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 الفصل األول
 اإلطار العام

 ٢٠١٨/٢٠١٩ملشروع موازنة السنة املالية 
 ــــــــــــ

 رئيس جملس النواب/ السيد األستاذ الدكتور 
 لس املوقرالسيدات والسادة أعضاء اجمل

 ٢٠١٨/٢٠١٩للدولة للسنة المالية   العامةالموازنةمشروع  تقديراتعكس ت

الذى  الشامل واالجتماعى االقتصادى االصالح برنامج تنفيذباستمرار  الحكومة التزام

 فرص وبما يسمح بخلق وتوليد طاقته بكاملللنمو   المصرىاالقتصاد يھدف الى دفع

 خفضثلة فى المتمجھود الضبط المالى ذلك استمرار وك ،ومنتجة حقيقية كافية وعمل

 للوصول بھم الى معدالت منخفضة لموازنة األجھزةعجز الكلى الو العام الديننسبة 

 . ومستدامة

 كفاءة وعدم تباطؤ من ٢٠١٤-٢٠١٠الفترة  خالل المصرى االقتصاد عانى وقد

 العامة المالية شراتمؤ تدھورو السكان، نمو بمعدل مقارنة المحقق االقتصادى النمو

وارتفاع عجز  ودين أجھزة الموازنة للناتج المحلى، عجز والمتمثلة في ارتفاع نسبة

اال ان تلك الحلقة المفرغة السلبية تم  ،ميزان المدفوعاتعجز الميزان التجارى و

 متكاملة باإلضافة مالية ونقدية من خالل تنفيذ إجراءات إصالحية  بجديةالتعامل معھا

 وھو ما أدى الى التى تم البدء فيھاالفترة  خالل ھيكليةاصالحات  تھداف وتنفيذاسإلى 

ؤشرات االقتصاد الكلى ودرجة الثقة فى قدرة بدء مرحلة التعافى االقتصادي وتحسن م

 . االقتصاد المصرىوإمكانات
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 وعلى ٢٠١٨/٢٠١٩  السنة الماليةموازنةمشروع  فى الحكومة تستھدفو

 كنسبة العام الدين لمعدل التدريجى  الخفض جھوداستمرار مقبلةال سنوات الثالث مدى

ان وھو ما يتطلب ، ٢٠٢٢نھاية يونيو بحلول % ٨٠-٧٥ الى  ليصلالمحلى الناتج من

سنوى ولى تحقيق فائض أيحقق االقتصاد المصرى معدالت نمو سنوية مرتفعة وكذلك 

 . ٢٠٢١/٢٠٢٢ حتىمن الناتج % ٢ فى حدودمستدام 

 زيادة موارد  استمرار جھودذه المستھدفات يجب على الحكومةولتحقيق ھ

عادة  الى إباإلضافةعلى النشاط االنتاجى التاثير السلبى ة بشكل كفء وبدون الدول

 يضمن خلق مساحة مالية بشكل ألولوياتاھيكلة االنفاق العام من خالل ترتيب 

ى مشروعات التنمية مدى المتوسط تسمح بزيادة انفاق الحكومة علالعلى ) وفورات(

ضمان مستقبل افضل تحسين الخدمات المقدمة ولاالقتصادية واالجتماعية والبشرية ل

 .للمواطنين

 معدل نمو الناتج المحلى يرتفع ان المستھدفمن  :المصرى نمو االقتصاد آفاق

ً مقارن% ٥.٨ الى ٢٠١٨/٢٠١٩االجمالى فى عام  % ٥.٢ قدرهبمعدل نمو متوقع  ا

-٦.٥ ة البالغةالمستھدفالمعدالت  الى تحقيق وصوالً  ٢٠١٧/٢٠١٨الى خالل العام الم

كما تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى على  .المدى المتوسطسنويا فى % ٧

ويعكس ھذا . %)١٠أقل من ( لتصل إلى معدالت منخفضة خفض معدالت التضخم

 فى تطبيق برنامج االصالح  لجھود الحكومةاإليجابي االثر  المستھدفاالرتفاع فى النمو

 معدالت شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين فى تحقيقإلى الشامل والذى يھدف 

 . ثمارھامصر محافظات 
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٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠

متوقعمشروع موازنة

٤٫٦٥٫٢٥٫٨٦٫٥٧٫٢معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى (%)

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

٥٥٫٠٦٠٫٠٦٧٫٠٦١٫٢٥٩٫٢متوسط 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.
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 :٢٠١٨/٢٠١٩  السنة املاليةموازنةملشروع  املالية املستهدفات: أوالً 
ام  ى ع ة ف ستھدف الحكوم ى ٢٠١٨/٢٠١٩ت ام ال دين الع دل ال ض مع  خف

ن% ٩٢-٩١ ى م اتج المحل ب الن ا يتطل و م ق وھ ى  تحقي ائض اول درهف % ٢ ق
 . من الناتج المحلى% ٨.٤ وخفض العجز الكلى إلى المحلىمن الناتج 

 

 :الموازنة العامة للدولة إجمالياتوفيما يلى جدول ملخص ألھم 

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠

مشروع موازنةمتوقع

٤٩١،٤٨٨٦٥٩،١٨٤٨١٣،٤٠٥٩٨٩،١٨٨١،٠٦٢،٦٤٥١،١٧٩،١٢٧إجمالي االيرادات

١١% ٧% ٢٢% ٢٣٫٤% ٣٤% ٦% معدل النمو ( % ) 

٣٥٢،٣١٥٤٦٢،٠٠٧٦٢٤،١٩٨٧٧٠،٢٨٠٨٦٣،١٧٨٩٦٠،٦٢٠الضرائب

١٣٩،١٧٣١٩٧،١٧٧١٨٩،٢٠٧٢١٧،٧٦٧١٩٩،٤٦٧٢١٨،٥٠٦ايرادات غير ضريبية

٨١٧،٨٤٧١،٠٣١،٩٤١١،٢٣٤،٤٠٧١،٤٢٤،٠٢٠١،٤٢٦،٠٠٧١،٥٠٧،٨٧٤إجمالي المصروفات

٥٫٧% ٠٫١% ١٥% ٢٠% ٢٦% ١٢% معدل النمو ( % ) 

٣٣٩،٤٩٩٣٧٩،٥٩٠٤٣٠،٨٣١٤٣٨،٥٩٤٣٨٠،٥٨٣٣٤٩،٩٥٢العجز الكلي المستھدف

٥٫٠% ٦٫٢% ٨٫٤% ٩٫٨% ١٠٫٩% ١٢٫٥% نسبة للناتج المحلي اإلجمالي ( % ) 

-١٣٨،٩١٢-١٢٢،١٣٢-١٠٢،٧١١-٩٥،٨٦٣٦٢،٩٨٩٧،٠٧٧العجز أو الفائض األولي المستھدف

-٢٫٠% -٢٫٠% -٢٫٠% -٠٫٢% ١٫٨% ٣٫٥% نسبة للناتج المحلي اإلجمالي ( % ) 

جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة
مليون جنيه

المصدر: وزارة المالية

تقديراتفعليات

 

٤



 
 

 

  ٢٠١٨/٢٠١٩ السنة املالية موازنةواالفرتاضات التي تعكسها تقديرات مشروع  اإلصالحاتأهم 

  من الناتج %  ٠.٥حصيلة الضرائب من جھات غير سيادية بنحو زيادة استھداف
ى تحس ل عل الي في ضوء العم ي االجم ضريبية والتوسع في يالمحل ن االدارة ال

 .برامج الميكنة والتطوير
 سداد وال ل لل ل الكام تئالتفعي رعة اس ضمان س ى ل صيل االلكترون داد تح داء وس

ة و ات المالي زة االلتزام ة ألجھ ات بالمخصصات المالي ة الجھ زام كاف ضمان الت ل
 .الموازنة العامة

  دل ر يفوق مع شكل كبي صادى ب شاط اإلقت ز الن زيادة مخصصات واجراءات تحفي
صادرات،  ة ال ود تنمي ك المخصصات بن ود المصروفات وتتضمن تل اقى بن نمو ب

 .واالستثمارات العامة والصيانة
 ة االستثمارات الحكوم ادة جمل ى زي ة ال ة العام ل الخزان ة من قب ة الممول  ١٠٠ي

غ  ة % ٤٣مليار جنيه بمعدل نمو بل ة بمخصصات االستثمارات فى موازن مقارن
 .العام المالى السابق

  ى ازل إل ى للمن از الطبيع ادة مخصصات توصيل الغ ق ٣.٥زي ه ليحق ار جني  ملي
و  دل نم و % ١٩٢مع ة بنح الى ١.٢مقارن ام الم الل الع ه خ ار جني  ملي

٢٠١٧/٢٠١٨. 
 تورية اال ستھدفات الدس ق الم زام بتحقي يم (لت صحة، التعل صات ال ادة مخص زي

ى  صل ال ى لت اتج% ١٠والبحث العلم ن الن ذا ) م اءة ھ ع كف ى رف ل عل ع العم م
 .االنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

 انون زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس التزامات الخزانة في  ضوء تطبيق ق
 .التأمين الصحي الشامل

  ة ة المقدم دمات المحلي وير الخ ات لتط ة للمحلي صات الموجھ ادة المخص زي
انون  ات ق ار مقترح ى االعتب ذاً ف تور واخ ود الدس ذ بن ى ضوء تنفي واطنين ف للم

 . المحلية الجديداإلدارة
 ادة مخصصات اج ارة وازي اه واالن ة للمي زة الموازن ود لھ تخدام الوق ة س مواجھ

ك  ى سداد تل درة الجھات عل ضمان ق سلع ول ك ال الزيادات التى تتم فى اسعار تل
 .المستحقات بشكل منتظم للجھات الحكومية التى توفر تلك السلع

  التوازى تحقيق التوسع فى الشراء المركزى لتلبية احتياجات أجھزة الموازنة وب
 .أكبر قدر من الوفر المالى للموازنة

٥



 
 

 :يرادات العامةإلا

جملة لسنوية  زيادة ٢٠١٨/٢٠١٩  السنة الماليةموازنةمشروع تضمن ي

 ٩٨٩ لعام السابق لتصل الى نحوالتقديرات المحدثة لبمقارنة % ٢١.٦االيرادات بنحو 

تحسن اداء النشاط افتراض  ضوء، وذلك فى )من الناتج المحلى% ١٨.٨(مليار جنية 

 التي نفذت االصالحية الضريبية وغير الضريبية  الكامل لإلجراءاتتطبيقال واالقتصادي

قاعدة االيرادات توسيع  والتى ستعمل على ،خالل الفترة السابقة وكذلك المستھدفة

تحسين ميكنة وتنفيذ االصالحات الخاصة ب تعكس التقديرات اثركما . بشكل فعال وعادل

ً بشكل صدرتالتى   والقرارات الضريبيةتنفيذ القوانينواالدارة الضريبية اداء   حديثا

  وزيادة اعداد المسجلينانون ضريبة القيمة المضافة قھا، وعلى رأسكامل وفعال

 مع التوسع في حصر  العقاريةةقانون الضريبتفعيل ، والمخاطبين بقوانين الضرائب

  المقدمة، وتعديالت قانون رسوم التنميةالمجتمع الضريبى وتحسين الخدمات المقدمة

تحصيل البورصة، و، وتعديالت ضريبة الدمغة على تداوالت إلى مجلس النواب الموقر

المعالجة الضريبة الجيدة لتعامالت تنفيذ ، والرأسماليةالضريبة المفروضة على االرباح 

 .المناطق الحرة

 
  :نفاق العامإلا

ضوء المستھدفات واالفتراضات االقتصادية من معدالت نمو وتضخم واسعار فى 

الخاصة بجملة فائدة واسعار عالمية الھم المنتجات االولية وكذلك المستھدفات 

لمتوقع تحصيلھا نتيجة ا االيرادات العامة سواء االيرادات الضريبية وغير الضريبية

جھزة وكذلك استھداف خفض نسبة دين أ، االقتصادىاستمرار تطبيق برنامج االصالح 

يجب ف، ٢٠١٩ يونيوفى % ٩٢-٩١ لتصل الى  المحلى اإلجمالىالموازنة العامة للناتج

موازنة مشروع بروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد ال يتعدى حجم المصا

  تحقيقلإلنفاقوسيسمح ھذا الحد االقصى .  مليار جنيه٨٨٣ نحو ٢٠١٨/٢٠١٩

 دين  من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة%٢والذي يبلغ األولى فائض المستھدف 

 .  العامةاجھزة الموازنة
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 دى لإلصالح اإلقتصابرنامج احلكومة الوطىن: ثانياً 

ة ة :الرؤي وء رؤي ى ض ارف ي اط صادية ف ة االقت ور التنمي تراتيجية"  مح ة ااس  لتنمي

صاد المصري والتي "٢٠٣٠ مصر رؤية :المستدامة صاد " تستھدف أن يكون االقت اقت

وائي  ى تحقيق نمو احت سوق منضبط يتمّيز باستقرار أوضاع االقتصاد الكلي، وقادر عل

ّوع سية والتن ز بالتناف ستدام ويتمّي ي م اعالً ف اً ف ون العب ة، ويك ى المعرف د عل  ويعتم

ضافة،  ة الُم يم القيم ة، وتعظ رات العالمي االقتصاد العالمي، قادرا على التكّيف مع المتغّي

ل الئق وفير فرص عم الي ة ومنتجةوت ي اإلجم اتج المحل ن الن رد م صيب الف صل ن ، وي

ل ال ع، تعم دخل المتوسط المرتف دول ذات ال صاف ال ى م ي إل ى الحقيق ة عل اد حكوم إيج

نظم  داعم وم ة ك وي للدول ع دور ق ى جنب م اً إل اءة مع القطاع الخاص، جنب شراكة بن

 . ىومراقب، ومشارك ومحّفز للنشاط االقتصاد

داد  ة بإع ت الحكوم د قام دى فق ة الم تراتيجية طويل ة االس ك الرؤي ق تل ولتحقي

ن  د م صادى يمت ى لإلصالح االقت امج وطن ى ٢٠١٦برن دف ا٢٠١٩ حت ق  يھ ى تحقي ل

دالت االدخار  ة ومستدامة فى مع ادة تدريجي ة مدفوعة بزي شغيل مرتفع معدالت نمو وت

امج لتحقيق انطالق. واالستثمار د البرن ا يمھ صاديةكم استدامة   من خالل ضمانة اقت

ة المعروض من مصادر الطاقة  سية أوتوافر بنية تحتية متطورة وبيئ ال تضمن تناف عم

وافر عمالة مؤھلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات ، وكذلك تالمصرياالقتصاد 

ذب  ى ج درة عل ضمان الق صدير ل سة والت ى المناف ساندتھا عل ة وم صادية المختلف االقت

ة  دالت البطال ى إاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض مع  في %٨-٧ل

دى المتوسط ى . الم تمرار ف ة االس دف الحكوم ا تھ شروعات تكم ذ م رى تنفي ة كب نموي

عابرة لألجيال، واالھتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدالت التشغيل واالنتاجية، 

 .  بما يساھم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدالت الفقر
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 البد أن يكون إصالحاً شامالً مع مراعاة االقتصاديوتدرك الحكومة بان اإلصالح 

ث  الحات بحي ذ اإلص ي تنفي درج ف ة الت ديات القائم م التح ى أھ ز عل ا التركي تم دائم ي

شاط ةومواجھ صادي التحديات والمعوقات األكثر تأثيرا على الن ال،  ومجتمع األاالقت عم

لى أھمية ضمان عدالة توزيع أعباء وثمار برنامج اإلصالح االقتصادي بحيث إباإلضافة 

ع خالل  شعر الجمي د اإلصالح وھو مأي ة بجدوى وعائ رة ممكن ل فت د ق ب بالتأكي ا يتطل

ات خاص ات والفئ ة الطبق  ةإيجاد آليات جديدة وبرامج تضمن وصول ثمار اإلصالح لكاف

 .  قل دخالالمناطق األقل تنمية والفئات المھمشة واأل
 
 

 :ھي على ثالث محاور المصري االقتصاديبرنامج اإلصالح يرتكز 
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سا لضمان تحقيق استقرار مؤشرات االقتصاد الكلى )١( ة ات سياسات المالي ق وتكامل ال

صاد  التعززبما يوفر بيئة مستقرة ووالنقدية المتبعة  درة االقت ة في أداء وق  المصريثق

ة  تثمار عالي دالت اس ى جذب مع املةلعل ة ش ق تنمي ذا ف. تحقي امج االصالح ل ز برن ٌيرك

صادي سمح االقت ا ي ومي وبم راض الحك م االقت ام وحج دين الع دالت ال ى خفض مع  عل

زان بتوفير ة، وسد فجوة مي  حجم تمويل مناسب للقطاع الخاص والمشروعات االنتاجي

بالد داخل ال ذ . المدفوعات وعودة تدفقات االستثمار ل امج اإلصالح تنفي ا يتضمن برن كم

ام  إصالحات مالية واقتصادية تعمل على زيادة موارد الخزانة العامة وترشيد اإلنفاق الع

درة البن ز ق ه وتعزي ادة كفاءت زيوزي صريك المرك سعر  الم رن ل ام م ى إدارة نظ  عل

دريجيالصرف والتحول  ى الت اظ عل دالت تضخم منخفضة للحف ستھدف مع ام ي ى نظ  إل

 .ة للمواطنين وعلى تنافسية االقتصاد المصرييالدخول الحقيق

لى زيادة معدالت اإلنتاجية ورفع إ والتي تھدف تعزيز اإلصالحات الھيكليةتبنى و )٢(

 من خالل التعامل وبجدية غير مسبوقة مع المشاكل الھيكلية المصريتصاد تنافسية االق

التي تحد من التنمية بمصر مثل البيروقراطية وارتفاع تكلفة اإلنتاج وضعف التنافسية، 

وعدم قدرة الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق معدالت نمو 

ير مقارنة بمعدالت االستھالك متواصلة، وانخفاض معدالت االستثمار والتصد

واالستيراد، وكذلك تدنى القيمة المضافة للعديد من األنشطة االقتصادية بمصر 

وانخفاض نسبة مساھمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى االنتاج واالقتصاد 

تضمنت المرحلة األولى من قد لذا ف. ، ومحدودية أنشطة ريادة األعمالالمصري

 للقطاعات اإلنتاجية خاصة أنشطة ةركيز على زيادة الموارد الموجھاإلصالح الھيكلي الت

العمل على إصالح مناخ االستثمار وتطوير البنية والصناعة والتصدير واالستثمار، 

التحتية لالقتصاد المصرى وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، باإلضافة إلى تعزيز برامج 

لية الموجھة للتصدير، وحوافز مساندة الصادرات وتشجيع الصناعات التحوي

 .  المشروعات الصغيرة والمتوسطةجھود تنميةواالستمرار فى 
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 تضمن كفاءة توجيه واستخدام  منظومة للحماية االجتماعية متطورة وشاملةتوفير )٣(

موارد االقتصاد وتوفر قدر من الحماية للطبقات المھمشة واالقل دخال بشكل يضمن 

. الجتماعية واستفادة الجميع من ثمار التنمية المحققةاستقرار األوضاع االقتصادية وا

 والقادرة على الفعالة االجتماعيةوتعمل الحكومة على إيجاد شبكة من برامج الحماية 

حماية الطبقات االقل دخالُ والطبقات المتوسطة، من اآلثار السلبية لبعض اإلجراءات 

 :التصويبية الضرورية وذلك وفقا للمحددات التالية

 

 يادة معدالت النمو والتشغيل باعتبارھما خط الدفاع األول لمحاربة الفقر وتحسين ز
 . الدخول

 سمح باإلنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية ي توفير حيز مالي
 . االجتماعيةوالعدالة

 ولى  تتميز بالكفاءة وتستھدف الطبقات األالتي  االجتماعيةالتوسع فى برامج الحماية
برامج ھذه ال االستھداف لتطوير نظم، مع بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية

 .الحالية
 مراعاة تطوير وتحديث شامل للخدمات األساسية التي يحصل عليھا المواطن، و

لتمكين كافة المواطنين من االستفادة من لمنظومة الخدمات العامة التوزيع الجغرافي 
 .ثمار النمو اإلقتصادي
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 : على المدى المتوسطاالقتصاديف الكمية لبرنامج اإلصالح األھدا

 : نآلما تم حتى ا

 االقتصادي بتنفيذ برنامج اإلصالح ٢٠١٦/٢٠١٧تقوم الحكومة منذ بداية عام 

الشامل والمتوازن من خالل تنفيذ إصالحات مالية ونقدية وھيكلية ساعدت على استعادة 

 ،التاليوكما يتضح من الجدول الزمنى . األخيرة خالل الفترة المصريالثقة في االقتصاد 

بتطبيق المرحلة الثانية من برنامج  ٢٠١٧/٢٠١٨ الحكومة في العام المالي التزمت

االصالح من خالل التنفيذ الكامل والفعال لجميع االجراءات االصالحية التى تم االعالن 

وية لتلك المرحلة لضمان  والتى تعتبر أولالھيكلية منھاعنھا فى بداية البرنامج خاصة 

 . استدامة االصالح وجنى الثمار على المدى المتوسط
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ى  صادي عل امج االصالح االقت ذ برن ھذا وتلتزم الحكومة التزاماً كامالً باالستمرار فى تنفي

ضرورية  ة ال ق االصالحات الھيكلي ى تطبي ع االسراع ف ة، م سنوات المقبل وتيرة خالل ال نفس ال

 .مة االصالحات المالية واالقتصادية التى تمت فى المراحل االولى من االصالحللحفاظ على استدا
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 ٢٠١٧/٢٠١٨ و٢٠١٦/٢٠١٧ خالل العامني املاليني ى االقتصادداءألانتائج : ثالثا

 ٢٠١٦/٢٠١٧نتائج أداء العام املاىل  .أ 

شير    صادرة  ت ة ال ائج الفعلي ة واالصالح طيعن وزارة التخطالنت  والمتابع

، ٢٠١٧/ ٢٠١٦خالل %  ٤.٢قد حقق معدل نمو  الناتج المحلى اإلجمالى  أنرىاالدا

ة  ذتھا الحكوم ى اتخ ر المسبوقة الت بالرغم من التحديات واإلجراءات االصالحية غي

صاد  لخفض عجز الموازنة ولتحرير سعر الصرف والستعادة استقرار اوضاع االقت

 .الكلى

ب، ي    ة الطل ن ناحي و م ل النم النظر لھيك ن وب ل م ساھمة ك ادة م ضح زي ت

ى  شير ال ابى ي ور ايج و تط رة وھ سنوات األخي ة بال صادرات مقارن تثمارات وال االس

و  ائلى ھ تھالك الع اع االس ل قط د أن ظ تدامة بع ر اس صبح أكث و لي ل النم ول ھيك تح

  .المساھم والمحرك الرئيسى للنمو
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غيددزهإجزمءهبددهالهم بندداهم  زيدد  يددقه6102/6102قددشهدددلشهم اددالهم  ددا  ه

تحزيدزهسدازهم صدز هوهدوهه سبوقهف هإطازهبزنا جهمإلصالحهمالقتصاشىهم  تيا د 

وهدوه داهىشىهوبسدزل هوإ غاءهم قيدوشهلىد هم صدز همبجنبديهه6102نوف بزهه3فيه

تايسهقددوىهم اددز ه ددصددز هم سددازههإشمزةههييىدديهفدديهسياسدد هزتغييددهإ دد هحددشو 

ه ه ىا ىددد همبجنبيددد لىددديهسدددوقهم صدددز هم  دددوم هوم طىدددممه  ددداهىشىهم ددد هم ق ددداء

هوتوفزهاهف همبسومقهم زس ي ه ى تاا ىين.

وبدددي هلددالمهف ددنهم  توقددىهىنهيدد شىهمنلصددا هسددازهم صددز هإ دد ه يدداشةه

تنافسي همالقتصاشهم  صزىهلى هم  شىهم  توسدطمه دنهلدال ه يداشةهتنافسدي هم  ندتجه

ىهم  حى هى الهم  نتجهمبجنبد ه  داهيسداهلهفد هسدشهفجدوةهم  يد منهم تجدازىهوتددجي

م صدداشزموهوم صددنال هوه دداه حددزاهزميسدد ه ىن ددوهوم تدددغي .هوتاتبددزه ددشىه زوندد ه

هيايدد هم صدداشزموهوم ددومزشموهم اا دد هم زميسدد هم ددةىهسدديحششهسددزل همنايدداسهمب ددزه

همإليجاب ه  ياشةهتنافسي همالقتصاشهم  صزىهلى هم صاشزموهوم ومزشمو.

 

 

 



 
 

ى  ات ال ة البيان شير كاف سنوت راتتح زان ال مؤش دفوعات  مي الل م خ
ذى انخفض أداء، خاصة ٢٠١٦/٢٠١٧ ى وال ر البترول زان التجارى غي بنحو  المي
سابق٢٠١٦/٢٠١٧فى % ١٢.٢ ام ال ر .  مقارنة بالع صادرات الغي حيث ارتفعت ال

ار دوالر ١٣.٠ مليار دوالر مقابل ١٥.١ مليار دوالر لتسجل ٢.١بترولية بنحو   ملي
كما ارتفع رصيد استثمارات %. ١٦.٢ وبمعدل نمو سنوى يبلغ ٢٠١٥/٢٠١٦فى 

ة ليتخطى  ة الحكومي ى األوراق المالي ب ف ى ١٠االجان ار دوالر ف و ملي  ٢٠١٧ يوني
وفمبر  ى ن صرف ف عر ال ر س رار تحري ل ق ار دوالر قب ن ملي ل م ة بأق . ٢٠١٦مقارن

ى نحو  ة المصدرة ال سندات الدولي ى ال ل % ٧.٤٨وانخفضت اسعار الفائدة عل مقاب
سندات ذ% ٨.٥ ل لل ى ٣٠ات األج اً وال ل % ٦.٣ عام سندات ذات % ٧.٥مقاب لل

نوات شر س ل ع ى . االج ب ف ستثمرين األجان ة الم د ثق ض تزاي ذا الخف س ھ ويعك
انى من . االقتصاد المصرى زان التجارى خالل النصف الث ى أداء المي النظر إل ا ب أم

زان العام المالى وھى الفترة التى تلت اإلصالحات، يتضح تحسن عجز  التجاري المي
و الل% ٤٦ بنح اير خ و -ين ة ،٢٠١٦/٢٠١٧ يوني نفس مقارن رة ب ن الفت ام م  الع

سابق، ً  ال دفوعا ادة م ة بزي ي ملحوظ صادرات ف ـ ال ت ب ى نم ضت% ٨والت  وانخف
 %.٣٠ بـ الواردات

 ٢٠١٧/٢٠١٨األداء االقتصادى املتوقع فى  .ب 
صادي نمو معدل تحقيق الحكومة برنامج فيستھد ل ال اقت  امع في% ٥ عن يق
ى% ٦ الـ تتخطى نمو معدالت تحقيق إلى الوصول نحو كخطوة ،٢٠١٧/٢٠١٨  عل
نعكس بحيث واالستدامة بالشمولية النمو ھذا تمتع مع المتوسط المدى اره ت ى آث  عل
صاحبه المجتمع فئات مختلف ادة وي دالت فى ملموسة زي شغيل مع  فرص وخلق الت
ل ستوعب عم داخلين ت دد ال سوق الج ل ل ً  العم نويا افةبا س ى إلض دالت خفض إل  مع

ة ذا. البطال ن ل ستھدف فم تم أن الم دل خفض ي ة مع ى البطال ستويات إل ن م ل م  أق
ق٢٠١٧/٢٠١٨ المالى العام خالل%١١  ألف ٩٠٠-٨٠٠ نحو  وھو ما يتطلب خل

ى  سنويةعمل فرصة ة نحو كخطوة أول دل البطال ى نحو  خفض مع ى% ٨-٧إل  عل
  .المتوسط المدى
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ى ذا وف شير  ھ ار، ت يط اإلط ا وزارة التخط ى أعلنتھ شرة الت ة والمب ائج األولي النت
، إلى تحقيق ٢٠١٧/٢٠١٨والمتابعة واالصالح االدارى للنصف األول من العام المالى 

دره  و ق دل نم الى % ٥.٢مع ام الم رة خالل الع نفس الفت ة ب و تحسن ملحوظ مقارن وھ
ر تنفيذ االصالحات ، وذلك فى ضوء استمرا%٣.٦السابق والتى سجل فيھا معدل النمو 

صاد المصرى دل . الھيكلية وعودة الثقة فى االقت ى انخفاض مع ديرات ال شير التق ا ت كم
سمبر ى دي ة ف الى ٢٠١٧البطال ام الم ذ الع ه من ستويات ل ى م ى أدن  ٢٠١١/٢٠١٢ إل

ساھم % ١١.٣ليسجل  ا ي ى خلق فرص عمل مم وھو ما يعكس قدرة النمو المحقق عل
 .لنموفى شعور المواطنين بثمار ا

ابى وملحوظ   ى حدوث تحول ايج الى ال وتشير بيانات النصف األول من العام الم
تدامة ن االس د م سم بالمزي ه ليت ة ل ات الدافع و والقطاع ل النم ى ھيك ت . ف ث ارتفع حي

رةفى النمو االستثمارات مساھمة  سنوات األخي ة بال  لتتخطى مساھمة االستھالك مقارن
نمو الناتج المحلى اإلجمالى على جانب الطلب خالل من % ٤٥للمرة األولى لتمثل نحو 

رة. ٢٠١٧  ديسمبر-الفترة يوليو ائى  استقرار مساھمة كما شھدت الفت االستھالك النھ
الناتج المحلى اإلجمالى مع تحّول مساھمة صافى الصادرات فى النمو من سلبى  نمو فى

 .  إلى إيجابي

  ً  تنوع مصادر النمو مقارنة بالفترات أما عن معدالت النمو القطاعية، يالحظ أيضا
رة ى . األخي ب القطاعات ف ى أغل ة ف و إيجابي دالت نم صاد المصرى مع ث شھد االقت حي

ووالعملضوء تنفيذ برنامج االصالح االقتصادى  ات النم ة معوق ى إزال ى .  عل أتى عل وي
از دة سنو رأس القطاعات الدافعة للنمو قطاع الغ اً لع ذى شھد انكماش ي، وال ات، الطبيع

ل نحو  دالت النمو ليمث ى مساھم رئيسى فى مع من النمو المحقق % ٢٠.٢ليتحول إل
و رة يولي سمبر -خالل الفت از٢٠١٧ دي اج الغ ى انت ود التوسع ف را لجھ ا شھد . ، نظ كم

دالت نمو قطاع صناعات النصف األول من العام المالى مضاعفة مع ة ال لتصل  التحويلي
ى نحو  ى استمر%٥.٦إل اع، باإلضافة إل شاط قط و  ار ن دالت نم سجيل مع ى ت اء ف البن
ة  غ مرتفع و تبل سياحة.%١٠ نح اع ال افى قط رة تع ھدت الفت و   وش سجل نح % ٤٥لي

 .معدل نمو مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق

وفمبر  ذ ن ر من ور كبي شتريات تط ديرى الم ر م ھد مؤش ا ش غ ٢٠١٦كم ين بل  ح
دفوعاً بتزا٤١.٨ دريجياً م سن ت اج  ليتح ات االنت دة وطلب صديرية الجدي ات الت د الطلب ي
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شاط ٥٠الـ يقترب من حاجز  و٢٠١٨ فبراير فى ٤٩.٧ليحقق   مما يؤكد على تعافى الن
 .االقتصادى لشركات القطاع الخاص العاملة بمصر

 

 

 

 

 

 

 

 

ى تحسنكما تشير ات ال ر فى البيان دفوعات خالل  كبي زان الم النصف  مؤشرات مي
ام ا ن الع الى األول م ي ضوء ،٢٠١٧/٢٠١٨لم ة ف امالت الخارجي زان المع سن مي  تح

و  سابق،% ٦٤بنح الى ال ام الم ن الع رة م نفس الفت ة ب ة  .مقارن زان أ خاص داء المي
ام% ٥التجارى غير البترولى والذى انخفض بنحو  ة خالل النصف األول من الع   مقارن

سابق ام ال ة بنحو . بالع ر بترولي صادرات الغي سجل ٠.٧حيث ارتفعت ال ار دوالر لت  ملي
ل ٨.٢ ار دوالر مقاب ى  ٧.٥ ملي ار دوالر ف سابقملي الى ال ام الم ن الع رة م س الفت  نف

غ  و سنوى يبل دل نم ا %. ١٠وبمع و كم ادة بنح ارج زي املين بالخ سجلت تحويالت الع
 .٢٠١٧ ديسمبر- مليار دوالر خالل الفترة يوليو١٣لتصل إلى % ٣٠

 

د أن ٤.٩ السياحة لتصل إلى وفى نفس الوقت، تضاعفت إيرادات  مليار دوالر بع
ا ١.٦كانت قد سجلت نحو  سابق، مم الى ال ام الم رة من الع  مليار دوالر خالل نفس الفت

ارى زان الج ى تحسن المي سى ف شكل رئي اھم ب ن . س ب م شتريات األجان ت م ا ارتفع كم
و  ة بنح ة الحكومي و ٨األوراق المالي ة بنح ار دوالر مقارن ار دو٠.٧ ملي الل  ملي الر خ
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ا . الفترة من العام المالى السابقنفس ة كم صادية االيجابي ذه التطورات االقت  انعكست ھ

ع مؤشر  وفمبر EGX٣٠على أداء البورصة المصرية ليرتف ذ ن ه من ى مستوى ل  ألعل

 . ٢٠١٨ فى نھاية مارس  نقطة١٧.٤٥٠ ويسجل ٢٠١٦
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 ٢٠١٨/٢٠١٩ السنة املالية موازنةى ملشروع العامل االقتصاد آفاق: رابعاً 
 لينمو ٢٠١٨ عام في العالمي االقتصادي النشاط وتيرة تتحسن أن المتوقع من

 التحسن استمرار المتوقع من أنه كما. ٢٠١٧ عام فى% ٣.٦ من صعوداً % ٣.٧ بنحو
 ٢٠١٩و ٢٠١٨ عامي خالل% ٤ عند وثباتھا الدولية التجارة نمو معدالت فى المحدود

 تطورات على كبير بشكل الفائدة ألسعار المتوقعة المسارات تعتمد كما. التوالي على
 الكلية االقتصادية السياسات مسارات وعلى المتقدمة االقتصادات فى االقتصادي النشاط
 النمو لحفز مالية لسياسات األمريكية المتحدة الواليات بتبني التوقعات ظل ففي. المتبعة

 البنك يتجه قد االرتفاع، نحو الطويل األجل فى التضخم توقعات واتجاه االقتصادي
 مستويات لخفض النقدية السياسة لتشديد أسرع مسارات تبنى إلى األمريكي الفيدرالي
 بمعدالت الفائدة أسعار لرفع جولة من أكثر تبنى ضوئه على يتوقع قد ما وھو التضخم
  .٢٠١٨عام  خاللمئوية  نقطة ١٠٠-٥٠ بين ما تتراوح

 

 :والصرف الفائدة وأسعار العالمى اإلقتصاد أداء .١
 

 وتيرة النشاط اإلقتصادي العالمي في عامى  بشكل طفيفمن المتوقع أن تتحسن
 إال أنه ما زال ٢٠١٧فى عام % ٣.٦صعوداً من % ٣.٧ لينمو بنحو ٢٠١٩ و٢٠١٨

ً على أداء االقتصادات المتقدمة والناشئة  عرضة لعدد من المخاطر التى قد تؤثر سلبا
تتبنى الواليات المتحدة  على جانب السياسة النقديةى، ولمصر االقتصادومنھا ا

