا ٔﻻوﱃ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﱃ  %١.٨ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﰲ
 ٢٠١٧/٢٠١٦ﻣﻘﺎﺑﻞ  %٣.٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﳕﻮ اﻻٕﻳﺮادات ﺑـ  %٣٤وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺎق ﻣﻌﺪل اﻟﳮﻮ اﻟﺴـﻨﻮي ﻟ ٔﻼﻧﻔﺎق
اﳊﻜﻮﱊ ﻟﻠﻤﺮة الاوﱃ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨﻮات .ﻛﲈ دﲻﺖ الاﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﻔﺬة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﺮن ﻟﺴﻮق اﻟﴫف اﱃ ﲢﺴﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ
الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي وﺑﻴﺌﺔ الاﺳﺘامثر وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﲩﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻٔﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎع اﳌﴫﰲ ﻛﲈ ارﺗﻔﻌﺖ الاﺳﺘامثرات اﻻٔﺟﻨﺒﻴﺔ
اﳌﺒﺎﴍة ﺑـ  %١٤.٢ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧/٢٠١٦ﻟﺘﺼﻞ اﱃ  ٨ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .ﻛﲈ ﺗﺸﲑ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎانت إﱃ ٕاﳔﻔﺎض ﲺﺰ اﳌﲒان اﻟﺘﺠﺎري ﺑـ %١.٤
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻳﻮﻟﻴﻮ-دﻳﺴﻤﱪ  ٢٠١٨/٢٠١٧ﻣﻘﺎرﻧﺔ ابﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰱ ﺿﻮء زايدة ﺣﺼﻴةل اﻟﺼﺎدرات ﻏﲑ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑـ .%١٠وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺴﺎﱒ
اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﻔﺬة واﻟﺰايدة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﱃ ﲢﺴﻦ ﻫﻴﳫﻲ ﲟﲒان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت .ﻛﲈ ﳒﺤﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ إﺻﺪار ﺳـﻨﺪات دوﻟﻴﺔ ﺑﻘﳰﺔ
 ١١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٧ﺣﱴ ﻓﱪاﻳﺮ  ٢٠١٨ﺣﻴﺚ ﰷن ﻫﻨﺎك اﻗﺒﺎل ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﳥﺮﻳﻦ )وﺻﻞ ﲩﻢ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﳌﺴﺘﳥﺮﻳﻦ
 ٣.٥ﺿﻌﻒ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﺼﺪرة( .ﻛﲈ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮ ُا ابٕﺻﺪار ﺳـﻨﺪات ابﻟﻴﻮرو ﻟﻠﻤﺮة ا ٔﻻوﱃ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﳰﳤﺎ  ٢ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو وﻫﻮ اﻻٕﺻﺪار اذلى ﺷﻬﺪ
إﻗﺒﺎل ﻛﺒﲑ ﲟﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ  ٤ﻣﺮات أﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﻘﳰﺔ ا ٔﻻﺻﻠﻴﺔ ،وﺳﺎﱒ ﰱ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﺻﺪار ﺳـﻨﺪات ﳌﺪة  ٨ﺳـﻨﻮات ﺑﻌﺎﺋﺪ  %٤.٧٥وﳌﺪة ١٢
ﺳـﻨﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ  .%٥.٦٢٥وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﺳﺘامثرات الاﺟﺎﻧﺐ ﰱ الاوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﻛﱶ ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻟﺘﺼﻞ اﱃ  ٢٣.١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﰲ ﳖﺎﻳﺔ ﻣﺎرس  ٢٠١٨ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ١.١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠١٦

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻮاﻃﻦ:
ﻧﺘﺎﰀ ٔاوﻟﻴﺔ ﻣﺒﴩة ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺮدود الاﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺑﻌﺾ اجملﺎﻻت اﻟﱵ ﲤﺲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ
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اﻟﻨﺘﺎﰀ اﶈﻘﻘﺔ ﰱ ﳎﺎل اﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ )اﻟﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ(
إجمالى أعداد المستفيدين من أھم برامج الحماية اإلجتماعية
١٦/١٥

البيان

١٧/١٦

١٨/١٧

١٩/١٨

دعم السلع التموينية
٤٢٫٧

القيمة )مليار جنيه(

٤٧٫٥

٨٢٫٢

٨٦٫٢

الدعم النقدى )معاش الضمان اإلجتماعى وبرنامجى
تكافل وكرامة(
القيمة )مليار جنيه(
أع داد المستفيدين

٨٫٨

١٢٫٩

١٧٫٥

١٧٫٥

٠٫٧

١٫٧٠

٢٫٨٥

٣٫٢

المصدر :وزارة المالية ،ووزارة التضامن اإلجتماعى

دﰪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﳣﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ وﺟﻮد ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﶵﺎﻳﺔ اﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮانﻣﺞ الاﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻘﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺎﺿﻴﺔ ابﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺑﺮانﻣﺞ
دﰪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﳣﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زايدة ﻗﳰﺔ ادلﰪ اﻟﺸﻬﺮى ﻟﻠﻔﺮد إﱃ  ٥٠ﺟﻨﻴﻪ ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠١٧ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ  ١٥ﺟﻨﻴﻪ ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠١٥ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻀﲈن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ الاﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎٔﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ .ذلا ﺗﺒﻠﻎ ﻓﺎﺗﻮرة دﰪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﳣﻮﻳﻨﻴﺔ ﰱ  ٢٠١٨/٢٠١٧ﳓﻮ ٨٢
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤٧.٥ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰱ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﳕﻮ .%٧٢.٩

٧

قيمة الدعم النقدى للفرد
المسجل على البطاقة التموينية
)بالجنيه(
١٣٨.١%
معدل النمو
٥٠

يوليو ٢٠١٧

%١٦.٧

%٢٠.٠

٢١

١٨

١٥

نوفمبر ٢٠١٦

يوليو ٢٠١٦

يونيو ٢٠١٥

المصدر :وزارة المالية

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻛﲈ ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻫامتﻣ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲠﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻼهجﻢ ابﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣﻊ ا ٔﻻﺧﺬ ﺑﻌﲔ الاﻋﺘﺒﺎر ﲢﺴﲔ أﺣﻮال ا ٔﻻﻃﺒﺎء وﻫﻴﺌﺔ اﻟﳣﺮﻳﺾ .ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ زايدة ﻣﺎ ﻳﱲ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻛﺪﰪ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ ﻋﲆ اﻟﻄﻼب
واﳌﺮ ٔاة اﳌﻌﻴةل واﻟﻔﻼح وﻋﻼج ﻏﲑ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﳐﺼﺼﺎت ﴍاء ا ٔﻻدوﻳﺔ ودﰪ اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ وا ٔﻻدوﻳﺔ وﻋﻼج اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺔ ادلوةل
ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  ١٠.١ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰱ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٧/٢٠١٦ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٤.٦ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ  .٢٠١٦/٢٠١٥ﻛﲈ ﰎ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎٔﻣﲔ
اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺎﺷﺎت وا ٔﻻﺟﻮر اﻟﺘﺎٔﻣﻴﻨﻴﺔ ﶺﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ )ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺮﺟﻮع اﱃ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ  -٢ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ
اﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ(

ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﴩوط "ﺗﲀﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ"
وﻫﻮ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى اﳌﴩوط ﺑﴬورة ﺗﻌﻠﲓ ا ٔﻻﻃﻔﺎل ﳌﺴـﺘﺤﻘﻴﻪ .وﻗﺪ ﺑﺪ ٔا ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮانﻣﺞ ﺗﲀﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ ﰲ ﻣﺎرس  ٢٠١٥ﺑﳣﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﻳﺔ
ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ادلوﱃ وﻳﺴـﳤﺪف اﻟﱪانﻣﺞ دﰪ ا ٔﻻﴎ اﳌﴫﻳﺔ ﲢﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ا ٔﻻﴎ اﻟﱵ ﰎ ﴰﻮﻟﻬﺎ ابدلﰪ اﻟﻨﻘﺪي
)ﺗﺮاﳈﻲ(  ١.٧٤ﻣﻠﻴﻮن ٔاﴎة ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ ) ٢٠١٧ﲤﺜﻞ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴـﻴﺪات ﰱ ﺑﺮانﻣﺞ ﺗﲀﻓﻞ  (%٨٩ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﲆ  ٥٦٣٠ﻗﺮﻳﺔ ﰲ  ٣٤٥ﻣﺮﻛﺰ
ﰲ ﲨﻴﻊ ﳏﺎﻓﻈﺎت اﶺﻬﻮرﻳﺔ ﻛﲈ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔان ﻳﺮﺗﻔﻊ ٔاﻋﺪاد اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ إﱃ  ٢.٨٥ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮد ﺑﳯﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳊﺎﱃ .وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔان ﻳﺒﻠﻎ ادلﰪ
اﳌﻨﴫف ﻋﲆ ا ٔﻻﴎ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪة ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ١٦ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﴫي ﺗﺮاﳈﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﱉ  ٢٠١٧/٢٠١٦و) ٢٠١٨/٢٠١٧ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ  ٤٤٥ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻔﺮد(.
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التسجيل والقبول ببرنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمھورية  -باأللف
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يونيو  ٢٠١٧مارس ٢٠١٧ديسمبر ٢٠١٦سبتمبر  ٢٠١٦يونيو  ٢٠١٦مارس ٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٥سبتمبر  ٢٠١٥يونيو  ٢٠١٥مارس ٢٠١٥

ادلﰪ اﻻٕﳚﺎﰉ ﻟﺘﻨﻈﲓ ا ٔﻻﴎة
ﲢﻔﲒ إﳚﺎﰉ ﻟ ٔﻼﴎ اﻟﺼﻐﲑة وﺗﻮﻓﲑ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى ﻻٕﺟﲈﱃ ٔ ٣اﻃﻔﺎل ﻟ ٔﻼﴎة اﻟﻮاﺣﺪة ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة "إﺛﻨﲔ ﻛﻔﺎﻳﺔ" ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰايدة
اﻟﺴﲀﻧﻴﺔ ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وابﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  ٢٥٠ﲨﻌﻴﺔ أﻫﻠﻴﺔ.

