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رؤية وأهداف موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

نسخة الطفل من موازنة المواطن ٢٠٢٠/٢٠١٩

تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019 التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج اإلصالح االفتصادي 
واالجتماعي الشامل الذي يهدف إلى دفع االقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل 

كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في استمرار خفض نسبة الدين العام والعجز 
الكلى ألجهزة الموازنة للناتج المحلي للوصول بهم إلى معدالت منخفضة ومستدامة، والعمل على تعبئة وتوليد المزيد 

من الموارد للدولة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتحقيق الحماية االجتماعية.  

ولتحقيق هذه المستهدفات تعمل الحكومة على استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء، باإلضافة إلى إعادة هيكلة 
اإلنفاق العام من خالل ترتيب األولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية )وفورات( على المدى المتوسط تسمح بزيادة 

اإلنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية لتتوافق مع االستحقاقات الدستورية، وكذلك 
مخصصات تحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل خاصًا للشباب 

والمرأة.

المحاور التي يرتكز عليها برنامج اإلصالح 
االقتصادي

تعتبر موازنة الطفل وثيقة توضح مخصصات الموازنة للمبادرات التي تصب في مصلحة الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل مخصصات لعائالتهم 
وذلك في ضوء تصديق مصر على قانون الطفل في ١٩٩6 باعتباره أول تشريع يحمي حقوق الطفل في مصر وتأسيس المجلس القومي للطفولة 

واألمومة )NCCM( في عام ١٩88.
وتعكس موازنة الدولة 2020/2019 في ضوء البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي أهمية مراقبه المال العام وتحسين اإلنفاق على األطفال. ونظرا ألهمية مراقبة 

اإلنفاق العام على األطفال )0-1٨( وتحسينه، ستقوم وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية بنشر المخصصات المتعلقة باألطفال بشكل 
سنوي في تقرير« تسليط الضوء على مخصصات األطفال« )انظر ص٥ لمخصصات موازنة 2020/2019 المتعلقة باألطفال(

تعزيز األطر
المؤسسية

 تعزيز 
التنمية 
البشرية 
والحماية 
االجتماعية

تحسين بيئة األعمال	 
نظام ضريبي واضح وسهل التنبؤ	 

تطوير البنية التحتية مع زيادة دور القطاع الخاص	 
تبسيط ودعم قاعدة التصنيع	 

تشجيع القطاعات التصديرية	 
 دعم الشركات الصغيرة 	 

والمتوسطة وريادة األعمال

التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان	 
نظام تعليمي حديث ومتكامل	 

إصالح أنظمة معاش الضمان االجتماعي	 
برامج التحويالت النقدية	 

مشروع اإلسكان االجتماعي	 
زيادة اإلنفاق على التعليم والصحة 	 

والتنمية البشرية

ترشيد اإلنفاق وتعزيز اإليرادات	 
خفض نسب الدين والعجز للناتج المحلي اإلجمالي لتعزيز 	 

السياسات المالية الداعمة للنمو
السيطرة على التضخم واتباع نظام مرن ألسعار الصرف 	 

للحفاظ على القدرة التنافسية لالقتصاد
تأمين نظام قوي إلمدادات الطاقة على المدى المتوسط	 

 برنامج 
اإلصالح  تعميق 

اإلصالحات 
 الهيكلية 

لتعزيز النمو بقيادة 
القطاع الخاص
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األهداف الكمية لبرنامج اإلصالح االقتصادي

رفع معدالت النمو

رصيد االحتياطي من 
النقد األجنبي

التشغيل

 ضبط واستقرار 
األسعار

الضبط المالي

سياسة االدخار 
واالستثمار

رفع معدل النمو الحقيقي السنوي 
إلى 6% في عام 2020/2019 وإلى %7-6 

على المدى المتوسط

رفع نسبة االحتياطي من النقد 
األجنبي إلى أكثر من ٨ شهور من 

الواردات في عام 2020/2019

خلق فرص عمل حقيقية لخفض 
معدل البطالة إلى 9% في 2020/2019 

وإلى 7-٨% على المدى المتوسط

خفض معدل التضخم إلى 10% في 
 عام 2020/2019 ليقل عن ذلك 

على المدى المتوسط

خفض عجز الموازنة إلى 7.2% من 
الناتج المحلي في عام 2020/2019 
وخفض الدين العام كنسبة من 