األمريكية سياسات مالية من شأنھا رفع أسعار الفائدة وتوجيه توقعات التضخم فى 
األجل الطويل نحو االنخفاض، حيث  قامت السلطة النقدية األمريكية برفع أسعار الفائدة 

بينما استقرت السياسة النقدية فى %. ١.٧٥-١.٥ إلى ٢٠١٨مارس قصيرة األجل في 
عند  أسعار الفائدة بتثبيت كندا التي قامت مثلمعظم االقتصادات المتقدمة األخرى، 

 .٢٠١٨في مارس % ١.٢٥

ى نطاق واسع في وبينما ظلت عائدات السندات السيادية طويلة األجل مستقرة عل  
 إلى ٢٠لمتحدة، وانخفضت من  نقاط أساس في المملكة ا١٠، ارتفعت اليابان وألمانيا

 المتوقع االرتفاعأن وتجدر اإلشارة إلى .  نقطة أساس في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا٣٠
الدوالر سيكون له تأثير ملحوظ على الدول التى السندات المقومة بلسعر الفائدة على 

 .تتبنى نظًم أكثر مرونة ألسعار الصرف مثل مصر
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قدية األمريكية إلى تضييق أوضاع التمويل كما قد يؤدى تشديد السياسة الن
الخارجى فى وقت تتجه فيه الكثير من بلدان الدول الناشئة إلصدار سندات بالعملة 

كذلك قد يؤدى رفع الفائدة  ،األجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى موازناتھا العامة
األسواق الصاعدة ومن على الدوالر إلى تدفق رؤوس األموال إلى خارج الدول النامية و

ثم إلى وجود ضغوطات محتملة على أسعار الفائدة والصرف وارتفاع فى أعباء خدمة 
 . في الدول الناشئةالدين العام الخارجى

 فى ٢٠١٨/٢٠١٩وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 
وجود توازنات بين ضوء توقع إستقرار معدالت نمو اإلقتصاد العالمى؛ وذلك فى ظل 

تحسن وتيرة النشاط اإلقتصادي لعدد من البلدان من ناحية ووجود عدد من المخاطر 
 :كما ھو موضح فى الجدول التالى. التى تحول دون ذلك من ناحية أخرى

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١البيان
االقتصاد العالمي

٣٫٧٠٥٣٫٦٩٨٣٫٧٢٢٣٫٧٦٨معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى (%)
٣٫٣١٢٣٫٢٩١٣٫٢٧٢٣٫١٩٩معدل التضخم (%)

٤٫٠٤٢٣٫٩١٧٣٫٨٣٩٣٫٨٧٩معدل نمو التجارة فى السلع والخدمات (%)
اإلتحاد األوربي

٢٫٠٨٣١٫٨٣٨١٫٨١٥١٫٧٣٠معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى (%)
١٫٧١٥١٫٨٨٩١٫٩٣٧١٫٩٨٩معدل التضخم (%)

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية
٤٫٨٥١٤٫٩٥٨٥٫٠٢٦٥٫٠٥٧معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى (%)

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

٥٫١٧٩٥٫٢٨١٥٫٢٥٧٥٫٢٥٧معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى (%)
٣٫١٤٩٣٫٢٠٣٣٫٢٨١٣٫٢٦٦معدل التضخم (%)

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
٣٫١٩٧٣٫١٦٠٣٫٣١٧٣٫٤٦٨معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى (%)

٨٫١٠٧٦٫٠٣٠٥٫٤٨٥٤٫٩٤٨معدل التضخم (%)
أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى

٣٫٣٧٨٣٫٤٤١٣٫٦٨٥٣٫٧٨٧معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى اإلجمالى (%)
٩٫٥٠٠٨٫٦٠١٨٫٣٢٦٧٫٩٨٢معدل التضخم (%)

آفاق االقتصاد العالمي
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دة  ة بع وعلى الجانب اآلخر؛ تظل المخاطر المحيطة بالتوقعات المستقبلية مرھون

د  ى ح ة إل ر متوازن ل تعتب رعوام ة . كبي اع ثق ل ارتف ى ظ ابى، ف ب اإليج ى الجان عل

ع وأن تحقق بعض الدول معدالت نمو تفالمستھلكين والشركات الكبرى، يمكن  ق المتوق

ورو و  ة الي ل منطق سلبي. شرق آسيامث ى الجانب ال ا عل سياسي أم ، عدم االستقرار ال

ة أووالذى يكمن فى صعوبة التنبؤ بسياسات الواليات المتحدة األمريكية س  واء التنظيمي

، باإلضافة إلى احتمال تبنى المزيد من القيود التجارية، والتفاوض الذى يتم حالياً المالية

د  اد األوروبي بع ة المتحدة ودول االتح ين المملك بشأن العالقات التجارية واالقتصادية ب

 . Brexitخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبى 

 
 :األساسية السلع .٢

 فى العالمية البرنت أسعار استقرار توقع إلى العالمية التقديرات أحدث تشير

 لتتراوح ٢٠١٧ من األخير الربع خالل المحققة االسعار مستويات نفس عند ٢٠١٨

ً  للبرميل دوالر ٧٠-٦٥ بين  وتوقعات البرنت شراء لعقود المستقبلية لألسعار طبقا

 سعر متوسط تراوح وقد. الدولية يةالمال المؤسسات من والعديد الدولى النقد صندوق

 أن إال ٢٠١٧عام من االولى التسع الشھور خاللدوالر  ٥٥-٥٠ بين برنت برميل

 دوالر ٦٠ من أكثر الى لتصل ٢٠١٧ من االخير الربع خالل االرتفاع في بدأت األسعار

 شھدت كما. اإلنتاج بخفض باإللتزام وروسيا األوبك منظمة دول قيام بسبب للبرميل

 .للبرميل دوالر ٦٧ نحو إلى لتصل كبيرة ارتفاعات مؤخراً  سعاراأل

 األسعار نمو في تباطؤ األسواق تشھد أن المتوقع فمن بالمعادن؛ يتعلق وفيما

 إجمالى من% ٥٠ نحو يمثل والذي الصين من الطلب في  النسبيالنمو لتباطؤ نتيجة

ً  المتوقع، فمن النفيسة؛ المعادن عن أما. األساسية المعادن من العالمى اإلستھالك  طبقا

ً  تشھد أن الدولى، البنك لتقديرات  فى ،٢٠١٨ عام فى% ١ بنحو أسعارھا في تراجعا

 .المتحدة الواليات فى الفائدة أسعار بارتفاع توقعات ضوء
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ً  المقابل وفى    والبنك الدولى النقد كصندوق الدولية المؤسسات لتقديرات وطبقا

 العامين خالل الغذائية السلع أسعار فى طفيف إرتفاع تحقيق المتوقع فمن الدولى

 المخزون مستويات وارتفاع منھا المعروض مستويات مالئمة بفعل ٢٠١٨و ٢٠١٧

  .المناخية الظروف وتحسن الرئيسية الغذائية السلع من

 الھبوط إتجاه كسر القمح ومنھا األولية السلع أسعار تشھد أن المتوقع ومن

 القادم، المالي العام خالل الصعود إلى والعودة السابقة سنواتال خالل اتخذته الذي

 القمح طن شراء افتراض ضوء في العامة الموازنة تقديرات إعداد تم فقد ذلك وعلى

 من المحلي االنتاج بشراء التوجيھات ظل في وذلك للطن، دوالر ٢٢٠ أساس على

 .المستورد شراء تكلفة بنفس القمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدولية التجارة حركة .٣

 خالل% ٣.٩و% ٤ عند الدولية التجارة نمو معدالت فى طفيف تراجع المتوقع من
 فى ذلك ويأتى ٢٠١٧ فى% ٤.٢ بنحو مقارنة التوالى على ٢٠١٩و ٢٠١٨ عامى
 والتفاوض التجارية، القيود من المزيد األمريكية المتحدة الواليات تبنى احتمال ضوء
ً  يتم الذى  االتحاد ودول المتحدة المملكة بين واالقتصادية لتجاريةا العالقات بشأن حاليا

 .Brexit األوروبى االتحاد من المتحدة المملكة خروج بعد األوروبي
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 :الموازنة تقديرات وعلى المصرى االقتصاد على تؤثر قد التى العالمى اإلقتصاد مخاطر أھم .٤

 للبرميل ردوال ٧٠-٦٥ فوق واستقرارھا االرتفاع فى البترول أسعار استمرار .١

 الطلب زيادة مع بالتزامن اإلنتاج بخفض وروسيا األوبك منظمة قيام ضوء فى

 . عند مستويات جيدةالعالمى النمو معدالت استقرار ضوء فى البترول على

 بشكل األمريكى الدوالر على الفائدة أسعار برفع االمريكى الفيدرالى البنك قيام .٢

 قيمة وخفض المتحدة الواليات لداخل ةالمالي التدفقات زيادة الى يؤدى كبير

 .والنامية الناشئة للدول الموجھة المالية التدفقات

 االوسط الشرق بمنطقة االقتصادات من عدد تشھدھا التى السياسية التحوالت .٣

 حركة وعلى للمنطقة المستثمرين نظرة على سلبية تداعيات لھا يكون قد والتى

 .للمنطقة المالية والتدفقات التجارة

 حركة على المحتمل وتأثيرھا األوروبى االتحاد من بريطانيا خروج تداعيات .٤

 تعتبر والتى بالقارة المحققة النمو معدالت وعلى أوروبا وإلى من التجارة

 .لمصر الرئيسى واالستثمارى التجارى الشريك

 حروب إلى تصل قد حمائية تجارية سياسات تبنى نحو المتزايد العالمى االتجاه .٥

ً  تؤثر قد ما وھو والصين األمريكية المتحدة الواليات بين تجارية  على سلبا

 .والنامية المتقدمة الدول من عدد فى والتشغيل النمو فرص

 اإليرادات على أثر من له بما الحالية المستويات عن المحلى الصرف سعر تغير .٦

 عمود للبترول العامة والھيئة السويس قناة كإيرادات الدوالرية والمصروفات

 .الطاقة ودعم التموينية السلع
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  ٢٠١٨/٢٠١٩  السنة املاليةموازنة ملشروع  االقتصاد احمللىآفاق: خامساً 

ادم    الى الق ام الم  ٢٠١٨/٢٠١٩تقوم افتراضات أداء االقتصاد المصرى خالل الع
دالت النمو لتحقق  وائى شامل % ٥.٨على زيادة مع ى تحقيق نمو احت ز عل مع التركي

ة خلق كثيف التشغ ستھدف الحكوم ذا ت ع، ل ات المجتم ى مختلف فئ اره عل نعكس اث يل ت
فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل وتسمح فى نفس الوقت 

 . بخفض معدالت البطالة بشكل مستمر على المدى القصير والمتوسط

ع ولتحقيق ذلك سوف تقوم الحكومة بالتوسع فى تطبيق سياسات من شأنھا ر ف
ة  ة مالي وفر بيئ ة ت صادية وھيكلي الحات اقت راء إص تثمار، وإج ار واالس دالت اإلدخ مع
صناعة  شطة ال ة أن ة خاص ات اإلنتاجي م القطاع دف دع ستقرة بھ ليمة وم ة س ونقدي
ة،  ة التحتي ل المشروعات وتطوير البني ذ وتموي ى استكمال تنفي والتصدير، باإلضافة إل

وارد الطبي تغالل للم ضل اس ق أف ة وتحقي ة للتنمي تراتيجية متكامل ق اس ة، وتطبي عي
الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، مع توجيه مزيد من االنفاق على 
ادة  تھداف زي ى اس افة إل واطنين باإلض ة للم دمات المقدم وير الخ ية وتط ة االساس البني

ساعده ذى ي شكل ال شباب بال ل ال شرى وتأھي ال الب ى رأس الم ة االستثمار ف ى مواكب  عل
 . التطورات السريعة فى سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته

اع  رة للقط دة ألول م االت جدي واق ومج تح أس ؤخراً بف ة م ت الحكوم د قام فق
انون الخاص، والتي از على رأسھا قطاع الغاز الطبيعي فى ضوء ق د  الغ الطبيعي الجدي

رة الخاص القطاع بمشاركة يسمح الذى ى للم ع شطةأن في األول داول والتوزي ا. الت  كم
ة ھيئة القانون على إنشاء ينص ة  مستقلة تنظيمي ى تطوير آلي سعير تعمل عل  شفافة ت
ل من نفس النحو، و وعلى.المستھلك حماية تضمن  جارى العمل على تحديث قطاع النق
الل اص خ اع الخ راك القط ي إش ة ف الت خط اع المواص وير قط ل تط ام والنق ل الع  مث

وانئ والجسور والطرق الحديدية ككوالس الحافالت ز والم سية لتعزي ع القطاع تناف  ورف
ودة دمات ج و الخ ة للم ا .طناالمقدم ن اإلصالحات قامت كم ة م دفع بحزم ة بال  الحكوم

د،  بيئة وتبسيط التشريعية والتي من شأنھا تحسين األعمال، مثل قانون االستثمار الجدي
صناعية راخيص ال ةوقانون اإلفالس، وقانون الت انون المشتريات الحكومي  الجاري ، وق

 . مناقشته أمام مجلس النواب الموقر

٢٤



 
 

اض افتراض انخف و ب ستھدفات النم ديرات وم دت تق د أع عر وق ى  س دة عل الفائ

ى تدريجياً ليصل األذون والسندات ى االذون ال دة عل  خالل% ١٤.٧ متوسط سعر الفائ

ى اتب٢٠١٨/٢٠١٩ زى إل ك المرك ول البن وء تح ى ض ك ف ة اع، وذل تھداف سياس  اس

دالت سى و مع دف رئي ضخم كھ دالتأالت تھداف خفض مع ة، واس سياسة النقدي ى لل  ول

 . المتوسط المدى فى% ١٠واستقرارھا عند معدالت تقل عن  تضخم

داد تم ديرات اع ة تق ة الموازن ام األولي د ٢٠١٨/٢٠١٩ لع ل دوالر ٦٧ عن  لبرمي

ام ت خ ا. البرن م كم راض ت راوح افت عار ت ا االس ي م ى ٥٥ نب ل دوالر ٦٥ ال ام لبرمي  خ

د األسعار استقرار في تساھم قد عوامل عدة لوجود المتوسط المدى فى البرنت ذه عن  ھ

ً  الصخري النفط من المعروض زيادة أھمھا المستويات  األخيرة االرتفاعات بعد خصوصا

ع في مركزية بنوك عدة بدأت كما. برنت برميل سعر في دة رف د مؤخراً  الفائ  سنوات بع

صاد نمو تباطؤ في يساھم قد مما الفائدة أسعار تثبيت من المي االقت الي الع  الطلب وبالت

 الخام البترول من المعروض زيادة الى تؤدى قد التى االخرى العوامل من. البترول على

دول من عدد قيام ر ال ك أعضاء الغي ل باألوب ا مث ا ليبي ادة ونيجري ا بزي صورة انتاجھم  ب

  .المتوقع من أسرع

ى اساس أسعار السلع األولية ومنھا القمحأما فيما يخص  ، فالتقديرات أعدت عل

ىتجاه اإلكسر توقع أن تشھد األسعار  ذي النزول ه ال الى اتخذت الى الح ام الم ودة الع  والع

ى  ىإل اع ف ك. ٢٠١٨/٢٠١٩ االرتف ى ذل م ،وعل د ت افتراض شراء  فق ة ب داد الموازن اع

ى ا٧نحو  ون طن قمح مستورد عل غ ساس سعر ملي ى ، دوالر للطن١٨٤ يبل صل إل  ت

راض سعر شراء للقمح . دوالر للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون٢٢٠ م افت ا ت  كم

 أىالمحلى يساوى سعر شراء القمح المستورد لضمان عدم وجود سوق موازية ولغلق 

 . تالعب يؤدى الى زيادة التكلفة على الدولة
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  النتائج احملققة حىت اآلنوأهم املالية ةالسياس: سادساً 
 

تعتبر السياسة المالية إحدى الركائز واألدوات الرئيسية لبرنامج اإلصالح 
االقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظرا ألھميتھا في تحقيق استقرار مؤشرات 

 الموازنة العامة  واستدامة مؤشرات عجزالماليتحقيق الضبط االقتصاد الكلي من خالل 
 تحفيز المتوسط باإلضافة الى دورھا ومساھمتھا في على المدى  العاموالدين للدولة

 .االقتصادي وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية االجتماعيةالنشاط 

 المالية الھدف الرئيسى للسياسة يعتبر خفض معدالت الدين العام اإلطاروفى ھذا 
ة دين اجھزة الموازنة حيث تستھدف وزارة المالية خفض نسب المدى المتوسط، فى

من الناتج % ٨٠-٧٥ تتراوح ما بينالى معدالت اكثر استدامة بھا الوصول العامة و
من % ٨١٠ بنسبة مديونية بلغت، مقارنة ١٢٠٢/٢٢٠٢  نھاية العام المالىمعالمحلى 
تستھدف السياسة المالية ولضمان تحقيق ذلك، . ٢٠١٦/٢٠١٧  نھاية عامالناتج فى

 حتى ٢٠١٨/٢٠١٩خالل الفترة من % ٢ سنوى قدره تحقيق فائض أولى
 ٢٠١٦/٢٠١٧من الناتج المحلى خالل % ١.٨ مقارنة بعجز اولى بلغ ٢٠٢٠/٢٠٢١
وتستھدف السياسة المالية تحقيق . ٢٠١٧/٢٠١٨فى % ٠.٢ اولى مقدر بنحو وفائض

اصالح ستمرار وإخالل توسيع قاعدة االيرادات الضريبية وغير الضريبية، ذلك من 
وبما يسمح بوجود مساحة مالية تمكن الدولة من كل االنفاق العام لضمان فاعليته ھي

المؤثر  بدالً من اإلنفاق غير التنمية البشريةالموجه للتشغيل واإلنتاج واإلنفاق زيادة 
لذا فتستھدف . فاتورة خدمة الدين مثل لمواطنلحياة العلى النشاط اإلقتصادى أو جودة 

العامة مستدامة تقل عن معدالت نمو  لمصروفاتت نمو لالسياسة المالية معدال
  .االيرادات العامة

 

  ٢٠١٦/٢٠١٧ في الموازنة فعليات .أ 

بالرغم من التحديات الھيكلية الضخمة وغير المسبوقة التي واجھھا االقتصاد 
، فقد نجحت السياسة المالية فى خفض العجز الكلى إلى ٢٠١٦/٢٠١٧المصري خالل 

خالل العالم المالى السابق، وكذلك % ١٢.٥ المحلى مقارنة بنحو من الناتج% ١٠.٩
  .في العام السابق% ٣.٥ مقابل  المحلىمن الناتج% ١.٨خفض العجز األولى إلى 
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من الناتج % ١.٦ في قيمة العجز يبلغ وھو ما يعنى ان صافى حجم التحسن
التزام الحكومة ى ويرجع التحسن في األداء المالى ال). جنيه مليار ٥٥نحو (المحلى 

برنامج االقتصادى حيث تم تنفيذ المستھدفة بالالكامل بتطبيق االجراءات االصالحية 
 القيمة االنتقال إلى ضريبة: مثل  على الموازنةمالى كبير اثر  ھامة ذاتإجراءات تسعة

 برنامج زيادة تعريفة من وتطبيق مرحلتين المدنية، الخدمة قانون المضافة، وتطبيق
 العامة إيرادات الموازنة ارتفاعنتج عن ھذا  و.الوقود اء وإجراءات ترشيد دعمالكھرب
 وھو أعلى معدل نمو يتحقق ٢٠١٦/٢٠١٧خالل % ٣٤ قدره بمعدل نمو سنوى للدولة

 للمرة االولى يفوق معدل النمو السنوى للمصروفات العامةل ٢٠٠٩/٢٠١٠منذ عام 
 .منذ سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنفاقاصالح ھيكل على  خالل ھذا العام فى بدء العمل ھذا وقد نجحت الحكومة
 معدل النمو السنوي لفاتورة األجور انخفض، حيث اإلنفاق أولويات ترتيب وإعادةالعام 

مع نھاية % ٥.٥ إلى ٢٠١٥/٢٠١٦خالل العام المالي % ١١تدريجياً إلى النصف من 
لنمو السنوي لإلنفاق ، وھو ما تزامن مع مضاعفة معدل ا٢٠١٦/٢٠١٧العام المالي 

 معدل نمو ھذا وقد فاق .خالل نفس الفترة% ٣٣إلى % ١٧االستثماري بالموازنة من 
ألول مرة بدءاً من تطبيق برنامج االصالح االقتصادى االيرادات معدل نمو المصروفات 

 بلغمقابل معدل نمو للمصروفات % ٣١.٥ليصل معدل نمو االيرادات إلى  منذ عقود
 .٢٠١٦/٢٠١٧في % ٢٤.٦
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 ٢٠١٧/٢٠١٨ فيتقديرات المالية  .ب 

 االقتصادى االصالح وتيرة على الحفاظ على وحرصھا التزامھا الحكومة اكدت
 اولى فائض لتحقيق المستھدفة واالجتماعية المالية االجراءات تنفيذ فى واالستمرار

 ى،االجمال المحلى الناتج من% ٠.٢ نحو يبلغ سنوات عشر من اكثر منذ مرة ألول
 فى% ٩٨ -٩٧ نحو الى ٢٠١٧ يونيو فى% ١٠٨ من العام الدين معدل خفض وكذلك
 .٢٠١٨ يونيو
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باإلعالن عن حزمة االصالحات  فقد تزامن قيام الحكومة وفى ھذا الصدد
زيادة السعر العام لضريبة القيمة  واھمھا اجراءات  العامة للدولةالمستھدفة بالموازنة

 حزمة القيام بإقرارمع ) كھرباء وبترول(م الطاقة وترشيد دع% ١٤المضافة إلى 
 يمكن تلخيصھا ٢٠١٧ في يونيو  المالية واالجتماعية االصالحيةاالجراءاتمتكاملة من 

 :فيما يلى

 

 وزارة المالية: المصدر

 الناتج من% ١٤.٢ نحو إلى صلتل الضريبية االيرادات زيادة الحكومة تستھدف
 المنظومة تطوير استمرار خالل من ٢٠١٧/٢٠١٨ عام خالل االجمالى المحلى

 بنحو العام خالل المتوقعة االيرادات جملة لترتفع االيرادات مصادر وتنويع الضريبية
 سيادية غير جھات من الضريبية اإليرادات ارتفاع بسبب السابق بالعام مقارنة% ٢٣.٤
 نتائجال تلك وتعكس%. ٢١ بنحو السيادية الضريبية واإليرادات% ٤٢.٢ بنحو

 التطبيق مثل الدولة إيرادات وتعظيم الضريبية السياسة إصالح برنامج تنفيذ استمرار
 التطبيق منظومة وتحسين ،%١٤ قدره عام سعر عند المضافة القيمة لضريبة الكامل
 .الضرائب مصلحة أداء وتطوير العقارية، الضريبة لقانون الفعلي
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ً  تمراراالس االقتصادى االصالح برنامج يستھدف كما  معدالت خفض فى تدريجيا

% ٢٦ وصل نمو بمعدل مقارنة ٢٠١٧/٢٠١٨ في %٢٠ نحو ليبلغ العام االنفاق نمو

كما من  .االنفاق ھيكل اصالح جھود إلستمرار، نتيجة ٢٠١٦/٢٠١٧ المالى العام خالل

فاتورة  نمو على سيطرة الإستمرار ٢٠١٧/٢٠١٨ المالى العام شھدالمتوقع أن ي

 خالل% ٦.٥ بنحو مقارنة% ٥.٥ لىإ المحلى للناتج نسبتھافض لتنخ األجور

 والحد من المدنية الخدمة قانون تطبيق استمرار ضوء فى وذلك ٢٠١٦/٢٠١٧

 .التعيينات الجديدة

 ٢٠١٧/٢٠١٨ فى التموينية السلع دعم مخصصات قيمة من المتوقع ارتفاع و

 معاش (النقدى مالدع مخصصاتكذلك و جنيه مليار ٨٢.٢ إلى لتصل% ٧٣ بنحو

 زيادة ضوء فى جنيه مليار ١٧.٧ إلى لتصل% ١٣٧ بنحو) وكرامة تكافل + الضمان

 مخصصات وزيادة% ١٣٨ بنحو التموينية البطاقات ألصحاب النقدى الدعم قيمة

 من المتوقع أن كما. المستفيدة لألسرة شھريا جنيه ١٠٠ بنحو وكرامة تكافل برنامجى

 ٢٠١٧/٢٠١٨ المالى العام خالل المرتفع النمو استمرار الحكومية االستثمارات تشھد

) إقتراض حكومى( بعجز ممولة جنيه مليار ٧٠ نحو منھا جنيه، مليار ١١١لتصل إلى 

 والخدمات السلع شراء مخصصات ارتفاع  من المتوقعكما%. ٨.٥ بلغ نمو بمعدل

 االھتمام نم ممكن قدر اكبر يعكس مما ،٢٠١٧/٢٠١٨ المالى العام خالل% ١٣ بنحو

 وتطوير االساسية الخدمات على االنفاق وزيادة للمواطنين االساسية االحتياجات بتلبية

 .المحافظات جميع فى التحتية البنية
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 ٢٠١٨/٢٠١٩  السنة املالية مبشروع موازنةاملستهدفةالتقديرات املالية : سابعاً 

ضرورية  ة وال ة الطموح ستھدفات المالي ق الم شروع موازنبلتحقي ة م
ا المدى المتوسطكذلك فى و٢٠١٨/٢٠١٩ دره   تحقيق وأھمھ ى ق ائض أول من % ٢ف

ى، اتج المحل دين للن سبة ال ض ن ى وخف اتج المحل ةالن ى وزارة المالي تمرار  تتبن  اس
ذ سياساتاستھداف امج شامل لإلصالح يتضمن تنفي دابير برن ال  وت  إصالحية في مج

ال ة العمل ب ع ووزارة ومصالحھا السياسات والتشريعات وتطوير منظوم ا يضمن رف بم
 :ليةكفاءة وقدرة العاملين بھا مع التركيز على المجاالت التا

توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطھا بالنشاط االقتصادي  .١
في % ١٢.٥(نظراً ألن نسبة الضرائب للناتج المحلى االجمالي بمصر تعد محدودة 

 مقارنة بمتوسط ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٢٠١٢/٢٠١٣الفترة من المتوسط خالل 
من جھات غير وذلك من خالل استھداف زيادة الضرائب  %)٢٥-٢٠عالمي يبلغ 

 . من الناتج%١-٠.٥نحو متوسط سنوى قدره كنسبة من الناتج بسيادية 
تعظيم العائد على أصول الدولة من خالل تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل  .٢

إتاحة السلع والخدمات ومدخالت االنتاج، والمضي بقوة التسعير الذى يغطى تكلفة 
في برامج اعادة ھيكلة األصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي 
فى االوضاع المالية ألجھزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج 

 .رة اصول الدولةالمشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجاالت االستثمارية وادا
رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات االنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المھمشة  .٣

واألقل دخالً وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضالً عن التحول التدريجي 
من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات المستحقة واألماكن المستھدفة، 

 ومعدالت اإلنفاق االستثماري الموجه لتحسين البنية األساسية ورفع وزيادة قيمة
مستوى الخدمات العامة، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه 

 .موارد الدولة المحدودة الى الفئات المستحقة

  السنة الماليةويوضح الجدول التالى أھم اإلجماليات المستھدفة بمشروع موازنة

  : مقارنة باألداء المالى فى األعوام السابقة٢٠١٨/٢٠١٩
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 ٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠١٥/٢٠١٤

مشروع موازنةمتوقع

٤٦٥،٢٤١٤٩١،٤٨٨٦٥٩،١٨٤٨١٣،٤٠٥٩٨٩،١٨٨١،٠٦٢،٦٤٥١،١٧٩،١٢٧إجمالي االيرادات

٣٠٥،٩٥٧٣٥٢،٣١٥٤٦٢،٠٠٧٦٢٤،١٩٨٧٧٠،٢٨٠٨٦٣،١٧٨٩٦٠،٦٢٠الضرائب

٢٥،٤٣٧٣،٥٤٣١٧،٦٨٣١،١٤٣١،١٤١١،١٤٩١،١٤٢المنح

١٣٣،٨٤٧١٣٥،٦٣٠١٧٩،٤٩٤١٨٨،٠٦٤٢١٧،٧٦٧١٩٨،٣١٨٢١٧،٣٦٤االيرادات األخرى

٧٣٣،٣٥٠٨١٧،٨٤٧١،٠٣١،٩٤١١،٢٣٤،٤٠٧١،٤٢٤،٠٢٠١،٤٢٦،٠٠٧١،٥٠٧،٨٧٤إجمالي المصروفات

١٩٨،٤٦٨٢١٣،٧٢١٢٢٥،٥١٣٢٣٩،٩٥٧٢٦٦،٠٩٠٢٩٤،٩٦٤٣٢٤،٩٧١األجور و تعويضات العاملين

٣١،٢٧٦٣٥،٦٦٢٤٢،٤٥٠٤٨،٠٦٤٦٠،١٢٤٧٦،١٩٢٨٨،٥١٩شراء السلع والخدمات

١٩٣،٠٠٨٢٤٣،٦٣٥٣١٦،٦٠٢٤٣٧،٩٠٨٥٤١،٣٠٥٥٠٢،٧١٥٤٨٨،٨٦٤ الفوائد

١٩٨،٥٦٩٢٠١،٠٢٤٢٧٦،٧١٩٣٣١،٣٧٦٣٣٢،٢٩١٣١٢،٠١٢٣٢٦،٦١٣ الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٠،٢٧٩٥٤،٥٥١٦١،٥١٧٦٥،٧٨٢٧٥،٦٩٩٨٩،٢٦٧٩٧،٨٨١المصروفات األخرى

٦١،٧٥٠٦٩،٢٥٣١٠٩،١٤١١١١،٣٢٠١٤٨،٥١٢١٥٠،٨٥٦١٨١،٠٢٦شراء أصول غير مالية (االستثمارات)

١١،٣٢١١٣،١٣٩٦،٨٣٣٩،٨٢٩٣،٧٦٢١٧،٢٢١٢١،٢٠٥صافى حيازة األصول المالية

٢٧٩،٤٣٠٣٣٩،٤٩٩٣٧٩،٥٩٠٤٣٠،٨٣١٤٣٨،٥٩٤٣٨٠،٥٨٣٣٤٩،٩٥٢العجز الكلي المستھدف

٥٫٠%٦٫٢%٨٫٤%٩٫٨%١٠٫٩%١٢٫٥%١١٫٥%نسبة للناتج المحلي اإلجمالي (%)

-١٣٨،٩١٢-١٢٢،١٣٢-١٠٢،٧١١-٨٦،٤٢٢٩٥،٨٦٣٦٢،٩٨٩٧،٠٧٧العجز األولي المستھدف

-٢٫٠%-٢٫٠%-٢٫٠%-٠٫٢%١٫٨%٣٫٥%٣٫٦%نسبة للناتج المحلي اإلجمالي (%)

جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة
مليون جنيه

المصدر: وزارة المالية

تقديرات فعليات

 

 : العامةاإليرادات

 تعزيز  استھداف٢٠١٨/٢٠١٩تستمر الحكومة فى مشروع موازنة  :الضرائب العامة
ارتباط ايرادات الدولة العامة بالنشاط االقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير 

 مراعاة أسس ومبادئ العدالة االجتماعية المستغلة بعد في االقتصاد المصري، مع
وضمان التوزيع العادل لألعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات 
األكثر فقراً في المجتمع والعمل على تحسين االدارة الضريبية وجعلھا أكثر كفاءة 

 .وشموالً 
 

٣٢



 
 

 قدرھا زيادة ٢٠١٨/٢٠١٩  العام المالى تشھد الحصيلة الضريبية فىأنمتوقع ال من

 الناتج من% ١٤.٧ إلى الحصيلة إجمالي ليصل السابق، بالعام مقارنة% ٢٣.٤

 ويعكس ذلك. عن العام السابق المحلى الناتج من% ٠.٥ نحوبزيادة قدرھا المحلي 

 الى تطبيق اجراءات ھيكلية باإلضافة توسيع القاعدة الضريبية مجھوداتفى االساس 

 .ة فى مصريبيالضر المؤسسى للمنظومة لإلصالح

. المضافة من أھم مصادر الضرائب العامة القيمة الدخل وضريبة على تعتبر الضرائب

بدون البنك (السيادية  غير الجھات ومن المستھدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من

 في )المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد األذون والسندات

 جنيه مليار ١٩٥ إلى الجھات تلك من الحصيلة تصلل% ٢٩ بنسبة ٢٠١٨/٢٠١٩

 الضرائب مصلحة قبل من المبذولة والجھود االقتصادي النشاط تحسن ضوء فى وذلك

ومع استمرار جھود وزارة والمالية ومصلحة الضرائب المصرية، . األداء تطوير في

فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في 

 ٣٦٨عن العام المالي السابق، لتصل الحصيلة إلى % ٢٦.٢ بنسبة ٢٠١٨/٢٠١٩

وتوسيع القاعدة الضريبية ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي  مليار جنيه وذلك في

 .من خالل التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة

٣٣



 
 

 

 :الضريبية للمنظومة المؤسسي االصالح اجراءات أھم

 لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير  نظام ضريبي مبسط للشركات المتناھية الصغر والصغيرةتطبيق 
 . الرسمي الدمج في القطاع الرسمي

 لضريبي وميكنة السداد االدمج:  
  من كجزء المضافة والقيمة الدخل على الضرائب لمصلحة الضريبية االجراءات توحيد قانوناإلنتھاء من 

 االجراءات لتسھيل موحد قانون مظلة تحت مصلحة ضريبة الدخل والقيمة المضافة لدمج الحكومة خطة
  .والمصلحة المواطن على الضريبية

 ملة للضرائب بنظامھا المدمج، تم تطوير عدد من التطبيقات ولحين االنتھاء من وضع المنظومة الكا
وجارى . الخاصة باإلقرارات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، والدخل والمرتبات واألجور

 اعتبارا الضريبة اإلقرارات تقديم في الممولين على للتيسير  على االنترنتات التطبيقهالعمل على نشر ھذ
  .٢٠١٨ فبراير ٤ من

 ھذا وقد تم االنتھاء من تطوير التطبيق الخاص بضريبة التصرفات العقارية ونشره بالفعل على جميع 
 .العقارية التصرفات جميع على والتحصيل الضريبة وحساب المعامالت حصر يتم بحيث المأموريات

 ميكنة منظومة الضرائب المصرية : 

 الضريبية واإلجراءات العمليات ھندسة إلعادة عرض لتقديم االستشارية والمكاتب الشركات دعوة تم 
 الوزراء مجلس موافقة تم وقد الموحد المصرية الضرائب لنظام والمواصفات الشروط كراسة ووضع

 Ernest (كبري شركة مع التعاقد على and  Young( العالمية االستشارية  المكاتبوھى من 

 .الضرائب مجاالت في المتخصصة
 لشركة عملية تجربة وتمت المضافة القيمة ضرائب بمصلحة القومية التاإليصا نظام دراسة جاري 

 .النظام ھذا لتنفيذ باإلعداد الفني الفريق ويقوم) B٢C (صينية وأخرى يابانية

 القومي الفواتير لنظام أولية دراسة جاري) E_Invoice (B٢B من  الضرائب مصلحة لتمكين وذلك