دﰪ اﻟﺴـﻴﺪات اﳌﻌﻴﻼت
ﺗﻘﺪﱘ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى ﻻٕﺟﲈﱃ  ٢١٣أﻟﻒ ﺳـﻴﺪة ﻣﻄﻠﻘﺔ أو أرﻣةل أو همﺠﻮرة أو زوهجﺎ ﻣﺴﺠﻮن.

اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺒﺎت واﻟﻜﻮارث
ﺗﻨﺪرج إﻏﺎﺛﺔ اﳌﻨﻜﻮﺑﲔ واﳌﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث ﲢﺖ ﻣﻈةل اﶵﺎﻳﺔ  ،ﺣﻴﺚ ٔان اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن خملﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟامتﻋﻴﺔ ﺗﺴـﺘﺤﻖ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﶵﺎﻳﳤﻢ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء وا ٔﻻﻃﻔﺎل واﳌﺴـﻨﲔ وذوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ .ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﻜﺒﺎت ٔاﺛﻨﺎء  ٢٠١٧-٢٠١٦ﳓﻮ  ٢٠٠٩ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ و١,١٠٤
ﻧﻜﺒﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ،وﺑﻠﻎ إﺟﲈﱄ ﻗﳰﺔ اﳌﻨﴫف ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟ ٕﻼﻏﺎﺛﺔ  ٥٤,٢٢١ﺟﻨﻴﻪ ﻣﴫي ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ

٩

اﻟﺘﺎٔﻣﻴﻨﺎت اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ :اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﰎ زايدة ﲢﻮﻳﻼت اﳋﺰاﻧﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻌﺎﺷﺎت ﺑﻨﺴـﺒﺔ  % ١١٤ﰱ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٨/٢٠١٧ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٤/٢٠١٣ﻟﻌﺪد
 ٩,٢ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ )ﻣﳯﻢ  ٥.٥ﻣﻠﻴﻮن ﺳـﻴﺪة( ،وﺗﺒﻠﻎ ﺗﳫﻔﺔ اﻟﺰايدة ﺣﻮاﱃ  ٣٣.٣ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﴫي ،ﻛﲈ ﰎ رﻓﻊ اﳌﻌﺎﺷﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن  ٧٩ﻟﺴـﻨﺔ  .١٩٧٥ﻫﺬا ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺿﻊ ﺣﺪ ٔادﱏ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٥٠٠ﺟﻨﻴﻪ ،وﲝﺪ ٔادﱐ ﻟﻠﺰايدة  ١٢٥ﺟﻨﻴﻪ ﻣﴫي ﰲ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﱄ  ٢٠١٧-٢٠١٦اﺳـﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﳓﻮ  ٣ﻣﻠﻴﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎش.
 ﻋﺪد اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳊﺪ ا ٔﻻدﱏ ﻟﺰايدة اﳌﻌﺎش ) ١٢٥ﺟﻨﻴﻪ( ﰲ  ٢٠١٦/٧/١ﻫﻮ  ٣.٢ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ.
 ﻋﺪد اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳊﺪ ا ٔﻻدﱏ ﻟﺰايدة اﳌﻌﺎش ) ٥٠٠ﺟﻨﻴﻪ( ﰲ  ٢٠١٦/٧/١ﻫﻮ  ١.٦ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ.

اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ ﶈﺪودي ادلﺧﻞ واﳌﻄﻠﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻚ انﴏ اﻻٕﺟامتﻋﻰ
إن ﻟﺒﻨﻚ انﴏ دور اﺟامتﻋﻲ همﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ابﻻٕﻗﺮاض الاﺟامتﻋﻲ "ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ" ،وﲤﻮﻳﻞ ﲻﻠﻴﺎت
اﻻٕﺳﲀن الاﺟامتﻋﻲ وﺗﺎٔﺛﻴﺚ ﺷﻘﻖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺒﺎب وﴍاء ﺳـﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻛﴘ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎٔﻣﲔ
ا ٔﻻﴎة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﻚ انﴏ .وﰱ إﻃﺎر اﻟﺘﻴﺴﲑ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﺤﻘﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﰎ ٕاﺳـﺘﺼﺪار ٔ ٣٠اﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘﺤﻘﲔ اﻟﻔﱰة ﻣﺎرس-ﻣﺎﻳﻮ .٢٠١٧

ﺣﲈﻳﺔ وﺗﺎٔﻫﻴﻞ وﲤﻜﲔ ا ٔﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ
ﰎ إﻋﺪاد ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ا ٔﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ ﻣﺴـﺘﻮﻓﻴ ًﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﰷﻓﺔ اﻟﻮزارات واجملﻠﺲ ا ٔﻻﻋﲆ ﻟﻠﴩﻃﺔ واجملﻠﺲ اﻟﻘﻮﱊ
ﻟ ٔﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ وﲤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﱄ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .ﻛﲈ ﰎ إﻃﻼق اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮزارة ﶵﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ وﲤﻜﲔ ا ٔﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ ﺧﻼل
دﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١٦وﲝﻀﻮر  ٢٨٠ﻣﺸﺎرك .ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴـﻴﺪات ذوات اﻻٕﻋﺎﻗﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺎٔﻫﻴﻞ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ وا ٕﻻﺳـﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﳯﺎرﻳﺔ
واﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ،ﻛﲈ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺤ ًﺎ ﻟدلارﺳﺎت اﻟﻜﻔﻴﻔﺎت.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎٔﻫﻴﻠﻴﺔ اخملﺘﻠﻔﺔ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎٔﻫﻴﻠﻴﺔ اخملﺘﻠﻔﺔ  ٦٤٠ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﳯﺎ  ٥٨٩,٢٨٠ﻣﻦ ا ٔﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻٕﻋﺎﻗﺔ .وﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ )اﺳـﺘﻘﺒﺎل وٕاﻗﺎﻣﺔ( ،وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎٔﻫﻴﻞ وﻋﻼج ﻃﺒﻴﻌﻰ ،وﻣﲀﺗﺐ ﺗﺎٔﻫﻴﻞ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﲀﻣةل ذلوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻨﻔﴘ ،وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﻮﱘ همﲏ ،وﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻜﻔﻮﻓﲔ ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وﻣﺼﺎﻧﻊ أهجﺰة ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ .ﻛﲈ ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻓﻞ
ﻃﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وٕاﺟﺮاء اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﶵﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻٕﻋﺎﻗﺎت اﳌﺴـﺘﻌﺼﻴﺔ ،وﺑﺪﻣﺞ ا ٔﻻﺷﺨﺎص اﻟﺼﻢ وﺿﻌﺎف اﻟﺴﻤﻊ ﺑﳫﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ .ﻫﺬا ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪي اﳌُﻘﺪم ﳊﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ ا ٔﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ )اﻟﻀﲈن الاﺟامتﻋﻲ و"ﻛﺮاﻣﺔ"( وٕاﱃ ﻓﺘﺢ وﺣﺪة ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻟ ٔﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻻٕﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ الاﺟامتﻋﻲ.

