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هــذا الكتيــب يعــد اإلصــدار الخامــس لــوزارة املاليــة وســوف  

ــه  ــد في ــوف تج ــاؤالتك، وس ــة كل تس ــى إجاب ــاعدك ع يس

ــايل  ــام امل ــة خــال الع ــة للدول رشح مبســط للسياســة املالي

ــن  ــة لتحس ــتتبعها الدول ــي س ــراءات الت 2019/2018 واإلج

جــودة حيــاة املواطنــن مــن خــال برامــج مختلفــة. وإتاحــة 

ــك يف  ــة حق ــى مامرس ــا تشــجيعك ع ــات دي هدفه املعلوم

ــد  ــرق عن ــك هيف ــرار ألن رأي ــة اتخــاذ الق املشــاركة يف عملي

تصميــم السياســات ومتابعــة اإلنفــاق الحكومــي لتلبيــة 

لــك  أفضــل  مســتقبل  ولتوفــر  الرضوريــة،  احتياجاتــك 

وألوالدك.

املوازنــة عبــارة مــن بيــان يوضــح كل االيــرادات املتوقــع 

ــة  ــايل وخط ــام  امل ــال الع ــة خ ــا الدول ــل عليه ان تحص

ــل  ــا يف املجــاالت املختلفــة مث الحكومــة يف اعــادة انفاقه

ــن لتحســن جــودة  ــم واالســكان والتموي الصحــة والتعلي

ــاة املواطــن. حي
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يعني ايه موازنة املواطن؟

يعني ايه موازنة؟
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ــة  ــرادات الدول ــن اي ــرق ب ــو الف ــة ه ــز املوازن عج

ومرصوفاتهــا وحيــازة االصــول املاليــة خــال العــام 

والحكومــة تســتهدف خفــض هــذا العجــز ملنــع 

ــن ــم الدي تراك

ــواىل  ــال 2018-2019 ح ــة خ ــز املوازن ــدر عج ويق

ــه ــار جني 438.6 ملي

438,6
مليار جنيه

العجز الكلي للموازنة

989,2 مليار جنيه
1424 مليار جنيه

يعنى ايه عجز؟

ما هي اهم مالمح موازنة عام 2018-2019؟

تعطى الدولة االولوية يف موازنة عام 2018-2019 لخمسة ركائز اساسية ىف مجال الحامية االجتامعية:	 

زيادة معدالت 

النمو والتشغيل  

باعتبارهام خط 

الدفاع االول 

ملحاربة الفقر 

وتحسن الدخول

.1

ايجاد مساحة مالية 

تسمح باإلنفاق 

املتزايد عىل التنمية 

البرشية وبرامج 

الحامية والعدالة.

.2

التوسع يف برامج 

الحامية التي تتميز 

بالكفاءة وتستهدف 

الطبقات االوىل 

بالرعاية.

.3

تطوير وتحديث 
الخدمات األساسية 
التي يحصل عليها 

املواطن، وضامن التوزيع 
الجغرايف العادل لتمكن 

كافة املواطنن من 
االستفادة من مثار النمو 

االقتصادي.

.4

التحول التدريجي من 
الدعم العيني اىل الدعم 

النقدي وزيادة قيمة 
االنفاق االستثامري 

املوجه لتحسن البنية 
األساسية ورفع مستوى 

الخدمات العامة.

.5

االيرادات

املصروفات
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تقدر االيرادات لعام 2018-2019 بنحو 989,2 مليار جنيه بينام تقدر املرصوفات بنحو 1424 مليار جنيه.	 

تعترب موازنة 2018 - 2019 بداية بشائر االصاح االقتصادى والىل هيتحقق معاه فائض أوىل ىف املوازنة العامة للدولة بعد أن نجحنا 	 

ىف تحقيق فائض أوىل ىف العام املاىض وللمرة األوىل منذ 15 سنة ودة دليل عىل حسن ادارة أموال الدولة ألن إيراداتنا بدأت تغطى 

مرصوفاتنا باستبعاد فوائد الدين العام.

تم توفري 67 مليار جنيه من الوفر املاىل املحقق من رفع دعم الكهرباء والبرتول وإعادة توجيهه لربامج الحامية االجتامعية لتخفيف 	 

العبء عن املواطنن من خال:

يقدر إجاميل املرصوفات لعام 2018-2019 بنحو 1424 مليار جنيه موزعة كااليت:	 

وتشهد موازنة عام 2018-2019 زيادة عر مسبوقة يف مخصصات التعليم والصحة ليصا إىل نحو 177.4 مليار جنيه مقابل نحو 162 مليار جنيه فقط يف موازنة 

العام املايل املايض فيام يعد أكرب زيادة يف مخصصاتهام يف تاريخ املوازنات املرصية.