 تزوير مكافحة جھود ردھا، وتجنب يتم التي المبالغ  وخفضالوھمية، الفواتير وجود إمكانية تقليل
 بالتدفقات التنبؤ قدرات الغير رسمى، وتحسين السوق لحجم حقيقي منظور الفواتير، باإلضافة الى اعطاء

 .الضريبية الحصيلة لزيادة األعمال استراتيجيات وتنفيذ لھا والتخطيط النقدية
 ابات بضرائب القيمة المضافة من خالل البدء بفحص عددللفحص المميكن للحس خطة وضع االن يجرى 

  .أشھر ٦ خالل الكترونيا الممولين كبار من شركة ٨٠٠
 ستساھم والتي الذكية الضريبية البطاقة وإصدار الورقية الضريبية البطاقة العمل على إلغاء اآلن جاري 

 لتكون ذكية ضريبية بطاقة باستخراج المستوردين جميع إلزام أيضا تم كما الرقابة احكام في كبير بشكل
 .الجمركية المنافذ جميع في الوحيدة التعامل أداة

 وبعض األنشطة األخرىالممولين وصغار كبار مع للتعامل متخصصة ضريبي تحصيل مكاتب انشاء :التخصيص  
  .حدى على كل
 جھة مع والتحصيل الدفع عملية تمركز علي والعمل  وغيرھمالحرة المھن أصحاب مع الضريبي التعامل توحيد 

 .الضريبي التحصيل عملية وكفاءة عدالة لضمان واحدة
 في عملية الدفع والتحصيل فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة  االلكترونية بالميكنة كبار الممولين الزام

 .العقاريةالضرائب والجمارك و
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المالى عام الفى % ٥٥ ترتفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو أنومن المتوقع   

 لتصل جملة الحصيلة الى ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بمتوقع العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩

وتأتى ھذه الزيادة الكبيرة . الجمالىمن الناتج المحلى ا% ٠.١نحو  مليار جنيه ب٥.٤

 الخرائط تحديث خالل من العقارية الضرائب منظومة تطوير على المتوقعة نتيجة العمل

 في استخدامھا سيتم والتي الفنية البحوث ھيئة مع بالتعاون السكنية للمناطق الجغرافية

العمل بنظام التحصيل باإلضافة الى  ،العقارية الثروة بيانات قاعدة لبناء للمباني الحصر

 .٢٠١٧اإللكتروني للضريبة العقارية والذى تم تفعيله فى ابريل 

وفيما يتعلق بالضرائب الجمركية فمن المتوقع ان ترتفع جملة الحصيلة بنحو 

 مليار جنيه فى موازنة عام ٤٥مقارنة بالعام الماضى لتصل الى % ١٨.٥

ك المصرية خالل ھذا العام فى ومن المتوقع ان تستمر مصحلة الجمار. ٢٠١٨/٢٠١٩

ومن أھم . ٢٠١٧/٢٠١٨التطوير المؤسسى الشامل والذى شھدته بدءاً من عام 

 :االصالحات المستھدفة فى ھذا الشأن

 الجمارك مصلحة بين بروتوكول توقيع من االنتھاء تم :الواحدة النافذة مشروع 

 من لالنتھاء ةوالفني التنفيذية الخطة وضع على للعمل الفنية البحوث وھيئة

 البيانات وقواعد التطبيقات وكذلك الواحدة النافذة لمشروع التحتية البنية تطوير

 التعريفة في متخصصة عمل ورش عقد وتم الصلة ذات والجھات الجمارك بين

 .بالمشروع يتم بما االعمال مجتمع تعريف إلى تھدف عامة وورش الجمركية

 تم تفعيل ھذه :المركزي والبنك ماركالج مصلحة بين) ٤ (نموذج ميكنة مشروع 

 الالزمة والمعدات األجھزة تسليم المنظومة على جميع المنافذ الجمركية، حيث تم

 الربط عملية تنفيذ من االنتھاء وتم المنظومة لتشغيل الربط خطوط وتوفير

 العاملين تدريب  كما تم.المميكنة الجمركية المواقع جميع على اإللكتروني

 مع التعامل وكيفية اإللكتروني الربط على الموانئ بھذه جمركيةال بالمنافذ

 .المنظومة
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  مشروع اإلقرار الجمركي اإلداري الموحدSAD: رقم المالية وزير قرار صدر 

 تم وقد المصرية الموانئ جميع على SAD بنموذج بالعمل ٢٠١٧  لسنة٤٠

 تصميمھذا وقد تم . يةالجمرك المواقع كافة في النموذج تفعيل من بالفعل االنتھاء

 على الجمركي التخليص أنظمة كل في باستخدامه يسمح بما نموذجالھذا 

 يكون أن روعيقد و الترانزيت نظام أو الصادرات أو الواردات سواء البضائع

 بأي االقرار بإدراج الخاصة التطوير نواحي كافة يضمن بما A٤ بحجم النموذج

 برنامج خالل من النموذج تأمين تمھذا وقد  .وطباعته االليكترونية الوسائل من

 طباعة كذلك وني،رالكت قارئ خالل من قراءتھا يتم أكواد على يحتوي محكم

 .تزوير أي تمنع النموذج على مائية عالمة
 

 : اإليرادات األخرى

 ن السياسةأتعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على 

 فى االساس علىولكن قائمة و اضافية أاعباء جديدة   فرضة علىالمالية غير قائم

اإليرادات غير الضريبية، مصادر   العدالة الضريبية وتنويعجراءات لتعزيزإ اتخاذ

 من خالل واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على األصول المملوكة للدولة

وذلك ضمن برنامج زمني لة الطروحات ألصول الدو برنامجإصالحات من ضمنھا تنفيذ 

يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في لعدة سنوات 

 . والنقل واالتصاالت الطاقةتمجاال

 سياسات تبنى خالل من الدولة أصول على العائد تعظيمل كما تھدف الحكومة  

 ومدخالت الخدماتو السلع إتاحة تكلفة يغطى الذى رالتسعي مثل سليمة اقتصادية

 مع والتعامل للدولة المالية األصول ھيكلة إعادة برامج في بقوة والمضي اإلنتاج،

 األوضاع في تدريجي تحسن تحقيق يضمن بشكل ةالدول جھات بين المالية التشابكات

 بين المشاركة برامج فى والتوسع المقدمة، الخدمات وتحسين الدولة ألجھزة المالية

 . الدولة أصول وإدارة االستثمارية المجاالت فى لخاصوا العام القطاع
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 ٢١٨  نحوزنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغاوتستھدف المو

 :  ومن أھم تلك االيرادات٢٠١٨/٢٠١٩مليار جنيه في عام 

  ببرنامج الطروحات العامة ً  لبعض الشركات المملوكة للدولة IPOالمضي قدما
 في  للخزانة مليار جنيه١٠قع أن تحقق حصيلة قدرھا والتي من المتو

٢٠١٨/٢٠١٩.  

 
 

  مليار جنيه صافى ارباح شركات قطاع األعمال العام ٨.٢استھداف تحويل نحو 

 .٢٠١٨/٢٠١٩  المالى عامال فى  العامةللخزانة

  قتصادية للخزانة االھيئات ال مليار جنيه فوائض من ٧.٤استھداف تحويل نحو

 .فائض قناة السويس بدون العامة
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 ٢٠١٨/٢٠١٩ غير الضريبية بمشروع موازنة اإليراداتأھم بنود 

 

 

 مؤخراً  جيدة مالية نتائج العام األعمال قطاع حققت شركاتفقد ھذا السياق، وفى   
يوجد ف وفي ضوء ذلك، ، في إدارة تلك الشركاتھامة إصالحية إجراءات تنفيذ ضوء في

 .من قبل تلك الشركاتالعامة  لصالح الخزانة  الممولةيراداتاإلإمكانية لزيادة حصيلة 

وفي ضوء سياسة التقييد المالي التي يقوم بھا البنك المركزي ونظراً ألھميتھا 
وھو ما ،  للسيطرة على معدالت التضخمضمن إطار برنامج االصالح االقتصادي

ً على  وبالتالى التأعلى المدى المتوسط الفائدة أسعار خفضفى  سيساھم ثير إيجابيا
 تكلفة ولكنالمستقبل  في المالي الحيز من مزيدا يتيحسوف مما  العجزجھود خفض 

خفض األرباح المحولة من البنك المركزي بشكل ستؤدى إلى المتبعة   النقديةالسياسة
ال  حيث أنه من المقدر أ٢٠١٨/٢٠١٩موازنة مشروع و ٢٠١٦/٢٠١٧كبير بين 

 ١٩.٤ بلغت مقارنة بأرباح ٢٠١٨/٢٠١٩  العام المالىفيأرباح البنك المركزى حقق ي
 . ٢٠١٦/٢٠١٧ العام المالىمليار جنيه في 

 

 وزارة المالية: المصدر
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 :المصروفات العامة

يعتبر اصالح ھيكل المصروفات العامة ركيزة اساسية لبرنامج االصالح  
 لضمان تحقيق المستھدفات المالية على المدى المتوسط من  والمالياالقتصادى

من الناتج المحلى بحلول عام % ٨٥-٨٠ دين عام ال يتعدى الوصول الى معدل
. من الناتج المحلى% ٢، وضمان استدامة تحقيق فائض اولى يبلغ نحو ٢٠٢١/٢٠٢٢

 ارتفاع فاتورة االنفاق العام الى استمرار تفاقم معدالت ىفعلى مدار السنوات الماضية اد
كما . كبيرة مدفوعات الفوائد بشكل العجز الكلى وتراكم رصيد الدين العام، وبالتالى زياد

 وفورات مالية تتحقق أى دفي استنفاالزيادة المضطردة فى فاتورة دعم الطاقة ساھمت 
خالل السنوات الماضية على حساب دعم مشروعات تنموية ومجتمعية ذات اثر ايجابى 

 . على المستقبل

نمو استھداف معدل ب ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنة فقد تم اعداد تقديراتولذلك 
ھو امر ضرورى لتحقيق الضبط المالى للمصروفات يقل عن اإليرادات العامة 

خلق مساحة مالية تسمح ل المدى المتوسط وفىخفض معدالت الدين العام المستھدف ول
 عمل  القادر على المساھمة فى تحقيق النمو وخلق فرصاالستثماريبزيادة االنفاق 

ت العامة في ضوء االلتزامات الحتمية من كما تم اعداد تقديرات المصروفا. حقيقية
سداد فوائد خدمة الدين وفى ضوء األسعار العالمية للسلع األولية الرئيسية وبافتراض 

زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث ية المتمثلة فى  الدستوراتاستيفاء االستحقاق
ن واإلصالحات  وكذلك اخذاً في االعتبار األثر المالى لتنفيذ بعض القوانيالعلمى

مشروع موازنة كما يعكس . المستھدفة مثل قانون التامين الصحى الشامل
 المصروفات وإعادة وسيطرة على نمال  الستمراراستراتيجيةتنفيذ  ٢٠١٨/٢٠١٩

فتعكس تقديرات ومن ھنا . لھاترتيب أولويات اإلنفاق بشكل يضمن االستخدام األمثل 
بدون مدفوعات الفوائد،  مليار جنيه ٨٨٣  والتي تبلغ٢٠١٨/٢٠١٩ لعام موازنةال

  : يمكن تلخصيھا فيما يلىالتيحية صالعدد من السياسات اإل
 آفاق إطالقالمؤثر على  واالقتصادي الموجه لصالح دعم النشاط اإلنفاقتحسين  .١

النمو الى المعدالت المستھدفة القادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة 
 من المستھدف زيادة مخصصات اإلطاروفى ھذا . ربة الفقردخول المواطنين ومحا

، ٢٠١٨/٢٠١٩فى مشروع موازنة % ٢٥باب شراء السلع والخدمات بنحو 
وتوصيل الغاز الطبيعى   الصادرات،بتنميةوكذلك زيادة المخصصات المتعلقة 

كما ھو موضح فى  للمنازل، وكذلك مخصصات المياه واالنارة ودعم نقل الركاب،
 :التالىالجدول 

٣٩



 
 

 

 
 

التحتية كالطرق  البنية تطوير خطة االستمرار فى توجيه موارد اضافية لتمويل .٢
 االقتصاد تنافسية لزيادة وشبكات الكھرباء والمياه والصرف الصحى الالزمة

الجمھورية لضمان استفادة  مناطق بكافة العامة والمرافق الخدمات وتحسين
أجھزة  نستھدف زيادة اجمالى استثماراتلذا . المواطنين بثمار النمو االقتصادى

 مليار جنيه ١٠٠لتلك الجھات لتصل إلى  الذاتي التمويل بخالف الموازنة العامة
 وھو ما يمثل أعلى نسبة نمو سنوي ٢٠١٧/٢٠١٨ مليار جنيه في ٧٠مقابل 

 %.٤٢على جانب المصروفات العامة يبلغ 
 مليار جنيه ليحقق معدل ٣.٥زيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى  .٣

 .٢٠١٧/٢٠١٨ مليار جنيه خالل العام المالى ١.٢مقارنة بنحو % ١٩٢نمو 
استمرار االلتزام بتنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط والتركيز  .٤

 داخل السعرية التشوھات على االصالحات الھيكلية والمالية فى القطاع إلزالة
 تلبية على ة المالية للقطاع بما يعزز من قدرتهاالستدام ولضمان االقتصاد
 .التنمية فى المستقبل احتياجات

 .استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط األجور باألداء .٥

البند
٢٠١٧/٢٠١٦

فعليات
٢٠١٨/٢٠١٧

متوقع
٢٠١٩/٢٠١٨
مشروع موازنة

معدل النمو (% )

٥٣٫٨% ٣،٣٠١٢،٦٠٠٤،٠٠٠دعم وتنمية الصادرات

١٩٢% ١،٢٠٠١،٢٠٠٣،٥٠٠توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

٣١٫٥% ٤٥،٢٣٥٥٢،٥٠٠٦٩،٠٤٣مساھمة الخزانة فى صناديق المعاشات

٤٢٫٩% ٦٤،٥٤٤٧٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠االستثمارات الممولة بعجز والقروض ١/

جدول ملخص للمخصصات المالية لبعض بنود المصروفات العامة

مليون جنيه

المصدر: وزارة المالية

اطق الصناعية. ١/ تتضمن  ٣ مليار جنيه مخصصات استثمارية لترفيق المن

المستھدف زيادتھا فى العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨

٤٠



 
 

 تضمن  شبكة حماية اجتماعية عصرية ومتكاملةايجاد استمرار وتعزيز مجھودات .٦
 ى استھداف الفئات األولآليات  الى تطويرباإلضافةوصول الدعم لمستحقيه 

التحول من الدعم فى ھذا المجال  ويأتى على رأس اإلصالحات المتبعة .بالرعاية
الى الدعم  بعدم الفاعلية يتسمالمرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة والذى العينى 

 الى توجيه باإلضافةھذا . النقدى المباشر الموجه للفئات االولى بالرعاية
 ٢٠١٨/٢٠١٩انون التأمين الصحى الموحد الشامل فى مخصصات كافية لتمويل ق

والتوسع في االنفاق االستثماري لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة 
 .للمواطنين

 :تطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وذلك عن طريق .٧
       واألداء البرامج موازنة تطبيق .أ 
 ومراقبة للدولة العامة الموازنة إعداد عملية طويرلت المالية وزارة سعى إطار فى     

 ممكن استغالل أكبر وتحقيق المصروفات على العائد تعظيم وبھدف األداء فاعلية
 المالي العام خالل تم لما واستكماال للمجتمع، نفع أكبر يحقق وبما الدولة لموارد
 موازنة نببجا واألداء البرامج ةموازن نظام لتطبيق إجراءات من ٢٠١٧/٢٠١٨
 وزارة النقل، وزارة والسكان، الصحة وزارة على االقتصادي، للتقسيم وفقا البنود

 والمجتمعات والمرافق اإلسكان وزارة المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت
، الفنى والتعليم التربية وزارة العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة، العمرانية
 ھذا أن إلى المالية وزارة إدراك من الرغم ىوعل، االجتماعي التضامن وزارة

 عملية تستغرق قد حيث واإلعداد الجھد من الكثير يتطلب الھيكلي اإلصالح
 الدول تجارب تشير مثلما سنوات عدة واألداء البرامج لموازنة الكامل التطبيق
ً  أكثر وقت ھناك ليس أنه فتؤكد األخرى،  ھذه الستكمال الحالي الوقت من احتياجا

 . النفقة فاعلية من والتأكد الدولة موارد من استفادة أكبر يحقق وبما إلجراءاتا
ذلك       تكماالً ل ة واس سنة المالي ة ال ي موازن شرع ف ة ت ان وزارة المالي ، ف

 :ه الموازنة على الوزارات التالية بامتداد تطبيق ھذ٢٠١٨/٢٠١٩
 اإلدارى واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة -  وزارة المالية -
     الصناعة التجارة وزارة -  وزارة اآلثار-
 الداخلية والتجارة التموين وزارة -  وزارة القوى العاملة -
      والرياضة الشباب وزارة -  وزارة التنمية المحلية -
   وزارة البيئة-

على أن يصاحب ذلك قيام وزارات المرحلة األولى بامتداد التطبيق على مديريات 
 .لخدمات التابعة لكل منھاا
 

٤١



 
 

 GFMIS الحكومية المالية المعلومات إدارة نظام تطبيق .ب 

 أھمھا من والتى العامة المالية إدارة بإصالح المالية وزارة خطة إطار فى
 أحدث باستخدام للدولة العامة الموازنة وتنفيذ ومتابعة إعداد مراحل كافة ميكنة

 إدارة نظام تطبيق من المالية وزارة نتھتإ فقد التكنولوجية، المالية التطبيقات
  GPSااللكترونى الدفع نظام مع التكامل وتحقيق  GFMISالحكومية المالية المعلومات
 وقد. الحسابية الوحدات كافة مستوى على TSA الموحد الخزانة حساب ومنظومة
 فى ةالداخل الحسابية للوحدات المالية المعامالت كافة ميكنة المشروع ھذا إستھدف
 جميع فى منتشرة حسابية وحدة ٢٦١٢ نحو عددھا والبالغ للدولة العامة الموازنة
 : يلي ما أھمھا من والتى المزايا من العديد تحقيق وبغرض الجمھورية أنحاء

 . المالية وزارة وبين الحسابية الوحدات كافة بين االلكترونى الربط -

 الرقابة خالل من وذلك للدولة العامة للموازنة المالى االنضابط تحقيق -

 االعتمادات حدود فى تكون أن وعلى المصروفات كافة على االلكترونية

 لن بموجبھا والتى التشريعية السلطة من والمعتمدة بھا المرخص الموازنية

 بموازنات المقررة االعتمادات عن الفعلية المصروفات فى تجاوز أى يحدث

 .  االدارية الجھات

 مستوى على للدولة العامة الموازنة أداء عن ولحظية ةدقيق معلومات توفير -

 االدارة تساعد االستثمارية الخطة مشروعات وكافة الحسابية الوحدات كافة

  .المناسب الوقت فى السليمة القرارات واتخاذ الجيد التخطيط على العليا

 العامة الموازنة تضمين خالل من وذلك للدولة العامة الموازنة شمولية تحسين -

 مستوى على الخاصة والحسابات الصناديق موارد من االنفاق أوجة كافة للدولة

 .للدولة العامة للموازنة االقتصادى التقسيم

 ، الحكومية المصروفات أوجه لكافة الحكومية الورقية بالشيكات التعامل إيقاف -

 .إلكترونية دفع أوامر خالل من فقط والتعامل

 المركزى بالبنك الحسابية للوحدات لمفتوحةا البنكية الحسابات كافة إلغاء -

 حساب خالل من فقط والتعامل حساب، ألف ٦١ نحو عددھا بلغ والذى المصرى

 .المصرى المركزى بالبنك الموحد الخزانة

٤٢



 
 

 :استمرار جھود تحسين ھيكل اإلنفاق الحكومى .٨
 

 

 
 

 وزارة المالية: المصدر

 : األجور وتعويضات العاملين

ض فاتورة األجور كنسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى من تستھدف الحكومة خف

فيما تضمنه من حظر التعاقد على بند أجور خاصة . تنفيذ قانون الخدمة المدنيةخالل 

موسميين وكذا الحظر الوارد بالتأشيرات العامة والذى يحظر التعاقد على اعتمادات 

ردة بھذه األبواب لألغراض الباب الثانى والباب الرابع مع تخصيص االعتمادات الوا

كافة الجھات اإلدارية الداخلة فى الموازنة العامة المخصصة من أجلھا، كذلك إلزام 

إصدار أى قرارات مالية من شأنھا زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية بعدم للدولة 

 إال فى ضوء أحكام ومعمول بھا فى الوحدات اإلداريةمزايا مالية أخرى معتمدة 

 .انين المقررة فى ھذا الشأنالقو

صالح تعزيز اجراءات وتدابير اإلالسيطرة على فاتورة األجور مع  زامنتتو

 من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجھات التى تعانى من تكدس إلى والذىدارى اإل

 ولضمان لتجنب زيادة عدد الداخلين للخدمة تحتاج الى عمالة اضافيةالجھات التى 

 .فاتورة األجورالسيطرة على 
 

٤٣



 
 

 :الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

ً من الدعم  تعتزم الحكومة ترشيد فاتورة الدعم من خالل االنسحاب تدريجيا
الذي الطاقة والتحول إلى الدعم النقدى وشبه النقدى  دعم ة خاصالغير موجهالسلعى 

 .يستھدف الفئات األولى بالرعاية والمناطق األقل تنمية
 

 

 

 بتنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الطاقةفى الوقت الحالى وم الحكومة تق 

 وترشيد  بشكل سليمإعادة تسعير المنتجات البتروليةحيث يتعين وتحسين وضعه المالي 

 تستھدف الحكومة ، ھذا اإلطاروفى.  أحد أھم محاور ھذا االصالحفاتورة دعم الطاقة

 وتحسين كفاءة إنتاج االستھالكيد إصالح منظومة الدعم وإتخاذ إجراءات لترش

ً التخارجتستھدف الحكومة وكذلك . وإستخدام الطاقة  من دعم الكھرباء مع  تدريجيا

ً فى اصالح و. إستمرار توفير الحماية للفئات المستھدفة تعتزم الحكومة المضى قدما

ح منظومه دعم المواد البترولية على المدى المتوسط فى قطاع الطاقة باعتباره إصال

ضروري إلزالة التشوھات السعرية داخل االقتصاد التى أدت إلى جذب استثمارات كثيفة 

 فضالً ،استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جھة التشغيل

 :المستھدفة اآلتى وتشمل االصالحات. عن أثاره السلبية على البيئة

 والعالج واألدوية، الصحي التأمين ودعم العام النقل ودعم الصادرات تنمية دعم  تشمل أخرى*
 .المحافظات لصالح الموجھة والمخصصات والمنح الدولة قةفن على

٤٤



 
 

 المدى المتوسطحقيق أفضل استھداف لمستحقي الدعم على ت . 

 موارد الموازنة لدعم إصالحات مالية وھيكلية للھيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ 

يساھم فى تمويل البرامج االجتماعية وتحقيق االستدامة المالية بشكل العامة للدولة 

 .ومعالجة االختالالت

  بشكل يعكس ج والكھرباء وباقى مستلزمات االنتااستمرار تسعير المنتجات البترولية

 .الخدمةالسلعة او التكلفة الحقيقية إلتاحة 

 تشير أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية حيث ترشيدكما ينبغى تعزيز مجھودات 

 حاليا تغطىمنظومة دعم الخبز الى ان لتقديرات المحدثة لمنظومة دعم السلع التموينية ا

 مليون ٦٩ نحو  تغطىاقات التموينيةنظومة دعم البطمستفيد بينما م مليون ٨١نحو 

 من خالل تنقية  في الموازنةمن كفاءة اإلنفاق أكبرحقيق قدر يتطلب ت، وھو ما مستفيد

 .قاعدة البيانات حتى يتسنى زيادة الدعم النقدى دون الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة

والحاجة  تفاقم أعباء نظام المعاشات الستمراريةنظراً ، فأما بخصوص المعاشات  

ً إلى  إلى الحد من ھذه األعباء المتزايدة على الخزانة العامة، تعمل وزارة المالية جنبا

 جديد للتأمينات قانونجنب مع وزارة التضامن االجتماعي على إعداد مشروع 

االجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد 

يھدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف ور التأمينية على تحسين المعاشات واألجو

ً وقادراً على االستمرار دون الحاجة إلى تدخل  المنظومة، على أن يكون مموالً ذاتيا

لذا فنھدف البدء فى اصالح نظم المعاشات بشكل متكامل  .الخزانة العامة بصورة دورية

كما نستھدف . دامة الماليةاالستللوصول تدريجيا بمنظومة المعاشات الى مرحلة ھيكلي و

معيشي للمؤمن عليھم عند  حل مشكلة التدھور في المستوى الفى اإلصالح يساھمأن 

، وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكالت العمالة الموسمية وغير تقاعدھم

الرسمية والغير منتظمة لتحفيزھم لالشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص 

 .خزانة الدولةبھم على 

٤٥



 
 

 : االستثمارات

سابق عرضھا    تعتزم الحكومة استغالل ما يتم توفيره من اإلجراءات اإلصالحية ال

ة ل ل الخزان ن قب ة م تثمار الممول ادة مخصصات االس ود زي م بن وق معظ ر يف شكل كبي ب

ة ، المصروفات ة ستثماراتاالحيث من المتوقع ان ترتفع جمل  بخالف المدرجة بالموازن

ة تتثمارااالس ل ذاتي الممول اتاً من قب ةجھ ة للدول ة العام ةفى  الموازن   مشروع موازن

ى المالى مقارنة بالعام % ٤٣ بنحو ٢٠١٨/٢٠١٩ ة المخصصات ال الماضى لتصل جمل

تثمارات١٠٠ ھدتھا االس ادة ش ى زي و أعل ه وھ ار جني ً  ملي ا ة ذاتي شر  الممول الل الع  خ

ك المخصصات لتحسينوسيتم التركيز على توجي. سنوات الماضية ة ه تل  الخدمات العام

ع مستوى ول تطوير البنية التحتية كالطرق وشبكات الكھرباء والمياه والصرف بھدف رف

ة دمات الحكومي ث . الخ ادةحي ستھدف زي اع ت ة لقط تثمارات الموجھ صات االس  مخص

ة  ى موازن ة ف دمات العام و ٢٠١٨/٢٠١٩الخ ام % ٣٦.٥ بنح ة الع ة بموازن مقارن

صحة بنحو سترتفعكما . السابق % ٨ المخصصات االستثمارية لكل من قطاع التعليم وال

ام % ١٢.٥و ة ع صات موازن ة بمخص والى مقارن ى الت يتم . ٢٠١٧/٢٠١٨عل ا س كم

صناعى  الى الموجھةلى تعزيز المخصصات التركيز خالل العام المالى القادم ع الترفيق ال

ا سيتم توجيھه فى ٣ليصل الى  صناعى  مليار جنيه وھو م اج ال ى دعم االنت االساس ال

م  راقودع ق طف سمح بتحقي شكل ي صعيد ب يم ال ى ية حقيقل ة ف ة التحة وملموس ة البني تي

  .محافظات الصعيد كافة ساسية فىاأل

٤٦



 
 

  :شراء السلع والخدمات

الموازنة زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بمعدل يصل الى تستھدف 

مصروفات الصيانة لما لھا موارد كافية ليتم تخصيص حيث على اساس سنوى ب% ٢٥

 السلعيةمستلزمات التوفير كذلك  الحفاظ على االصول الحكومية ومن أثر مباشر على

 .التى تضمن كفاءة العمل الحكومى
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  للدين العاماءةمصادر التمويل وادارة اكثر كفتنويع : ثامناً 
 

 ة تعتمد ى سياسة وزارة المالي ل بعل ع مصادر التموي   األدوات والمصادرين تنوي

ةالمحل ة والخارجي ث ي ةتست حي الى  ھدف وزارة المالي ام الم ة الع ى موازن  ف

ل٢٠١٨/٢٠١٩ تم تموي و ان ي ن % ٣٠  نح نم ات م ة االحتياج ارج جمل  الخ

 للحد من تأثير وتأتى ھذه االستراتيجية. محلىال تمويلال  من خالل مصادر%٧٠و

ستفادة من على خدمة الدين من خالل اإلسعار الفائدة فى السوق المحلى أرتفاع إ

صادر ل ال م ض (سرةيالمتموي اليف وطويلةمنخف لة التك ل)  االج ن قب ة م  المتاح

  . الدولية المالية أو األسواقالمؤسسات الدولية

  المحلية ما بين اصدار تنويع مصادر التمويل الى تھدف سياسة وزارة المالية كما

ألذوناالصدارات جملة من %٨٥-٨٠داف  باستھ،الحكوميةوالسندات  األذون    ل

ة ة المحلي ى مقارن لت ال سبة وص الى % ٩٥ بن ام الم الل الع . ٢٠١٧/٢٠١٨خ

ى باإلضافة تھدافإل ن % ٢٠-١٥  اس ةم سندات ات االصدارجمل ةلل ى   المحلي ف

ونھدف  .السابقخالل العام المالى فقط % ٥ نحوب مقارنة ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنة

دينجال إصدارات  تمديد آبذلك ع، أدوات ال ع  توسيع م قاعدة المستثمرين وتنوي

سات  ذب المؤس الل ج ن خ تثماريةم ةاالس اب  المختلف ندات لالكتت ي أذون وس  ف

سالخزانة  دينابما ي ة ال ة خدم دريجى فى تكلف ى تحقيق خفض ت امھم ف ا  . الع كم

ة استحداثتعمل وزارة المالية على  سوق الثانوي  أدوات تمويلية جديدة وتنشيط ال

 .ذون والسنداتلأل
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٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨البيان

موازنةتقديرىفعلىفعلى
      ٧١٤،٦٣٧        ٦٩٦،٢٢١    ٦٥٣،٣٥٢     ٥٨٩،٦٤٢االحتياجات التمويلية للعام المالى 

       ٤٣٨،٥٩٤         ٤٣٠،٨٣١     ٣٧٩،٥٩٠      ٣٣٩،٤٩٩العجز الكلى

       ٢٤٣،٧٤٢         ٢٣٢،٠٩٥     ٢١٩،٤٧٠  ٢١٢،٠٠٣سداد القروض المحلية

         ٣٢،٣٠١           ٣٣،٢٩٥       ٥٤،٢٩٣        ٣٨،١٤٠سداد القروض األجنبية

      ٧١٤،٦٣٧        ٦٩٦،٢٢١    ٦٥٣،٣٥٢     ٥٨٩،٦٤٢مصادر التمويل  

      ٢٠٣،٤٢٩        ٢١٨،٨٧٣    ١٧٤،٠٠٠       ١٢،٢٧٠التمويل الخارجى
              -           ٢٦،٢٥٠       ٢٢،٢١٣        ١٢،٢٧٠قروض من مؤسسات دولية 

         ٧٠،٠٠٤           ٧٠،٠٠٠       ٤٨،١٢٨             -صندوق النقد الدولى

       ١٢٨،٠٠٠         ١١٢،٠٠٠     ١٠٣،٦٦٠             -اصدار سندات دولية

           ٤،٣٧٥             ٤،٣٧٥             -             -قرض من دولة ألمانيا

           ١،٠٥٠             ٣،٦٢٣             -             -قرض من دولة فرنسا

               -             ٢،٦٢٥             -             -قرض من المملكة المتحدة

      ٥١١،٢٠٨        ٤٧٧،٣٤٩    ٤٧٩،٣٥٢     ٥٧٧،٣٧٢التمويل المحلى
       ٤٠٩،٦٠٠         ٤٤٩،٤٥٥     ٣٠٢،٥٥٢      ٣١٤،٢٧٢اصدار أذون خزانة

       ١٠١،٦٠٨           ٢٧،٨٩٤     ١٧٦،٨٠٠      ٢٦٣،١٠٠اصدار سندات خزانة

االحتياجات التمويلية للموازنة العامة
بالمليون جنيه

 المصدر: وزارة المالية
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 : والشفافيةاملشاركة اجملتمعية: تاسعاً 
تحرص وزارة المالية على مد جسور التواصل المجتمعى والتواصل الدائم مع 

وممثلين عن القطاع كاديميين أكافة أطياف المجتمع من مواطنين ومجتمع مدنى و
،  والمجتمع الدولىوقرأعضاء مجلس النواب المو وطلبة الجامعات والصحفيين الخاص
 من خالل عقد العديد من المؤتمرات والندوات إللقاء الضوء على أحدث توجھات وذلك

السياسة المالية للدولة على المدى القصير والمتوسط وخطط الدولة لتحقيق أھداف 
 حول أحدث ھمئراآ بھدف إشراكھم واالستماع الى  واالقتصاديةالسياسة المالية
ء راآ الستطالع القرىببعض ندوات ة المخططة فضالً عن عقد الالسياسات المالي

، وخلق الخدمات العامة بمستوى لالرتقاءحول المشاريع المطلوب تنفيذھا  المواطنين
قنوات للتواصل المفتوح بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة مما يعمل على تقليل الكثير 

 .اق العاممن اإلنفمن الفاقد فى الموارد وتعظيم االستفادة 

 العريض للجمھور المالية البيانات إتاحة على باستمرار المالية وزارة كما تعمل
 متنوعة أھمھا ووسائل آليات عدة خالل من وعرضھا شفافية بكل المصرى الشعب من

 على المجتمع إلطالع والشھرية السنوية وربع السنوية اإلصدارات من العديد إطالق
 للدولة العامة بالموازنة االجتماعية والبرامج يةالمال السياسة توجھات أحدث

 اولويات ترتيب وإعادة الدولة موارد لتعظيم اتباعھا المخطط اإلصالحية واإلجراءات
 يتم كما المتوسط المدى على والدين الموازنة عجز لخفض والتوقعات العام اإلنفاق
 والفيديوھات توعويةال األدلة توزيع خالل من للدولة المالية السياسة عن اإلعالن
 خالل من او للوزارة اإللكتروني الموقع على التبسيطية الكاريكاتير ورسوم المصورة
 .عقدھا يتم التى المؤتمرات خالل توزيعھا

وقد ادت جھود وزارة المالية الحثيثة لتدعيم أطر الشفافية خالل االربع سنوات 
 أكبر صعود ث سجلت مصرالماضية إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية، حي

قفز ترتيب مصر في مؤشر الشفافية الذي تصدره فقد .  سنوات٦بمؤشر الشفافية منذ 
  لتحتل مصر٢٠١٨ يناير ٣٠ الصادر في ٢٠١٧لعام  IBPشراكة الموازنة الدولية 

 دولة شملھا ١١٥من بين  ٢٠١٥ في تقرير عام ٨٩صعوداً من المرتبة  ٦٥المرتبة 
وھو ما في مؤشر الشفافية لھذا العام  نقطة مئوية ٤١مصر حيث حققت . التقرير

 المتوسط المسجل في مئوية ويتعدى نقطة ٤٢يقترب من المتوسط العالمى البالغ 
 وقد جاء ھذا التحسن . درجة٢٣ بحوالى  مئويةنقطة ١٨منطقة الشرق األوسط البالغ 

 في عملية إتاحة البيانات  المضنية التى حققتھا وزارة الماليةجھودالملحوظ مدفوعاً بال
  سنواتالثالث مدارعلى المالى  أطر الشفافية واإلفصاح والتواصل المجتمعى وتدعيم

 .السابقة

٥٠



 
 