اﻟﳣﻜﲔ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى واﻻٕﻫامتم ابﳌﺮ ٔاة
 ﻗﺮوض "ﻣﺴـﺘﻮرة" ﻳﺒﻠﻎ إﺟﲈﱃ اﻟﻘﺮوض اﻟﱴ ٔااتهحﺎ ﺑﻨﻚ انﴏ اﻻٕﺟامتﻋﻰ ﰱ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻓﻘﻂ  ٢٦٨٧ﻗﺮﺿ ًﺎ ابٕﺟﲈﱃ  ٣٦٥٤٦ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
ﻣﴫى ،وذكل ﻟﻌﻤﻞ ﻣﴩوﻋﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ .وﻳﻨﻔﺬ ﻣﴩوع "ﻣﺴـﺘﻮرة" ﰱ إﻃﺎر اﳌﺒﺎدرة اﻟﱴ ٔاﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴـﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﶺﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﳣﻜﲔ
اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﺴـﻴﺪات ابٕﺟﲈﱃ ﲤﻮﻳﻞ  ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﴏف اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﰴ  ١١٣ﻟﺴـﻨﺔ  ٢٠١٥ﻻٕﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﺎٔﻣﲔ ا ٔﻻﴎة ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳌﻄﻠﻘﺎت وﻏﲑﱒ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﻌﱶة ﰱ اﳊﺼﻮل
ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﺤﻘﺎﲥﻢ .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ا ٔﻻﺣﲀم ٔ ١٦٨اﻟﻒ ﺣﻜﲈً ﻛﲈ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳌﻨﴫﻓﺔ  ٤٣ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮ ًاي إﱃ ﺣﻮاﱃ ٔ ٣٠٠اﻟﻒ ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ،وﺑﺪء
ﴏف اﻟﻨﻔﻘﺔ ابﶈﻤﻮل ﳊﻮاﱃ  ٨,٠٠٠ﺳـﻴﺪة.
 ﻣﴩوﻋﺎت ﺗﳮﻴﺔ اﳌﺮ ٔاة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﱴ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻮزارة ﰱ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺴـﻴﺪات ٔ ٥٧اﻟﻒ ﻣﴩوع ﺻﻐﲑ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﶺﻬﻮرﻳﺔ ﻛﲈ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪد اﻟﺴـﻴﺪات ٔاﲱﺎب اﳌﴩوﻋﺎت ٔ ٧٩اﻟﻒ ﺳـﻴﺪة.
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 ﻣﴩوﻋﺎت ا ٔﻻﴎ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﻠﻎ إﺟﲈﱃ ﻋﺪد ﻣﴩوﻋﺎت ا ٔﻻﴎ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﱴ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺳـﻴﺪات ﺣﻮاﱃ  ٩,٠٠٠ﻣﴩوع ٔاﴎة ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ إﺟﲈﱃ ٔ ١٢اﻟﻒ
ﻣﴩوع ،وﺣﻘﻘﺖ ﲩﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎرض اﻟﻮزارة ﺣﻮاﱃ  ١٧ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮ ٔاة اﻟﻌﺎﻣةل ﺗﴩف وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﲆ  ٣٩ﻣﺮﻛﺰ ﰱ  ٢٢ﳏﺎﻓﻈﺔ وذكل ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺮ ٔاة اﻟﻌﺎﻣةل ﻣﺜﻞ إﻋﺪاد وﺟﺒﺎت ﻧﺼﻒ
ﺟﺎﻫﺰة ،ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﺎوانت اﳌﻨﺎزل ،وﺗﻮﻓﲑ ﺟﻠﻴﺴﺎت اﳌﺴـﻨﲔ وﺟﻠﻴﺴﺎت ا ٔﻻﻃﻔﺎل ،و ٔاﻋﲈل اﻟﻐﺴـﻴﻞ واﻟﺘﻈﻴﻒ اﳉﺎف واﻟﲃ .وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪات
 ١٦٥٥٠٠ﺳـﻴﺪة.

اثﻟﺜ ًﺎ :ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﳬﻴﺔ واﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨وﺗﺎٔﺛﲑﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﻮازﻧﺔ
رؤﻳﺔ ﻣﴫ ٢٠٣٠
ﺗﺘﺴﻖ ٔاﻫﺪاف ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم ﻣﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﳮﻴﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ "رؤﻳﺔ ﻣﴫ  "٢٠٣٠ابﻟﺴﻌﻰ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮق ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻳ ّﳣﲒ
اﻟﺘﻨﻮع وﻳﻌﳣﺪ ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻻﻋﺒ ًﺎ ﻓﺎﻋ ًﻼ ﰲ
ابﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺆﴍات الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻲ ،وﻗﺎدر ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﺣﺘﻮاﰄ ﻣﺴـﺘﺪام وﻳ ّﳣﲒ ابﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ و ّ
الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻗﺎدرا ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴّﻒ ﻣﻊ ّ
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺗﻌﻈﲓ اﻟﻘﳰﺔ اﳌُﻀﺎﻓﺔ ،وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﲻﻞ ﻻﺋﻘﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ،وﻳﺼﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﲇ اﻻٕﺟﲈﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﱃ ﻣﺼﺎف ادلول ذات ادلﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺗﻔﻊ ،ﺑﻴامن ﺗﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ إﳚﺎد ﴍاﻛﺔ ﺑﻨﺎءة ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﺟﻨﺒ ًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ
ﻣﻊ دور ﻗﻮي ﻟدلوةل ﻛﺪاﰪ وﻣﻨﻈﻢ وﻣﺮاﻗﺐ ،وﳈﺸﺎرك وﳏﻔّﺰ ﻟﻠﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي.

ٔاداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ٢٠١٧
ﳁﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ وﺗﲑة اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻟﻴﳮﻮ ﺑﻨﺤﻮ  %٣.٧ﺻﻌﻮداً ﻣﻦ  %٣.٦ﰱ ﻋﺎم  .٢٠١٧ﻛﲈ ٔاﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
اﺳـﳣﺮار اﻟﺘﺤﺴﻦ اﶈﺪود ﰱ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎرة ادلوﻟﻴﺔ و ﺛﺒﺎﲥﺎ ﻋﻨﺪ  %٤ﺧﻼل ﻋﺎﱊ  ٢٠١٨و ٢٠١٩ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ .ﻛﲈ ﺗﻌﳣﺪ اﳌﺴﺎرات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ ﻋﲆ ﺗﻄﻮرات اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي ﰱ الاﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻋﲆ ﻣﺴﺎرات اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﳫﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ .ﻓﻔﻲ
ﻇﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺒﲏ اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﳊﻔﺰ اﻟﳮﻮ الاﻗﺘﺼﺎدي واﲡﺎﻩ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰱ ا ٔﻻﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﳓﻮ
الارﺗﻔﺎع ،ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ا ٔﻻﻣﺮﻳﲄ إﱃ ﺗﺒﲎ ﻣﺴﺎرات ٔاﴎع ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳋﻔﺾ ﻣﺴـﺘﻮايت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻋﲆ
ﺿﻮﺋﻪ ﺗﺒﲎ أﻛﱶ ﻣﻦ ﺟﻮةل ﻟﺮﻓﻊ ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﻌﺪﻻت ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ  ٠.٧٥-٠.٥ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم . ٢٠١٨
آفاق االقتصاد العالمي
٢٠١٨

البيان

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

االقتصاد العالمي
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )(%
معدل التضخم )(%
معدل نمو التجارة في السلع و الخدمات )(%
االتحاد األوروبي
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )(%
معدل التضخم )(%
األس واق الناشئة و االقتص ادات النامية
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )(%
معدل التضخم )(%
اسيا
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )(%
معدل التضخم )(%
الشرق األوسط و شمال أفريقيا
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )(%
معدل التضخم )(%
أفريقيا و جنوب الص حراح الكبري
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )(%
معدل التضخم )(%
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٣٫٧٠٥
٣٫٣١٢
٤٫٠٤٢