زيادة فاتورة اجور 

العاملن بالدولة )نحو 5,2 

مليون مستفيد( بنحو

إقرار زيادة سنوية ألصحاب 

املعاشات املدنية والعسكرية 

)نحو 10 مليون مستفيد( بنحو

زيادة حد االعفاء وزيادة نسب 

الخصم الرضيبي ألصحاب االجور 

املنخفضة بنحو

30289
مليار جنيهمليار جنيهمليار جنيه

كيف سيتم إنفاق اموال الضرائب اخلاصة بك؟

1424
مليار جنيه

إجمايل املصروفات

 الخدمات العامة1:
674,4 مليار جنيه

الشئون االقتصادية:
61,2 مليار جنيه

الصحة:
61,8 مليار جنيه

النظام العام وشئون السامة العامة: 
61,7 مليار جنيه

الشباب والثقافة والشئون الدينية:

حامية البيئة:

الحامية االجتامعية:

أنشطة وظيفية متنوعة:

التعليم:

35,2 مليار جنيه

2,2 مليار جنيه

298,9 مليار جنيه

59,3 مليار جنيه

115,6 مليار جنيه

االسكان واملرافق املجتمعية:
53,4 مليار جنيه
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1 يتضمن قطاع الخدمات العامة إجامىل قيمة الفوائد التى تتحملها املوازنة العامة للدولة بنحو 541 مليار جنيه. وبتوزيع الفوائد عى قطاعات املوازنة يرتفع قيمة اإلنفاق املوجه لقطاع التعليم 

ليصل نحو 170 مليار جنيه بنصيب 10% من إجامىل الفوائد املوزعة ، ويرتفع اإلنفاق املوجه لقطاع الصحة ليصل نحو 90.2 مليار جنيه بنصيب 5.2% من إجامىل الفوائد املوزعة.   



يعترب قطاع الصحة واحد من القطاعات التي تلقت أكرب زيادة يف مخصصاتها لتصل اىل نحو 

62 مليار جنيه يف املوازنة الجديدة. كام انه من املقرر ان تصل االستثامرات الحكومية يف 

قطاع الصحة نحو 11,2 مليار جنيه يف عام 2019-2018.

رصد مخصصات لربنامج العاج عى نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه، إىل جانب 1.5 

مليار جنيه لسداد اشرتاكات غر القادرين يف التأمن الصحي، وأيضا تخصيص 69 مليار جنيه 

مساهامت لصناديق املعاشات بزيادة 16.5 مليار جنيه تقريبا عن العام املايل املايض.

زيادة املخصص لتوفر األدوية واملستلزمات الطبية إىل 7.0 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار 

جنيه عن العام املايل املايض، باإلضافة إىل التأمن الصحي للطاب ودعم املرأة املعيلة ودعم 

األطفال دون السن املدريس ومعاش الضامن االجتامعي.

كام تشمل موازنة 2018-2019 العديد من اإلجراءات لضامن بدء تطبيق املنظومة الجديدة 

للتأمن الصحي الشامل من خال مساندة وزارة املالية لوزارة الصحة والسكان وجميع 

الجهات املعنية باملنظومة الجديدة للتأمن الصحي والتأكيد عى التزام الخزانة العامة بدعم 

األعباء املالية للمنظومة الجديدة لحن اكتامل قدرة املنظومة عى متويل نفسها ذاتيًا، مع 

تحمل الخزانة عبء اشرتاكات غر القادرين.

قد زادت مخصصات التعليم يف العام املايل 2018-2019 زيادة غر مسبوقة حيث 

بلغت اعتامدات التعليم 115.7 مليار.

من املخطط يف عام 2018-2019 ان تقوم الحكومة بإنشاء 549 مدرسة جديدة 

يف مراحل التعليم األسايس والتعليم الثانوي والتعليم لذوي االحتياجات الخاصة 

مع انشاء 100 مدرسة تعليم فني داخل املصانع وتطوير 165 مدرسة للتعليم 

الفني.

ويف مرحلة التعليم األسايس تسعى الدولة اىل ضامن حصول كافة الطاب 

وعددهم 15.4 مليون طالب عى وجبات التغذية املدرسية. كام تعمل الحكومة 

عى تعزيز قدرات املعلمن من خال تدريب 1700 معلم بالتعاون مع املركز 

الثقايف الربيطاين.