 ٢٠١٨/٢٠١٩  السنة املاليةموازنةملشروع املخاطر املالية : عاشراً 

  :)مخاطر مالية محلية وعالمية (االقتصادية االفتراضاتتغير  )أ (

افىقتبالرغم من توقع مواصلة اإل دد ،صاد العالمى التع ا زال عرضة لع ه م  اال أن
ى أداء اإل لباً عل ؤثر س د ت ى ق اطر الت ن المخ صادم د يقت ى ح ئة عل ة والناش ات المتقدم

د يكون يقتصاد تشھد عدد من اإلحيث. سواء صادية ق رى تحوالت سياسية واقت ات الكب
. التجارة العالميةلھا تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة 

داعيات  ى جانب عدم وضوح ت ة والخاصة فى إھذا إل ديونيات العام اء الم ستمرار أعب
تجاه المتزايد نحو تبنى سياسات تجارية حمائية من الممكن أن  اإلكما أن. منطقة اليورو

ة ة والنامي دول المتقدم  باإلضافة ،يؤثر سلباً على فرص النمو والتشغيل فى عدد من ال
ى تز عار إل اع أس ول وارتف عار األص ى أس شوھات ف وء الت ى ض ة ف اطر المالي د المخ اي

دول و التزامن مع وجود العقارات فى عدد من ال ات ملموسة فى أسواق الصرف ب تقلب
دة  ات المتح ة الوالي ة خاص واق المتقدم ين األس ا ب ة م سياسة النقدي سارات ال اين م تب

  .واالتحاد األوروبى

ة اضات اإلفترحتمال تغير اإلإيشكل  ة والخارجي د أقتصادية الداخلي  مصادر أھمح
ة  اطر المالي ة االمخ ذ موازن الل تنفي الى خ ام الم داد . ٢٠١٨/٢٠١٩لع م إع د ت ذا فق ل

ام  ا يضمن التحوط ٢٠١٨/٢٠١٩اإلفتراضات اإلقتصادية الرئيسية لع شكل حذر وبم  ب
ن ستھدفة، ولك ديرات الم ن التق ات ع ة إنحراف ة أي ى مواجھ درة عل ستھدفات والق  الم

 : المالية قد تتاثر بوجود أى تغيرات كبيرة فى اإلفتراضات التالية

 :معدالت النمو .١

ود  د من بن ا العدي ى عليھ ى تبن سية الت يعد معدل النمو أحد أھم اإلفتراضات الرئي
ة واإلستثمارات ضريبية والجمركي رادات ال ديرات اإلي ل تق ة مث الى . الموازنة العام وبالت

ة سواء فخطر تباطؤ مع ة العام دالت النمو اإلقتصادى عن المعدالت المقدرة في الموازن
ى  لباً عل كان ناتجاً عن أسباب محلية أو لتباطؤ معدالت نمو اإلقتصاد العالمى قد يؤثر س
ل  ة مث ستھدفات المالي ر الم ى تغيي ر عل ر مباش ن أث ه م ا ل صادى مم شاط اإلقت أداء الن

 . ى مستھدفات الدين العاممستھدف العجز الكلى واألولى وبالتال

٥١



 
 

المى لتحقق نحو  صاد الع دالت نمو اإلقت على الرغم من التحسن الطفيف في مع
ام % ٣.٩ ي ع ـ٢٠١٨ف ة ب ام % ٣.٦ مقارن الل ع دالت ال ٢٠١٧خ ذه المع ، إال أن ھ

شاط  تزال منخفضة نسبياً مما قد يشكل خطر على أداء الموازنة العامة ومعدالت نمو الن
 .اإلقتصادى

 : ارة العالميةالتج .٢

 معدالت نمو التجارة العالمية لتحقق نحو تباطؤوفى نفس السياق، فمن المتوقع 
ه بنحو ٢٠١٩ و٢٠١٨خالل عامى % ٣.٩و% ٤ والى، مقارن ى الت خالل % ٤.٢ عل

ام  ة . ٢٠١٧الع رادات العام صيلة اإلي ى ح اطؤ عل ذا التب ؤثر ھ ع أن ي ن المتوق ث م حي
اة ا ل من قن ى خاصة المتحصالت من ك ضرائب عل ة، وال ضرائب الجمركي سويس، وال ل

على اجمالى ما %  ١لتراجع نمو التجارة العالمية بـالسلبى ويقدر األثر المالى  .الواردات
 . مليون جنيه٩٨٠يؤول للخزانة العامة من ايرادات قناة السويس بنحو 

 :سعر الصرف .٣

تمل أن  فمن المح٢٠١٦منذ نوفمبر مرنة نظراً لتبنى مصر سياسة سعر صرف 
 أثناء التنفيذ مقارنة بتقديرات سعر الصرف عند سعر الصرفزيادة  ىى تحرك فأيؤدى 

على جانب لدولة لموازنة العامة ال ىساسية فأ إلى مخاطر على عدة بنود إعداد الموازنة
صروفات  رادات والم ك االي رائب البن ة وض ة والغذائي واد البترولي ارك والم ل الجم مث

 . ون والسنداتذالمركزى وضرائب األ

نفى و ه م ك فإن راض ذل ة إفت ع ان يصل حال سلبى صافي المتوق الى ال ر الم  األث
ة / جنيه١لتراجع الجنيه امام الدوالر بنحو  ة العام ى للموازن زان االول ى المي دوالر عل لل

اتج % ٠.٠٥ مليار جنيه ليتراجع الفائض االولى المستھدف بنحو ٣للدولة نحو  من الن
 :من خالل االتي المحلى االجمالى

 ل نحو ٣.٧ ايرادات قناة السويس بنحو ارتفاع من % ٠.٠٨ مليار جنيه والذى يمث
 . الناتج المحلى االجمالى

 سلع المستوردة بنحو ارتفاع حصيلة ى ال ه ٤ ضريبة القيمة المضافة عل ار جني  ملي
 . من الناتج المحلى االجمالى% ٠.٠٨والذى يمثل نحو 

٥٢



 
 

 ل نحو ٢.٧مركية القيمية بنحو  الضرائب الجارتفاع حصيلة ذى يمث ه وال ار جني  ملي
 . من الناتج المحلى االجمالى% ٠.٠٥

  اع و ارتف رول بنح ة للبت ة العام رادات الھيئ و ١.٣اي ل نح ذى يمث ه وال ار جني  ملي
 .من الناتج المحلى االجمالى% ٠.٠٢

  و ة بنح واد البترولي م الم اتورة دع اع ف ل ن١٢.٥ارتف ذى يمث ه وال ار جني و  ملي ح
 .من الناتج المحلى االجمالى% ٠.٢٤

  و ة بنح سلع التمويني م ال اتورة دع اع ف و ٢.٢ارتف ل نح ذى يمث ه وال ار جني  ملي
 .من الناتج المحلى اإلجمالى% ٠.٠٤

 :أسعار الفائدة .٤

ة  ة المقبل الل المرحل ية خ ة إنكماش ى سياسات نقدي ى تبن رة إل ه دول كثي د تتج ق
دةلخفض معدالت التضخم وھو ما قد يترت ع أسعار الفائ ة رف ةب علي -٥٠ بنحو  المحلي

ثالً . قطة مئوية ن١٠٠ صاد المصرى متم ى اإلقت أثيراً سلبياً عل األمر الذى سيكون له  ت
 . ھو ما يضع ضغوط على سعر الصرففى نقص حجم المعروض من النقد األجنبى و

التمويل قد تؤدى السياسة النقدية التقشفية لإلدارة األمريكية إلى تضييق أوضاع 
اء  ة للوف ة األجنبي ندات بالعمل دار س صر إلص ه م ه في ذى تتج ت ال ى الوق ارجى ف الخ
ل خطر  ا يمث ل، مم ع مصادر التموي ة ولتنوي ة العام باحتياجات تمويل العجز فى الموازن

 .٢٠١٨/٢٠١٩إرتفاع تكلفة اإلقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالى 

ـومن المقدر أن يؤدى زيادة متوسط أ ى % ١سعار الفائدة ب الى إل ام الم خالل الع
ً ٥-٤زيادة فاتورة خدمة دين أجھزة الموازنة العامة بنحو   . مليار جنيه سنويا

 :األسعار العالمية للنفط .٥

ة فى   ٢٠١٨تشير أحدث التقديرات العالمية توقع استقرار أسعار البرنت العالمي
ر من عند نفس مستويات االسعار المحققة خالل الربع األخ ين ٢٠١٧ي راوح ب  -٦٠ لتت

د ٧٠  دوالر للبرميل طبقاً لألسعار المستقبلية لعقود شراء البرنت وتوقعات صندوق النق

٥٣



 
 

ة ة . الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولي داد الموازن م أع د ت ك فق ى ذل اء عل وبن
ل بنحو ٦٧بافتراض سعر  ادة سعر البرمي ل / دوالر١ دوالر للبرميل، ففي حالة زي برمي

ى العجز  ه من فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالى سلبى عل ى المستھدف حيث ان الكل
 مليار ٤ صافى عالقة الخزانة مع ھيئة البترول بنحو تدھورع ان يترتب على ذلك قالمتو

ل نحو  ذى يمث ه وال ى % ٠.٠٨جني اتج المحل ن الن ردود .  م ه م يكون ل ذى س ر ال األم
اق سلبى على الموازنة العام ز اإلنف وارد المتاحة لتعزي ة من خالل الحد من الم ة للدول

مالي اعي الرأس ى. واالجتم ضاً عل ق أي ذي ينطب ر ال ادةاألم واد  زي ح و الم عار القم  أس
 التى تشھدھا األسعار العالمية مما سيكون له تأثير مباشر االرتفاعاتالغذائية في ضوء 

 .كھرباءعلى زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية وال
 
 ):الضمانات واإللتزامات المالية(اإللتزامات المحتملة  )ب (

ل فى إلتزامات  تعتبر اإللتزامات المحتملة من مصادر المخاطر المالية وھى تتمث
د  مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت تنشأ نتيجة أحداث ماضية وق

ة الع ة خارجة من الخزان دفقات نقدي ا ت وع أو عدم يترتب عليھ ة فى حال وق ة للدول ام
 .وقوع حدث فى المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية

 

 :القروض والتسھيالت المضمونة من الخزانة العامة .١
  ة من ة للدول ى تمكن الجھات المملوك ضمانات الت تقوم وزارة المالية بإصدار ال

ة و ة أو الخارجي ة المحلي سات المالي ن المؤس روض م ى ق صول عل ذلك الح ك
 .تسھيالت من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة

٥٤



 
 

  ل درجة المخاطرة في شريك التجاري في تحمُّ حيث قد ال يرغب المقرض أو ال
ة نخفض تكلف ا ت ة ، كم ن وزارة المالي ود ضمانة م دم وج ال ع ى  ح ل عل التموي

 .الجھة المملوكة للدولة نتيجة ضمان الخزانة العامة للقرض 

  ل ة لقالتتمث ديديرات المبدئي ةل ة العام ن الخزان ضمونة م ة  ون الم ي نھاي ف
سمبر و  ٢٠١٧دي ى ،%٢٠-١٩نح اتج المحل الي الن ن إجم ث  م ل حي  تمث

و ة نح ضمانات المحلي الى% ٨.٧ال ن اجم ىم اتج المحل ضمانات  الن ل ال  وتمث
 . الناتج المحلىاجمالى من %١٠.٤الخارجية 

 ضم دار ال ز إص ظ ترك ن المالح ة وم اعي الطاق رول (انات لقط ة للبت ة العام الھيئ
ضمانات المصدرة ) ھيئة قناة السويس(والنقل ) وشركات الكھرباء ل ال حيث تمث

ة% ٨٤لتلك الجھات  ضمانات القائم الي ال الى. تقريباً من إجم شكل الت  يوضح ال
 : وفقا للجھات٢٠١٧قيمة الضمانات المحلية والخارجية فى نھاية ديسمبر 

 

٥٥



 
 

 : المحتمل سدادھا لتسوية قضايا التحكيم الدولىالتعويضات .٢

  يم ضايا التحك ى ق صل ف ة الف ضات نتيج سداد تعوي ة ل ة العام ضطر الخزان د ت ق
 ً ة . المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتھا وديا ويدرج عند إعداد الموازن

 .العامة للدولة مخصص للطوارئ تحسباً للمطالبة بالسداد أثناء العام
 الرغم م ة مصر وب ة ضد جمھوري دولي مقام يم ال ضايا التحك ن وجود بعض ق

ه خالل الخمس  ة، إال أن اً طرف عدد من الجھات المختلف العربية متداولة حالي
ة المصرية ا . سنوات الماضية قد إنتھى النزاع فى معظمھا لصالح الدول وھو م

ذلك  الحكومة لسداد تعويضات تعتبر منخفضة واضطرار احتماالتيشير إلى أن 
ى  ة المصرية ف ى صالح الدول ام ف ا أحك ى صدر لھ ضايا الت ى ضوء عدد الق ف

سابقة دار ثالث . السنوات ال سدد على م ات سُت ع ھذه المطالب افتراض أن رب وب
 . سنوات

 :اإلجراءات اإلصالحية لتقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن اإللتزامات المحتملة -
مل مع تلك المخاطر المالية الناتجة عن وإدراكاً من وزارة المالية بضرورة التعا

ات ن االلتزام دد م ق ع وزارة بتطبي ت ال د قام ط، فق دى المتوس ى الم ة عل  المحتمل
ر  صرفية وغي سات الم اطر للمؤس ك المخ يم تل ة بتقي الحية الخاص راءات اإلص اإلج

ا ة عنھ اطر الناتج ة المخ يم درج ات وتحج وير إدارة اإللتزام صرفية لتط ن . الم ويمك
 :ھذه اإلجراءات فى التالىھم أتلخيص 

ارس  . ١ ى م وزراء ف س ال ن مجل رار ع در ق ل ٢٠١٧ص وزارات قب ع ال الزام جمي  ب
التفاوض أو التعاقد على تنفيذ برامج أو أى مشروعات خاصة المشروعات الكبرى 
تم  ذات الصبغة القومية والتى يترتب عليھا ديون او قروض أو أعباء، مراعاة أن ي

الية والعرض على مجلس الوزراء للتأكد من جدواھا ومدى التنسيق مع وزارة الم
حاجة الدولة اليھا وما قد يترتب عليھا من إلتزامات تتطلب إصدار ضمانات حكومية 

 . أو اإلقتراض لتمويلھا
ة  . ٢ وزارة المالي ة المتخصصين ب تشكيل لجنة خاصة بالضمانات السيادية تتضمن كاف

ات إصد يم طلب د من جدوى لمتابعة عملية إصدار وتقي دة والتأك ار الضمانات الجدي
ة  د المديوني ساط وفوائ داد أق ى س ات عل درة الجھ ن ق ة وم شروعات الممول الم

 .المستحقة عليھم
 

٥٦



 
 

 :إرتفاع حجم المديونية من األدوات المالية قصيرة األجل )ج (

ة وأسواق أدى زيادة  االعتماد على القروض طويلة األجل من المؤسسات الدولي
ة إ رالمال العالمي ى تحسن متوسط عم داول ل ل للت دين القاب ى ال صل إل  سنة فى ٣.٣ لي

و ٢.٩ مقارنة بنحو ،٢٠١٨فبراير  دين إال أن، ٢٠١٧ فى يوني  تراجع متوسط عمر ال
ة بنحو ٢٠١٨ سنة فى فبراير ١.٥المحلى القابل للتداول المقدر بنحو   فى ١.٧، مقارن

ل فى المدى المتوسط  يعد من المخاطر المالية وذلك لحتمية إ٢٠١٧يونيو  عادة التموي
دين . فى ظل إرتفاع أسعار الفائدة مما سيكون له أثر على مدفوعات الفوائد واستدامة ال

ام  دين الع وتعمل الحكومة على االستمرار فى تنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة ال
داول وتطوي ل للت ي القاب دين المحل ة ُعمر ال ي والخارجى، وإطال ين المحل ى ما ب ر منحن

 . العائد على األوراق المالية المحلية

 

 

 

 

 

 

٥٧



 
 

 تقديرات املوازنة العامة على املدى املتوسط: حادى عشر

 الكلى العجز خفض اإلقتصادى واإلستقرار المالية اإلستدامة تحقيق يتطلب  
 اإلعتبار في آخذاً  ،٢٠١٩/٢٠٢٠ عام خالل% ٧-٦.٥ نحو إلى للدولة العامة بالموازنة
 المطلوب الھيكلية واإلقتصادية المالية اإلصالحات بين متوازن إقتصادى برنامج تطبيق
 مجالى في خاصة البشرية التنمية برامج  على اإلنفاق زيادة الوقت نفس وفى تنفيذھا
 في نقلة لتحقيق األساسية البنية استثمارات على اإلنفاق وزيادة والصحة، التعليم
 على اإلنفاق زيادة إلى باإلضافة لمواطنين،المقدمة ل األساسية العامة الخدمات مستوى
 برنامج وآثار عبء لتقليل بالرعاية األولى للفئات وخاصة اإلجتماعية الحماية برامج

 .المواطن على اإلقتصادى اإلصالح

 المستھدفات من عدداً  اإلقتصادى صالحإلا ببرنامج الحكومة مالتزھذا ويتضمن ا  
 ميزان واختالالت المالية اإلختالالت تصحيح بھدف يدھاتحد تم والنقدية المالية

 المحلية الثقة إستعادة وبالتالي والتشغيل اإلقتصادي النمو معدالت ودفع المدفوعات
 األبعاد مراعاة مع البرنامج، ھذا من المستھدفة المكاسب أھم تمثل والتي والدولية

 . والتنموية اإلجتماعية

 الموازنة أجھزة سنوات المقبلة خفض دين بعةاألرتستھدف الحكومة خالل و  
من % ٠٨-٧٥ نحو إلى ٢٠١٧من الناتج المحلى فى يونيو % ١٠٨العامة للدولة من 

 يؤدى ھذا الخفض التدريجى فى معدالت أنومن المتوقع . ٢٠٢٢الناتج بحلول يونيو 
 أمامصمود  تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة ورفع قدرتھا على الإلىالدين 

كما . التغييرات الطارئة فى مؤشرات االقتصاد الكلى المحلى والعالمى فى المستقبل
 عن طريق الحد من الضغط زيادة تنافسية االقتصاد المصرىسيسھم انخفاض الدين في 

عمل حقيقية خلق فرص يعلى أسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص و
 خفض رصيد الدين أن إلىھذا باإلضافة . فى السوقومستدامة للداخلين الجدد 

 على مدفوعات اإلنفاقإلى خفض كبير في بالضرورة وانخفاض معدالت الفائدة سيؤدي 
توجه نحو   مساحة ماليةإيجاد العام مما سيساعد على اإلنفاقالفوائد والتى تمثل ثلث 

 . على التنمية االقتصادية والمجتمعية والبشريةاإلنفاق

٥٨



 
 

من الناتج بحلول عام % ٠٨-٧٥ ب تخفيض رصيد الدين إلىوسيتطل

١٢٠٢/٢٢٠٢  ً للموازنة ليحقق فائض  األولىالميزان  كبيرا في استھداف تحقيق تحسنا

  . وعلى المدى المتوسط٢٠١٨/٢٠١٩ بدءاً من عاممن الناتج % ٢قدره 

 

 

 
 
 
  

٥٩



 
 

 في ىاإلقتصاد النمو معدالت زيادة جانب إلى الموازنة عجز خفض ويسمح

  المالىعامال خالل% ٩١ إلى ليصل) وخارجى محلى (العام الدين مؤشرات تحسن

ً  وذلك ،٢٠١٨/٢٠١٩  في يسھم وبما المالى الضبط إجراءات تطبيق بإستمرار إرتباطا

  .الدين أعباء خدمة من بدالً  التنموى لإلنفاق الدولة موارد توجيه

 على السيطرة مجاالت في ةاإلصالحي اإلجراءات تنفيذ إستمرار ذلك ويتطلب 

 الفئات يؤثر بشكل مباشر علىوالذى ال  الفعال غير اإلنفاق وترشيد األجور فاتورة

 الضريبية وغير الضريبية اإليرادات زيادة على والعمل الطاقة دعماألولى بالرعاية مثل 

 أن يمكن اإلصالحات ھذه غياب فى أنه حيث الدولة، أصول على عائد أعلى وتحقيق

 اإلستدامة حققيال بشكل  الحكومى العام الدينوكذلك  العامة للموازنة الكلى العجز فعيرت

 مناسبة بيئة وايجاد األسعار نمو معدالت على للسيطرة الالزم واإلستقرار للدولة المالية

 .اإلقتصادى النشاط لنمو

٦٠



 
 

 :ط المالى فى على المدى المتوسط لتحقيق الضبالمستھدفةوتتمثل أھم اإلجراءات اإلصالحية 

 

 

 

 

٦١



 
 

 :مصادر التمويل المتوقعة على المدى المتوسط

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠البيان

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

       ٣٤٩،٩٥٢       ٣٨٠،٥٨٣       ٤٣٨،٥٩٤العجز الكلى
       ٢٧٩،٤٧٤       ٢٠٣،٩٠٢       ٢٤٣،٧٤٢سداد القروض المحلية
         ٣٤،٢٠٧         ٥٢،٨٩٧         ٣٢،٣٠١سداد القروض األجنبية

      ٦٦٣،٦٣٢      ٦٣٧،٣٨٢      ٧١٤،٦٣٧مصادر التمويل  
      ١٠٠،٠٠٠        ٩٧،٥٧٤      ٢٠٣،٤٢٩التمويل الخارجى

               -         ٢٢،٥٧٤         ٧٠،٠٠٤صندوق النقد الدولى
       ١٠٠،٠٠٠         ٧٥،٠٠٠       ١٢٨،٠٠٠اصدار سندات دولية
               -               -           ٤،٣٧٥قرض من دولة ألمانيا
               -               -           ١،٠٥٠قرض من دولة فرنسا

      ٥٦٣،٦٣٢      ٥٣٩،٨٠٨      ٥١١،٢٠٨التمويل المحلى
       ٣٠٩،٩٩٨       ٣٢٣،٨٨٥       ٤٠٩،٦٠٠اصدار أذون خزانة
       ٢٥٣،٦٣٥       ٢١٥،٩٢٣       ١٠١،٦٠٨اصدار سندات خزانة

االحتياجات التمويلية للعام المالى للمدى المتوسط (مستھدف)
بالمليون جنيه

 المصدر: وزارة المالية

ذا و دى المتوسط ھ ى الم صادى عل و اإلقت دالت النم ادة مع ة زي ستھدف الحكوم ت

دالت % ٧-٦لمستوى  دة وخفض مع دة المتول ل الجدي ادة فرص العم ى زي سھم ف ا ي بم

نالبطالة لتصل إلى  ل م الى % ١٠أق ام الم ع و. ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل الع ك رف يتطلب ذل

د مع ستھدفة عن تثمار الم سمح %٢٠دالت اإلس ى ت الى الت ى اإلجم اتج المحل ن الن  م

شغيل دالت الت ع مع ة ورف ة اإلنتاجي ن بتوسيع الطاق ل م ى أق ة إل دالت البطال  لخفض مع

١٠.% 

٦٢



 

 

 انفصم انثاًَ
 انبُاَاث انتسهُهُت

 ملشزوع املىاسَت انعايت نهدونت
 8102/8102نهسُت املانُت 

 ــــــــــــــ

مشيرو  المواننيا الماميا  وتفاصيل  الضوء على أهم خـوانب ىأتشرف أن ألق 

 .8102/8102للدولا للسنا الماللا 

 

 خنله مللون 

 024842181 قدر إخمالى المصروفات بمبلغ 

  2222022 رادات بمبلغـاإلل ىإخمالوقدر 

 4342238 للمواننا قدر بمبلغ ىومن ثم فإن المخن النقد 

 32768 بمبلغ المقدرحلانة ال ىوبإضافا صاف 

 4322524 لمشرو  المواننا  ىلكون المخن الكل 

 ىاإلجمال ىمن الناتج المحم %4.8المشار إليه نسبة  ىويشكل العجز الكم
 لية المقبمة.السنة الما ىالمتوقع ف

املصازوااث واإلَازاتاث وانعداش واماار ملشازوع تمادَزاث  وَىظر اجلدول انتااى
يمارَت باملىاسَت وانتمدَزاث األونُات نُتاا ح انساُت  8102/8102يىاسَت انسُت املانُت 

وزاا   8102/8102يااٍ ملانُاات ىاث ابانُتااا ح انفعهُاات نهسااُو ، 8102/8102املانُاات 
8106/8102: 

٦٣



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

(1)(2)(3)(1-3)%

1,424,0201,207,1381,234,407189,6121,031,941817,847733,350المصروفات

266,090239,955239,95726,13219225,513213,721198,468األجور وتعويضات العاملين- 1

60,12452,06548,06412,060442,45035,66231,276شراء السلع والخدمات- 2

541,305380,986437,908103,39738316,602243,635193,008الفوائد- 3

332,291332,727331,37691523276,719201,024198,569الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية- 4

75,69965,97265,7829,917561,51754,55150,279المصروفات األخرى- 5

148,512135,431111,32037,19111109,14169,25361,750(االستثمارات)شراء األصول غير المالية - 6

989,188834,622813,405175,783659,184491,488465,241اإليرادات

770,280603,918624,198146,08278462,007352,315305,957الضرائب- 1

2017,6833,54325,437-1,1411,1431,143المنـــح- 2

217,767229,561188,06429,70322179,494135,630133,847اإليرادات األخرى- 3

434,832372,516421,00213,830372,757326,359268,109النقدى (الفائض)العجز

6,0666,83313,13911,321-1,4089,829-3,762صافى حيازة األصول المالية

438,594371,108430,8317,763379,590339,499279,430الكلى (الفائض)العجز

األولى (الفائض)العجز 
 1/-102,711-9,879-7,077-95,63462,98995,86386,422

5,250,9784,106,9854,397,9403,476,1742,708,5002,429,800الناتج المحلى اإلجمالى

18.8:20.3:18.5:19.0:18.1:19.1:نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

27.1:29.4:28.1:29.7:30.2:30.2:نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

8.3:9.1:9.6:10.7:12.0:11.0:النقدى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز

8.4:9.0:9.8:10.9:12.5:11.5:الكلى إلى الناتج المحلى(الفائض)نسبة العجز 

األولى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 
1/-:2.0-:0.2-:0.2:1.8:3.5:3.6

91.0:90.0:97.0:107.7:102.8:93.6:نسبة إجمالى الدين للناتج المحلى

2018/2017
التغير

1 /
يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

الوزن 

النسبى

فعلى
البيان

(1)جدول رقم   
 المصروفات واإليرادات

٦٤



 

 

 ستخداياث إلا

  للسينا المالليا للدوليا ستخدامات في مشرو  المواننا المامياإلتبلغ تقدلرات ا  

 (اإلخميييالى ميين النييياتح المحلييى %38.2) مللييار خنليييه 02785نحييو  8102/8102

 :ىا هلعلى ثالثا مكونات رئلس مونعا

 

 ميين النيياتح  %87.0سييبا مللييار خنلييه بن 02484وتبلييغ  المصروفـــــات

 المحلى اإلخمالى.

 مين النياتح المحليى  %1.5ملليار خنليه بنسيبا  85وتبلغ  حلانة األصو  الماللا

 اإلخمالى.

 من الناتح المحليى  %5.8مللار خنله بنسبا  876وتبلغ  سداد أقساط القروض

 اإلخمالى.

 
 اإلستخداياث املشار إنُها:  تفاصُم وَىظر اجلدول انتاى

 
 
 
 
 
 
 

٦٥



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع

 موازنة

الوزن 

النسبى 

%
الموازنة 

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

المصروفات 

266,09015.4239,95516.126,13410.9239,957225,513213,721198,468األجور وتعويضات العاملين- 1

60,1243.552,0653.58,05815.548,06442,45035,66231,276شراء السلع والخدمات- 2

541,30531.4380,98625.6160,31942.1437,908316,602243,635193,008الفوائد- 3

0.1331,376276,719201,024198,569-436-332,29119.3332,72722.3الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية- 4

75,6994.465,9724.49,72614.765,78261,51754,55150,279المصروفات األخرى- 5

148,5128.6135,4319.113,0809.7111,320109,14169,25361,750(االستثمارات)شراء األصول غير المالية - 6

1,424,02082.61,207,13881.1216,88218.01,234,4071,031,941817,847733,350جملة المصروفات 

27.1:29.4:28.1:29.7:30.2:30.2:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

24,6201.416,5671.18,05448.615,81512,01420,73413,762حيازة األصول المالية- 7

276,04316.0265,39117.810,6524.0265,390273,763250,143236,466سداد القروض- 8

1,724,683100.01,489,095100.0235,58815.81,515,6111,317,7181,088,724983,578إجمالى األستخدامات

32.8:36.3:34.5:37.9:40.2:40.5:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير2019/20182018/2017

 (2)جدول رقم 
 اإلستخدامات

٦٦



 

 

 :املصزوااث:  أوالر 

للسيينا الماللييا  للدولييا مشييرو  المواننييا المامييابتبلييغ تقييدلرات المصييروفات 

 ميييين النيييياتح المحلييييى %87.0مللييييون خنلييييه ) 024842181نحييييو  8102/8102

مواننييييا السيييينا الماللييييا بمللييييون خنلييييه  028172032 مقارنييييا بنحييييو( اإلخمييييالى

 8062228بنليييادة قيييدرها ى اإلخميييالى( مييين النييياتح المحلييي 82.4%) 8107/8102

مللييون  20222603 وبنلييادة بل ييت نحييو  %02.1 قييدرها مللييون خنلييه بنسييبا نلييادة

مللييون  028342417البال ييا نحييو  السيينا المالليياخنلييه عيين النتييائح المتوقمييا ليي ات 

 .%05.4بنسبا نلادة قدرها  (اإلخمالى من الناتح المحلى %82.0خنله )

فيييي ترخييي  ومييين الخيييدلر بالييي كر أن النليييادة المشيييار إلل يييا فيييي المصيييروفات 

ومتطلبيييات ادارة دواب الممييي   النليييادات المرتبطيييا بحتمليييات األخيييورإليييى األسيييا  

 ام.رتفا  تكلفا خدما الدلن المإ2 فضالً عن الحكومى من سل  وخدمات

 
 :واًُا َهٍ عزض ملصزوااث املىاسَت انعايت نهدونت 

 

 : وامار نهتصُُف االلتصاتٌصزوااث امل )أ(

 :للىفلما  ىقتصادإلتتمث  عناصر المصروفات وفًقا للتصنلف او

 .األخور وتمولضات المامللن 

 .شراء السل  والخدمات 

 .الفوائد 

 .الدعم والمنح والمنالا ااختماعلا 

 .المصروفات األخرى 

 ."شراء األصو  غلر الماللا "ااستثمارات 

  

٦٧



 

 

24:

7:

21:

8:

10:
19:

4:

39:

23:

5:

10:

30:

2011/2010

(فعلي)

2019/2018

(مشروع موازنة)

المصروفات االخرى

الدعم والمنح والمزايا 

االجتماعية

شراء اصول غير مالية 

)االستثمارات(

األجور وتعويضات العاملين

الفوائد

شراء السلع والخدمات

اإلقتصيادى  التصينلفالمصروفات حسب عناصر الي مقارنا لنسب ولوضح الشك  الت

المتوقي   مقارنيا بنسيب 8102/8102 مواننيا إلى إخمالى المصروفات فى مشيرو 

 .8101/8100 للسنا الماللا األداء الفملى ونسب  8107/8102للسنا الماللا 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

املانُاات يشاازوع يىاسَاات انسااُت  اااًاملصاازوااث  ىَىظاار اجلاادول انتاااكًااا 
بانُتاا ح انفعهُات  و 8102/8102 يمارَت باملىاسَات واملتىلال نهعااو املااى 8102/8102
 :8106/8102وز   8102/8102يٍ ملانُت ىاث انهسُ

19:

4:

36:

5:
9:

19:

4:

39:

23:

5:

10:

27:

2018/2017

(متوقع)

2019/2018

(مشروع موازنة)

المصروفات االخرى

الدعم والمنح والمزايا 

االجتماعية

شراء اصول غير مالية 

)االستثمارات(

األجور وتعويضات العاملين

الفوائد

شراء السلع والخدمات

٦٨



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع 

موازنة

الوزن 

النسبى

 %
الموازنة 

الوزن 

النسبى

 %
قيمة

نسبة 

متوقع%

266,09018.7239,95519.926,13410.9239,957225,513213,721198,468األجور وتعويضات العاملين* 

5.1:5.8:5.5:6.5:7.9:8.2:النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

60,1244.252,0654.38,05815.548,06442,45035,66231,276شراء السلع والخدمات* 

1.1:1.3:1.1:1.2:1.3:1.3:النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

541,30538.0380,98631.6160,31942.1437,908316,602243,635193,008الفوائد* 

10.3:9.3:10.0:9.1:9.0:7.9:النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

0.1331,376276,719201,024198,569-436-332,29123.3332,72727.6الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية* 

6.3:8.1:7.5:8.0:7.4:8.2:النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

75,6995.365,9725.59,72614.765,78261,51754,55150,279المصروفات األخرى* 

1.4:1.6:1.5:1.8:2.0:2.1:النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

148,51210.4135,43111.213,0809.7111,320109,14169,25361,750(االستثمارات)شراء األصول غير المالية * 

2.8:3.3:2.5:3.1:2.6:2.5:النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

1,424,020100.01,207,138100.0216,88218.01,234,4071,031,941817,847733,350اإلجمالى

27.1:29.4:28.1:29.7:30.2:30.2:النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

فعلى

البيان

التغير2019/20182018/2017

 (3)جدول رقم 
 المصروفـــــــات 

٦٩



 

 

 األخىر وتعىَعاث انعايهني
 ــــ

 لدولييال "األخييور وتمولضييات المييامللن" فييي مشييرو  المواننييا المامييا تقييدر

مييين النييياتح  %5.0) ملليييون خنليييه 8662121 بنحيييو 8102/8102للسييينا المالليييا 

بيجخ نة المواننيا الماميا  ومكافيتت وحيوافن الميامللنلتمول  أخور  (اإلخمالى المحلى

 8322255 نحييو مقابيي  )بخييالف المييامللن بال لئييات والوحييدات ااقتصييادلا( للدولييا

بمواننييييا السيييينا الماللييييا  (مييييالىاإلخ ميييين النيييياتح المحلييييى %5.2)مللييييـون خنلييييه 

 %01.2 قييدرها مللييون خنلييه بنسييبا نلييادة 862035بنلييادة قدرهييـا  8107/8102

ملليون خنليه  862033 نحيو وبنلادة تبليغ 2عن ااعتماد المدرج ب ات السنا الماللا 

 %5.5مللون خنله ) 8322257 نحو البال ا السنا الماللاعن النتائح المتوقما ل ات 

 .%01.2( بنسبا نلادة قدرها اإلخمالى لمحلىمن الناتح ا

ميين  %02.7ولالحييأ أن إعتمييادات األخييور وتمولضييات المييامللن تمثيي  نسييبا 

ملليار  02484 نحيو اإخمالي المصروفات في مشرو  المواننا الماما للدولـا الباليـ 

 .خنله

كافةة الهاةا   إلتشام المعزوض تقديز األجور بمشزوع المواسنة ىف روعىوقد   

 قتصةةةا ية  ةةزو ال ةةةوافشإللداخلةةة فةةى المواسنةةةة العالةةة للدولةةةة والاا ةةا  العالةةة اا

والمكافآ  والهاةو  ياةز العا يةة واألعمةاض اإلةةافاة والوةدف  وكافةة المشايةا ال قديةة 