٣٫٦٩٨
٣٫٢٩١
٣٫٩١٧

٣٫٧٢٢
٣٫٢٧٢
٣٫٨٣٩

٣٫٧٦٨
٣٫١٩٩
٣٫٨٧٩

٢٫٠٨٣
١٫٧١٥

١٫٨٣٨
١٫٨٨٩

١٫٨١٥
١٫٩٣٧

١٫٧٣
١٫٩٨٩

٤٫٨٥١
٤٫٤٤٣

٤٫٩٥٨
٤٫١٣٩

٥٫٠٢٦
٤٫٠٧١

٥٫٠٥٧
٣٫٩٦٩

٥٫١٧٩
٣٫١٤٩

٥٫٢٨١
٣٫٢٠٣

٥٫٢٥٧
٣٫٢٨١

٥٫٢٥٧
٣٫٢٦٦

٣٫١٩٧
٨٫١٠٧

٣٫١٦
٦٫٠٣

٣٫٣١٧
٥٫٤٨٥

٣٫٤٦٨
٤٫٩٤٨

٣٫٣٧٨
٩٫٥

٣٫٤٤١
٨٫٦٠١

٣٫٦٨٥
٨٫٣٢٦

٣٫٧٨٧
٧٫٩٨٢

ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ٔان اﻟﺰايدة اﻟﱴ ﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ ﺗﺎٔﰏ ﰲ ﺿﻮء ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ ﺑﺎٓﺳـﻴﺎ و ٔاورواب
ﺑﺸﲁ ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ .وﻗﺪ ﰎ
إﻋﺪاد ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﺑﻨﺎء ًا ﻋﲆ ٕارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ا ٔﻻﺧﺬ ﰲ
اﻻٕﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اخملﺎﻃﺮ اﻟﱴ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ا ٕﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ.
ٔاﱒ ﳐﺎﻃﺮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ اﻟﱴ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى وﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮازﻧﺔ:
 .١اﺳـﳣﺮار ٔاﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﰱ الارﺗﻔﺎع واﺳـﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻮق  ٧٠-٦٥دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﰱ ﺿﻮء ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ٔﻻوﺑﻚ وروﺳـﻴﺎ ﲞﻔﺾ
اﻻٕﻧﺘﺎج ابﻟﱱاﻣﻦ ﻣﻊ زايدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﱰول ﰱ ﺿﻮء اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ اﻟﻌﺎﳌﻰ ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮايت ﺟﻴﺪة.
 .٢ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﱃ الاﻣﺮﻳﲃ ﺑﺮﻓﻊ ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﲆ ادلوﻻر ا ٔﻻﻣﺮﻳﲃ ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ ﻳﺆدى اﱃ زايدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ دلاﺧﻞ
اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة وﺧﻔﺾ ﻗﳰﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮهجﺔ ﻟدلول اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
 .٣اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ الاﻗﺘﺼﺎدات ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق الاوﺳﻂ واﻟﱴ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ
ﻧﻈﺮة اﳌﺴﺘﳥﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻋﲆ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
 .٤ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ الاﲢﺎد ا ٔﻻوروﰉ وﺗﺎٔﺛﲑﻫﺎ اﶈﳣﻞ ﻋﲆ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ وٕاﱃ ٔاورواب وﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ اﶈﻘﻘﺔ
ابﻟﻘﺎرة واﻟﱴ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎرى والاﺳﺘامثرى اﻟﺮﺋﻴﴗ ﳌﴫ.
 .٥الاﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﳌﻰ اﳌﱱاﻳﺪ ﳓﻮ ﺗﺒﲎ ﺳـﻴﺎﺳﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﺣﲈﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺮوب ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺼﲔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒ ًﺎ ﻋﲆ ﻓﺮص اﻟﳮﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰱ ﻋﺪد ﻣﻦ ادلول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 .٦ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف اﶈﲆ ﻋﻦ اﳌﺴـﺘﻮايت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ هل ﻣﻦ ٔاﺛﺮ ﻋﲆ اﻻٕﻳﺮادات واﳌﴫوﻓﺎت ادلوﻻرﻳﺔ ﰷٕﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﱰول ودﰪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﳣﻮﻳﻨﻴﺔ ودﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ٔ .١اﱒ اﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
أھم االفتراضات االقتصادية على المدى المتوسط
٢٠١٨/٢٠١٧

البيان

مشروع موازنة

متوقع

٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨
مستھدف

متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية )(%

١٨٫٠

١٨٫٥

١٤٫٧

١٠٫٧

٨٫٤

متوسط سعر برميل برنت) ١/دوالر  /برميل(

٥٥٫٠

٦١٫٠

٦٧٫٠

٦١٫٢

٥٩٫٢

متوسط سعر القمح األمريكي) ٢/دوالر(

١٨٥٫٦

١٨٥٫٦

١٨٤٫٢

١٩٨٫٠

٢٠٠٫٣

 /١تم توقع سعر برميل البرنت مستقبليا ً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألسعار البترول فى تقرير اّفاق
اإلقتصاد العالمى .كما يتم أيض ا ً اإلسترشاد ببتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.
 /٢تم توقع سعر القمح األمريكى مستقبلي ا ً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية المتداولة فى البورصة العالمية  .AHDBكما يتم أيضا ً اإلسترشاد
ببتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.
المصدر :وزارة المالية

١٢

 .٢ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎةل
ﺗﻘﻮم اﻓﱰاﺿﺎت ٔاداء الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم  ٢٠١٩/٢٠١٨ﻋﲆ زايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ ﻟﺘﺤﻘﻖ  %٥.٨ﻣﻊ اﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ
ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﺣﺘﻮاﰃ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺜﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ااثرﻩ ﻋﲆ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اجملﳣﻊ ،ذلا ﺗﺴـﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺗﺴـﺘﻮﻋﺐ أﻋﺪاد
ادلاﺧﻠﲔ اﳉﺪد ﺳـﻨﻮاي ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﻤﺢ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲞﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎةل ﺑﺸﲁ ﻣﺴـﳣﺮ ٕاﱃ  %٨-٧ﰲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.
٧.٢

٨

معدل النمو

٦.٥

٧

٥.٨
٥.١

٥.٢

٢٠١٦/٢٠١٧

٢٠١٥/٢٠١٦

٥

٤.٤

)(%

٤.٢

٤.٣

٦

٤
٢.٩

٣
٢
٢.٢

١.٨

٢٠١٢/٢٠١٣

٢٠١٠/٢٠١١

١
٠

٢٠٢٠/٢٠٢١

٢٠١٩/٢٠٢٠

٢٠١٨/٢٠١٩

٢٠١٧/٢٠١٨

٢٠١٤/٢٠١٥

٢٠١٣/٢٠١٤

١٣

٢٠٠٩/٢٠١٠

وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗكل اﳌﺴـﳤﺪﻓﺎت ﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ابﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳـﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺷﺎٔﳖﺎ ﻣﺎ ﻳﲆ:

 .٣ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﱉ
ﻳﺴـﺘﺪﻫﺪف ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﳓﻮ  %٨.٤ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ اﻻٕﺟﲈﱃ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 %١٠.٩ﰱ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٧/٢٠١٦وﲺﺰ ﻣﺴـﳤﺪف ﻗﺪرﻩ  %٩.٨ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ ﰲ  .٢٠١٨/٢٠١٧ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ا ٔﻻوﻟﻴﺔ
اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩/٢٠١٨اﻟﱱام اﳊﻜﻮﻣﺔ ابﺳـﳣﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮانﻣﺞ الاﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدى والاﺟامتﻋﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ اذلى ﳞﺪف اﱃ دﻓﻊ
الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﻟﻠﳮﻮ ﺑﲀﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ وﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص ﲻﻞ ﰷﻓﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ،وﻛﺬكل اﺳـﳣﺮار هجﻮد اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ اﳌﳣﺜةل ﰱ
ﺧﻔﺾ ﻧﺴـﺒﺔ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ ٔﻻهجﺰة اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﲠﻢ اﱃ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺼﻞ  %٩٢ -٩١ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠١٩واﱃ
 %٨٠-٧٥ﲝﻠﻮل  ،٢٠٢٢/٢٠٢١وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﱃ ﺳـﻨﻮى ﻣﺴـﺘﺪام ﰱ ﺣﺪود  %٢ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﺣﱴ .٢٠٢١/٢٠٢٠

المؤشر )نسبة للناتج المحلى(
العجز الكلى
الميزان االولى
دين اجھزة الموازنة العامة
إجمالى المصروفات
إجمالى اإلي رادات

مشروع موازنة

مستھدف

متوقع

فعلي

٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠٢٠/٢٠١٩

١٢٫٢٪
‐٣٫٩٪
٩١٪
٣٣٫٤٪

١١٫٥٪
‐٣٫٦٪
٩٤٪
٣٠٫٢٪

١٢٫٥٪
‐٣٫٥٪
١٠٣٪
٣٠٫٢٪

١٠٫٩٪
‐١٫٨٪
١٠٨٪
٢٩٫٧٪

٩٫٨٪
‐٠٫٢٪
٩٧٪
٢٨٫١٪

٨٫٤٪
٢٫٠٪
٩١٪
٢٧٫١٪

٦٫٢٪
٢٫٠٪
٨٦٪
٢٣٫٤٪

٢١٫٧٪

١٩٫١٪

١٨٫١٪

١٩٫٠٪

١٨٫٤٪

١٨٫٨٪

١٧٫٤٪

٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٣

ﺣﻴﺚ ﺗﺴـﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ زايدة ﻣﻮارد ادلوةل ﺑﺸﲁ ﻛﻒء وﺑﺪون اﻟﺘﺎﺛﲑ اﻟﺴﻠﱮ ﻋﲆ اﻟﻨﺸﺎط الاﻧﺘﺎىج ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ إﻋﺎدة ﻫﻴﳫﺔ الاﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺐ ا ٔﻻوﻟﻮايت ﺑﺸﲁ ﻳﻀﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ )وﻓﻮرات( ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰايدة اﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوﻋﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ
الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والاﺟامتﻋﻴﺔ واﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻟﻀﲈن ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ .ﻛﲈ ﲥﺪف ﺳـﻴﺎﺳﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر
اﻟﳣﻮﻳﻞ وﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻗﻞ ﻋﺎﺋﺪ وﺗﳫﻔﺔ ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺔ ادلﻳﻦ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﲻﺮ ادلﻳﻦ والاﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﳣﻮﻳﻞ اﳌﻴﴪة )ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﲀﻟﻴﻒ
وﻃﻮﻳةل الاﺟﻞ( اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ادلوﻟﻴﺔ .ﻛﲈ ﺗﺴـﳤﺪف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻫﻴﲁ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﺗﻄﻮﻳﻞ ٔاﺟﻞ ا ٔﻻوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺼﺪرة ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﳥﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ ﺗﺪرﳚﻰ ﰱ ﺗﳫﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ادلﻳﻦ ،وذكل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺬب اﳌﺆﺳﺴﺎت
الاﺳﺘامثرﻳﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﰲ ٔاذون وﺳـﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﲇ.