اما يف مرحلة التعليم الثانوي فتسعى الدولة اىل زيادة عدد طاب مدارس 

املوهوبن واملتفوقن اىل 7200 طالب. كام تعمل الحكومة عى تطوير البنية 

التكنولوجية من خال تزويد 1936 مدرسة بفصل متحرك مزودا باب توب 

وشاشة عرض ذكية.

ومن املقرر أيضا يف عام 2018-2019 ان تقوم الحكومة بتطوير عدد 120 منهجا 

دراسيا يف مرحلة التعليم الثانوي و170 منهجا للتعليم الفني باستخدام اليات 

الكفايات.

الصحة

التعليم
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من املستفيد من موازنة عام 2018-2019؟

تعمل الحكومة عىل التوزيع الجغرايف العادل لاستثامرات لضامن استفادة كافة املواطنن من مثار 

اإلصاحات االقتصادية ومن املقرر ان توزع االستثامرات يف عام 2018-2019 كااليت:

اإلسماعيلية

%3

الفيوم

%2

القليوبية

%4

املنوفية

%4
الغربية

%3
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البحر األحمر

%3

الوادي اجلديد

%3

مطروح

%3

اسوان

%4

شمال سينا

%2

جنوب سينا

%2
اجليزة

%11

قنا

%3

اإلسكندرية

%5

األقصر

%2
سوهاج

%3
أسيوط

%4
املنيا

%3

بنى سويف

%3

السويس

%2

البحرية

%3

دمياط

%2

كفر الشيخ

%2

الدقهلية

%3

بورسعيد

%2

الشرقية

%4

القاهرة

%13



ما هي اهم اصالحات احلكومة يف 
السنوات املقبلة لتحقيق إدارة كفء 

وعادلة لألموال العامة؟ 

على جانب اإليرادات:
تعظيم املوارد الرضيبية وغر الرضيبية وتنويع مصادر 	 

اإليرادات غر السيادية.

توسيع القاعدة الرضيبية مع التأكد من تحقيق العدالة يف 	 

توزيع العبء الرضيبي عى رشائح الدخل املختلفة وضم 

االقتصاد غر الرسمي.

التسعر السليم للسلع والخدمات التي تقدمها الدولة.	 

الرتكيز عى اإلصاح اإلدارى واملؤسىس مبنظومة الرضائب 	 

لرفع كفاءة اإلدارة الرضيبية والتحصيل الرضيبى، وسد ثغرات 

التهرب والتجنب الرضيبى.

امليض قدماً بربنامج الطروحات العامة IPO لبعض الرشكات 	 

اململوكة للدولة مام يؤدى إىل إيجاد مصادر إيرادات جديدة 

تساهم ىف متويل رضوريات اإلنفاق العام وتنمية اإلنسان 

والحامية اإلجتامعية.

القيام بإصاحات لرفع كفاءة إدارة نظم املالية العامة 	 

وتشمل ميكنة كافة املعامات الحكومية إىل جانب االيرادات 

واملرصوفات.

على جانب املصروفات:
زيادة االنفاق املوجه لصالح الحامية االجتامعية خاصة 	 

الربامج التي تستهدف الفئات األوىل بالرعاية.

تحسن االنفاق املوجه لصالح دعم النشاط االقتصادي وذلك 	 

لخلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة دخول املواطنن 

ومحاربة الفقر.

وضع منظومة ملتابعة وتقييم وإدارة املخاطر املالية لرصد أي 	 

مخاطر محتملة والتعامل معها بشكل مبكر.

إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح  اإلنفاق املوجه 	 

للقطاعات اإلنتاجية واإلستثامرية وترشيد الدعم العينى غر 

املوجه. 

إستمرار إصاحات قطاع الطاقة مبا يتضمن إزالة التشوهات 	 

السعرية. 

القيام بإصاحات لرفع كفاءة إدارة نظم املالية العامة 	 

وتشمل ميكنة كافة املعامات الحكومية إىل جانب االيرادات 

واملرصوفات.

التوسع يف برامج املشاركة بن القطاع العام والخاص.	 
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تم إعداد هذه الوثيقة بدعم كل من وحدة التواصل والسياسات املجتمعية باليونيسف. 

وتجدر اإلشارة اىل ان جميع املعلومات الواردة ىف هذه الوثيقة هى مسئولية وزارة 

املالية املرصية وحدها حيث أنها املصدر الرئيىس لجميع مخصصات ميزانية الدولة 

للسنة املالية 2019-2018

للمزيد من املعلومات، تابعنا عىل الصفحة الرسمية لوزارة املالية

أو من خال موقع شفافية املوازنة

http://budget.gov.eg

/MOF.Egypt