ف ةا  لالاةة بي صل علااا الموظة   ىالت -بخالو المشايا التألا اة  -والعا اة ويازها 

 .   وط المقزرةلقطوعة وبذا  القواعد والشز
األخييور التييي  اعتمييادات ن هنيياز نلييادات متتاللييا فيييوتخييدر اإلشييارة إلييي أ
عليى النحيو التيـالى  0221/0220من  السنا الماللا  تتحمل ا المواننا الماما للدولا

:- 
 مللون خنله السنا الماللا

0221/0220 02458 
0221/0220 72002 
8111/8110 822166 
8101/8100 262870 
 8662121 )مشرو ( 8102/8102

يمارَات  املىاسَات املعازوضشازوع مب تىسَال األخاىر ىَىظار اجلادول انتااكًا 
ياٍ ملانُات ىاث ابانُتاا ح انفعهُات نهساُ و 8102/8102 باملىاسَت واملتىلل نهعاو املااى

 :8106/8102وز   8102/8102

٧٠



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع 

موازنة

الوزن 

النسبى 

%
الموازنة 

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

68,50525.761,01125.47,49312.366,62956,92953,28727,763الوظائف الدائمة* 

4,5551.73,9471.760915.44,2224,3324,0362,550الوظائف المإقتة* 

المكافـــآت * 
1/84,52831.877,82632.46,7018.679,85275,62274,32680,034

البدالت النوعية * 
2/29,63611.127,46611.52,1707.927,90227,17425,69524,128

15,4635.815,2656.41981.311,57412,81613,44825,085المزايا النقدية* 

6,3472.45,0672.11,28025.35,2034,3733,0342,751المزايا العينية* 

المزايا التؤمينية * 
3/27,35410.322,8909.54,46419.526,91923,18420,60618,997

29,70311.226,48311.03,22012.217,65721,08419,28917,160باقى أنواع األجور واالحتياطى* 

266,090100239,95510026,13410.9239,957225,513213,721198,468اإلجمالى

5.1:5.8:5.5:6.5:7.9:8.2:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

التغير

1/
.مثل تعويض العاملين عن جهود غير عادية، حوافز العاملين بالكادرات الخاصة، مكافات االمتحانات، وتكاليف حافز اثابة إضافى 

2/
.، وبدل مهن طبية(معلمين)، بدل اعتماد (تدريس)مثل بدل خطر، بدل جامعة، بدل معلم  

3/
.مثل التؤمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، التؤمين ضد المرض، والتؤمين ضد اصابة العمل 

فعلى

البيان

2019/20182018/2017

 (4)جدول رقم 
 األجور وتعويضات العاملين

٧١



 

 

 دياثشزاء انسهل واخل
 ـــ   

 لييز  ىبمييا فيي ىعتمييادات متطلبييات إدارة دواب المميي  الحكييومإلتشييم  هيي   ا

2 وكييي ا تكييياللف طبييي  الكتييياب واألغ ليييا للمستشيييفلات والمسيييتلنمات الطبليييا األدوليييا

عليى نفقيات الصيلانا والمقابي   ىالمدار  كما تحتيوى وتوفلر الت  لا للطلبه بالمدرس

بمراعييياة و واإلنيييارة عتميييادات المليييا إ2 وألضييياً للميييامللن بالمنييياطئ النائليييا ىالنقيييد

 .مقتضلات ترشلد اإلنفائ

نحو  8102/8102للسنا الماللا  للدولا وقد تضمن مشرو  المواننا الماما

( مخصصيا لشيراء السيل  اإلخميالى من النياتح المحليى %0.0مللون خنله ) 612084

( اإلخمييالى محلييىميين النيياتح ال %0.3مللييون خنلييه ) 582165 نحييو والخييدمات مقابيي 

مللييون خنلييه بنسييبا  22152 اقييدره بنلييادة 8107/8102 السيينا الماللييابمواننييا 

مللون خنله عن النتائح المتوقميا  082161 نحو 2 وبنلادة تبلغ %05.5 نلادة قدرها

 ميين النيياتح المحلييى %0.0)مللييون خنلييه  422164 نحييو البال ييا السيينا المالليياليي ات 

  .%85.0ا بنسبا نلادة قدره (اإلخمالى

مييين  %4.8عتميييادات المخصصيييا لشيييراء السيييل  والخيييدمات نسيييبا إلوتمثييي  ا

ملليار  02484 نحيو اإخمالي المصروفات في مشرو  المواننا الماما للدوليـا الباليـ 

 .خنله
 
املىاسَت شزوع مبعتًاتاث شزاء انسهل واخلدياث إتىسَل  ىَىظر اجلدول انتا و
بانُتااا ح انفعهُاات  و  8102/8102 نهعاااو املاااى يمارَاات باملىاسَاات واملتىلاال املعاازوض
 :8106/8102وز   8102/8102يٍ ملانُت ىاث انهسُ

 

 

 

٧٢



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع 

موازنة

الوزن 

النسبى 

%
الموازنة 

الوزن 

النسبى

 %
قيمة

نسبة

متوقع% 

7,03611.76,76413.02714.06,9784,3143,5883,494االدوية* 

4,5977.74,4128.51854.24,1652,0771,9781,649االغذية* 

5,8709.83,1666.12,70485.45,2726,2322,3081,818مواد خام أخرى* 

2,3003.81,6083.169243.01,4861,5121,3751,165وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل* 

3480.61850.416388.4294157128124وقود وزيوت لسيارات الركوب* 

2,1203.51,2962.582463.61,6101,003858806قطع غيار ومهمات* 

5,1068.44,1658.094022.64,3433,7244,1123,920اإلنارة* 

14.3683778784683-118-7091.28271.6المياه* 

7,81413.06,89913.391513.37,2105,7854,9394,047الصيانة* 

2,8614.82,2294.363128.32,7661,5781,4901,471نفقات الطبع* 

3,6346.03,4046.52306.73,3973,0253,0762,939النقل واالنتقاالت* 

6.6274267292566-39-5520.95911.1البريد واإلتصاالت* 

2650.42310.43414.5236172181210نفقات تنفيذ أحكام قضائية* 

10,76317.910,66320.51000.99,34911,82610,5538,386باقى بنود الباب الثانى* 

6,15010.25,62510.85250.00000إحتياطيات عامة* 

60,124100.052,0651008,05715.548,06442,45035,66231,276اإلجمالى

1.1:1.3:1.1:1.2:1.3:1.3:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى

البيان

التغير2019/20182018/2017

 (5)جدول رقم 
 شراء السلع والخدمات
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17%

41%

22%

6%
6%

8%

لبنك المركزى فوائد ل مدفوعات ال

فوائد على أذون الخزانة العامة مدفوعات ال

فوائد على سندات الخزانة العامة مدفوعات ال

فوائد على صكوك صناديق المعاشات مدفوعات ال

أخرى

فوائد الخارجية مدفوعات ال

 الفوائـــــد 
 ـــ

ر الفوائدد الطلودوس اددادعن ادق القدروح الطووألدن وا ف  ألدن  د طشدرو   ىُتقد ًّ

طوألدوق ف ألد   502،105 ط ود   1028/1029وا ن الطنلألن الطواز ن العنطن لودولن ل

 %9.1) طوألدوق ف ألد  180،983  ودو طقن دل  (اإلفطدنلى طق ال نتج الطوودى 20.1%)

ن لزألندة قدرعدل د 1027/1028 طواز دن الاد ن الطنلألدن  (اإلفطدنلى طق ال دنتج الطوودى

 201،197و زألدندة ت ود   ودو  %01.2 قددرعن طوألوق ف أل    ا ن زألندة 230،129

طوألوق  017،908   وو ال نلغن الا ن الطنلألناق ال تنئج الطتوقعن لذات  طوألوق ف أل 

 .% 11.3    ا ن زألندة قدرعن  (اإلفطنلى طق ال نتج الطووى %20.0   ) ف أل 

 الرئألاألن أ وااهن اوى وا ف  ألن الطووألن الفوائد توزألع يالتنل الشك  وألوضح

 :1028/1029 الطنلألن وا نل لودولن العنطن الطواز ن طشرو  ى 
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المصييييروفات فييييي  يإخمييييالميييين  %32.1فوائييييد نسييييبا ال اعتمييييادات تمثيييي و

2 وتمثيييي  خنلييييهمللييييار  02484نحييييو  امشييييرو  المواننييييا المامييييا للدولييييـا البالييييـ 

  .8105/8106مدفوعات الفوائد أكبر باب على خانب المصروفات من  عام 

  
عهاً انفىا اد الهُات واألخُبُات  عتًااتاثإتىسَال  ىَىظر اجلدول انتااكًا 

 يمارَات باملىاسَات واملتىلال نهعااو املااى املىاسَات املعازوضشزوع مبأَىاعها انز ُسُت 
 :8106/8102وز   8102/8102يٍ ملانُت ىاث ابانُتا ح انفعهُت نهسُ و 8102/8102
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع 

موازنة

الوزن 

النسبى 

%
الموازنة 

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

الفوائد الخارجية - (أ)

31,1005.725,2546.65,84623.126,9919,4265,0084,654فوائد الدين العام الخارجى* 

3350.12960.13812.93041735846فوائد خارجية تسددها الجهات* 

31,4355.825,5516.75,88423.027,2959,5995,0664,700(أ)جملة 

الفوائد المحلية - (ب)

94,47617.552,35313.842,12280.594,47658,19334,26131,961فوائد سندات البنك المركزى* 

220,73940.8127,90033.692,83972.6148,09290,97559,84752,477فوائد األذون على الخزانة العامة* 

1.1117,849107,80688,40764,994-1,379-119,88122.1121,26031.8فوائد سندات الخزانة المصرية* 

10.95,75816,53231,54417,539-705-5,7581.16,4631.7فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين* 

30,8695.729,0917.61,7776.130,86928,16423,59020,317فوائد صكوك صناديق المعاشات* 

38,1497.018,3684.8103,915565.713,5705,3329211,020فوائد أخرى متنوعة

509,87094.2355,43593.3154,43543.4410,613307,003238,570188,309(ب)جملة 

541,305100380,986100160,31942.1437,908316,602243,635193,008اإلجمالى

10.3:9.3:10.0:9.1:9.0:7.9:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير2019/20182018/2017

 (6)جدول رقم 
 الفوائــــــــد

٧٦



 

 

 الختًاعُتاندعى واملُر واملشاَا ا

 ـــ

" فيى مشيرو  المواننيا  اليدعم والمينح والمناليا ااختماعليا بل ت تقدلرات " 

من  %6.3)مللون خنله  3382820نحو  8102/8102للسنا الماللا  للدولا الماما

ميين النيياتح  %2.0)مللييون خنلييه  3382787نحييو مقابيي   2(اإلخمييالى النيياتح المحلييى

 436      قييدر  بخفييض 8107/8102ماللييا مواننييا السيينا الب (اإلخمييالى المحلييى

% عين ااعتمياد الميدرج بمواننيا  ات السينا 1.0قيدرها  خفيض مللون خنله بنسيبا

السيينا مللييون خنلييه عيين النتييائح المتوقمييا ليي ات  205بلييغ نحييو ت الماللييا2 وبنلييادة

 ميين النيياتح المحلييى اإلخمييالى( % 7.5خنلييه ) مللييون 3302376 نحييو البال ييا الماللييا

 .%1.3لادة قدرها بنسبا ن

مشييرو  مواننييا  ىعتمييادات الييدعم والميينح والمنالييا ااختماعلييا فييإوتييون  

 :ىعلى النحو التال 8102/8102السنا الماللا 

 مللون خنله 

 0242305 *  الدعم السلمي

 0162286 الدعم والمنح للخدمات ااختماعلا*  

 02165 الدعم والمنح لمخاات التنملا*  

 082243 منح لألنشطا اإلقتصادلاالدعم وال*  

 072048 واحتلاطلات للدعم والمساعدات المختلفا إخماللا *  إعتمادات

 3382820 ىاإلخمال

شازوع مبعهً أَىاعها انز ُساُت تهك االعتًاتاث  ى تىسَلَىظر اجلدول انتاو
ا ح انفعهُت بانُت و 8102/8102 يمارَت باملىاسَت واملتىلل نهعاو املاى املىاسَت املعزوض

 :8106/8102وز   8102/8102يٍ ملانُت ىاث انهسُ
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع

 موازنة

الوزن 

النسبى 

%
الموازنة 

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

:الدعم السلعى * 
86,17525.963,09519.023,08036.682,17747,53542,73839,395دعم السلع التموينية- 
1,0650.31,0650.300.065411,7431,272دعم المزارعين- 
19.1120,926115,00051,04573,915-21,072-89,07526.8110,14833.1دعم المواد البترولية- 
46.730,00027,59028,48323,630-14,000-16,0004.830,0009.0دعم الكهرباء- 
1,0000.31,0000.300.01,000524397201دعم االدوية والبان األطفال- 
1,0000.31,0000.300.01,0009831,333852دعم شركات المياه- 

5.8235,168191,672125,740139,265-11,993-194,31558.5206,30862.0إجمالى الدعم السلعى

:الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية * 

1,8500.61,7610.5895.11,7791,6761,6001,558دعم نقل الركاب- 
2500.12000.15025.0129140133154(سكك حديد)دعم إشتراكات الطلبة - 
1000.0750.02533.375127430(مترو االنفاق)دعم إشتراكات الطلبة- 
1,0000.31,0000.300.0815816890795(سكك حديد)دعم الخطوط غير االقتصادية- 
3340.13300.141.1374621264261دعم التأمين الصحى على الطالب- 
0.61750157198-1-1650.01660.0دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة- 
0.12620186180-2320.12320.10دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي- 
25.00000-500-1,5000.52,0000.6دعم التامين الصحي لغير القادرين -

1100.01000.0109.90000دعم التأمين الصحى على الفالحين- 
17,5005.315,2504.62,25014.817,46912,9487,0796,740معاش الضمان االجتماعى- 
700.0700.000.070707053معاش الطفل- 
770.0770.000.5163611,76143اعانات الشئون االجتماعية-

69,04320.862,50018.86,54310.552,50045,23543,95433,213مساهمات فى صناديق المعاشات- 
5,1371.54,6371.450010.85,0664,6273032عالج مواطنى جمهورية مصر العربية-

1,7930.51,0610.373269.01,5481,2531,025957مزايا إجتماعية أخرى- 
7,7672.34,8841.52,88359.07,1388,9197,8066,211المنــــح والمساعدات - 

106,92632.294,34228.412,58513.387,56376,49464,99950,395إجمالى الدعم والمنح للخدمات االجتماعية

:الدعم والمنح لمجاالت التنمية * 
2000.12000.100.00000دعم تنمية الصعيد- 
5000.25000.200.013385390631دعم فائدة القروض الميسرة- 
00.000.000.0002,0000دعم إسكان محدودى الدخل- 
2400.11220.011896.7218076164صندوق مركبات النقل السريع- 

1250.01250.000.00295010التدريب -  

1,0650.39470.311812.51352942,516805إجمالى الدعم والمنح لمجاالت التنمية

:الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية * 

100.01,400640400400-1,400-00.01,4000.4دعم المناطق الصناعية- 
4,0001.22,6000.81,40053.82,6003,3013,7002,580دعم تنشيط الصادرات- 
15.81,7291,6151,1822,441-274-1,4550.41,7290.5دعم االنتاج الحربى- 
100.0190457654148-190-00.01900.1صندوق دعم نشاط التمويل العقارى- 
3,5001.11,2000.42,300191.72,1001,1931,1861,400برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل- 
5000.25000.200.000350مبادرة حوض النيل- 
100.01600-100-00.01000.0جهاز تنمية التجارة الداخلية- 
3,3881.01,3000.42,087160.518903714بنود أخرى - 

12,8433.99,0192.73,82442.48,2097,2127,1956,983إجمالى الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية

315,14994.8310,61693.44,5341.5331,074275,673200,450197,447جملة الدعم

29.73021,0465741,123-145-3420.14860.1اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات* 
22.30000-4,825-16,8005.121,6256.5متطلبات إضافية وإحتياطيات* 

0.1331,376276,719201,024198,570-436-332,291100.0332,727100.0اإلجمالى

6.3:8.1:7.5:8.0:7.4:8.2:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير2019/20182018/2017

 (7)جدول رقم 
 الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٧٨



 

 

 وميكٍ إَعاذ أهى عُاصز اندعى واملُر واملشاَا االختًاعُت اًُا َهٍ:
 ًأوال : اندعاااى انسهع

 :تعى انسهل انتًىَُُت( 0)
ــ ر   ــس الســم ــة يق ــة لمســنة المالي ــة العامــة لم ول ــر مشــروا الموازن ــة ف ع التمويني

مميـــون  791098مميـــون جنيـــه1 والـــب مقابـــل مبمـــ   471268بنحـــو  1024/1029
مميـون جنيـه  191040بزيا ة ق رها  1026/1024جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 

المتوقعــة لــاا   مميــون جنيــه  ــن النتــا ج 91994وبزيــا ة قــ رها  %97.7بنســبة زيــا ة 
 .%8.9مميون جنيه بنسبة زيا ة ق رها  411266السنة المالية البالغة نحو 

 -هذا ولد مت تمدَز تعى انسهل انتًىَُُت وامار نبلارتاظاث انتانُت :
ــ -2 مميــون  7.888مميــون وــن قمــا   9.488نحــو القمــا المومــوف توفيرهــا  ا كمي

مميـون وـن  9.09كميـة  مميون ون قما محمى( منهـا 9.800ون قما مستور 1 
ألـب وـن قمـا لتـوفير  688مميـار رييـب باإلفـافة إلـى  90.49قما لتوفير نحو 
 .   قيق المستو  ا 

 64.7نحــو و قيــق المســتو  ا  يبمــ    ــ   المســتني ين مــن   ــس رييــب ال بــز -1
أرينــة  8مميــون فــر  مســتني  مــن   ــس رييــب ال بــز بواقــع  69.7  مميــون فــر 

 20يــون فــر  مســتني  مــن   ــس  قيــق المســتو  ا  بواقــع مم 8.0لممــواون يوميــا 1 
   كجس  قيق لممواون شهريا (.

ــتس تــوفيرس وأســتب اله مــ%1 ونســبة 76.9رييــب ال بــز تبمــ  نحــو ســحف  نســبة -9 ا ي
%  والـب 91.6قروش لكل نقوة  رييـب( يـتس تـوفيرس تبمـ   20بنظاس النقاو بواقع 

مميــار رييــب  298.940نحــو  غــة ين الباليمــن إجمــالى اةرينــة المســتحقة لممســتن
 فى السنة(.

ـــى  -8 يعـــا ل القمـــا المســـتور  ب ـــ ب الم ـــاريب متوســـو ســـعر وـــن القمـــا المحم
   اإلفافية لكل منهما.

ــة  -8 ــه شــهريا   80مميــون فــر    79أ ــ ا  المســتني ين مــن   ــس الســمع التمويني جني
نــر  جنيــه لم 18لممــواون لعــ   أربعــة أفــرا  مقيــ ين  مــى البواقــة ومــا زا   ــن الــب 

 شهريا (.
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ولد أسفزث تهك األارتاظاث عٍ تعى نهسهل انتًىَُُت ورغُف اخلبش مبشزوع يىاسَت 
 يىسعار عهً انُسى انتاى: 8102/8102

 مميار جنيه 
 81.188   س رييب ال بز 

 1.880   س  قيق المستو  ا 
مميار رييب 88× قروش /رييب  20  س نقاو ال بز =   8.800 

جنيه شهريا  لممواون  80 مميون مواون  79قة التموينية =   س سمع البوا
 21× جنيه لمنر  18أفرا  مقي ين  مى البواقة وما يزي   ن الب  8لع   

 شهر(.

96.040 

 47.268 إجمالر ال  س
 تعى املشارعني:( 8)

لمســـــنة الماليـــــة مشـــــروا الموازنـــــة العامـــــة لم ولـــــة بيقـــــ ر   ـــــس المـــــزار ين 
الســنة بموازنــة  وهييو  ات المبلييغ المييدرجمميــون جنيــه1  21078بنحــو  1024/1029
 .1026/1024المالية 

رفـع المعانـاة  ـن  ـغار المـزار ين1  مـا تهـ ب إليـه ال ولـة مـنتماشـيا  مـع والب 
 حيث تقوس ال ولة بما يمى:

   س مستمزما  اإلنتاج الزرا ر من أسم ة وباور ومبي ا . -2
 الزرا ية. تحمل جانبا  من أ باء مقاومة بعض اآلفا  -1

 .ىالمساهمة فر  نض أسعار التقاو  -9

تقــ يس القــروض الميســرة لــبعض اةيــراض الزرا يــة1 وتتحمــل ال زانــة العامـــة فــر  -8
 سبيل الب فروق فوا   هاس القروض الم   ة لإلنتاج الزرا ر.

عـروض فيمـا مويتمثل ال  س الم رج فمن بنـ    ـس المـزار ين بمشـروا الموازنـة ال -8
 يمى:

مميون جنيه                                                                       
   س فرق سعر النا  ة لقروض اإلنتاج النباتر

 2000.0  مستحقا  البنب الزرا ى الم رى(
 80.0 مساهمة ال ولة فى تكاليب مقاومة آفا  القون

 28.8   س  ن وق الموازنة الزرا ية
 2078.8 اإلجمالر

٨٠



 

 

 تعى املىات انبرتونُت:( 3) 
مشييرو  المواننييا المامييا للدولييا للسيينا بتبلييغ تقييدلرات دعييم المييواد البتروللييا 

ملليون خنليه 0012042مقابي  نحيو  مللون خنله 222175نحو  8102/8102الماللا 

ملليييون خنليييه بنسيييبا  802173بخفيييض قيييدر   8107/8102بمواننيييا السييينا المالليييا 

مللييون خنلييه عيين النتييائح المتوقمييا  2302250 وبخفييض قييدر  % 02.0خفييض قييدرها 

مواننييا  تييم إعيداد مشيرو  حلي  ملليون خنليه 2 0812286لي ات السينا المالليا البال ييا 

دوار  67خييام برمليي  برنييت  سييمر علييى أسييا  متوسييط 8102/8102السيينا الماللييا 

 للبرمل .

واد بجسيمار تقي  ولمث  ه ا الدعم قلميا ميا تتحمليه الدوليا نتلخيا بلي  هي   المي

عيين تكلفييا توافرهييا للسييوئ المحلييي سييواء عيين طرلييئ اإلنتيياج المحلييي أو إسييتلراد 

 بمض ا من الخارج.

 تعى انكهزباء:( 2)
نحيييو  8102/8102لتضيييمن مشيييرو  المواننيييا الماميييا للدوليييا للسييينا المالليييا 

ملليييون خنليييه بمواننيييا السييينا المالليييا  312111 نحيييو ملليييون خنليييه مقابييي  062111

 . %46.7قدرها  خفضمللون خنله بنسبا  042111 بخفض قدرة 8107/8102

 تعى األتوَت وأنباٌ األطفال:(  2) 
لمث  دعم األدولا وألبان األطفا  ما تتحمله الدولا من فروئ التكلفا الناتخيا عين 

وبلم يا بجسيمار تقي  عين تكلفت يا  وأليودات البوتاسيلوم وألبان األطفا  األنسوللنستلراد إ

ا2 ولتم صرف ه ا الدعم للخ ا المنوطا بي لز وهيي ونارة الصيحا وقيد بل يت ااقتصادل

لسينا ا ملليون خنليه بمشيرو  مواننيا 0111نحيو تقدلرات دعم األدولا وألبان األطفيا  

لي ات ال يرض بمواننيا السينا المالليا  ااعتماد الميدرجفى حدود  8102/8102الماللا 

 .8107/8102الحاللا 
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 :تعى شزكاث املُاِ( 6)
ملليون خنليه بمشيرو  مواننيا  0,111بل ت تقيدلرات دعيم شيركات المليا  نحيو 

مواننييييا السيييينا الماللييييا ب وهييييو  ات المبلييييغ المييييدرج 8102/8102السيييينا الماللييييا 

التكلفييا ااقتصييادلا لتمثيي  دعييم ملييا  الشييرب أساسيياً فييي الفييرئ بييلن 2 و 8107/8102

  لز لحلن تحقلئ تلز الشيركات التيواننو2  للملا  وسمر البل  ل ا طبقاً للتمرلفا المقررة

لسيينا  842المنشييود و لييز إعميياا للمييادة الثانلييا ميين القييرار الخم ييور  رقييم  المييالى

8116. 

ه ا بخالف ما لدرج سنولاً من إستثمارات من خال  ال لئا القوملا لمليا  الشيرب 

ة والصيرف الصييحى والخ ييان التنفليي   لملييا  الشيرب والصييرف الصييحى2 حليي  لييتم نليياد

أصو  الشركات التابميا بميا ليتم اانت ياء مين تنفلي   سينولاً مين تليز ااسيتثمارات مقابي  

تمللييييا رأو  أموال ييييا بيييي ات القييييدر دون تحميييي  الشييييركات أللييييا أعبيييياء مقابيييي  تلييييز 

 ستثمارات.إلا
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 ثاَُار : اندعاااى واملُر نهخدياث اإلختًاعُت
 ( تعى َمم انزكاب: 0) 

   -وَتًثم اً كم يٍ :
الممنييول ل لئتييي نقيي  الركيياب بالقيياهرة واإلسييكندرلا لت طلييا خانييب ميين المخيين  الييدعم -أ 

الخار  المحقيئ بكي  من ميا2 والنياتح عين تيوفلر خدميا نقي  الركياب بجقي  مين تكلفت يا 

ملليون خنليه بمشيرو   0251 نحيوااقتصادلا2 وقد بل ت تقيدلرات دعيم نقي  الركياب 

 ــن موازنــة مللييون خنلييه  22ا بنلييادة قييدره 8102/8102لسيينا الماللييا امواننييا 
درها ــيبنسيبا نليادة قمميـون جنيـه  2672 نحـو البالغـة 1026/1024السنة المالية 

5.0%  . 

الدعم الممنول اشتراكات الطلبا على خطوط السكز الحدلدليا ومتيرو األنفيائ2 ولمثي   -ب 

شييتراز التخييارى والقلمييا إلهيي ا الييدعم مييا تتحملييه الدولييا لمواخ ييا الفييرئ بييلن قلمييا ا

المخفضا المحصلا من طالب المدار  والخامميات بميا فل يا خامميا األنهير والمماهيد 

األنهرلا على خطوط السكز الحدلدلا ومترو األنفائ و لز فى إطار تنفلي  إسيتراتلخلا 

الدولا لدعم الخدمات الماما لخملي  فئيات الشيمب وعليى وخيه الخصيوا طيالب المليم 

ملليون  851ملليون خنليه ) 351ميروض نحيو ولبلغ ه ا الدعم بمشرو  المواننا الم

 ومبلييغ شييتراكات الطلبييا علييى خطييوط ال لئييا القوملييا لسييكز حدلييد مصييرإخنلييه لييدعم 

مقابيي   شييتراكات الطلبييا علييى خطييوط متييرو أنفييائ القيياهرة(إمللييون خنلييه لييدعم  011

لبلييغ  8107/8102دعييم مخصييا ليي ات ال ييرض بمواننييا السيينا الماللييا الحاللييا 

 .% 87.3مللون خنله بنسبا نلاد  قدرها  75.1ه بنلادة قدرها مللون خنل 875.1

بالمحافأات و لز فى إطار إصيالل الخلي   قتصادلااادعم خطوط السكز الحدلدلا غلر  -ج 

في ال لك  التموللي ل لئا سكز حدلد مصير نتلخيا تشي ل  خطيوط تحقيئ إليرادات تقي  

ا الماميا فيي تحمي  الفيرئ بيلن كثلراً عن التكلفا الحقلقلا2 ول ا تقيرر أن تسي م الخناني

المملارلييا المحييددة بييالبروتوكو  الموقيي  بييلن ونارة الماللييا والنقيي  والتنملييا التكلفييا 

وبلن اإلليرادات المحققيا وتبليغ تقيدلرات دعيم تليز الخطيوط بمشيرو  مواننيا  المحللا

 ال ييرض الميي كورمللييون خنلييه لمواخ ييا  0111مبلييغ  8102/8102 السيينا الماللييا

 .  8107/8102اعتماد المدرج بمواننا السنا الماللا الحاللا وهو  ات ا
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 -: تعى انتأيني انصسٍخمصصاث  ( 8)

الخاصا بالتيجملن الصيحي لمختليف الفئيات بمشيرو  مواننيا  البرامحتبلغ تقدلرات  

وتنقسيم مخصصيات بيرامح مللون خنليه  82340مبلغ نحو  8102/8102السنا الماللا 

 -المواننا الممروض إلى ما للي: التجملن المدرخا بمشرو 
 دعم التجملن الصحي على الطالب: -

بل ت تقدلرات دعم التجملن الصحي على الطيالب فيي مشيرو  المواننيا المميروض  

مللون خنله2 ولمث  ه ا الدعم ما تتحمله الدولا مين اشيتراكات سينولا عين كي   334نحو 

مدار  الخاصيا الممانيا والمماهيد طالب في المدار  ورلاض األطفا  المملوكا للدولا وال

خنليييه سييينولاً لكييي   05ب بواقييي  ملليييون طالييي 88.866األنهرليييا و ليييز لميييدد لبليييغ نحيييو 

 /السنا.طالب

 -دعم التجملن الصحي على المرأة الممللا : -

وبل ييت تقييدلرات دعييم التييجملن الصييحي علييى المييرأة الممللييا فييى مشييرو  المواننييا  

لمييدد مقييدر ميين هيي ا الييدعم مييا تتحملييه الدولييا  مللييون خنلييه2 ولمثيي  065الممييروض نحييو 

خنلا سينولاً عين كي  اميرأة 811ممللا بواق  مبلغ   امرأةألف  285لبلغ نحو المستفلدلن 

 ممللا .

   -دعم التجملن الصحي على األطفا  دون السن المدرسي : -

بل ييت تقييدلرات دعييم التييجملن الصييحي علييى األطفييا  دون السيين المدرسييي فييي مشييرو  

مللييون خنلييا2 ولمثيي  هيي ا الييدعم مييا تتحملييه الدولييا لنحييو  838الممييروض نحييو  المواننييا

 /السنا.خنله عن ك  طف  05مللون طف  وبواق   05.5

   -: على الفالللتجملن الصحي دعم ا -

بل ت تقدلرات دعم التجملن الصيحي عليى الفيالل فيى مشيرو  المواننيا المميروض  

بمواننييا السيينا الماللييا الحاللييا  خنلييهمللييون  011مقابيي  مبلييغ  مللييون خنلييه 001نحييو 

المسيتفلدلن لبليغ نحيو 2 ولمث  ه ا الدعم ما تتحمله الدولا لمدد مقدر مين  8107/8102

 خنله سنولاً. 811بواق  مبلغ   الف فرد 511
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   -دعم التجملن الصحي الشام  : -

ا مي  ميا والمتوافقي 8131فى ضوء ما تضيمنته اإلسيتراتلخلا القومليا للتنمليا المسيتداما 

والتييى تيينا أن لكيي  مييواطن الحييئ فييى الرعالييا  8104( ميين دسييتور 02خيياء بالمييادة )

 8102( لسيينا 8الصييحلا المتكاملييا وفقيياً لمميياللر الخييودة 2 فقييد تييم صييدور القييانون رقييم )

بشييجن التييجملن الصييحى الشييام  2 وهييو نأييام إلنامييى 2 لقييوم علييى التكافيي  اإلختميياعى 2 

نلن بخم ورلييا مصيير المربلييا 2 كمييا لقييوم هيي ا النأييام علييى وتُ طييى مألتييه خمليي  الُمييواط

 أسا  فص  التمول  عن تقدلم الخدما .