تطور اإليرادات والمصروفات
البيان
إجمالى اإليرادات )مليون جنيه(

٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧
٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٣
مشروع موازنة
متوقع
٤٥٦،٧٨٨

معدل النمو %
إجمالى المصروفات )مليون جنيه(
معدل النمو %

٧٠١،٥١٤

٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٢٠١٩

٤٦٥،٢٤١

٤٩١،٤٨٨

٦٥٩،١٨٤

٨١٣،٤٠٣

٩٨٩،١٨٨

١،٠٦٢،٦٤٥

١،١٧٩،١٢٧

١٫٩٪

٥٫٦٪

٣٤٫١٪

٢٣٫٤٪

٢١٫٦٪

٧٫٤٪

١١٫٠٪

٧٣٣،٣٥٠

٨١٧،٨٤٤

١،٤٢٤،٠٢٠

١،٤٢٦،٠٠٧

١،٥٠٧،٨٧٤
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راﺑﻌ ًﺎٔ :اﱒ ﺗﻮهجﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ٢٠١٩/٢٠١٨
 -١ﺳـﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﺮﰷﺋﺰ وا ٔﻻدوات اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﱪانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ اذلي ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮا ٔﻻﳘﻴﳤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺆﴍات الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱄ واﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺆﴍات ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل وادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﲆ اﳌﺪى
اﳌﺘﻮﺳﻂ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ دورﻫﺎ وﻣﺴﺎﳘﳤﺎ ﰲ ﲢﻔﲒ اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة وﻗﺪرة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ.

ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺳـﻴﺎﺳﺎت اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲟﻮازﻧﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﻋﲆ ٕاﺳـﺘﻜﲈل هجﻮد إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔاوﻟﻮايت اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎءة اﻻٕﻧﻔﺎق وٕاﺗﺒﺎع ﺳـﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ أﻛﱶ ﻛﻔﺎءة وﻋﺪاةل ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ٔاو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا ٕﻻﺳـﳤﺪاف وﻟﻜﻮﻧﻪ
اﻣﺮ ﴐورى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ اﳌﺴـﳤﺪف وﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﰱ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰱ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰايدة
الاﻧﻔﺎق الاﺳﺘامثرى اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﳮﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰايدة اﻻٕﻧﻔﺎق اخملﺼﺺ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وٕاﺳـﺘﻜﲈل اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﻜﱪى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻴﺎﻩ اﻟﴩب واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻰ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت .ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ زايدة اﻻٕﺳﺘامثر ﰲ ر ٔاس اﳌﺎل اﻟﺒﴩي ﻣﻦ ﺧﻼل زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق اخملﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﳌﻰ وﻓﻘ ًﺎ
ﻟﻼﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ادلﺳـﺘﻮرﻳﺔ وﻛﺬكل اﺧﺬاً ﰲ الاﻋﺘﺒﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

أولويات سياسات اإلصالح على جانب اإلنفاق العام بالموازنة
•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.
•إستكمال اصالحات إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح اإلنفاق الموجه للقطاعات اإلنتاجية واإلستثمارية وترشيد
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 ً.

.

١٥

ٔاﱒ اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ اخملﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻳﻌﺘﱪ اﺻﻼح ﻫﻴﲁ اﳌﴫوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻛﲒة اﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﱪانﻣﺞ الاﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدى واﳌﺎﱄ ﻟﻀﲈن ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴـﳤﺪﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى
اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻣﻌﺪل دﻳﻦ ﻋﺎم ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  %٨٠ -٧٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  ،٢٠٢٢/٢٠٢١وﺿﲈن اﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ
اوﱃ ﻳﺒﻠﻎ ﳓﻮ  %٢ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ .ﻓﻌﲆ ﻣﺪار اﻟﺴـﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ادى ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗﻮرة الاﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﱃ اﺳـﳣﺮار ﺗﻔﺎﰴ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ
وﺗﺮاﰼ رﺻﻴﺪ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ،وابﻟﺘﺎﱃ زايدة ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ .ﻛﲈ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﺰايدة اﳌﻀﻄﺮدة ﰱ ﻓﺎﺗﻮرة دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﺳﺘﻨﻔﺎذ اى
وﻓﻮرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب دﰪ ﻣﴩوﻋﺎت ﺗﳮﻮﻳﺔ وﳎﳣﻌﻴﺔ ذات اﺛﺮ اﳚﺎﰉ ﻋﲆ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ.
وذلكل ﻓﻘﺪ ﰎ اﻋﺪاد ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮازﻧﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ابﺳـﳤﺪاف ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻟﻠﻤﴫوﻓﺎت ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﻣﺮ ﴐورى
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ اﳌﺴـﳤﺪف وﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﰱ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ وﳋﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰايدة الاﻧﻔﺎق الاﺳﺘامثري
اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﳮﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻛﲈ ﰎ اﻋﺪاد ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﴫوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺿﻮء الاﻟﱱاﻣﺎت اﳊﳣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺪاد
ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﺪﻣﺔ ادلﻳﻦ وﰱ ﺿﻮء ا ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ا ٔﻻوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ وابﻓﱰاض اﺳﺘﻴﻔﺎء الاﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ادلﺳـﺘﻮرﻳﺔ اﳌﳣﺜةل ﰱ زايدة ﳐﺼﺼﺎت
اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﻛﺬكل اﺧﺬ ًا ﰲ الاﻋﺘﺒﺎر ا ٔﻻﺛﺮ اﳌﺎﱃ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ
اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﻛﲈ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳـﳣﺮار اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﳕﻮ اﳌﴫوﻓﺎت وٕاﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔاوﻟﻮايت اﻻٕﻧﻔﺎق
ﺑﺸﲁ ﻳﻀﻤﻦ الاﺳـﺘﺨﺪام ا ٔﻻﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺘﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩/٢٠١٨واﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ  ٨٨٣ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪون ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﺼﳱﺎ ﻓامي ﻳﲆ:
 ﲢﺴﲔ الاﻧﻔﺎق اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺼﺎﱀ دﰪ اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺆﺛﺮ ﻋﲆ إﻃﻼق آﻓﺎق اﻟﳮﻮ اﱃ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص
ﲻﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸـﺒﺎب وزايدة دﺧﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ .وﰱ ﻫﺬا اﻻٕﻃﺎر ﻣﻦ اﳌﺴـﳤﺪف زايدة ﳐﺼﺼﺎت ابب ﴍاء اﻟﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺑﻨﺤﻮ  %٢٥ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ  ،٢٠١٩/٢٠١٨وﻛﺬكل زايدة اخملﺼﺼﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﳮﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ،وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ،وﻛﺬكل ﳐﺼﺼﺎت اﳌﻴﺎﻩ والاانرة ودﰪ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﰷب ،ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﰣ ﰱ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱃ:
 الاﺳـﳣﺮار ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﳣﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰷﻟﻄﺮق وﺷـﺒﲀت اﻟﻜﻬﺮابء واﳌﻴﺎﻩ واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺰايدة
ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ الاﻗﺘﺼﺎد وﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲀﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﶺﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻀﲈن اﺳـﺘﻔﺎدة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑامثر اﻟﳮﻮ الاﻗﺘﺼﺎدى .ذلا
ﻧﺴـﳤﺪف زايدة اﺟﲈﱃ اﺳﺘامثرات ٔاهجﺰة اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲞﻼف اﻟﳣﻮﻳﻞ اذلاﰐ ﻟﺘكل اﳉﻬﺎت ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  ١٠٠ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٧٠ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ﰲ  ٢٠١٨/٢٠١٧وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻧﺴـﺒﺔ ﳕﻮ ﺳـﻨﻮي ﺑﻨﺤﻮ .%٤٣
 زايدة ﳐﺼﺼﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎزل إﱃ  ٣.٥ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  %١٩٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  ١.٢ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ .٢٠١٨/٢٠١٧
 اﺳـﳣﺮار الاﻟﱱام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﺷـﻴﺪ دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ الاﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﰱ اﻟﻘﻄﺎع ٕﻻزاةل
اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ داﺧﻞ الاﻗﺘﺼﺎد وﻟﻀﲈن الاﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﲟﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ ﰱ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ.
 اﺳـﳣﺮار ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﲁ ﻓﻌﺎل ﻣﻊ رﺑﻂ ا ٔﻻﺟﻮر اب ٔﻻداء.