الناتج المحلي إلى ٨9%

زيادة معدالت االدخار واالستثمار إلى 
 حوالي 12% و 19% على التوالي 

في 2020/2019 
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من أين تأتي اإليرادات؟٢

١،١3
تبلغ إجمالي اإليرادات

 تريليون جنيه مصري
 لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

 االستخدامات ومصادر اإليرادات في 
موازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ١

المصروفات 

 ١.57
تريليون جنيه 

مصري

 اإليرادات 

 ١.١3 
تريليون جنيه 

مصري

 العجز 

 44٠ 
مليار جنيه 

مصري

١ مصدر بيانات التصنيف الوظيفي واالقتصادي الستخدامات الموازنة: موازنة المواطن ٢٠١٩\٢٠٢٠ 

التابعة لوزارة المالية
٢ تم الحصول على البيانات من البيان المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ التابع لوزارة المالية
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28،8

95،5

190

26،6

54،9

364،6

51،7

43،9

٪32،١

٪١٦،٨

٪٨،٤

٪٤،٨

٪٤،٦

٪٣،٩

٪٢،٥

٪٢،٣

٪٠،٣

٪٢٤،٢

3،8

274

مقدار مساهمة كل مصدر من مصادر اإليرادات 
في موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

١،١3
تبلغ إجمالي اإليرادات

تريليون جنيه مصري 
لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩
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 تسليط الضوء 
 على األطفال

في موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

الحماية االجتماعية

قطاع الصحة

اهم المخصصات المالية لألطفال )43 مليار جنيه مصري(

أهم المخصصات المالية لألطفال )4.3 مليار جنيه مصري(

يقدر أن ١3% من موازنة الحماية االجتماعية مخصصة لألطفال 3

تقدر نسبة األطفال المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 4٩.5٢% من إجمالي المستفيدين  )3.8 مليون طفل(. 
تم تخصيص ما يقرب من 6 مليار جنيه مصري من األموال المخصصة للتحويالت النقدية الخاصة بالبرنامج 

لألطفال4

تقدر حصة األطفال من مخصصات البطاقة التموينية وفوائد دعم الخبز ما يقرب من 35.6 مليار جنيه مصري

تقدر حصة األطفال من الدعم المخصص لبرنامج اإلسكان االجتماعي »120 ألف وحدة سكنية« بحوالي ١.56 مليار 
جنيه مصري٥

يتم تخصيص 8% من إجمالي موازنة الصحة وحوالي 66% من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع الصحي 
لألطفال٥

٢.6 مليار جنيه مصري من إجمالي 6.6 مليار جنيه مخصص للعالج على حساب الدولة يذهب لألطفال

تخصيص ١.5 مليار جنيه مصري لدعم أدوية والبان لألطفال
تخصيص ٢٢7 مليون جنيه للتأمين الصحي لألطفال في سن ما قبل المدرسة 6
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3 تم احتساب التقديرات من قبل منظمة االمم المتحدة للطفولة )يونيسف( كنسبة من مخصصات الحماية 

االجتماعية واإلعانات في موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩، وهي حوالي 3٢٩ مليار جنيه مصري وفقًا للبيانات الصادرة في »برامج 
الدعم والحماية االجتماعية بمشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩« عن وحدة العدالة االقتصادية التابعة لوزارة المالية .

4 يستند هذا الرقم إلى قائمة بأعداد المستفيدين التي قدمتها وزارة التضامن االجتماعي ليونيسف.

5 تم احتساب التقديرات من قبل منظمة يونيسف وبناًء على بيانات تعداد مصر لعام ٢٠١7 ، والتي تبين أن األطفال 

)٠-١8( يشكلون 4٠% من السكان في مصر. تم الحصول على بيانات مخصصات اإلسكان االجتماعي والصحة من 
موازنة المواطن ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفي البيان المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ الصادر عن وزارة المالية.