وتتحم  الخنانا الماما للدولا قلما إشتراز المأمن علل م مين فئيات غلير القيادرلن 2 بمين 

فل م المتمطلون عن المم  غلر القادرلن وغلر المستحقلن أو المسيتنف ون لميدة إسيتحقائ 

%  5الا وك لز ك  فرد مين أفيراد األسيرة الممياللن 2 وتتحمي  الخنانيا نسيبا تمولض البط

 من الحد األدنى لألخور المملن عنه بالحكوما على المستوى القومى ش رلاً.
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 :لآلمان االجتماعى ( خمصصات 3) 
 عجسغغ ن عجد ج غغنتبلغغا عتمتدغغ اعم عجدالألغغن جإلدغغ ع عتألتدغغ مو بدةغغل   د ع  غغن 

 -أل  ه   دكع إ ض حه  ملو عج ح  عجت جي: دل  ع 216،71 ح   1028/1029

 ب  ع
ماا عألسل 

 ةعجدستف ا 
 )ب ألجف(

 عجدبلا 
ب جدل  ع 

 أل  ه
تك فل  كلعدن وبل  دأل  دس ماعم عجضد ع عالألتد مي   06800 216،00 

 10 ،، دع ش عجطفل
 11 10 دس ماعم ةهل ن

 216،71 ألدله

أل  غغغه ةغغغغهل    جإلسغغغغلة     010قغغغغ  تدغغغ س دسغغغغ ماعم عجضغغغد ع عالألتدغغغغ مو ب ع

أل  غه  720أل  غه ةغهل    جإلسغلة عجدك  غن دغع فغلا ع6  0،0عجدك  ن دع فغلا  عحغا6

 أل  غه ةغهل    جإلسغلة عجدك  غن دغع ألبعغن أفغلعا 7،0ةهل    عجدك  ن دع ثالثن أفلعا6

 .فأكثل

 سغتهاف عألسغل عجتغي تعغ  ي دغع عجفشغل عجةغا ا ه  إ ف د   خص بل  دج تك فل ف

فغ ل فغي عجف غن عجعدل غن حتغو إجي امم  شغا   خغادي ملغي أع  كغ ع جغا ه  أط  تحت ج

 سغغتهاف عجف غغ م عجتغغي تعغغ  ي دغغع عجفشغغل عجةغغا ا  ال ف6 أدغغ  بل غغ دج كلعدغغن سغغ ن 28

ل أ  سغ ن فغأكث ،،أع تعدل أ  ت غتج  ي غل قغ الة ملغي عجكسغا ككبغ ل عجسغع   تستط 

ق دغن عجدبلغا عجدسغتحك بكغل هغاع   حغاا  مع عجعدغل دع جا ه مأل  كلي أ  إم قن تد  

 بل  دج  فش   جد   لو:

           أل  غغغه جإلسغغغلة ب تضغغغ فن إجغغغو د حغغغن جكغغغل تلد غغغا فغغغو دلعحغغغل عجتعلغغغ م  ،01 تك فغغغل :
بحغغغا أل  غغغه ةغغغهل     200-80-0،ثغغغ     ( دغغغع  –عمغغغاعا   –) عبتغغغاع ي 

ب تض فن إجو    اة ةغهل ن بحغا أقصغو  عج عحاة جإلسلةثالث تالد ا  أقصو
 . أل  ه 200

 .عج عحاة جإلسلةأفلا  0أل  ه جلفلا بحا أقصو  0،0 كلعدن:

عسغغل  ف دغغ   خغغص بغغ قي عجدسغغ ماعم عجةغغهل ن فإ هغغ  تدغغ س جغغبع  عجف غغ م دغغع 

6  ي لهغ  دغع عجف غ م أجغف أسغلة ،.0حال ا  ةغالت ع 6   أجف أسلة 28.8دأل ا ع 

 عأل جو ب جلم  ن.
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 : صناديق املعاشات ( ) مساهمة اخلزانة العامة فى  ( املزايا االجتماعية4)

مشروع المــوازنة بتبلـغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات     

مليـو  ننيـ  بموازنـة  ،،،300 نحـو مقابـ  مليـو  ننيـ  390،96المعروض نحــو 

 %،2،0 زيـادةمليـو  ننيـ  بنسـبة  30،96 اقـدرهبزيادة  0،27/0،28السنة المالية 

 السـنة الماليـةمليو  نني  ع  النتائج المتوقعة لـاات  230،96وبزيادة قدرها نحو 

 0 نني  مليو  ،،،00، البالغة

  : نفقات عالج مىاطني مجهىرية مصر العربية ) العالج على نفقة الدولة ( ( 5)
نفقات عالج مواطني نمهورية مصـر العربيـة ا العـالج علـى نفقـة تبلـغ تقديرات     

 نحــو مقابــ  مليــو  ننيــ  0267،المعــروض نحـــو  مشــروع المـــوازنةب الدولــة   

مليـو   ،،، اقـدرهبزيـادة  0،27/0،28مليو  نني  بموازنة السنة المالية  90367

 0%2،08 زيادةنني  بنسبة 

  :  ( املنح واملساعدات6) 
ـــغ  ـــة مخصـــ  لهـــا مبل ـــ  لساـــراض اتنســـانية واتنتماعي ـــرامج تموي  وهـــى ب

مليـو  ننيـ   90889مقابـ  نحـو  المعـروضبمشـروع الموازنـة  مليو  ننيـ  70737

مليـو  ننيـ  بنسـبة زيـادة  00886بزيـادة قـدرها  0،27/0،28بموازنة السنة المالية 

مليـو  ننيـ  عـ  النتـائج المتوقعـة لـاات السـنة الماليـة  309بزيـادة قـدرها  %9،قدرها 

 مليو  نني  0 70268البالغة 

 

٨٧



 

 

 ثانثار : اندعاااى واملُر جملاالث انتًُُت 

 ( تعى اا دة انمزوض املُسزة:0)

2 تتحميي  الدولييا فييروئ سييمر الفائييدة علييى القييروض الملسييرة ل سييكان الشييمبي

2 فضيالً عين فيروئ سيمر الفائيدة عليى أرصيدة هي   واإلقراض الملسر لألسير الفقليرة

ملليون خنليه  511وقيد بل يت تقيدلرات دعيم فائيدة القيروض الملسيرة نحيو  القروض

وهييو  ات ااعتميياد المييدرج بمواننييا  8102/8102لماللييا بمشييرو  مواننييا السيينا ا

 .  8107/8102السنا الماللا الحاللا 

 )مللون خنله(

 البلان       
 مواننا مشرو  مواننا

8102/8102  8107/8102  

   قروض بنز ااستثمار القومي

 298.0 291.8 إسكان المحافأات

 2.8 2.8 شركات اإلسكان والتمملر
 0.2 0.2 الل ااراضىمشروعات استص

 المشييييروعات التصييييدلرلا وضييييمان الصييييادرات

 )الشركا المصرلا لضمان الصادرات(
7.0 7.0 

 0.9 0.9 المناطئ الصناعلا بالمحافأات
 79.9 74.9 هلئا المختممات الممرانلا

 تماونلات البناء واإلسكان

 )قروض بنز ااستثمار القومي( 
19.1 90.2 

 9.6 9.7 صندوئ تمول  المساكن
 907.7 907.7 خملا قروض بنز ااستثمار القومي

 هلئا تماونلات البناء واإلسكان 

)قروض بنز التمملير واإلسيكان والبنيز المقيار  

 المصر  المربي( 

 
228.8 228.8 

 18.0 18.0 بنز التمملر واإلسكان
 0.2 0.2 البنز المقار  المصر  المربي

 81.9 81.9 أخرى 

 800.0 800 ااخمالى المام
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 :بزَايح اإلسكاٌ اإلختًاعً ( تعى 8)
نحييو  ليدعم برنييامح اإلسيكان اإلختمياعىعتمييادات المدرخيا إلبل يـت تقدليـرات ا 

 وهيو لمثي  ميا 8102/8102مواننيا السينا المالليا مشيرو  مللون خنله ب 32111
2 ولييتم  لبرنييامحلمسييتفلدلن مين هيي ا اا لمحيدودى الييدخ  ميين تتحمليه الدولييا ميين دعييم

 . تمول  ه ا البرنامح من خال  فائض هلئا المختممات الممرانلا الخدلدة  

 ( تعى صُدوق متىَم شزاء بعط يزكباث انُمم انسزَل3) 

بل ييـت تقدلييـرات اإلعتمييادات المدرخييا لصييندوئ مركبييات النقيي  السييرل  نحييو 

لمثيي  مييا وهييو  8102/8102مللييون خنلييه بمشييرو  مواننييا السيينا الماللييا  841

 8112( لسيينا 471تتحملييه الدولييا فييى ضييوء قييرار رئييل  مخليي  الييونراء رقييم )

بإنشيياء صييندوئ تموليي  شييراء مركبييات النقيي  السييرل  حليي  لقييوم الصييندوئ بييإحال  

سلارات التاكسي القدلما بسلارات أخرى خدلدة 2 وقرار رئل  مخل  اليونراء رقيم 

 . 8101لسنا  3024

لبلييغ نحييو  سييلارة بمتوسيط ألييف 08تحئ لنحيو وهي ا المبلييغ لمثي  الييدعم المسيي

تخفلض ثمن السيلارة الخدليدة بميا لمياد  قلميا الف خنله لك  سلارة حل  لتم  81.5

لقييوم الصييندوئ بسييداد هيي   الضييرلبا  والمسييتحقا علل ييا2  ضييرلبا القلمييا المضييافا

 . نلابا عن المستفلد

٨٩



 

 

 :ترابعار : اندعاااى واملُر نؤلَشطت االلتصاتَ

 
 :املُاطك انصُاعُت( تعى 0)

وهو لمث  قلما ما تتحمله الدوليا مين دعيم إلنشياء وترفليئ المنياطئ الصيناعلا 

والي ى لتيال لل لئيا الماميا  8115لسينا  (351)الخم ور  رقيم  وفقاً ألحكام القرار

وض  وتنفل  سلاسات تنمليا ااراضيى  باعتبارها الخ ا المنوط ب ا للتنملا الصناعلا

حصيول م عليى  وتبسلط إخيراءاتتاحت ا للمستثمرلن وتلسلر الصناعلا وإ غراضألل

مللييون خنلييه ضييمن اسييتثمارات  32111وقييد تييم إدراج مبلييغ  2الصييناعلا التييراخلا

ونارة التخارة والصناعا بالباب الساد  شراء األصيو  غلير المالليا )ااسيتثمارات( 

اننيا السينا مللون خنليه ميدرج بمو 02411لترفلئ المناطئ الصناعلا مقارنا بمبلغ 

ضييمن مواننييا قسييم الييدعم وخفييض تكيياللف المملشييا بالبيياب  8107/8102الماللييا 

ميا تييم تيدبلر  خييال  السيينوات بلييغ وقييد  الرابي  )الييدعم والمينح والمنالييا اإلختماعليا(2

لترفلييئ  مللييار خنلييه 6.0نحييو  8106/8107ن الييا السيينا الماللييا السييابقا وحتييى 

 الصناعلا وفقاً لما للى: المناطئ

٩٠



(بالمليون جنيه)

لكل حمافظةلكل منطقة صناعية
319.3بياض العرب

267.0كوم أبو راضى
2/31137.0منطقة الصناعات الثقيلة 

143.5المطاهرة شرق
40.0وادى السريرية

252.1عرب العوامر
171.4بنى غالب
75.0الكالحين

75.0هو
57.0الكوثر

81.0غرب جرجا
79.5غرب طهطا

88.4الخارجة
15.0الداخلة

39.039.0البغداداألقصر
22.5العالقى

15.0الجنينة والشباك
215.2كوم أوشيم

5.0قوتة
159.0159.0قويسناالمنوفية
95.895.8وادى النطرونالبحيرة

35.035.0الشروقالقليوبية
85.085.0بلبيسالشرقية

20.0بلطيم
120.0مطوبس
197.0جمصة

5.0مجمع الصناعات الصغيرة
3.0مصرف طلخا

95.0جنوب بورسعيد
120.0 فدان320المنطقة الصناعية الجديدة بمساحة 

407.1أبو خليفة
34.5القنطرة شرق

37.0وادى التكنولوجيا
15.015.0عتاقةالسويس

42.542.5بئر العبدشمال سيناء
5.05.0أبو زنيمهجنوب سيناء

1964.9الجلود بالروبيكى
15.0شق الثعبان

123.0123.0ابورواشالجيزة
78.3مشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

79.7مشروع تجمع الغزل والنسيج بكفر الدوار
210.0210.0
100.0100.0

6,144.76,144.7
أخرى

140.0 كفر الشيخ

الغربية

المنيا

423.5أسيوط

150.0قنا

723.3

217.5سوهاج

183.5

158.0

المجمعات الصناعية بالسادات وبدر وجنوب الرسوة بور سعيد

37.5أسوان

220.2الفيوم

2017اإلمجاىل حىت يونيه املنطقة الصناعيةاحملافظة

103.4الوادى الجديد

بنى سويف

205.0الدقهلية

215.0بورسعيد

478.6اإلسماعيلية

1979.9القاهرة

اإلمجاىل

 (8)جدول رقم 
 2017/6/30دعم المناطق الصناعية حتى 

٩١



 

 

 ( تعى تُشُط انصاتراث:8) 
خنلييه  مللييون 42111بل ييت تقييدلرات دعييم تنشييلط الصييادرات المصييرلا نحييو 

خنلييه  مللييون 82611نحييو مقابيي   8102/8102مواننييا السيينا الماللييا مشييرو  ب

 خنلييه بنسييبا مللييون 02411ا قييدره بنلييادة 8107/8102مواننييا السيينا الماللييا ب

 . % 53.2 قدرها نلادة

وهو لمث  ما تتحمليه الدوليا ليدعم الصيادرات المصيرلا2 وتخيدر اإلشيارة إليى  

أن ه ا الدعم لتم تدبلر خانب منه من خال  ما ليتم تحولليه لصيندوئ دعيم الصيادرات 

ميين كيي  ميين ونارة الصييناعا والتخييارة الخارخلييا وهلئييا الرقابييا علييى الصييادرات 

 .8118لسنا  05لقانون رقم ( من ا3والواردات2 وفقاً للمادة رقم )

 

 :بزَايح تىصُم انغاس انطبُعٍ نهًُاسل ( تعى 3)
 32511نحييو  برنييامح دعـييـم توصييل  ال ـييـان الطبلمييي للمنييان بل ييت تقييدلرات 

 02811نحييو مقابيي   8102/8102مواننييا السيينا الماللييا مشييرو  خنلييه ب مللييون

 مللييون 82311ا قييدره بنلييادة 8107/8102مواننييا السيينا الماللييا بخنلييه  مللييون

% عيين ااعتميياد المييدرج بمواننييا  ات السيينا  020.7قييدرها  نلييادة خنلييه بنسييبا

السينا خنليه عين النتيائح المتوقميا لي ات  ملليون 02411 بلغ نحيو ت الماللا2 وبنلادة

 .%66.7بنسبا نلادة قدرها خنله  مللون 82011نحو  البال ا الماللا

األنت ياء مين توصيل   8102/8102ولست دف مشرو  مواننا السنا الماللا 

مللون أسيرة بميا ليأدى إليى تخفيلض دعيم الميواد البترولليا  0.3ال ان الطبلمى لمدد 

 الموخه ألنبوبا البوتاخان.

٩٢



 

 

 

 املصروفات األخرى

 ـــ
بمشغغغ تو مت  اغغغة  لمغغغاة  لمال غغغة  " لمصغغغ ت ا   ى غغغ   "تبلغغغق ترغغغ      

 (نإلجمــ ا  ج نامحلــ مــا ناتــ  % 1.4)مل غغتج يا غغ   996،22احغغت  8102/8102
بمونزتــ  ( نإلجمــ ا  مــا ناتــ  ج نامحلــ  %1.6) يا غغ  مل غغتج 96298،مرابغغن احغغت 

بامغبة   غا ة قغ  ها مل تج يا غ   26989ب  ا ة ق  ها  8109/8102 لماة  لمال ة 

 لمغاة مل غتج يا غ   غج  لاتغالم  لمتتقذغة لغ     26209 احت 6 تب  ا ة تبلق 0.49%

ــ  %1.5) مل غغتج يا غغ  96928، احغغت  لبالغغغة لمال غغة  ( نإلجمــ ا  مــا ناتــ  ج نامحل
 4 %0940بامبة   ا ة ق  ها 

تت   ة  ىل  او ت ىمج  لرتم تما     لم صصة لإل  ه ه  لتر     تمج أهم 

 ليتغغا   لم ىغغ   للمحامغغبا   تمغغا     ليتغغا       لمغغا   لت حغغ  م غغن  ت ل ا ي غغة 

ت ل متم ت لتذت ضغا  ت لغ  مغا   باإلضا ة إلى مص ت ا   لض  لب تميلس  لات ب

 تى    الشت  ىا   ل تل ة4

٩٣



 

 

 شزاء األصىل غري املالية "اإلستثمارات"

 ـــ
رإلستتتير  شرقد دب ألتتتشي دد–بلغتتتقديرتتت" شرقد دألتتتشريدرالتتتيةد  تتتشدر     تتت د

مـــ   %8.2) ل تتتيندهن تتت دد218،821نحتتتيدد1028/1029 يرزنتتت در ستتتن در     تتت  د
ــج الىمــجلج   ــ) )  ل تتيند238،132يد ر بتتةدنحتتالنــج ا المى  مــ  النــج ا % 3.3ىني
 .1022/1028ر سن در      دالمى ج الىمجلج  بموازنة 

 تتندر ازرنتت دبعهتتزدييهتت"شدرإلألتت شىدأ تتخدصند اللتت قدرإلستتير  شرقدر   ي تت د

د ل  شدهن  .د200يبلغدنحيدد1028/1029ر ع   دب ألشي د يرزن در سن در      د

  شرقدر  اللت د جه تزىدر حمي  تت ديرإلستير  شرقدر  ألت شدأ   ت داتخدرإلستير

د ر "رال دفخدر  يرزن در ع   د ل"ي  .

يييض نداط در ين   در بألش  ديرإلهي  ع ت د سستير  شرقدر ع" ت"د تندر بتشر  د

،د هتتت اقدر زشرعتتت ديرسيلتتت، دراشرضتتتخ،دي هتتت اقدر نرتتتة ينف تتتلدر  ألتتتشيع قدفتتتخد

دير يعل مدي  شا .م ندير  شرفقدير ين   در ع شرن  ،دير لح دي ه اقدرإلس

يلة  مىسيةة دالبشةزية واإلتتماييةة لتسةتثماراتالتنميةة  خطةةتىسيع وفيما يلي 
 املختصة: تهات املىاسنة

د) ل يندهن  (ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 مشزوع مىاسنة البيان
8102/8102 

 مىاسنة
8102/8102 

 :386;5 43896; ر ه  زدرإل"رشى

 53897 663595 ر  حل  ق

 943759 :7347; ر   ئ قدر ا"   

 73666 93:66 راحي  ط  ق

 68:3986 6983:67 االمجاىل

 التاىل تىسيع االستثمارات يل  مكىناتها الزئيسية: اجلدولهذا ويىضح 

٩٤



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

الموازنة مشروع موازنة

(1)(2)

:مبانى وإنشاءات * 

x8,71821,7934,4395,329-18,054-15,85933,91324,577 مبانى سكنية

x25,51721,16317,8084,3547,70916,71310,1388,683 مبانى غير سكنية

x58,27747,01336,75811,26321,51834,05029,21420,326 تشييدات

2,43720,50972,55643,79234,338-99,653102,09079,144جملة

:االت ومعدات ووسائل نقل * 

x 4782,4479292,526-110-1,3391,4491,817 وسائل نقل

x 639413349225290157302298 وسائل انتقال

x18,61817,91016,3577072,26110,5557,4376,204 اآلت ومعدات

x541410234131307177191155 عدد وادوات

x4,9353,3262,8711,6092,0642,3911,9571,971 تجهيزات

26,07123,50821,6282,5634,44315,72610,81611,155جملة

:أصول ثابتة أخرى * 

x 834423354-495715(اصول زراعية  ) ثروة حيوانية ومائية

834423354-495715جملة

125,773125,655100,78611824,98788,32454,64145,547إجمالى األصول الثابتة

:االصول الطبيعية * 

x7251,0521,7332,803-713-1,0401,7531,765  شراء أراضى

x11272954017100128112 تمهيد وأستصالح أراضى

x1000-2-133 أصول طبيعية أخرى

7091,1521,8612,915-675-1,1541,8281,862جملة

x12301818-3-232534  فوائد سابقة على بدء التشغيل

x146829153440-146-8881,0341,034  البعثات

x13,3803,0873,90810,2939,4722,3811,2372,288  ابحاث ودراسات للمشروعات اإلستثمارية

x84615,69813,35310,542-2,7941,7863,6411,008  دفعات مقدمة

x2,9660-0000014  تعويضات فروق األسعار للمقاولين

x547129560-15-01554  االجور للمشروعات االستثمارية

x 4,5002,00002,5004,500300 إحتياطيات عامة

148,512135,431111,32013,08037,191109,14169,25361,750إجمالى االستثمارات

2.8:3.3:2.5:3.1:2.6:2.5:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
متوقع 

(3)

البيان

التغير2018/2017

(1-2)(1-3)

 (9)جدول رقم 
 االستثمارات ومكوناتها الرئيسية

٩٥



 

 

 انىظُفً وامار نهتصُُف املصزوااث  ب(

بشييجن المواننييا المامييا  0273لسيينا  53ادة الرابمييا ميين القييانون رقييم الميي ىتقضيي

2 بييجن ُتمييد المواننييا المامييا للدولييا 8115لسيينا  27والممييد  بالقييانون رقييم  –للدولييا 

 ىألوخيييه نشييياط الدوليييا والتصييينلف اإلدار ىقتصيييادإلوتنفييي  وفقييياً لكييي  مييين التصييينلف ا

ألنشييطا  ىللتصيينلف الييوألف مييرض المصييروفات وتقييدم وفقيياً للخ ييات والوحييدات2 كمييا تُ 

 الدولا.

رضت على سيلادتكم فلميا سيبئ المصيروفات بمشيرو  المواننيا الماميا وقد عُ  

مللييون خنلييه مونعييا  024842181وخملت ييا  8102/8102للدولييا للسيينا الماللييا 

ألوخه نشاط الدولا2 وتم إلضال أبواب المواننيا المختلفيا  ىقتصادإلوفقاً للتصنلف ا

مصييروفات  2ل  وخييدمات2 فوائييد2 دعييم وميينح ومنالييا اختماعليياميين أخييور2 شييراء سيي

 .ستثمارات(إلشراء أصو  غلر ماللا )اوأخرى2 

 

 لتنامييياً بجحكيييام القيييانون2 أتشيييرف بيييجن أعيييرض عليييى سيييلادتكم مصيييروفاتإو 

وخملت ييييييا  8102/8102مشييييييرو  المواننييييييا المامييييييا للدولييييييا للسيييييينا الماللييييييا 

ألنشطا الدوليا المختلفيا  ىلف الوألفخنله مونعا وفقاً للتصنمللون  024842181

نأام الميام2 الشيئون ااقتصيادلا2 حماليا الدفا  واألمن القومى 2 المن خدمات عاما2 

البلئييا2 اإلسييكان والمرافييئ2 الصييحا2 الشييباب والثقافييا والشييئون الدلنلييا2 التملييلم2 

 والحمالا ااختماعلا.

٩٦



 

 

 ًعزض ملكىَاث انتصُُف انىظُف ًواًُا َه

 :ات الماماقطا  الخدم -0

 2المامياالخيدمات  القانونليا2 األخ ينة التنفل ليا والتشيرلملا والشيئون لتضمن

خييدمات عموملييا 2 البحييو  والتطييولر فييى مخييا  الخييدمات المامييا 2البحييو  األساسييلا

2 تحيولالت  ات طبلميا عاميا 2ممامالت اليدلن الميام 2عاما غلر مصنفا فى مكان آخر

 أهم الخ ات الرئلسلا:ومن 

المخيييال   2نيييواب2 رئاسيييا الخم ورليييا2 رئاسيييا مخلييي  اليييونراءمخلييي  ال

2 دواولن عموم المحافأات2 الخ ان المركينى للمحاسيبات2 ونارة المالليا التخصصلا

 ومصالح ا2 ونارة الخارخلا.

   :قطا  الدفا  واألمن القومى -8

وخطييط الطييوارل2 البحييو   ىلتضييمن خييدمات األميين والييدفا 2 الييدفا  المييدن

 أهم الخ ات الرئلسلا:2 ومن الدفا  ر فى مخا لوالتطو

 . ىونارة الدفا 2 ونارة اإلنتاج الحرب

 :قطا  النأام المام وشئون السالما الماما -3

لتضمن خدمات الشرطا والسيخون2 الحماليا ضيد الحرليئ2 المحياكم2 البحيو  

 :أهم الخ ات الرئلسلا2 ومن والتطولر فى مخا  النأام المام وشئون السالما الماما

2 ال لئيات القضيائلا2 الملليا الداخللا2 ونارة المد 2 المحكما الدسيتورلا ونارة

دار اإلفتيياء المصييرلا2 صنييـدوئ تطييولر نأييام األحييوا  المدنلييا2 صييندوئ أبنلييا دور 

 .ىالمحاكم2 صندوئ السخ  الملن

٩٧



 

 

 

 :قتصادلاقطا  الشئون اإل -4

2 النراعيا قتصادلا والتخارلا2 شئون الممالا الشاملاإللتضمن إدارة الشئون ا

2 اإلنتييياج الحليييواني والصيييلد2 الوقيييود والطاقيييا2 التميييدلن والصيييناعا2 النقييي 2 ىوالييير

أهييم 2 وميين قتصييادلاإلااتصيياات السييلاحا البحييو  والتطييولر فييى مخييا  الشييئون ا

 :الخ ات الرئلسلا

 2 مصيلحا دميغوالتمياون اليدولى  ونارة التخارة والصناعا2 ونارة ااسيتثمار

مييدلرلات التمييولن بالمحافأييات2 ال لئييا المامييا للرقابييا علييى  والمييوانلن2 المصيوغات

مييدلرلات القيوى الماملييا بالمحافأييات2 2 الصيادرات والييواردات2 ونارة القيوى الماملييا

2 هلئيا ىمدلرلات النراعا بالمحافأات2 ونارة الموارد المائليا والير2 ونارة النراعا

 الخدمات البلطرلا.

 :قطا  حمالا البلئا -5

النفاليييات وتصيييرلف ا وممالخت يييا2 تصيييرلف الصيييرف الصيييحى2 لتضيييمن إدارة 

أهيييم الخ يييات 2 ومييين البحيييو  والتطييولر فيييى مخيييا  حماليييا البلئيياوممالخييا التليييو  

 :الرئلسلا

لمليا   ىالنأافا بالقاهرة والخلنة2 ونارة شئون البلئا2 الخ يان التنألمي ىهلئت

 الشرب والصرف الصحى.

 :قطا  اإلسكان والمرافئ المختمملا -6

ن تنملييا اإلسييكان2 إدارة شييئون اإلسييكان2 التنملييا المختمملييا2 إمييدادات لتضييم

2 إنييارة الشييوار 2 البحييو  والتطييولر فييى مخييا  ىالملييا 2 تصييرلف الصييرف الصييح

 :أهم الخ ات الرئلسلا2 ومن اإلسكان والمرافئ

مييدلرلات اإلسييكان بالمحافأييات2 الخ ييان المركيينى 2 ونارة اإلسييكان والمرافييئ

2 صندوئ تطولر المناطئ المشوائلا2 ال لئيا ىالماما للتخطلط الممرانللتمملر2 ال لئا 

لمشيروعات مليا  الشيرب  ى2 الخ يان التنفلي ىالقوملا لملا  الشيرب والصيرف الصيح

 والصرف الصحي.
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 :قطا  الصحا -7

لتضيييمن خيييدمات المستشيييفلات والمليييادات الخارخليييا2 خيييدمات المستشيييفلات 

األموميييا2 خيييدمات الصيييحا الماميييا2  المتخصصيييا2 خيييدمات المراكييين الطبليييا ومراكييين

 :أهم الخ ات الرئلسلا2 ومن البحو  والتطولر فى مخا  الشئون الصحلا

مدلرلات الشيئون الصيحلا بالمحافأيات2 المستشيفلات الماميا2 2 ونارة الصحا

2 ال لئيييا الماميييا للمستشيييفلات المستشيييفلات الخاممليييا2 المراكييين الطبليييا المتخصصيييا

الرقابيا والبحيو  الدوائليا2 مم يد بحيو  أميراض المليون2  والمماهد التمللملا2 هلئيا

 المخل  القومي لمكافحا وعالج اإلدمان.

   :قطا  الشباب والثقافا والشئون الدلنلا -2

لتضمن الخدمات الشبابلا والترفل لا والرلاضلا2 الخدمات الثقافليا2 الخيدمات 

الشييباب والثقافييا اإل اعلييا والنشيير2 الخييدمات الدلنلييا2 البحييو  والتطييولر فييى مخييا  

 :أهم الخ ات الرئلسلاومن 2 والدلن

المخلييي  القيييومي للشيييباب2 المخلييي  القيييومي للرلاضيييا2 ميييدلرلات الشيييباب 

والرلاضيييا بالمحافأيييات2 ونارة الثقافيييا2 البليييت الفنيييي للمسيييرل2 والمركييين القيييومي 

المخليي  ااعلييى قصييور الثقافييا2 المامييا ل لئييا الللسييلنما2 المخليي  األعلييى ل ثييار2 

هلئييا ااسييتمالمات2 مكتبييا اإلسييكندرلا2 مكتبييات مصيير المامييا2 دار  2نأييلم ااعييالملت

 الكتب والوثائئ.

 :قطا  التمللم -2

بكافا مراحله2 التمللم المالي2 التمللم غلير المحيدد  ىلتضمن التمللم قب  الخامم

أهييم 2 وميين بمسييتوى2 خييدمات مسيياعدة التملييلم2 البحييو  والتطييولر فييى مخييا  التملييلم

 :الرئلسلاالخ ات 

مدلرلات التربليا والتمليلم بالمحافأيات2 ونارة التمليلم 2 ونارة التربلا والتمللم

المييالي2 الخاممييات2 المركيين القييومي للبحييو  التربولييا2 المركيين القييومي لالمتحانييات2 

- 06 -  
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ال لئييا المامييا لمحييو األملييا وتملييلم الكبييار2 ال لئييا المامييا لألبنلييا التمللملييا2 صييندوئ 

 تطولر التمللم.

 :ختماعلاإلطا  الحمالا اق -01

ختماعلييييا فييييى حيييياات المخيييين والشييييلخوخا2 الضييييمان إللتضييييمن المسيييياندة ا

أهيم الخ يات 2 ومين 2 مماش الطف 2 الحمالا ااختماعلا2 الدعم2 المماشياتىختماعإلا

 :الرئلسلا

بالمحافأييييات2  الشييييئون اإلختماعليييا2 ميييدلرلات ىختميييياعإلونارة التضيييامن ا

 ختماعلا والخنائلا.إلللبحو  ا ىموما2 المركن القومالمخل  القومي للطفولا واأل

 

واماار  تملصزوااث املىاسَا ًانىظُفنتصُُف ( ا00، 01) ًوَىظر كم يٍ اجلدونني رلً
 -األبىاب: ييستى ًعه ًواملصزوااث بانتصُُف انىظُف ألَشطت اندونت
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2017/20162016/20152015/2014التغير2019/20182018/2017

الموازنةمشروع موازنة

(1)(2)

674,409494,153180,256377,528293,560238,135الخدمات العامة* 

61,72355,0206,70356,48651,36946,085النظام العام وشئون السالمة العامة* 

61,21453,6597,55553,25844,66839,952الشئون االقتصادية* 

2,2061,9712352,8032,1482,078حماية البيئة* 

3,46943,02721,62920,437-53,42856,897اإلسكان والمرافق المجتمعية* 

61,81054,9226,88854,12343,87837,224الصحة* 

35,26231,0024,26034,49530,65727,986الشباب والثقافة والشئون الدينية* 

115,668107,0758,593103,68397,33592,286التعليم* 

1,644257,273187,208187,404-298,936300,580الحماية اإلجتماعية* 

59,36451,8597,50549,26645,39641,763أنشطة وظيفية متنوعة* 

1,424,0201,207,138216,8821,031,941817,847733,350اإلجمالى

%30.2%30.2%29.7%29.4%27.1نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
األنشطة الوظيفية

(1-2)

 (10)جدول رقم 
 التصنيف الوظيفى لمصروفات الموازنة وفقاً ألنشطة الدولة
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 زُاسة األصىل املانُت
 ـــ

مسييياهمات الخنانيييا الماميييا فيييي بميييض ال لئيييات  "حليييانة األصيييو  المالليييا"تمثييي  

هلاكل ييا التمولللييا2 وكيي لز مسيياهمات الخنانييا إلصييالل  ى فييخلييالً  ىتمييان ىقتصييادلا التييإلا

المراكن التمولللا لبمض الشركات2 فضالً عن القروض المتاحا لبمض الخ يات والتيي تميد 

المدرخيا لحليانة األصيو  المالليا  اإلعتمياداتقدر وتُ لتناماً على الخنانا الماما للدولا2 إ

 842681بنحيييو  8102/8102لليييا لسييينا الماالماميييا للدوليييا ل مواننييياالمشيييرو  ب

 062567 نحييومقابيي   ميين النيياتح المحلييى اإلخمييالى( %1.47)بنسييبا  مللييون خنلييه

مللييون  22153 اقييدره نلييادةب 8107/8102بمواننييا السيينا الماللييا  مللييون خنلييه

  .%42.6 قدرها خنله بنسبا نلادة

اننيا بمشيرو  المو وتتمث  عناصر حليانة األصيو  المالليا المحلليا واألخنبليا

 فلما للى: الممروض
  البلان  مللون خنله مللون خنله
 :مساهمات فى هلئات اقتصادلا  032283.1

 52220.1  هلئا المحطات النوولا لتوللد الك رباء 
 82322.1  هلئا سكز حدلد مصر 
 82135.1  اتحاد اإل اعا والتللفنلون 
 02621.1  المتحف المصر  الكبلر 
 522.1  قاهرة واإلسكندرلا(نق  الركاب )ال 
 730.1  هلئا تنملا واستخدام الطاقا الخدلدة والمتخددة 
 422.1  باقي ال لئات ااقتصادلا 

 :مساهمات فى شركات قابضا  32615.1
 02611.1  الشركا القابضا لل ن  والنسلح 
 731.1  الشركا القابضا لملا  الشرب والصرف الصحي 
 02111.1  مشييروعات الطاقيييا ء مصيير "الشييركا القابضييا لك ربييا

 البدللا
 875.1   الشركا القابضيا لك ربياء مصير "مدلونليا هلئيا ك ربيا

 الرلف"
 حصا مصر فى رأو  أموا  مأسسات وهلئات دوللا   82525.1
 مساهما الخنانا فى صندوئ تمول  ال لكلا  851.1
 باقي البنود  747.1

 عام. احتلاطي  32511.1

 اإلخمالي  842681.1
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 نمزوضسدات ا
 ـــ

 إهالك ييا أوحيي  موعييد سييدادها لالتييي األقسيياط  قلميياالقييروض"  تمثيي  "سييداد

بمشييرو   سييداد القييروض بل ييت تقييدلرات2 حليي  8102/8102خييال  السيينا الماللييا 

ملليون خنليه  8762143نحيو  8102 /8102للسنا المالليا  ا الماما للدولاالموانن

 %6.46) ملليون خنليه 8652320نحيو   مقاب من الناتح المحلى اإلخمالى( 5.86%)

قييدرها  بنلييادة 8107/8102لسيينا الماللييا ا  بمواننييا ميين النيياتح المحلييى اإلخمييالى(

 .%4.1قدرها نلادة مللون خنله وبنسبا  012658

                                             للى: فلما الممروضالمواننا  مشرو المقدرة بوتتمث  أقساط القروض 

 لمللون خنله()با

 البلـــــان
 مشرو  مواننا

8102/8102  

 مواننا

8107/8102  
 الت لر

 740.1 32017 32242 أقساط قروض خارخلا مماد إقراض ا 
 862.1 1 862.1 القوميلبنز ااستثمار سداد قروض 

 532484 512200 0142835 سداد قروض لمصادر أخرى
 482545- 0772236 0352320 سندات على الخنانا الماما
 002222 8302254 8432748 (0خملا سداد القروض المحللا )

 02304- 382410 302127 أقساط الدلن المام الخارخي
 380.1 223 02804 أقساط خارخلا تسددها الخ ات 

 223.1- 332824 382310 (8خملا سداد القروض الخارخلا )
 843.1- 843 ــ (3سداد قروض للحسابات والصنادلئ الخاصا )

( 3+8+0ااخمالى )    8762143 8652320 012658 

 

إهييالز مييا لحيي  أخلييه ميين  تتضييمنولالحييأ أن أقسيياط القييروض المشييار إلل ييا 

السندات عليى الخنانيا الماميا2 وبصيفا عاميا لتميلن اإلشيارة إليى أن سيداد القيروض 

ا2 وإنميا لمواننا الماما للدولالكلى ل مخنالوإهالز السندات ا ُلحتسب ضمن مكونات 

قتييراض إلسييتبماد ميين مصييادر التموليي  أو ميين اإللتنامييات المسييددة باإلتمييالح هيي   ا

  الدلن المام. األثر علىالخدلد2 و لز لتحدلد 
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 ادل٘اسد 

 
يبلغغغجماليغغغاردميغغغلة فمةرفلرغغغلموغغغدميلغغغ للمةريلةلمغغغلمةر ايغغغلمرل غغغملمةرياريغغغلم

(مةإلليغغغار ميغغامةرمغغغامحمةريحلغغ م%21.8لميغغغ م ميليغغا م22714محغغلمم1028/1029

م: لمهييللعلمعل مثالثميكلماتم ئي 

 يغغغامةرمغغغامحمم%28.8يليغغغا ملميغغغ مبم غغغبلمم989لمبلغغغجممي ةفةتمإلة

مةريحل مةإلليار .

 حيغغال ممةريمحصغغالتميغغا

مةألصللمةرياريل

يغامةرمغامحمةريحلغ مم%0.3يليغا ملميغ مبم غبلمم12لمبلجم

مةإلليار .

 ةإلقمغغغغغغغ ةرملاصغغغغغغغفة م

مةألل ةقمةرياريل

يغغغامةرمغغغامحمم%22.5يليغغغا ملميغغغ مبم غغغبلمم724لمبلغغغجم

مةريحل مةإلليار .