١٦

إجمالى المصروفات موزعة على األبواب بموازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٥/٢٠١٤

إجمالي المصروفات
األجور و تعويضات العاملين
شراء السلع والخدمات
الفوائد
الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية
المصروفات األخرى
االستثمارات

٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٦/٢٠١٧
فعليات

٢٠١٧/٢٠١٨
تقديرات

٢٠١٨/٢٠١٩
موازنة

١,٤٢٤,٠٢٠ ١,٢٣٤,٤٠٧ ١,٠٣١,٩٤١ ٨١٧,٨٤٧ ٧٣٣,٣٥٠
٢٦٦,٠٩٠ ٢٣٩,٩٥٧ ٢٢٥,٥١٣ ٢١٣,٧٢١ ١٩٨,٤٦٨
٦٠,١٢٤
٤٨,٠٦٤
٤٢,٤٥٠ ٣٥,٦٦٢ ٣١,٢٧٦
٥٤١,٣٠٥ ٤٣٧,٩٠٨ ٣١٦,٦٠٢ ٢٤٣,٦٣٥ ١٩٣,٠٠٨
٣٣٢,٢٩١ ٣٣١,٣٧٦ ٢٧٦,٧١٩ ٢٠١,٠٢٤ ١٩٨,٥٦٩
٧٥,٦٩٩
٦٥,٧٨٢
٦١,٥١٧ ٥٤,٥٥١ ٥٠,٢٧٩
١٤٨,٥١٢ ١١١,٣٢٠ ١٠٩,١٤١ ٦٩,٢٥٠ ٦١,٧٥٠

وﰱ ﺿﻮء اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮازﻧﺔ ،ﻓﺴﺘﺒﻠﻎ اﳌﴫوﻓﺎت
 ١٤٢٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰲ  ٢٠١٨/٢٠١٩وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳـﻨﻮي ﻗﺪرﻩ %١٥
وﻧﺴـﳤﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮازﻧﺔ  ٢٠١٨/٢٠١٩رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وٕاﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ
ٔاوﻟﻮايت الاﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﺌﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻤﺸﺔ وا ٔﻻﻗﻞ دﺧ ًﻼ ،ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ ادلﰪ اﻟﻌﻴﲏ إﱃ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻔﺌﺎت وا ٔﻻﻣﺎﻛﻦ اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ،
وزايدة ﻗﳰﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻻٕﻧﻔﺎق الاﺳﺘامثري اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ورﻓﻊ
ﻣﺴـﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ٔاﺧﺮ ،ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ ٔاﻫامتﻣ ًﺎ ابﳉﺎﻧﺐ اﻻٕﺟامتﻋﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ا ٕﻻﺳـﳣﺮار ﰲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳎﻬﻮدات اﳚﺎد ﺷـﺒﻜﺔ ﺣﲈﻳﺔ اﺟامتﻋﻴﺔ ﻋﴫﻳﺔ وﻣﺘﲀﻣةل ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻮل ادلﰪ
ﳌﺴـﺘﺤﻘﻴﻪ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﺳـﳤﺪاف اﻟﻔﺌﺎت ا ٔﻻول ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .وﻳﺎٔﰏ ﻋﲆ ر ٔاس
اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰱ ﻫﺬا اجملﺎل اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ادلﰪ اﻟﻌﻴﲎ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺴﻠﻌﺔ ٔاو ﺧﺪﻣﺔ واذلى ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﱃ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى اﳌﺒﺎﴍ
اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻔﺌﺎت الاوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .ﻫﺬا ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳐﺼﺼﺎت ﰷﻓﻴﺔ ﻟﳣﻮﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﳌﻮﺣﺪ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰱ  ٢٠١٩/٢٠١٨واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ
الاﻧﻔﺎق الاﺳﺘامثري ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
١٧

ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺳـﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰱ ﳎﺎل اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ ﻋﲆ ٔارﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات:
.١
.٢
.٣
.٤

زايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ابﻋﺘﺒﺎرﻫﲈ ﺧﻂ ادلﻓﺎع ا ٔﻻول ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ ادلﺧﻮل.
إﳚﺎد ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ابﻻٕﻧﻔﺎق اﳌﱱاﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ واﻟﻌﺪاةل.
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﳣﲒ ابﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺴـﳤﺪف اﻟﻄﺒﻘﺎت الاوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ابﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ ،ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت
الاﺳـﳤﺪاف ﻟﱪاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﳱﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ،وﺿﲈن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﻌﺎدل ﻟﳣﻜﲔ ﰷﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ
الاﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲦﺎر اﻟﳮﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدي.

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﰎ إﻋﺪاد ﻣﴩوع ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺎٔﻣﻴﻨﺎت اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ واﳌﻌﺎﺷﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺎٔﻣﻴﲎ ﻣﻮﺣﺪ ﶺﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺎﺷﺎت
وا ٔﻻﺟﻮر اﻟﺘﺎٔﻣﻴﻨﻴﺔ ﳞﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاةل ﺑﲔ ٔاﻃﺮاف اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ،ﻋﲆ ٔان ﻳﻜﻮن ﳑﻮ ًﻻ ذاﺗﻴ ًﺎ وﻗﺎدراً ﻋﲆ ا ٕﻻﺳـﳣﺮار .وﳚﺐ ٔان ﻳﻜﻮن ا ٕﻻﺻﻼح ﻗﺎﰂ
ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﲑ وا ٔﻻﺳﺲ وﻣﻦ ٔاﳘﻬﺎ ٔان ﻳﻜﻮن اﻻٕﺻﻼح ﻫﻴﳫﻰ وﻟﻴﺲ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻗﺎﴏاً ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻘﻂ ،اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ ا ٕﻻﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم و ٔان ﻳﻜﻮن ﳑﻮل ذاﺗﻴ ًﺎٔ ،ان ﻳﻌﻤﻞ اﻻٕﺻﻼح ﻋﲆ ﺣﻞ ﻣﺸﳫﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﰱ اﳌﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻴﴙ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﳱﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪﱒ ،ﴰﻮل اﻻٕﺻﻼح اﳌﻘﱰح
ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﳣﻮﻳﻞ وﰷﻓﺔ ا ٔﻻﺧﻄﺎر اﳌﻐﻄﺎة واﳌﺰااي اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﲆ دراﺳﺔ اﻛﺘﻮارﻳﺔ جملﻤﻮﻋﺔ ا ٔﻻﺧﻄﺎر اﻟﱴ ﻳﻐﻄﳱﺎ اﻟﻨﻈﺎم ،وٕاﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﲻﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑةل
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﳊﻞ ﻣﺸالكت اﻟﻌﲈةل اﳌﻮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﻐﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻔﲒﱒ ﻟ ٕﻼﺷﱰاك ﰱ اﻟﻨﻈﺎم وﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﳌﺎﱃ اﳋﺎص ﲠﻢ ﻋﲆ ﺧﺰاﻧﺔ
ادلوةل.

ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺴـﳣﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨اﺳـﳤﺪاف ﺗﻌﺰﻳﺰ ارﺗﺒﺎط اﻳﺮادات ادلوةل اﻟﻌﺎﻣﺔ ابﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي وﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى
اﻟﲀﻣﻨﺔ ﻏﲑ اﳌﺴـﺘﻐةل ﺑﻌﺪ ﰲ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاةل الاﺟامتﻋﻴﺔ وﺿﲈن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻼٔﻋﺒﺎء اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
دون اﳌﺴﺎس ابﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻٔﻛﱶ ﻓﻘﺮ ًا ﰲ اجملﳣﻊ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﲢﺴﲔ الادارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﱶ ﻛﻔﺎءة وﴰﻮ ًﻻ .وﰱ ﺿﻮء اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي
والاﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ ﺗﺼﻞ الاﻳﺮادات ﲟﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ ا ٔﻻوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨/٢٠١٩اﱃ ﳓﻮ  ٩٨٩ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳـﻨﻮي
ﻗﺪرﻩ  .%٢١.٦وﻣﻦ ﻣﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺸﻬﺪ اﳊﺼﻴةل اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﰱ  ٢٠١٩/٢٠١٨زايدة ﻗﺪرﻫﺎ  %٢٣.٤ﻣﻘﺎرﻧﺔ ابﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﻴﺼﻞ إﺟﲈﱄ اﳊﺼﻴةل إﱃ
 %١٤.٧ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲇ ﺑﺰايدة ﻗﺪرﻫﺎ ﳓﻮ  %٠.٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻳﻌﻜﺲ ذكل ﰱ الاﺳﺎس ﳎﻬﻮدات ﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ
ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺟﺮاءات ﻫﻴﳫﻴﺔ ﻟ ٕﻼﺻﻼح اﳌﺆﺳﴗ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﰱ ﻣﴫ .وﺗﺴـﳤﺪف اﳌﻮزاﻧﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﻳﺮادات ﻏﲑ ﴐﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﳓﻮ  ٢١٨ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٩/٢٠١٨وﻣﻦ ٔاﱒ ﺗكل الاﻳﺮادات:
 اﳌﴤ ﻗﺪﻣ ًﺎ ﺑﱪانﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  IPOﻟﺒﻌﺾ اﻟﴩﰷت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟدلوةل واﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔان ﲢﻘﻖ ﺣﺼﻴةل ﻗﺪرﻫﺎ  ١٠ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ
ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ ﰲ .٢٠١٩/٢٠١٨
 اﺳـﳤﺪاف ﲢﻮﻳﻞ ﳓﻮ  ٨.٢ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺻﺎﰱ ارابح ﴍﰷت ﻗﻄﺎع ا ٔﻻﻋﲈل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ ﰱ ﻋﺎم ،٢٠١٩/٢٠١٨
 اﺳـﳤﺪاف ﲢﻮﻳﻞ ﳓﻮ  ٧.٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ.