6 وفقا للبيانات الصادرة في »برامج الدعم والحماية االجتماعية بمشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩« عن وحدة العدالة 

االقتصادية التابعة لوزارة المالية

التعليم
 أهم المخصصات المالية لألطفال 

)ما يقرب من ٩3.5 مليار جنيه مصري(

تم تخصيص 7١% من موازنة التعليم لألطفال

4.٢ مليار جنيه مصري مخصص لرياض األطفال من أجل )1( زيادة عدد فصول رياض األطفال ، خاصة في المناطق 
المحرومة في صعيد مصر )2( برامج لتطوير القدرات اإلبداعية والمعرفية لألطفال

تم تخصيص 6٢.8 مليار جنيه للمراحل االبتدائية واإلعدادية و ٢6.5 مليار جنيه للمرحلة الثانوية )عامة + 
فنية( من أجل: )1( تحسين المناهج الدراسية ؛ )2( برامج لبناء قدرات الطالب في إجراء البحوث العلمية ؛ )3( برامج 
لتدريب المعلمين ؛ )4( تطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية تسهل من األداء الوظيفي للعملية التعليمية ومنها 

تطبيق برنامج التابلت المدرسي )٥( بناء المدارس والصيانة الدورية لألصول التعليمية ؛ )6( ٥ مدارس جديدة ضمن 
المنظومة المصرية اليابانية

)٠-١8 سنة(
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211

301

90

569

74,9

٪3٦،١

٪١٩،١

٪١٣،٤

٪٥،٧

٪٤،٨

٪٢٠،٨

327,7

توزيع االستخدامات وفقًا للتصنيف االقتصادي

١،57
تبلغ إجمالي تقديرات استخدامات 

مشروع الموازنة العامة

تريليون جنيه مصري

١،57

تبلغ إجمالي تقديرات 
استخدامات وفقًا 

للتصنيف االقتصادي

تريليون جنيه 
مصري



٨

٦٣

٩٨،٩

١٣٢

٤١

٧٣

756

٦٩،٧

٦٦

٪٤٨

٪٨،٤

٪٦،٣

٪٤،٦

٪٤،٤

٪٤،٢

٪٤

٪٢،٦

٪٠،٢

٪١٧،٢

٣

٢٧٠،٩

توزيع االستخدامات حسب التصنيف الوظيفي

١،57

تبلغ إجمالي تقديرات 
استخدامات مشروع 

الموازنة العامة

تريليون جنيه 
مصري
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 من المستفيد 
 من موازنة عام

 ٢٠١٩-٢٠٢٠؟

نسبة السكان 
في المحافظة

توزيع 
االستثمارات

التوزيع الجغرافي لإلستثمارات7
وجه قبلي

المحافظات الحضرية

وجه بحري

محافظات الحدود

%١٢.5٠

%٢7.٩

%47.5

%١٢.١

7 لم يتم توزيع ما يقرب من 4٠% من االستثمارات المخططة لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

9
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اإلسماعيلية

الفيوم

القليوبية

المنوفية الغربية

البحر األحمر

الوادي الجديد

مطروح

أسوان

شمال سيناء

جنوب سيناء

قنا

اإلسكندرية

المنياأسيوطسوهاجاألقصر

بنى سويف

السويس

البحيرة

دمياط

كفر الشيخ

%3.54

%5.46%3.8٠ %6.53

%٠.45

%٠.٢6

%4.55 %5.٢٩

%٢.٠3

%5.١6%١.56 %3.١3

%٢.٢7

%٢.٩7

%٢.8١ %٢.٢7

الدقهلية

بورسعيد

الشرقية

الجيزة

%٩.١٢
%١٢.5٠

%٠.7٩

%6.85

%١.38

%5.٩١

%٠.77

%3.34

%7.5١

%٠.38

%١.55

%١.3٢%5.٢6%4.64%5.8١

%3.34

%٠.48

%٠.١١

%١.58

%٢.١١

%٢.8١

%٢.١٩

%6.88

%١.7٢

%٢.١١

%5.٠٠

%٢.8١

%٢.8١

%١.33%٢.66%٢.8٢%٩.66

%٢.8١

%٢.١٩

%١.88

%١.56

القاهرة

%٩.٩6
%١8.٩١
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