م

 : ادل٘اسد اىعبٍخ ادلشبس إىٖٞب ٗٝ٘ضح اجلذٗه اىتبىل

١٠٥



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع

 موازنة

الوزن 

النسبى 

%
الموازنة 

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

اإليرادات العامة 

770,28044.7603,91840.6166,36227.5624,198462,007352,315305,957الضرائب* 

0.21,14317,6833,54325,437-2-1,1410.11,1430.1المنــــــح* 

5.1188,064179,494135,630133,847-11,794-217,76712.6229,56115.4اإليرادات األخرى* 

989,18857.4834,62256.0154,56518.5813,405659,184491,488465,241جملة اإليرادات العامة

18.8:20.3:18.5:19.0:18.1:19.1:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

20,6081.217,7251.22,88316.35,9865,1825,9152,440المتحصالت من مبيعات األصول المالية* 

714,88741.5636,74842.878,13912.3696,221653,353591,321515,897االقتراض وإصدار األوراق المالية* 

1,724,683100.01,489,095100.0235,58815.81,515,6111,317,7181,088,724983,578إجمالى الموارد العامة

32.8:36.3:34.5:37.9:40.2:40.5:نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير2019/20182018/2017

 (12)جدول رقم 
 الموارد 

١٠٦



 

 

إجمالى اإليرادات

192.072 207.409 251.119 260.288 305.957 352.315
462.007

624.198

770.28

70.927
86.108

93.996

100.643 133.847 135.63

179.494 188.064

217.767

25.437
3.543
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2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

متوقع

2019/2018

مشروع موازنة

يه
جن

ر 
يا
مل

الضرائب المنح اإليرادات األخرى

 :اإلٝشاداد أٗالً :
يغغمتممحصغغيلناميغغامعيليغغاتمم ةإليغغ ةفةتمةرمغغم مميثغغلمليلغغلمةإليغغ ةفةتمةر ايغغلموغغ

ةرغغغغتمميغغغغمتممغغغغاللمةر غغغغاتمةريغغغغار مةرملغغغغويلمل فةنمةرملغغغغارمةريبالغغغغ مل يغغغغ مةريبالغغغغ م

2ململغيلم  ا غغاإلمةإليغغ ةفةتمةرةغغ يبيلمب ملةعنغغامةريمملئغغلميغغامةغغ ةئ م1028/1029

لةرةغغ ةئ مةرلي كيغغل2مكيغغامملغغميلممةريةغغاولملةرةغغ يبلمعلغغ مةر ييغغلعلغغ مةرغغفمللم

ةإليغ ةفةتمةر ايغغلمعلغ مةريغغمصمةريحصغغللميغامةرغغفةململةرمغغا ا2ملكغتر معلغغ مةإليغغ ةفةتم

ةألمغغ ممةريميثلغغلم  ا غغاإلموغغدمةرئغغلةئرملةأل بغغا مةريح  غغلميغغامةرنيئغغاتمة قمصغغافيلم

وةغغالإلمعغغامايغغ ةفةتمملةرمغغا مقرغغالمةألعيغغالمةر غغاتمةر رغغالمةر غغاتمللغغ كاتمللغغ كات

مرمفياتمةرحكلييلمبصئلمعايل.ة

رل غغملمةرياريغغلممرلفلرغغلميلغغ للمةريلةلمغغلمةر ايغغلبلقغغفمقغغف تمةإليغغ ةفةتمةر ايغغلم

(مةإلليغار ميغامةرمغامحمةريحلغ م%28.8يليلاملمي م م9892288محلمم1028/1029

م1027/1028يلةلمغغغغلمةر غغغغملمةرياريغغغغلمبيليغغغغلاملميغغغغ مم8232511مي ا مغغغغلمبمحغغغغل

يليغلاملميغ مبم غبلمم2432455بليغاف مقغف هامار (م مةإلليغيامةرمامحمةريحلم10.2% 

يليغغغلاملميغغغ معغغغامةرممغغغائحمم22742782ملبليغغغاف مبلوغغغتممحغغغلم%28.4مقغغغف هامليغغغاف 

يامةرمغامحمم%28.4يليلاملمي م م8222304ةربارولممحلممةر ملمةرياريلةريملق لمرتةتم

م.%12.5قف هاممميلبم بلمم(ةإلليار مةريحل 

وغغغغ ميلغغغغ للميلةلمغغغغلممإليغغغغ ةفةتةعماصغغغغ مممرغغغغل ليلةغغغغصمةرلغغغغكلمةرمغغغغاردم

م.1020/1022و مةر ملةتميامي ا ملمبم  مةألفةنمةرئ ل مم1028/1029

م

م

م

م

م

م

م

ٍشااشٗم ٍ٘اصّااخ اىاااْخ ادلبىٞااخ  فااٚ اإلٝااشاداد ىلٝ٘ضااح اجلااذٗه اىتاابمَااب 
ثبىْتابج  اىععيٞاخ  ٗ 8104/8105 ٍقبسّخ ثبدل٘اصّاخ ٗادلت٘قال ىيعابً ادلابىل 8105/8106
 :8103/8104ٗحىت  8101/8102ٍِ دلبىٞخ ٘اد اىياْ

١٠٧



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172017/20162016/20152015/2014

مشروع

 موازنة

الوزن 

النسبى 

%
الموازنة 

الوزن 

النسبى 

%
قيمة

نسبة

متوقع% 

770,28077.9603,91872.4166,36227.5624,198462,007352,315305,957الضرائب * 

367,71037.2285,15934.282,55028.9304,453225,655190,056165,223الضرائب العامة- 

320,14832.4252,77930.367,36926.7255,039183,471120,048105,532الضريبة على القيمة المضافة- 

45,3284.636,4144.48,91424.538,24834,25528,09121,867الضرائب الجمركية- 

37,0943.729,5663.57,52825.526,45818,62514,12013,335باقى اإليرادات الضريبية- 

%12.6%13.0%13.3%14.2%14.7%14.7النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

0.21,14317,6833,54325,437-2-1,1410.11,1430.1المنــــــــح* 

%1.0%0.1%0.5%0.0%0.0%0.0النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

5.1188,064179,494135,630133,847-11,794-217,76722.0229,56127.5اإليـرادات غيـر الضريبيـة * 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها

%5.5%5.0%5.2%4.3%5.6%4.1النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

989,188100.0834,622100.0154,56518.5813,405659,184491,488465,241اإلجمالى

%19.1%18.1%19.0%18.5%20.3%18.8النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

فعلى
البيان

التغير2019/20182018/2017

 (13)جدول رقم 
 اإليرادات
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 اىضشاجت
 ــــ

معل مةر  تميام امةريلة فمةرة يبيلمم فم هغتميصغاف مميليغلمةريلةلمغلمةر ايغل

ريامميثل ميام فة مواعللمرمفلي مةريلة فميامةألملغرلمةريمملغلمرلغفمللمةألعلغ ممرلفلرل

عايغلمبلامغ ميغامميثلغ ميغاميغل فمح ي غدمرصارصمةرمفياتمةر ايلملةرئئغاتمةأللرغ مبار 

يمملغغ مم مةغغرلبمبغغ مةرفلرغغلموغغمملةرغغتم ميليغغلمةإلمئغغاقمةرحكغغليدمةريممغغايم ُي غغنتموغغ

ممئغغيرمةألعبغغانمةرميليليغغلمعلغغ مةرملةمغغلمةر ايغغلمرلفلرغغل2مم ةريلغغا تمييغغامي غغاهتموغغ

لرغغلمرمح يغغقم هغغفة ممرغغلمم غغممفينامةرفم لكلمنغغام هغغتم فلةتمةر يا غغلمةرياريغغلمةرمغغ

2ما م امي غغف تم لميغغاعإللمياعيغغلموغغدمارغغا مي ةعغغا مةرب غغفمةةإلقمصغغافيلملةإلمةرممييغغل

 غمب افمةرةغ ةئ مةريحصغللماماصلماتةميغاممغتممةريحل مم فميممئةل2ةرة ةئ مرلمامحم

يغغاملنغغاتم غغيافيلم لمييللكغغلمرلفلرغغلميثغغلمقرغغالمةربمغغ للملةربمغغ مةري كغغلمملقمغغا م

لم غلتمللة  مةرياريغلمرحكلييغل2مةر ليسملةرةغ ةئ معلغ معلةئغفمةألتلاملةر غمفةتمة

بإعفةفممرلمريلحلمرلياف محصغيللمةرةغ ةئ مل برنغامبارملغارمة قمصغافمململ غيبم

ي ةفيغلم يغقملغ ةكلمح ي يغلمبغيامةريصغارصمةإلةر اعف مةرة يبيلمبلام مةر يغلمعلغ ممح

م.لةرييلريا

رل ملممرلفلرلمل للمةريلةلملمةر ايلبيلقفمبلوتمم في ةتمةإلي ةفةتمةرة يبيلم

يامةرمغامحمةريحلغ ( مم%23.7يليلاملمي م م7702180محلمم1028/1029ةرياريلم

(مةإلليغغغار ميغغغامةرمغغغامحمةريحلغغغ م%23.7يليغغغ لاملميغغغ م م5022928ممحغغغلمي ابغغغل

يليلاملميغ مبم غبلمم2552251بلياف مقف ه امم1027/1028بيلةلملمةر ملمةرياريلم

امةرممغغغائحميليغغغلاملميغغغ معغغغم2352081ممحغغغلم2ملبليغغغاف ممبلغغغج%17.4مميغغغلمقغغغف ها

يغغامم%23.1يليغغلاملميغغ م م5132298ممحغغلمةرباروغغلمةر غغملمةرياريغغلةريملق غغلمرغغتةتم

م.%12.3قف هاممميل(مبم بلمةإلليار مةرمامحمةريحل 

م

تطا٘ساد حياٞيخ اإلٝاشاداد اىضاشٝجٞخ ااسه اىااْ٘اد ادلبىٞاخ  ٗٝ٘ضح اجلذٗه اىتبىل
 . 8104/8105خ ٍششٗم ادل٘اصّخ ىياْخ ادلبىٞ ٚثتقذٝشاتٖب ف خاىابثقخ ٍقبسّ

١٠٩



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

القيمة

النسبة إلى 

الناتج المحلى

 %
القيمة

النسبة إلى 

الناتج المحلى

 %

معدل النمو عن 

السنة السابقة

%

2005/200479,84214.8%75,75914.1%12.8

2006/200581,60713.2%97,77915.8%29.1

2007/2006105,64514.2%114,32615.3%16.9

2008/2007120,82413.5%137,19515.3%20.0

2009/2008166,57016.0%163,22215.7%19.0

2010/2009145,54412.1%170,49414.1%4.5

2011/2010200,42414.6%192,07214.0%12.7

2012/2011232,23215.0%207,41013.4%8.0

2013/2012266,90514.5%251,11913.6%21.1

2014/2013 358,72917.1%260,28812.4%3.7

 2015/2014 364,29015.0%305,95712.6%17.5

 2016/2015422,42715.6%352,31513.0%15.2

2017/2016624,19418.0%462,00713.3%31.1

35.1%624,19814.2%603,91814.7متوقع/  موازنة2018/2017

-ـ%770,28014.7  مشروع2019/2018 

السنوات المالية

فعلى موازنة

 (14)جدول رقم 
 تطور حصيلة الضرائب

١١٠



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

367,710285,159304,453225,655190,056165,223الضرائب العامة- 

%6.8%7.0%6.5%6.9%6.9%7.0النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

320,148252,779255,039183,471120,048105,532الضريبة على القيمة المضافة- 

%4.3%4.4%5.3%5.8%6.2%6.1النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

45,32836,41438,24834,25528,09121,867الضرائب الجمركية- 

%0.9%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

37,09429,56626,45818,62514,12013,335باقى الضرائب- 

%0.5%0.5%0.5%0.6%0.7%0.7النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

770,280603,918624,198462,007352,314305,957اإلجمالى

%12.6%13.0%13.3%14.2%14.7%14.7النسبة للناتج احمللى اإلمجاىل

فعلى

البيان

2018/2017

 (15)جدول رقم 
 مكونات الضرائب
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 ادلشابس إىٖٞاب: اىضشاجتإٌٔ ٍنّ٘ااابد  ٚٝيٗفَٞب 

 اىضشاجت اىعبٍخ: -أٗالً 

ل غملمةرياريغلمةر ايغلمرلفلرغلمرميلةلمغلةربلوتمم في ةتمةرة ةئ مةر ايغلمبيلغ للم

(مةإلليغغار ميغغامةرمغغامحمةريحلغغ م%7.0 ميليغغلاملميغغ م2572720ممحغغلم1028/1029

م%5.9 م1027/1028يلةلمغلمةر غملمةرياريغلمبيليلاملمي مم1842249مي ا ملمبمحل

مميغلمقغف هايليغلاملميغ مبم غبلمم812442بلياف مقغف هام مةإلليار (ميامةرمامحمةريحل

ةر غململمرغتةتميليلاملمي معامةرممائحمةريملق غم2522147ملبلياف مبلوتممحلم18.9%

م(ةإلليغغار ميغغامةرمغغامحمةريحلغغ م%5.9يليغغلاملميغغ م م2032342ةرباروغغلممحغغلممةرياريغغل

م.%10.8قف هاممميلبم بلم
م

 :اىقَٞخ ادلضبفخعيٚ  ٝجخاىضش -ثبًّٞب 

ةر ايغلمرلفلرغلمميلةلمغلةربيلغ للممعل مةر ييغلمةريةغاولبلوتمم في ةتمةرة ةئ م

ميامةرمامحمةريحل م%5.2 ماملمي يليلم2102238محلمم1028/1029ل ملمةرياريلمر

يلةلمغغغغغلمةر غغغغغملمةرياريغغغغغلمبيليغغغغغلاملميغغغغغ مم1412779مي ا مغغغغغلمبمحغغغغغل(مةإلليغغغغغار 

يليغلامم572259بليغاف مقغف هام مةإلليغار (ميامةرمامحمةريحلغم%5.1 م1027/1028

يليغغلاملميغغ معغغامم2542209ملبليغغاف مبلوغغتممحغغلم%15.7مميغغلمقغغف هالميغغ مبم غغبلم

يغامم%4.8يليغلاملميغ م م1442029ةربارولممحلممةرياريلةر ملمةرممائحمةريملق لمرتةتم

 .%14.4قف هاممميلبم بلمم(ةإلليار مةرمامحمةريحل 
 

 ثبىثًب: اىضشاجت اجلَشمٞخ:
ل غغغملمةر ايغغلمرلفلرغغلمرميلةلمغغلةربيلغغ للممةرلي كيغغلبلوغغتمم غغفي ةتمةرةغغ ةئ م

ميغغغامةرمغغغامحمةريحلغغغ م%0.9 ميليغغغلاملميغغغ م342218محغغغلمم1028/1029ةرياريغغغلم

م1027/1028يلةلملمةر ملمةرياريغلمبيليلاملمي مم252323مي ا ملمبمحل(مار ةإللي

ميغلميليغلاملميغ مبم غبلمم82923بليغاف مقغف هام مةإلليغار (ميامةرمامحمةريحلغم0.9% 

يليغلاملميغ معغامةرممغائحمةريملق غلمرغتةتمم272080ملبلياف مبلوتممحغلم%13.4مقف ها

م(ةإلليغار ميامةرمامحمةريحل م%0.9 يليلاملمي مم282138ةربارولممحلممةر ملمةرياريل

م.%28.4قف هاممميلبم بلم
م

ٗت٘ضح اجلذاٗه اىتبىٞخ تط٘س احليٞيخ عيٚ ٍنّ٘بد اىضشاجت مبششٗم 
،  8101/8102ادل٘اصّااخ ادلعااشٗا ٍقبسّااًب ثبحليااٞيخ ٍااِ اىاااْ٘اد ادلبىٞااخ

8102/8103 ،8103/8104. 

١١٢



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

: الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية:  أوالً

45,50032,40938,85934,18928,09823,803ضريبة المرتبات وما فى حكمها- 

29,20023,60020,23311,5089,24710,589ضريبة النشاط التجارى والصناعى- 

2,6001,7911,8321,154731544ضريبة النشاط المهنى غير التجارى- 

792701574384343279ضريبة الثروة العقارية- 

78,09258,50161,49847,23538,41935,215جملة

: الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية:  ثانياً

47,24044,17943,98042,46437,31336,000ضرائب البترول- 

34,07130,15030,14822,30014,90313,400ضرائب قناة السويس- 

03,44403,86013,2453,691ضرائب البنك المركزى- 

86,89165,17366,23147,25936,92638,512ضرائب باقى الشركات- 

168,202142,946140,359115,883102,38791,603جملة

ً :الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :  ثالثا

30,86416,76533,81915,69110,96510,228من البنك المركزى- 

011018من البنوك التجارية- 

30,86416,76633,82015,69110,96610,235جملة

ً :ضريبة الدمغة :  رابعا

4,4004,9454,1453,7763,9332,998الدمغة على المرتبات- 

22,21318,16216,68111,0179,7077,721الدمغة النوعية- 

26,61323,10720,82614,79213,64010,719جملة

ً :باقى الضرائب :  خامسا

1,181848889680648304ضريبة التضامن اإلجتماعى- 

59,57039,13344,09530,86423,06916,682الضرائب على األذون والسندات- 

2,5003,0022,240000ضرائب االرباح الرأسمالية- 

688856726509927465أخرى- 

63,93943,83947,95032,05324,64417,450جملة

367,710285,159304,453225,655190,056165,223إجمالى الضرائب العامة

%6.8%7.0%6.5%6.9%6.9%7.0نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى

البيان

2018/2017

 (16)جدول رقم 
 الضرائب العامة

١١٣



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

:القيمة المضافةالضريبة على * 

59,19446,50044,28632,69021,10218,415الضريبة على السلع المحلية- 

118,95486,00088,11761,69436,35235,010الضريبة على السلع المستوردة- 

178,148132,500132,40394,38457,45453,425جملة

:(1)الضريبة على سلع الجدول رقم * 

(محلي ومستورد)

58,52454,70051,45235,41233,58426,463السجائر والتبغ- 

21,40319,00021,80033,07213,18112,004المنتجات البترولية- 

18,56616,57916,9702,4651,7561,543أخـرى- 

98,49390,27990,22270,94848,52140,009جملة

:الضريبة على الخدمات* 

8,5899,0006,6664,5994,5594,393خدمات االتصاالت الدولية والمحلية- 

22,64213,00017,3919,5636,8454,844خدمات التشغيل للغير- 

9,3056,0006,9023,0612,1572,334الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية- 

2,9712,0001,455916512527خدمات أخرى- 

43,50730,00032,41418,13914,07212,098جملة

320,148252,779255,039183,471120,048105,532إجمالى الضريبة على القيمة المضافة

%4.3%4.4%5.3%5.8%6.2%6.1نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى

البيان

2018/2017

 (17)جدول رقم 
 الضريبة على القيمة المضافة

١١٤



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

:الضريبة على الواردات * 

43,63334,74436,70732,77726,93320,955الضرائب الجمركية القيمية - 

43,63334,74436,70732,77726,93320,955جملة

819776720634601506ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان- 

44,45235,52037,42733,41127,53421,460جملة الضرائب على الواردات

:الضرائب على التجارة الدولية * 

386536340258216180الضرائب على الصادر- 

426302425426302193إيرادات الغرامات- 

6456561604033إيرادات المضبوطات- 

876894821844557407جملة الضرائب على التجارة الدولية

45,32836,41438,24834,25528,09121,867إجمالى الضرائب الجمركية

%0.9%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى

البيان

2018/2017

 (18)جدول رقم 
 الضرائب والرسوم الجمركية

١١٥



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

رسوم تنمية الموارد * 
1/13,36711,4106,0894,0474,9944,884

5,1634,5605,1333,3602,0581,945إتاوة قناة السويس* 

4,3823,3643,2332,8451,0561,295رسوم اإلجراءات القنصلية* 

4,0492,1553,1682,2681,2831,154رسوم الموانى والمنائر* 

281256210223203186ضريبة األراضى* 

5,2003,6503,3501,832969451ضريبة المبانى* 

1,3171,2051,2051,1341,002947رسوم نقل الملكية* 

4385441,693804225654(سوميد)رسوم العبور * 

1,0131,0209108951,247831المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية* 

353320320164167152رسوم تصاريح العمل* 

إيرادات ضريبية أخرى * 
2/1,5321,0821,1471,055916835

37,09429,56626,45818,62514,12013,335اإلجمالى

%0.5%0.5%0.5%0.6%0.7%0.7نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

1/
.(تذاكر السفر للخارج، مغادرة البالد، المحاجر، تسيير السيارات، السيارات الجديدة)يتضمن رسم تنمية على  

2/
.يتضمن ضريبة المالهى، ايرادات ورسوم ذات صفة محلية، ورسوم تراخيص العمل لألجانب، ورسوم جوازات السفر، رسوم حليج األقطان 

فعلى

البيان

2018/2017

 (19)جدول رقم 
 الضرائب األخرى

١١٦



 

 

 ادلْاااح
 ــــ

ل غغغغملمةرياريغغغغلمةر ايغغغغلمرلفلرغغغغلمرميلةلمغغغغلةربيلغغغغ للممةريغغغغمصبلوغغغغتمم غغغغفي ةتم

ميغغغغغغغامةرمغغغغغغغامحمةريحلغغغغغغغ م%0.01 ميليغغغغغغغلاملميغغغغغغغ م22232محغغغغغغغلمم1028/1029

يلةلمغغغغغغلمةر غغغغغغملمةرياريغغغغغغلمبيليغغغغغغلاملميغغغغغغ مم22232مي ا مغغغغغغلمبمحغغغغغغل(مةإلليغغغغغغار 

م1.0قغغغغغغف  مم مةإلليغغغغغغار (مبمئغغغغغغريغغغغغغامةرمغغغغغغامحمةريحلغغغغغغم%0.02 م1027/1028

عغغغامةرممغغغائحمةريملق غغغلمممئغغغرتةتمةربغغغ2مل%0.1ممئغغغرمقغغغف هايليغغغلاملميغغغ مبم غغغبلم

مةر ملمةرياريل.رتةتم

يغغغغامم%0.21م غغغغبلمبيلغغغغ للمةريلةلمغغغغلمةري غغغغ لرململغغغغكلمهغغغغت مةريغغغغمصم

يليغغغغلاملميغغغغ 2مكيغغغغام منغغغغام مم9892288ممحغغغغلماليغغغغاردمةإليغغغغ ةفةتمةر ايغغغغلمةرباروغغغغل

ممحغغغغغلميغغغغغاماليغغغغغاردمةريصغغغغغ لواتمةر ايغغغغغلمةرباروغغغغغلم%0.08مورغغغغغدم غغغغغلممم غغغغغبلم

ميليلاملمي .مم223132010

 

١١٧



 

 

 
 اإلٝشاداد األاشٙ

 ــــ
بلوتمم في ةتمةإلي ةفةتمةألم ممبيل للمةريلةلملمةر ايغلمرلفلرغلمرل غملمةرياريغلم

يغغامةرمغغامحمةريحلغغ مةإلليغغار (مم%3.2 يليغغلاملميغغ مم1272757محغغلمم1028/1029

م%4.5 م1027/1028يليلاملمي مبيلةلمغلمةر غملمةرياريغلمم1192452ي ا ملمبمحلم

يليلاملمي مبم بلممئرمقغف هامم222793يامةرمامحمةريحل مةإلليار (مبمئرمقف  م

يملق غلمرغتةتمةر غملميليغلاملميغ معغامةرممغائحمةرم702 219ملبلياف مبلوتممحغلم4.2%

يغغامةرمغغامحمةريحلغغ مةإلليغغار (مم%3.2يليغغلاملميغغ م م053 288ةرياريغغلمةرباروغغلممحغغلم

م.%24.8بم بلمميلمقف هام

 بيلغ للمةريلةلمغلممةرئغائرميغامةرنيئغلمةريصغ يلمةر ايغلمرلبمغ للبلوتمم في ةتم

يليغلاملميغ مبم غبلمم072 14محغلمم1028/1029ةر ايلمرلفلرلمرل ملمةرياريلم

ةربغغغغغارجمم1027/1028عغغغغغاميملقغغغغغبمةر غغغغغملمةرياريغغغغغلمم%15.1 هامليغغغغغاف مقغغغغغف

يليغلاملميغ 2مليغ للموغائرمةرنيئغلمارغ مةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلمم292873محل

2مبا ةغغاولمارغغ ميبلغغجممعغامممغغائحم  بغغا مملغغارناموغغ مةر غغلقمةريحلغغ ملةرمغغا ل 

2مليغبمةألمغتموغ مةإلعمبغا ممحيغلمةريلةلمغلميليا ملمي مييثلمامال مةربم للم23.2

 .ممةر ايلمرفعتمةريلةفمةربم لريلمو مةر لقمةريحليل

 بيلغ للمةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلممةرئائرميامهيئلمقما مةر ليسبلوتمم في ةتم

يليغغلاملميغغ مبم غغبلمميغغلمقغغف هامم212950محغغلمم1028/1029رل غغملمةرياريغغلم

يليغلامم872 17ةربغارجممحغلمم1027/1028عاميملقغبمةر غملمةرياريغلم% 28.2

ةرم غفي ةتمةر ارييغلمرميغلمح كغلمةرملغا  مةرفلريغل2ملقغفممغتمم غفي ملمي مو مةغلنم

وائرمةرنيئلمو مةلنمم في ةتم  لتمةري ل مةري مبرلمبح كلمةرملا  مةرفلريغلم

 ةريا  مب ما مةر ليسمماللمةر ملمةرياريلمةري بلل.

 بيلغغ للمةريلةلمغغلمةر ايغغلمموغغائرمةرنيئغغاتمةإلقمصغغافيلمةألمغغ مبلوغغتمم غغفي ةتم

بم غغبلمميغغلمميليغغلاملميغغ م72293محغغلمم1028/1029ةرياريغغلممرلفلرغغلمرل غغمل

م42772محغغلممةربغغارجم1027/1028عغغاميملقغغبمةر غغملمةرياريغغلم% 18.2قغغف هام

ليغغام هغغتمهغغت مةرئغغلةئرمبيلغغ للمةريلةلمغغلمةري غغ لرمهيئغغلميليغغلاملميغغ م2م

يليغغغلاملميغغغ م2ملةرلنغغغالمةر غغغلي مرمم غغغيتمم22940ييمغغغانمةإل غغغكمف يلمبيبلغغغجم

م222271ملهيئغغلمييمغغانمفييغغارمبيبلغغجمميليغغلاملميغغ م22490بيبلغغجمة مصغغا تم

 يليلاملمي م.م

١١٨



 

 

 بيلغ للمةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلمرل غملمةرياريغلمم  با مةرل كاتبلوتمم في ةتم

عغغام% 84.5يليغغلاملميغغ مبم غغبلمميغغلمقغغف هامم242039محغغلمم1028/1029

يليغغغلاملميغغغ م2مم82220محغغغلممةربغغغارجم1027/1028يملقغغغبمرل غغغملمةرياريغغغلم

 .لقرالمةألعيالمةر اتملةرما م  با مل كاتمةر رالمةر اتلممةيام

 يليلاملمي مميثلماي ةفةتمةريمغالتمم132 2كياممةيمتمةإلي ةفةتمةألم مممحلم

يليغغلاملميغغ مم22230لةريحغغال مبيلغغ للمةريلةلمغغلمةري غغ لرمي ابغغلممحغغلم

 .%7.1قف هامممئربم بلمم1027/1028يملقبمرل ملمةرياريلم

  يليغغا ملميغغ مرميليغغلمة  غغمثيا ةتمم27.7مغغ مميبلغغجمكيغغامممةغغيامة يغغ ةفةتمة

ميليا ملمي ميلة فمةرصمافيقملةرح اباتمةرماصل.م21.0با ةاولمار ميبلجم

 

ٗاجلذٗه اىتبىل ٝ٘ضح عْبصش اإلٝشاداد األاشٙ ٗتط٘س احليٞيخ اسه اىاثس  ساْ٘اد 
 .اىابثقخ

١١٩



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

25,07328,91219,8745,9447,82025,414فائض البترول* 

32,96031,42327,87329,38114,75519,214فائض قناة السويس* 

7,3945,0215,77110,9897,82010,093فائض الهيئات االقتصادية األخرى* 

15,04911,6288,1105,2303,4333,295أرباح الشركات* 

010,9765,23319,42729,46213,417أرباح البنك المركزى* 

موارد متاحة لتمويل االستثمارات * 
1/37,73844,61822,58127,28216,17910,614

موارد الصناديق والحسابات الخاصة* 
2/31,98424,20326,94226,22319,62717,797

5,0005,0005,0004,3683,0023,240قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسبات الخاصة * 

3,5632,4052,9022,5221,9911,732رسوم قضائية وغرامات* 

6,4325,8116,5974,9174,3863,647مقابل الخدمات الحكومية* 

3,7223,2323,2124,2639683,453الفوائد المحصلة* 

14,2488,61010,6107,3724,1395,964إتاوة البترول* 

1,2431,5551,340649388128إيرادات المناجم*

300300300620205128مقابل تراخيص األسمنت والحديد* 

32010,446581357370660(أراضى)حصيلة بيع أصول غير انتاجية * 

400350380290118102إتاوات الذهب* 

1,4261,2961,2711,9681,381841تعويضات وغرامات* 

1310-0006,567رخصة الجيل الرابع للمحمول* 

18,05111,42017,49514,67311,2857,810ايرادات أخرى مختلفة* 

10,26520,28318,7105075133,514ايرادات رأسمالية أخرى* 

2,6002,0703,2835,9437,9182,782أخرى* 

217,767229,561188,064179,494135,630133,847اإلجمالى

%5.5%5.0%5.2%4.3%5.6%4.1نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

2/
.مدرج مقابلها باالستخدامات ويتمثل جانب منها فى حساب تمويل البحوث العلمية، حساب تحسين الخدمة بالمستشفيات وصناديق أخرى 

فعلى

1/
.لتمويل االستثمارات من الصناديق والحسابات الخاصة% 15موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل األستثمارات متضمنه نسبة الـ  

البيان

2018/2017

 (20)جدول رقم 
 اإليرادات األخرى

١٢٠



 

 

 ه ادلبىٞخادلتحيسد ٍِ حٞبصح األص٘

 ـــ

يلغغ للمبم غغف مةريمحصغغالتميغغامحيغغال مةألصغغللمةرياريغغلم ةريحليغغلملةأللمبيغغل(م

م يليغلاملميغ مم102508بمحغلمم1028/1029ةريلةلملمةر ايلمرلفلرلمرل ملمةرياريلم

ميليغغلاملميغغ م272714ممحغغلمي ابغغل( مة ليغغار ميغغامةرمغغامحمةريحلغغ م%0.29لييثغغلم

م1027/1028(مبيلةلمغلمةر غغملمةرياريغغلم ةإلليغغارميغغامةرمغامحمةريحلغغ م%0.32ييثغلم 

ممحغغلم2ملبليغغاف ممبلغغج%25.2مميغغلمقغغف هالميغغ مبم غغبلمميليغغلام12882بليغغاف مقف هغغ ام

م42985ممحغلمةرباروغلمةر ملمةرياريليليلاملمي معامةرممائحمةريملق لمرتةتمم232511

م.%133.2قف هاممميل(مبم بلمةإلليار ميامةرمامحمةريحل م%0.23لمي م ميليلا

وغ م مةق غارميحصغللميغاملغ كاتمقرغالمةألعيغالمةر غاتممةريمحصالتملمميثلمهت مممممم

م22195ممبمحغلم ق ارميحصغللميغامةرنيئغاتمة قمصغافيليليلاملمي م2مم22794مبمحل

م ةر  لرمةري افماق ةةنا(ملمةر ايلل ق ارميحصللميام لنل مةريلةلمميليلاملمي م2

م22572تمةألمغ ممبيبلغجمرلنغالةألق ارمةريحصللميغامة2ميليلاملمي م22837ممبمحل

مم. م مياملناتميليلاملمي مم202000مبمحل2مليليلاملمي 

ممم

١٢١



 

 

 االقرتاا ٗإصذاس األٗساق ادلبىٞخ
 ـــ

م قم ةرملاصفة مةألل ةقمةرياريلمةريحليغلملةأللمبيغلمةريصغف مةر ئي غإلييثلمة

لرملكغغتر مميليغغلم غغفةفم ق غغارمةر غغ مةر ايغغلمرلفلرغغل2مليلةلمغغلرمةركلغغ م لغغلةررميليغغلم

ةرملةمغلمعلغ م2ملترغ معغامر يغقماصغفة م تلامل غمفةتمةر ملمةرياريلةري مح لمماللم

م.ةر ايل

لمميللمرلم في ةتمةر ابقمع ةنام ةريصغ لوات2مةإليغ ةفةتملصغاو مةرحيغال (م

يصغلمم1028/1029رل ملمةرياريغلممرلفلرلمةر للمةركل مبيل للمةريلةلملمةر ايلو ام

أللمبيلماميبلجم فةفم ق ارمةر  لرمةريحليلملةيليلاملمي 2مبيميم3282493محلمار م

م140محلمةربارولممصمصلةرصاو محصيللم2ملبي ةعا مميليلاملمي م1752032محلم

مةر غغغغملمةرياريغغغغليصغغغغبصمةريبلغغغغجمةريرلغغغغل مميليلغغغغ ممغغغغاللمبار غغغغار (م يليغغغغلاملميغغغغ م

يليغغغلاملميغغغ مم42000يليغغغلاملميغغغ 2ميمغغغ ممحغغغلمم7232887ممحغغغلم1028/1029

ليغلاملميغ ميم7092887محغلممدلةربغاق غمثيا ةتمةر ايغل2مإلةمرميليلم قم ةرمما لا

  تلامل مفةتمعل مةرملةملمةر ايل.ميمتمموريم ميامماللماصفة 
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 اىعيو اىثبىث
 اىت٘اصّبد ادلبىٞخ األسبسٞخ 

 8105/8106 دلششٗم ٍ٘اصّخ اىاْخ ادلبىٞخ
م                

 اىاٞذاد ٗاىابدح أعضبء اجمليس ادل٘قاش 

مةإل غغممفةياتملةريغغلة فقمع ةغغ ميغغاممحليغغلمر ماصغغ مكغغلميغغاملو غغاإلمريغغام غغب

ممةغصمةرصغل  مةيميغلمم1028/1029يل للمةريلةلملمةر ايلمرلفلرلمرل ملمةرياريغلمب

مرليلةلملمةر ايلمرلفلرل:م مبيامكيئيلممح يقمةرملةلامةريارم ةرم

 مليون جنيه 
م........:م..............................................ةريص لوات*م

لمميثلمودمةأللل 2مل ةنمةري مللياتميام لبملمفيات2مولةئفمةر غ لر2مممم

ةرفعتملةريمصملةريلةيامة لمياعيل2مةريص لواتمةألمغ م2مللغ ةنمةألصغللم

م ي مةرياريلم"ة  مثيا ةت".م

024،421،1 

م:م.........................................................ةإلي ةفةت*م

لمميثلمودمةإلي ةفةتمةرةغ يبيل2مةريغمصمةريماحغل2مةإليغ ةفةتم يغ مةرةغ يبيلمممم

ميامولةئرمل  با 2ماي ةفةتمةرمفياتمةرمدمم فينامةرفلرلمل ي ها.

9892088 

م:م............................................ةر للمةرم فيمرليلةلمل*م

وريلمةريصغ لواتمةر ايغل2ميم م معل معفتمقف  مةإلي ةفةتمةريماحلمعل مملممم

ملللفمولل مميثلمةر للمةرم فيمودمةريلةلملمةر ايلمرلفلرل.