١٨

أولويات سياسات اإلصالح على جانب اإليرادات العامة بالموازنة
• 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
محدودة ) %١٢.٥في المتوسط خالل الفترة من  ٢٠١٢/٢٠١٣إلى  ٢٠١٦/٢٠١٧مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ
 (%٢٥-٢٠وذلك من خالل استھداف زيادة الضرائب من الجھات غير السيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوى
قدره نحو .%١ - ٠.٥
•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.

ٔاﱒ اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ اخملﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
زيادة الحصيلة وربطھا
بالنشاط االقتصادي
 زيادة الضرائب من جھات غيرليصل اجمإلى الضرائب من تلك
الجھات إلى  %١١من الناتج بحلول
عام .٢٠٢٠

توسيع القاعدة الضريبية
استغالل القوى الكامنة غيرالمستغلة فى االقتصاد وعلى رأسھا
أصحاب المھن الحرة
 تحقيق العدالة فى توزيع العبءالضريبى على شرائح الدخل المختلفة
 -ضم االقتصاد غير الرسمى

تحقيق شراكة حقيقية بين
المصلحة والممول
 إصدار الفواتير الضريبية ميكنة عمليات الحصر والتحصيلتوقيع بروتوكوالت تعاون مع جھاتمختلفة مثل النقابات المھنية

-

اﻟﺘﺎٔﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﲱﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ رﺑﻂ اﳊﺼﻴةل ابﻟﻨﺸﺎط اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ،ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺸﺎٓت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﲣﻔﻴﻒ اﻻٕﻟﱱاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺼﻢ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺒﺎﴍة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﴍة ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻٕﻧﺘﺎج اخملﺘﻠﻔﺔ ،وﲢﻔﲒ إﻧﻀﲈم
اﻻٕﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻰ ،وﺿﺒﻂ اجملﳣﻊ اﻟﴬﻳﱮ ،وﺗﻐﻴﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﰲ اجملﳣﻊ  ،واﳊﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﳌﺴـﳤكل ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﲑ،
واﻟﺘﺎٔﻛﺪ ٔان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺮاﻋﻰ اﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻋﺪم ﻓﺮض ٔاﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ اﻻٕﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء ،واﻟﺘﻌﻠﲓ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﳌﻮاﺻﻼت ،واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻٕدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﲆ :ﲢﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﻻٕﻳﺮادﻳﺔ ،وﻧﻈﻢ اﻟﻔﺤﺺ ،واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ ،وٕاﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠاميت واﻟﻘﺮارات اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ اجملﳣﻊ اﻟﴬﻳﱮ وﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،واﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺳﺪ اﻟﳤﺮب
اﻟﴬﻳﱮ ،ﲢﺴﲔ ٔاداء اﳊﺼﻴةل اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ا ٔﻻﻧﺸﻄﺔ وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ اﳌﻬﻦ اﳊﺮة ،واﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ابﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱃ.

-

ٕاﺳـﺘﻜﲈل إﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﶺﺮﻛﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺣﲈﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﴩوﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﳤﺮﻳﺐ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﲈرك ﲠﺪف ﺗﺒﺴـﻴﻂ وﺗﻴﺴﲑ اﻻٕﺟﺮاءات ﳋﻔﺾ اﻟﺘﳫﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ ٔاﻣﺎم اﳌﺴـﺘﻮردﻳﻦ ،وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﳌﳤﺮﺑﲔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺒﺎﱏ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻٕدراة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﴫ واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ٕاﺳـﺘﻜﲈل اﻻٕﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ا ٔﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اخملﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﱰول،

-

-

١٩

-

ﻋﻠﲈً ابن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻮﺟﻪ ﻧﺼﻒ اﳊﺼﻴةل ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ودﰪ ﻣﻮازانت اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﺪهمﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
إﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻٕﻳﺮادات ﻏﲑ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٔاﺟﺮاءات إﺻﻼح اﻟﻬﻴﺎﰻ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻄﺎع ا ٔﻻﻋﲈل اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﰲ ذكل
ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱴ ﺗﻘﺪهمﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﴩﰷت ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اخملﺘﻠﻔﺔ ﻟﺰايدة ﻣﻮاردﻫﺎ وﲢﺴﲔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺎﱃ،
وٕاﺳﺴﺘﻴﺪاء ﺣﻘﻮق اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ الاﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟدلوةل ،واﳌﴣ ﻗﺪﻣ ًﺎ ﺑﱪانﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ IPO

اﺳﺘﻴﺪاء ﺣﻘﻮق اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﲆ ا ٔﻻﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟدلوةل -ﺑﺮانﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

متوسط

إجمالى اإليرادات موزعة على األبواب بموازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٥/٢٠١٤

إجمالي االيرادات
الضرائب
المنح
االيرادات األخرى

٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٧/٢٠١٦
فعليات

٦٥٩,١٨٤ ٤٩١,٤٨٨ ٤٦٥,٢٤١
٤٦٢,٠٠٧ ٣٥٢,٣١٥ ٣٠٥,٩٥٧
١٧,٦٨٣
٣,٥٤٣ ٢٥,٤٣٧
١٧٩,٤٩٤ ١٣٥,٦٣٠ ١٣٣,٨٤٧

٢٠

٢٠١٨/٢٠١٧
تقديرات

٨١٣,٤٠٥
٦٢٤,١٩٨
١,١٤٣
١٨٨,٠٦٤

٢٠١٩/٢٠١٨
موازنة

٩٨٩,١٨٨
٧٧٠,٢٨٠
١,١٤١
٢١٧,٧٦٧

ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
مستھدفات العجز الكلى والعجز األولى ودين أجھزة الموازنة العامة
)نسبة من الناتج المحلى اإلجمالى (%
دين أجھزة الموازنة العامة

العجز الكلى

١٨

١١٥
١٠٧.٧

١٦
١٤

١٢.٥

١٢
٩.٨

١٠

١٠٢.٨

١٣.٠

١٠٥

٩٧.٠
٩.٨ ١٠.١

٨.٤

٨
٦

١٠.٩

١١.٥

١٢.٢

١١٠

٩٣.٦

٩١.٠
٨.١
٦.٩

٦.٢
٥.٠

١٠٠
٩٠.٥

٨٦.٠

٩٥

٨٨.٩

٨٠.٠

٩٠
٧٨.٩

٨٢.٠

٧٩.٠

٨٠.٧

٨٥
٨٠

٤

٧٥

٢

٧٠

٠

٦٥
١٧/١٦
فعلي
١٨/١٧
متوقع
١٩/١٨
موازنة
٢٠/١٩
مستھدفات
٢١/٢٠
مستھدفات

١٦/١٥

١٥/١٤

١٤/١٣

١٣/١٢

١٢/١١

١١/١٠

١٠/٠٩

٠٩/٠٨

١٧/١٦
فعلي
١٨/١٧
تقديرات
١٩/١٨
موازنة
٢٠/١٩
مستھدفات
٢١/٢٠
مستھدفات

١٦/١٥

١٥/١٤

١٤/١٣

١٣/١٢

١٢/١١

١١/١٠

١٠/٠٩

٠٩/٠٨

ﺗﺴـﳤﺪف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ ابﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﳓﻮ  %٦.٢ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠/٢٠١٩ﳑﺎ ﻳﺴﺎﱒ ﰱ
ﲢﻘﻴﻖ ا ٕﻻﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وا ٕﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى  ،آﺧﺬاً ﰲ اﻻٕﻋﺘﺒﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮانﻣﺞ إﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺘﻮازن ﺑﲔ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ
اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﱃ اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ ،وزايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﺳﺘامثرات اﻟﺒﻨﻴﺔ
ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘةل ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ٔاﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﺐء وآاثر ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻦ.

ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻻٕﺟﲈﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﻮارد ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
إجمالى اإليرادات والمصروفات )مليار جنيه(

معدل النمو السنوى للمصروفات وااليرادات
إجمالى المصروفات

إجمالى المصروفات

إجمالى اإليرادات

إجمالى اإليرادات
١،٦٠٠

١,٥٠٨
١,٤٢٦

٤٠٫٠٪
%٣٤.١

٣٥٫٠٪

١,٢٣٤

١,١٧٩

١،٢٠٠
١,٠٦٣

٣٠٫٠٪
٢٦.٢%

١,٠٣٢

٩٨٩

٢٥٫٠٪

%٢٣.٤

٢١.٦%

١,٤٢٤
١،٤٠٠

١،٠٠٠
٨١٨

٨١٣

٢٠٫٠٪

٦٥٩

١٩.٦%
١٥.٤%
١١.٠%

٧.٤%
٤.٥%

٥.٧%

٥.٦%

٠.١%

٤٩١

١٥٫٠٪

١١.٥%

٢٠/ ٢١

١٩/ ٢٠

١٨/ ١٩

١٧/ ١٨

١٦/ ١٧

٦٠٠

١٠٫٠٪

٤٠٠

٥٫٠٪

٢٠٠

١.٩%

٠٫٠٪
١٥/ ١٦

٨٠٠

١٤/ ١٥

٠
٢٠/ ٢١
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٢١

١٩/ ٢٠

١٨/ ١٩

١٧/ ١٨

١٦/ ١٧

١٥/ ١٦

ﺗﻘﺪﻳﺮات الاﻗﱰاض وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
االحتياجات التمويلية للعام المالى للمدى المتوسط )مستھدف(
بالمليون جنيه
٢٠١٩/٢٠١٨

البيان

موازنة
٧١٤،٦٣٧
٤٣٨،٥٩٤
٢٤٣،٧٤٢
٣٢،٣٠١
٧١٤،٦٣٧
٢٠٣،٤٢٩
٧٠،٠٠٤
١٢٨،٠٠٠
٤،٣٧٥
١،٠٥٠
٥١١،٢٠٨
٤٠٩،٦٠٠
١٠١،٦٠٨

االحتياجات التمويلية للعام المالى
العجز الكلى
سداد القروض المحلية
سداد القروض األجنبية
مصادر التمويل
التمويل الخارجى
صندوق النقد الدولى
اصدار سندات دولية
قرض من دولة ألمانيا
قرض من دولة فرنسا
التمويل المحلى
اصدار أذون خزانة
اصدار سندات خزانة

٢٠٢٠/٢٠١٩
متوقع
٦٣٧،٣٨٢
٣٨٠،٥٨٣
٢٠٣،٩٠٢
٥٢،٨٩٧
٦٣٧،٣٨٢
٩٧،٥٧٤
٢٢،٥٧٤
٧٥،٠٠٠
‐
‐
٥٣٩،٨٠٨
٣٢٣،٨٨٥
٢١٥،٩٢٣

٢٠٢١/٢٠٢٠
متوقع
٦٦٣،٦٣٢
٣٤٩،٩٥٢
٢٧٩،٤٧٤
٣٤،٢٠٧
٦٦٣،٦٣٢
١٠٠،٠٠٠
‐
١٠٠،٠٠٠
‐
‐
٥٦٣،٦٣٢
٣٠٩،٩٩٨
٢٥٣،٦٣٥
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ﺳﺎدﺳ ًﺎ :اخملﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ٢٠١٩/٢٠١٨
ﺗﻐﲑ الاﻓﱰاﺿﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ(:
ﰱ ﺿﻮء اخملﺎﻃﺮ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮر ٔاداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ -ابﻟﺮﰬ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى -ﻓﻘﺪ ﰎ إﻋﺪاد اﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﺑﺸﲁ ﺣﺬر وﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮط واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻮاهجﺔ ٔاﻳﺔ إﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ ،ﺣﻴﺚ ٔان
ﺗﺎٔﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات .وﰱ ﻫﺬا اﻻٕﻃﺎر ،ﻓﺎٕن ٔاى ﺗﻐﲑ ﰱ ﰻ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔٔ ،اﺳﻌﺎر اﻟﴫف ،واﻟﻔﺎﺋﺪة ،وا ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻘﻂ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﱃ اﻟﻨﺘﺎﰀ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ:
وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﺴـﻴﺎق ،ﳁﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﳓﻮ  %٤و %٣.٩ﺧﻼل ﻋﺎﱉ  ٢٠١٨و ٢٠١٩ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱃ ،ﻣﻘﺎرﻧﻪ
ﺑﻨﺤﻮ  %٤.٢ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  .٢٠١٧ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔان ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻋﲆ ﺣﺼﻴةل اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﰻ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة
اﻟﺴﻮﻳﺲ ،واﻟﴬاﺋﺐ اﶺﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﻮاردات .وﻳﻘﺪر ا ٔﻻﺛﺮ اﳌﺎﱃ اﻟﺴﻠﱮ ﻟﱰاﺟﻊ ﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑـ %١ﻋﲆ اﺟﲈﱃ ﻣﺎ ﻳﺆول ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﻨﺤﻮ  ٩٨٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.

ﺳﻌﺮ اﻟﴫف:
ﻧﻈﺮ ًا ﻟﺘﺒﲎ ﻣﴫ ﺳـﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﴏف ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﳁﱪ  ٢٠١٦ﳁﻦ اﶈﳣﻞ أن ﻳﺆدى ٔاى ﲢﺮك ﰱ زايدة ﺳﻌﺮ اﻟﴫف أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات
ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ إﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﲆ ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ٔاﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ الاﻳﺮادات واﳌﴫوﻓﺎت ﻣﺜﻞ اﶺﺎرك واﳌﻮاد
اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﴐاﺋﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى وﴐاﺋﺐ ا ٔﻻذون واﻟﺴـﻨﺪات.
٢٢

وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺼﻞ ﺻﺎﰲ ا ٔﻻﺛﺮ اﳌﺎﱃ اﻟﺴﻠﱮ ﻟﱰاﺟﻊ اﳉﻨﻴﻪ اﻣﺎم ادلوﻻر ﺑﻨﺤﻮ  ١ﺟﻨﻴﻪ/ﻟدلوﻻر ﻋﲆ اﳌﲒان الاوﱃ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﳓﻮ ٣.٠
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻴﱰاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ الاوﱃ اﳌﺴـﳤﺪف ﺑﻨﺤﻮ  %٠.٠٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ الاﺟﲈﱃ.

ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة:
ﻗﺪ ﺗﺘﺠﻪ دول ﻛﺜﲑة إﱃ ﺗﺒﲎ ﺳـﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻧﻜﲈﺷـﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣةل اﳌﻘﺒةل ﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﺔ رﻓﻊ ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  ٥٠إﱃ  ١٠٠ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .ا ٔﻻﻣﺮ اذلى ﺳـﻴﻜﻮن هل ﺗﺎٔﺛﲑاً ﺳﻠﺒﻴ ًﺎ ﻋﲆ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﻣﳣﺜ ًﻼ ﰱ ﻧﻘﺺ ﲩﻢ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ا ٔﻻﺟﻨﱮ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻀﻊ ﺿﻐﻮط ﻋﲆ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف .ﻗﺪ ﺗﺆدى اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻟ ٕﻼدارة ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ ﺗﻀﻴﻴﻖ أوﺿﺎع اﻟﳣﻮﻳﻞ اﳋﺎرىج ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اذلى ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ
ﻣﴫ ﻻٕﺻﺪار ﺳـﻨﺪات ابﻟﻌﻤةل اﻻٔﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ابﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﳣﻮﻳﻞ ،ﳑﺎ ﳝﺜﻞ ﺧﻄﺮ ٕارﺗﻔﺎع ﺗﳫﻔﺔ
اﻻٕﻗﱰاض ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ  .٢٠١٩/٢٠١٨وﻣﻦ اﳌﻘﺪر أن ﻳﺆدى زايدة ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑـ %١ﺧﻼل اﻟﻌﺎم إﱃ زايدة ﻓﺎﺗﻮرة
ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻦ أهجﺰة اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  ٥-٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰱ ﻋﺎم .٢٠١٩/٢٠١٨

ا ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ:
ﺗﺸﲑ ٔاﺣﺪث اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﺳـﺘﻘﺮار ٔاﺳﻌﺎر اﻟﱪﻧﺖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰱ  ٢٠١٨ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴـﺘﻮايت الاﺳﻌﺎر اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ ا ٔﻻﺧﲑ ﻣﻦ ٢٠١٧
ﻟﺘﱰاوح ﺑﲔ  ٧٠ -٦٠دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟ ٔﻼﺳﻌﺎر اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﴍاء اﻟﱪﻧﺖ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ادلوﱃ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ادلوﻟﻴﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذكل ﻓﻘﺪ ﰎ ٔاﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ ابﻓﱰاض ﺳﻌﺮ  ٦٧دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎةل زايدة ﺳﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴﻞ ﺑﻨﺤﻮ  ١دوﻻر/ﺑﺮﻣﻴﻞ ﳁﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔان
ﻳﻜﻮن ذلكل ٔاﺛﺮ ﻣﺎﱃ ﺳﻠﱮ ﻋﲆ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ اﳌﺴـﳤﺪف ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذكل ﺗﺪﻫﻮر ﺻﺎﰱ ﻋﻼﻗﺔ اﳋﺰاﻧﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﱰول ﺑﻨﺤﻮ
 ٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ واذلى ﳝﺜﻞ ﳓﻮ  % ٠.٠٨ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ ،ا ٔﻻﻣﺮ اذلى ﺳـﻴﻜﻮن هل ﻣﺮدود ﺳﻠﱮ ﻋﲆ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ
اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﺮ ٔاﺳﲈﱄ والاﺟامتﻋﻲ .وﻫﻮ ا ٔﻻﻣﺮ اذلى ﻳﻨﻄﺒﻖ ٔاﻳﻀ ًﺎ ﻋﲆ زايدة ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺢ و اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء الارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﱴ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ا ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳑﺎ ﺳـﻴﻜﻮن هل ﺗﺎٔﺛﲑ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ زايدة ﳐﺼﺼﺎت ادلﰪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮابء.

٢٣