434283، 

م:م......................................صاو محيال مةألصللمةرياريل*م

غاميمغ ميغامممم لميثلمياممفو  مةرملةملمةر ايلميامي غاهياتم لماقغ ةرمير لحإل

مالةتمكا م فةفم ق ارمةر  لر.محصل مياميلة فمم محقمعل مهت مةرحي

3276، 

م:م............................................مةر للمةركل مرليلةلمل*م

يةغاواإلماريغ م لمير لحغاإلميمغ مصغاودممةر ايغلمرليلةلمغلمملييثلمةر للمةرم غفممم

حيال مةألصللمةرياريل2ملهلمةر للمةرتيميمرلغ مةأليغ مةربحغثمعغاميصغاف م

مميليل .ر

4382594 

١٢٣



 

 

م محليغغلمبغغاقم لحيغغثم غغبقممحليغغلميكلمغغاتمةريصغغ لواتملةإليغغ ةفةت2موإمغغ ميمبوغغ

مرليلةلملمةر ايلمرلفلرل2ململيل:م ةر ماص مةري مبرلمرللصللمار مةرملةلامةريار

 مرليلةلمل.ممةر للمةرم ف

 محيال مةألصللمةرياريل.م صاو

 مرليلةلمل.م ةر للمةركل

 ميلمرلفلرل.ودمةريلةلملمةر ام ال ةنةتمميليلمةر للمةركل

 م. لةرما لم ي كلمةرفيامةر اتمةريحل

 :اىعجض اىْقذٛ ىيَ٘اصّخ: أٗالً 

يلغغ للمةريلةلمغغلمةر ايغغلمرلفلرغغلمرل غغملمةرياريغغلمبةر غغاه مممييثغغلمةر لغغلمةرم غغف

ةرئلل مبيامحلغتميصغ لواتمهغت مةريلةلمغلميغامماحيغل2ملةريمغا مرنغامم1028/1029

مياماي ةفةتميامماحيلم م م.

نســب   ـومعــجو  مشـــجوا ـومــــو ن بمليــ ج جنيــه  434.8نحـــو تمثــه هــلف ـوةجـــو  
ــ 8.3% ــ تم ـومحل ــ 2 وهــو  جــ  يع ــ   ىـإلجمــ و ىمــن ـون ــس ـوســن  ـوم وي ـومســتف ل وتل

 قصوج ـإليـج ـت ـوع م  ول وو   ن تغطي  نةق تف  ـوع م .

ن   ن يجتبط بعمليـ ت  ىف ىومن ثم فإن ـوعج  ـونق  ـومـو ن  ـوع م  ول وو 2 وـ 
تلتــ م بفــ  ـو ووــ  ت صــ  متطلبــ ت ـمجــوج2 ـوــ  م ـوومـ يــ   ىشــغيه ـووحتميــ ت ـوتـــوت

ــيم  ــ 2 نةقــ ت ـوتعل ــ ين ـالجتم  ي ــ  ـو ــ  ف ــائ  ــن فـو  ـووصــح 2 ـوالســتثم ـجت ـوعيني
أو  ىت ةـه تتةـي  هـلـ ـوعجـ  ـونقـ  ىـوع م2 فإنه البـ  مـن ـوبحـن  ـن ـإليــج ـت ـوتـ

قتــج  ـوج يـ  إلولتتةيـل مـن ـوح جـ   وـى ـ ولوـس وتجشي  ـإلنة ق ـوعـ م لـتـه2 ىـوسع
 .ـو ين ـوع م ىـووح  من ـو ي    ف

١٢٤



 

 

 :صبفٚ حٞبصح األص٘ه ادلبىٞخ: ثبًّٞب 

لو إلامرل لةعفمةرياريلمةرفلريغل موغإامحيغال مةألصغللمةرياريغلم بغفلامةري غاهياتم

كاتمرنيئغاتملةرلغ ة  لسم يغلةلمم ي غاهياتمةرفلرغلموغم إلعاف مةرنيكلل(مةريميثللموغ

يةغا مماإلماةغاويماإلمئغل ي ها2ملكتر مياممميح مةرفلرلمياماق ةرمرلوي 2مكلمتر مييثلمعب

مرليلةلملمةر ايلمرلفلرل.ممار مةر للمةرم ف

علغغ مةرلامغغ مةري ابغغلموغغإاميغغاميملرغغفمعغغامحيغغال مةألصغغللمةرياريغغلمل ي هغغاميغغام

م.مةريمحصالتم بفلامحصيللمةرمصمصل(مي مب فميامةر للمةرم ف

صللمةرياريلملةريمحصالتمةرماليلمعامهغت مةرحيغال ممصغلمارغ مليامحيال مةأل

يل للمةريلةلمغلمةر ايغلمبةرحيال ميامةألصللمةرياريل ملهلميامي ف مم يامُي ي مبصاو

يليغا مم92819مممحغلميليغا ملميغ مي ابغلم22751مبيبلغجم1028/1029رل ملمةرياريلم

م.1027/1028ل ملمةرياريلمرلمي ميملقبم

اٚ ٝ٘ضح اجلذٗه اىتبىل 
 
شاع
ع
عْبصش صبفٚ احلٞبصح ٍِ األصا٘ه ادلبىٞاخ، ٗاىاىت ٝ

اىاىت   ااا  فٖٞب إستجعبد اىعَيٞبد ادلشتجطخ خبيخياخ األصا٘ه سا٘اء ادلتحيايخ ٍْٖاب
ب ىيَعبٌٕٞ اىذٗىٞخ

ً
ٍب تتحَئ اىذٗىخ إلعبدح ٕٞنيخ  ٗأ اا تعترب ٍِ عْبصش اىتَ٘ٝو ٗفق

ب ىزاد ادلْظ٘س
ً
ب ٗفق

ً
 1اىششمبد ٗاىزٙ ٝعبجل أٝض
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعالموازنةمشروع موازنة

(1)(2)(3)

:حيازة األصول المالية 

وتتمثل أساساً فى المساهمات فى * 

الهيئات والشركات واإلقراض 

.المتاح لبعض الجهات

24,62016,56715,8158,0548,80612,01420,73413,762

:يستبعد 

المساهمة فى صندوق إعادة * 

الهيكلة

2502500025001,6790

24,37016,31715,8158,0548,55612,01419,05513,762الصافى

:المتحصالت من حيازة األصول المالية 

وتتمثل أساساً فى األقساط * 

المحصلة من القروض 

والمتحصالت من بيع بعض األصول 

.المالية وحقوق المالية

20,60817,7255,9862,88314,6225,1825,9152,440

:يستبعد 

00000000حصيلة الخصخصة* 

20,60817,7255,9862,88314,6225,1825,9152,440الصافى

6,0666,83313,13911,321-1,4089,8295,170-3,762صافى الحيازة

فعلى
البيان

التغير2018/2017

(1-2)(1-3)

 (21)جدول رقم 
 صافى حيازة األصول المالية

١٢٦



 

 

 :اىعجض اىنيٚ ىيَ٘اصّخ:  ثبىثبً 

حيغال مةألصغللمةرياريغلمارغ مةر لغلمم و مةلنميامم فت2موإمغ مبإةغاولممميلغلمصغاو

يلغغ للمةريلةلمغغلمبي غغف مممرليلةلمغغلمةر ايغغلمرلفلرغغل2مةرغغتم مصغغلمارغغ مةر لغغلمةركلغغممةرم غغف

ميغغامةرمغغامحمةريحلغغ م%8.3 يليغغا ملميغغ مم328.5مبمحغغلم1028/1029رل غغملمةرياريغغلم

رل غملمةرياريغلمةرحاريغلميليا ملميغ معغامةرممغائحمةريملق غلمم7.4مبلياف مقف هام(ةإلليار 

م.(ةإلليار ميامةرمامحمةريحل م%9.8يليا ملمي م م320.8ةربارولممحلمم1027/1028

ملرل غغغغغملمةرياريغغغغغليغغغغغامةرلغغغغغفي مبارغغغغغتك م امم غغغغغفي ةتمةر لغغغغغلمبيلغغغغغ للمةريلةلمغغغغغلم

رملةيغاتمعلغ ملامغ مةريصغ لوات2ملةرمغ ميغامإلقفممةيمتملياف مو مةم1028/1029

لليغغاف ممليغغاف مفعغغتمةر غغلبمةرميليميغغلم2ملةري غغاهياتموغغ مصغغمافيقمةري الغغات2 هينغغام

م.ولةئفممفيلمةرفيامةر ات

  
  

١٢٧



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

1,424,0201,207,1381,234,4071,031,941817,847733,350المصروفات* 

989,188834,622813,405659,184491,488465,241اإليرادات* 

434,832372,516421,002372,757326,359268,109النقدى (الفائض)العجز 

1,4089,8296,83313,13911,321-3,762صافى حيازة األصول المالية

438,594371,108430,831379,590339,499279,430الكلى (الفائض)العجز 

7,07762,98995,86386,422-9,879-102,711-األولى (الفائض)العجز 

5,250,9784,106,9854,397,9403,476,1742,708,5002,429,800الناتج المحلى اإلجمالى

18.8:20.3:18.5:19.0:18.1:19.1:نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

27.1:29.4:28.1:29.7:30.2:30.2:نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

8.3:9.1:9.6:10.7:12.0:11.0:النقدى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 

8.4:9.0:9.8:10.9:12.5:11.5:الكلى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 

األولى إلى الناتج المحلى (الفائض)نسبة العجز 
1/-:2.0-:0.2-:0.2:1.8:3.5:3.6

1 /
يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

البيان

فعلى

2018/2017

 (22)جدول رقم 
 العجز الكلى
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 :ىيَ٘اصّخ اىعبٍخ ٚإجشاءاد مت٘ٝو اىعجض اىني:  ساثعبً 

ليلة فهغغاميةغغاوإلامارينغغاممرلفلرغغلملغغل مبغغياميصغغ لواتمةريلةلمغغلمةر ايغغلاامةرئ

ةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغل2مم وغم حيال مةألصللمةرياريل ممصلمبمامار مةر للمةركلم صاو

مةربحثمعاميصاف مرميليل ملموريم .م لهتةمةر للم ي مفع

 ٕزا اىشأُ اىتعشقخ ثني أٍشِٝ ٕبٍني: ٚٗٝتعني ف

 مي  معمغفمحغفلفممرلفلرلممحمال مةريلةلملمةر ايلممميليلمةرتةرم اماليار م:مممةأللل

يليغغا ملميغغ 2مم328.5ةريلةلمغغلمةري غغ لرمبمحغغلميلغغ للمبم ةر لغغلمةركلغغ

لاميغغامييمغغفمةأليغغ مارغغ مةربحغغثمعغغاميصغغاف مميليغغلمرموريغغلم ق غغارمةر غغ لرم

ممحغغغلميلغغغ للمةريلةلمغغغلمةري غغغ لربةريحليغغغلملةرما ليغغغل ملةري غغغف مرنغغغام

ميليا ملمي .م175.0

م ةرغغغفيامةر غغغاتمةريحلغغغم قمغغغ ةرمييثغغغلمةرليغغغاف مةرح ي يغغغلموغغغةإلم  امصغغغاوم:ممرثغغغام ة

فميغامةم لةرما لد2محيغثميمبوغ محميالغاتمةرميليليغلمةرلفيغف مكغالإلمإل امُي غمب د

مم اصغغغاإلمايغغغام ق غغغارمةر غغغ لرمةريحليغغغلملةرما ليغغغلمةري غغغفف مبلصغغغئنام

ملممئيةاإلمأل صف مةرفيامةر اتمعامةر ملةتمةر اب ل.

ب ىز  
ً
اىاْخ ادلبىٞخ ادلقجياخ  ٚحتتبجٔ ادل٘اصّخ ف ٙقرتاا اىزإلا ٚىل فبُ صبفٗتجع

ٍيٞبس جْٞٔ مب٘اصّخ اىاْخ  140.1 حنٍ٘يٞبس جْٞٔ ٍقبثو  115.5ٝجيغ حن٘  8105/8106
 :ٍيٞبس جْٞٔ ٕٗ٘ ٍب ٝ٘ضحٔ اجلذٗه اىتبىل 34.1ثضٝبدح قذسٕب  8104/8105ادلبىٞخ 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/20172016/20152015/20142014/2013

متوقعموازنة مشروع موازنة

438,594371,108430,831379,590339,499279,430الكلى (الفائض)العجز 

يضاف

276,043265,391265,390273,763250,143236,466سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

714,637636,498696,221653,353589,642515,897إجمالى التمويل

(يستبعد)

276,043265,391265,390273,763250,143236,466الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

1,6790-25000-250-صافى حصيلة الخصخصة

438,844371,358430,831379,590341,178279,430صافى اإلقتراض

2019/20182017/20162016/20152015/2014

متوقعموازنة مشروع موازنة

709,887631,558691,006398,958451,436287,530التمويل بإصدار أذون وسندات- 

5,0005,0005,025254,3652,77913,017القروض من المصادر الخارجية- 

019019029137,106215,349اإلقتراض من مصادر أخرى- 

1,6790-25000-250-صافى حصيلة الخصخصة- 

714,637636,498696,221653,353589,642515,897إجمالى مصادر التمويل

.ومن الطبيعى أنه اذا توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها

فعلى

فعلى

البيان

البيان

2018/2017

2017/2016

هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة لتغطية العجز الكلى و سداد أقساط القروض

:المستحقة من المصادر التمويلية التالية

 (23)جدول رقم 
 صافى اإلقتراض ومصادر التمويل

١٣٠



 

 

  :ٚٗاخلبسج ٍٚشمض اىذِٝ اىعبً احملي:  ابٍابً 

ةريلةلملمةر ايلمرلفلرغلمُي غفميغامةأل غبا مةر ئي غيلمرليغاف مم  ل م امةر للمو

م1028/1029حلغغتمةرغغفيامةر غغات2مويلغغ للمةريلةلمغغلمةر ايغغلمرلفلرغغلمرل غغملمةرياريغغلم

قمغ ةرمرموريمغ 2مإليليغا ملميغ ملهغلميغامي غمفع مةم328.5بمحغلمماإلمكليميمةيامعللةإلم

مار ملياف مةرفيامةر ات.مممم بارمارمملي ف

2موغغإام رغتر ملعلغ مةرغغ  تميغامةرمحغفياتمةركبيغغ  مةرمغ مملةلغ مةقمصغغافمامةر غلي

م ةر غغف  معلغغ ممحلغغيتمةرغغفيامةر غغاتمةريحلغغم وغغميميثغغلمةألكبغغ مرل يا غغلمةرياريغغلممةرمحغغف

ملةلننغامم لباتمةرمغ2مماصلميغبمةرصغ  ةإلليارم يم لباإلمار مةرمامحمةريحلم لةرما ل

يغغ مبرمعغغاف مبيمرلبغغاتملياهي يغغلمممممئغغيرمحلغغتمةإلمئغغاقمةر غغاتملةرغغتم ةرحكليغغلموغغ

 غمثيا ةتمإلحمييلم لةنمبارم بلمرأللغل م لمةرغفعتملةريغمصملةريلةيغامة لمياعيغلم لمة

ملمياعيلمل ي ها.إلقمصافيلملةإلةرالليلمرفوبمعلللمةرممييلمة

يغغاممغغاللمثالثغغلمي غغملياتمماإلميقمصغغافالعلغغ مةرغغ  تميغغام امةرغغفيامةر غغاتمي غغاسم

2ملةرغغفيامةر غغاتمرلفلرغغل.ما م ام  لنغغل مةريلةلمغغلمةر ايغغل2مةرغغفيامةرحكغغليمفيغغام لهغغ

 مةر مص مةألللملهلمفيام لنل مةريلةلملمةر ايلمرلفلرغلمي غلمصغاح مةرمغ ثي مةأل ا غ

مقيا اتمةرفيامةر ات.مممم وملةر ئي  

تهامللة  مةرياريلمعل مةرحغفميغامممئم ليامثتمو فمح صتمةر يا لمةرياريلمةرم

رألعبغغانمملمحلييغغاإلمم ةميثغغا  معلغغ مةرغغفملمةر غغليهغغتةمةرغغفيا مف نإلمم وغغم ةرملةيغغفمةرم غغب

يغغامهغغتةممةر افيغغلةريم مبغغلمعلغغ ممفيغغلمهغغتةمةرغغفيا2ملم لغغيالإلمرمصغغي مةألليغغالمةرحاريغغلمل

مةرفيا.ممم

 ىلبإجا ٙاىذِٝ اىعابً ألجٖاضح ادل٘اصّاخ )أ ٚٗفَٞب ٝيٚ ثٞبُ ٝ٘ضح تط٘س صبف
 :اإلجبىل ٚدِٝ ٕزٓ األجٖضح ٍطشٗحًب ٍْٔ ٗداجعٖب ثبىجْ٘ك( ٍْا٘ثًب إىل اىْبت  احملي
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قيمة

نسبة إلى 

الناتج

% 
قيمة

نسبة إلى 

الناتج

% 
قيمة

نسبة إلى 

الناتج

% 

2009/6/30562,32654.0%143,14513.7%705,47167.7%

2010/6/30663,81855.0%146,71712.2%810,53567.2%

2011/6/30808,11258.9%158,73411.6%966,84670.5%

2012/6/30990,52359.8%153,0799.2%1,143,60269.0%

2013/6/301,261,14168.4%197,13210.7%1,458,27379.1%

2014/6/301,538,46073.2%204,8649.7%1,743,32482.9%

2015/6/301,866,18876.8%191,0927.9%2,057,28084.7%

2016/6/302,285,85582.3%213,7157.7%2,499,57090.0%

2017/6/302,684,64077.4%624,61518.0%3,309,25595.4%

2018/2/283,011,84368.5%740,85516.8%3,752,69885.3%

السنوات
إجمالى صافى الدين المحلى والخارجىالدين الخارجىصافى الدين المحلى

الدين العام ألجهزة الموازنة

(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

 (24)جدول رقم 
تطور صافى الدين العام ألجهزة الموازنة 

١٣٢



 

 

 
 

 شاثلاىعيو اى
 ٍششٗم ٍ٘اصّخ اخلضاّخ اىعبٍخ

 8105/8106ىياْخ ادلبىٞخ 
           

 ء اجمليس ادل٘قاش اىاٞذاد ٗاىابدح أعضب

لم فيالمغ 2مم2972ر غملمم42لو اإلمألحكاتمقاملامةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلم قغتم 

مم فميلةلملمةرملةملمةر ايلمرلفلرلملو اإلمرلي ايي مةرفلريلملي  رموينا:

 م.مةر للم لمةرئائرمةرم ف

  م. ةر للم لمةرئائرمةركل

 م. يصاف مميليلمةر للمةركل

 ناتمةرفةمللمودمةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلمليغ للميلةلماتمةرلم ميليلمةر للمو

 ارينامولةئرممل مةرلنات.

 :( ٍب ٝي83ٜ( ٗاجلذٗه سقٌ )82قٌ )اجلذٗه سٗٝ٘ضح 

م لعلغلمكلغممةرصل  مةإللياريلمريلةلملمةرملةملمةر ايلمليامم ن  ميامعللمم ف .2

م ييللميامةرملةملمةر ايل.ممليصاف مةرميليلملةر للمةرت

ملةلملمةر ايلمرلفلرلمح بياممب لهاميلةلملمةرملةملمةر ايل.مةرممائحمةر ايلمرلي .1
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

2018/2017

الجهاز 

اإلدارى

اإلدارة 

المحلية

الهيئات 

الخدمية
موازنةإجمالى

اإليرادات# 
765,7646333,883770,280603,918الضرائب - 
75603851,1411,143المنح  - 
163,41010,50043,857217,767229,561اإليرادات األخرى - 

929,93011,13348,125989,188834,622جملة اإليرادات
املصروفات# 
122,324111,36132,405266,090239,955األجور وتعويضات العاملين - 
35,93311,77312,41860,12452,065شراء السلع والخدمات - 
540,507227571541,305380,986الفوائد - 
326,2575155,519332,291332,727الدعم والمنح والمزايا االجتماعية - 
71,4801,2222,99675,69965,972المصروفات األخرى - 
73,83911,74762,925148,512135,431(االستثمارات)شراء األصول غير المالية  - 

1,170,341136,845116,8331,424,0201,207,138جملة المصروفات
240,411125,71268,708434,832372,516اننقدى  (انفائض )انعجس 

صافي حيازة األصول املانية # 
20,54206620,60817,725(بدون الخصخصة)المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول  - 
23,952041824,37016,317(بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة  )حيازة األصول المالية المحلية والخارجية  - 

1,408-3,41003523,762صافى حيازة االصول المالية
243,822125,71269,060438,594371,108انكهي (انفائض  )انعجس 

مصادر انتمويم نهعجس انكهي# 
االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية= 
515,833125,70268,352709,887631,558إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات* 
0000190إقتراض من مصادر أخرى. 

515,833125,70268,352709,887631,748جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية= 

1,8253552,8205,0005,000لتمويل االستثمارات. 
00000لتمويل االلتزامات الرأسمالية. 

1,8253552,8205,0005,000جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
517,658126,05771,172714,887636,748إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم

273,5873452,112276,043265,391يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية -  
244,072125,71269,060438,844371,358صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم

250-250-25000-يضاف صافى حصيلة الخصخصة - 

243,822125,71269,060438,594371,108صافي مصادر متويم انعجس انكهي

البيان

2019/2018مشروع موازنة السنة المالية 

 (25)جدول رقم 
 موازنة الخزانة العامة

 الصورة اإلجمالية للموازنة العامة للدولة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

مشروع 

موازنة

مشروع 

موازنة

مشروع 

موازنة

2019/20182019/20182019/2018

434,832372,516العجز النقدى989,188834,622إجمالى اإليرادات1,424,0201,207,138إجمالى المصروفات

حيازة األصول 

المالية 

المحلية 

والخارجية 

بدون )

مساهمة 

الخزانة فى 

صندوق 

(تمويل الهيكلة

24,37016,317

متحصالت 

من االقراض 

ومبيعات 

األصول 

بدون )

حصيلة 

(الخصخصة

20,60817,725

صافى حيازة 

األصول 

المالية

3,762-1,408

إجمالى 

المصروفات 

وحيازة 

األصول 

المالية

1,448,3901,223,455

إجمالى 

اإليرادات 

ومتحصالت 

اإلقراض

438,594371,108العجز الكلى1,009,796852,347

سداد 

القروض 

المحلية 

واإلجنبية

714,887636,748اإلقتراض276,043265,391
صافى 

اإلقتراض
438,844371,358

مساهمة 

الخزانة فى 

صندوق 

تمويل الهيكلة

250250
حصيلة 

الخصخصة
00

صافى 

حصيلة 

الخصخصة

-250-250

1,724,6831,489,09500اإلجمالى1,724,6831,489,095اإلجمالى

البيانالبيان
موازنة السنة 

المالية  

2018/2017

موازنة السنة 

المالية  

2018/2017

موازنة السنة 

المالية  

2018/2017

النتائجالموارداالستخدامات

البيان

 (26)جدول رقم 
 موازنة الخزانة العامة

 النتائج العامة للموازنة العامة للدولة
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 اخلبٍساىعيو 
 يبدٝخاىعسقبد ٍل اذلٞئبد االقت

م             

 اىاٞذاد ٗاىابدح أعضبء اجمليس ادل٘قاش 

بلغغ املم فيالمغغ مم2972ر غغملمم42م ةغغدمةريغغاف مةرثارثغغلميغغامةر غغاملام قغغتم

 غغغممفةياتمإلةريلةلمغغغلمةر ايغغغلمرلفلرغغغل2مبغغغ امملغغغيلمةريلةلمغغغلمةر ايغغغلمرلفلرغغغلملييغغغبمة

للحغفةتمةرحكغتمممي غلتمبنغامكغلميغامةرلنغالمةإلفة م لةريلة فمأللل مملارمةرفلرلمةرمغ

ملةرنيئاتمةر ايلملصمافيقمةرميليل.م ةريحل

ل مملغغغيلمةريلةلمغغغلمةر ايغغغلمرلفلرغغغلميلةلمغغغاتمةرنيئغغغاتمةر ايغغغلمة قمصغغغافيلم

يصغغف مبمحفيغغفهامقغغ ة ميغغام ئغغيسمم ةرمغغممقمصغغافإللصغغمافيقمةرميليغغلمتةتمةررغغاببمة

سميللغغسمةرغغلل ةنملي غغفمبلغغ مناميلةلمغغاتمي غغم للمم غغفتميغغاملليغغ مةرياريغغلمارغغ ميللغغ

ةرغغغلل ةنمإلحارمنغغغامارغغغ مةر غغغلرلمةرملغغغ ي يلم عميافهغغغا2ملم مصغغغ مةر القغغغلمبغغغيامهغغغت م

يغ للمرلفلرغل2مليغامممةريلةلماتمةري م للملةريلةلملمةر ايغلمرلفلرغلمعلغ مةرئغائرمةرغت

ميم   مرنت مةريلةلماتميامق لرملي اهيات.

ملمب غاإلمرغتر مو غفممغتما  غالميلغ لعاتميلةلمغاتمملغ مةرنيئغاتمة قمصغافيلمارغ 

م.يلل كتمةريلق 

١٣٦



 

 

ةر ايغغلممةريلةلمغغلهغغتةمةري غغاتمةإللغغا  مارغغ مةر القغغاتمبغغيامم وغغمرغغتر موإمغغ ميم غغيا

رل غغملمةرياريغغلممرلفلرغغلميلغغ للمةريلةلمغغلمةر ايغغلبلبغغيامةرنيئغغاتمة قمصغغافيلمرلفلرغغلم

مم ئ معا:م لةرمم1028/1029

ميليا ملمي مم

مةربياا
يل للميلةلملم

م1028/1029

مميلةلمل

م1027/1028
مةرموي 

ةر ايغغلميغغامةرنيئغغاتممرليلةلمغغليغغاميغغ للم

مة قمصافيل

م25.5م283.0م100.5

ةر ايغغغغلمرلنيئغغغغاتممةريلةلمغغغغليغغغغاممفو غغغغ م

مة قمصافيل

م25م132.7م149.7

م0.5م(49.7 م(49.2 مةرصاود

مرليلةلمغلي للميامةرنيئاتمة قمصغافيلميام اميامةرلفللمةر ابقمميامةريالح 

وغ محغيامم2يليغا ملميغ م100.5ممحلميبلجم لرةري مرلفلرلمبيل للمةريلةلملمةر ايل

ميليغغا ملميغغ م149.7لم محغغميبلغغجمرملغغ مةرنيئغغاترلفلرغغلمةر ايغغلممةريلةلمغغلممفو غغ م اميغغا

ميليا ملمي .م49.2بمحلمعالقلم اربلمم ف ممبصاود

ةرنيئغغغاتمبغغغيامةريلةلمغغغلمةر ايغغغلمرلفلرغغغلملةر القغغغلممةرماريغغغللملةغغغصمةرلغغغفةللم

مة قمصافيل.

١٣٧



ك)
ف ذل

ال
خ
ال إذا ذكر 

جنيه إ
ف 

الل
(با

ع
شرو

م
ط
رب

ع
شرو

م
ط
رب

2
0

1
9

/2
0

1
8

2
0

1
8

/2
0

1
7

+
-

2
0

1
9

/2
0

1
8

2
0

1
8

/2
0

1
7

+
-

صادية
القت

ت ا
ن الهيئا

م
صادية

القت
ت ا

ى الهيئا
ال

  
1

  -
حكومة

ض ال
فائ

65,426,455
65,355,749

70,706
0

   
1

  -
عم 

الد
( 

ت 
عانا

إل
ا

)
244,449,187

236,346,405
8,102,782

0

  
2

  -
خلية

ب الد
ضرائ

ال
81,653,958

74,004,966
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0
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همــا

سـا
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13,922,625
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7,633,640
0
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ت
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( 
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سوي
قناة ال

 ,
هيئة البترول

)
19,410,990
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0
    

3-
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إلذا
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         ات
(

جهزة الدولة
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ت مؤداه 

خدما
)

1,100,000
1,100,000

0
0

 
4-

سابقة
ت 

سنوا
ن 

ع
خلية 

ب الد
ضرائ
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3,000,000

3,200,000
0

200,000
   

4
  -

الهيئة القومية للبريد

       
( 

ت 
ال
عمو

سوم و
ر

)
0

9,000
0

9,000

  
5

  -
ســــــــوم

الر
17,935,948

15,778,421
2,157,527

0
    

5-
ن                  

غير القادري
ت 

شتراكا
ا

 

(
شامل

ى ال
ح
ص

ن ال
الهيئة العامة للتأمي

)
219,000

219,000
0

  
6

  -
ى

خــــــر
أ

13,155,928
12,509,383

646,545
0

خزانة
جملة ما يؤول لل

 
200,583,279

184,018,623
16,764,656

200,000
خزانة

جملة ما تدفعه ال
 

259,690,812
243,744,390

15,955,422
9,000

القة 
ى الع

صاف

 (
 

ن ما يؤول 
ع
زيادة ما تدفعه 

)
59,107,533

59,725,767
0

618,234
القة 

ى الع
صاف

 (
 

ن ما تدفعه 
ع
زيادة ما يؤول 

)
0

0
0

0

ى
جمـــــال

إل
ا

259,690,812
243,744,390

16,764,656
818,234

ى
جمـــــال

إل
ا

259,690,812
243,744,390
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موازنة مشروع موازنة

2019/20182018/2017

ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة

:فائض الحكومة من- 1
3,839,139-25,072,71928,911,858  الهيئة العامة للبترول

32,959,91631,422,6601,537,256  هيئة قناة السويس
7,393,8205,021,2312,372,589 باقى الهيئات االقتصادية

65,426,45565,355,74970,706إجمالى فائض الحكومة 
:ضرائب الدخل من- 2

2,834,509-18,637,48421,471,993  الهيئة العامة للبترول
25,602,65819,506,7846,095,874(الشريك األجنبي) الهيئة العامة للبترول 

34,070,58430,150,3863,920,198 هيئة قناة السويس
3,343,2322,875,804467,428 باقى الهيئات االقتصادية

81,653,95874,004,9677,648,991إجمالى الضرائب الدخلية
:االتاوات من- 3

14,248,4908,610,1045,638,386  الهيئة العامة للبترول
5,162,5004,560,000602,500 هيئة قناة السويس

19,410,99013,170,1046,240,886إجمالى اإلتاوات
200,000-3,000,0003,200,000ضرائب الدخل عن سنوات سابقة- 4
:الرسوم- 4

17,082,09714,822,3052,259,792ضرائب ورسوم سلعية
2,2652,2650 مغادرة الموانى  

198080,00080,0000 لسنة 53رسوم مغادرة البالد طبقا لقانون 
106,500-437,500544,000(هيئة البترول)رسوم سوميد 

334,086329,8504,236(هيئة البترول) رسم دمغة نوعى 
17,935,94815,778,4202,157,528إجمالى الرسوم

:أخرى- 5
1,162,5001,076,41786,083المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف

2,700-6,8009,500(المراقبات)المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة 
262,900168,29594,605الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
1,296,132960,638335,494األقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
79,22376,9132,310المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى

79,22376,9132,310 .(صيانة طرق  )المخصص لوزارة التنمية المحلية 
15,00015,0000(للمحافظات السياحية)إعانات للغير 

254,150235,70818,442تكاليف خدمات المصالح
10,000,0009,890,000110,000المحول من هيئة المجتمعات إلى وزارة االسكان

13,155,92812,509,384646,544إجمالى أخرى

200,583,279184,018,62416,564,655إجمالى ما يؤول إلى الجهاز اإلدارى للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

(بااللف جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

 (28)جدول رقم 
 ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة

١٣٩



(بااللف جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

موازنة مشروع موازنة

2019/20182018/2017

  :الى (اإلعانات)الدعم - 1

21,072,345-89,075,387110,147,732الهيئة العامة للبترول

86,175,00063,095,31323,079,687هيئة السلع التموينية 

صندوق - الهيئة القومية للتأمين االجتماعي 

التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
33,043,00031,620,0001,423,000

صندوق - الهيئة القومية للتأمين االجتماعي 

التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال 

.العام والخاص

33,416,00028,360,0005,056,000

383,560-2,739,8003,123,360باقى الهيئات االقتصادية

244,449,187236,346,4058,102,782(اإلعانات)إجمالى الدعم 

13,922,6256,288,9857,633,640:المساهمات- 2

1,100,0001,100,0000:(خدمات مؤداه ألجهزة الدولة)إتحاد اإلذاعة والتليفزيون - 3

:الهيئة القومية للبريد- 4

1,000-01,000عمولة على أرصدة الشيكات 

8,000-08,000عمولة على مبيعات وطوابع وأوراق الدمغة

9,000-09,000إجمالى  الهيئة القومية للبريد

219,000219,000(الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل)اشتراكات غير القادرين- 5

259,690,812243,744,39015,946,422إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

 (29)جدول رقم 
 ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات اإلقتصادية
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 جدول السلطة التنفيذية الزمنى فيما يتعلق بإصدار التقارير خالل العام المالى

موعد النشر 
) ً  )غالبا

 اإلصدار تعريف اإلصدار

بدءاً من نھاية 
مارس وقبل 
البيان المالى 
على األقل 
 بشھر

ملخص ألھم توجھات وأھداف السياسة المالية 
العامة التى سوف تبنى عليھا موازنة العام 

 المقبل
 البيان المالى التمھيدى

فى الفترة بين 
إبريل إلى 

مايو من كل 
 عام

والنفقات تقرير تفصيلى عن اإليرادات 
ومصادرھما وخطة الدولة فى تحديد أولويات 
 اإلنفاق وتوزيع اإليرادات خالل العام المالى

 البيان المالى

قبل نھاية 
 من سبتمبر

 كل عام

تقرير مبسط يشرح للمواطن بنود الموازنة 
المعتمدة وخطة الحكومة خالل العام المالى 

الحالى إلدارة موارد الدولة وتعظيم اإليرادات 
تى يعاد إنفاقھا بشكل عادل وشفاف على ح

 إحتياجات المواطن األساسية

 موازنة المواطن
 عن الموازنة المعتمدة

 –نھاية يناير 
بداية فبراير 
 من كل عام

تقرير حول متابعة  األداء المالى لتطبيق 
وتنفيذ الموازنة خالل النصف األول من العام 

المالى إلى جانب مراجعة عامة على 
ضات اإلقتصادية للموازنة وتوقع اإلفترا

لحصيلة الموازنة خالل ما تبقى من العام 
 المالى

تقرير األداء اإلقتصادى 
والمالى لنصف العام 

 المالى

تقارير شھرية 
 وربع سنوية

تقرير شھرى تحليلى لمؤشرات اإلقتصاد 
الكلى باإلضافة إلى كل البيانات الفعلية حسب 

الية العامة كل مؤشر وعلى راسھا بيانات الم
 )٢٠٠٥يتم نشره بشكل دورى منذ (والدين 

 تقارير خالل العام

 آخر يونيو
الموازنة التى تم الموافقة عليھا من جھة 

 السلطة الرقابية
 الموازنة المعتمدة

/ نھاية أكتوبر
 من نوفمبر

 كل عام

تقرير شامل عن ما تم تطبيقه فعلياً عن 
 الموازنة خالل العام المالى

 ختامىالحساب ال
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 اخلبمتخ 

  اىْ٘اةاىاٞذ األستبر  اىذمت٘س/ سجٞس رليس 
 اىاٞذاد ٗاىابدح أعضبء اجمليس ادل٘قاش 

م

ر فمح صتمماللمع رمةرياليغصمةر ئي غيلمريلغ للمةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلم

علغغ مةرلةغغل ملةرلغغئاويلمةركايلغغلموغغ ممتممغغلة مةرلغغ  مم1028/1029رل غغملمةرياريغغلم

كانموغغدمةري غغئلريلمللحغغف مةرنغغف مةرغغتيمم غغ  ماريغغ مليي غغاملهغغلممح يغغقملةمغغمتملغغ 

ةرممييلمةرلايللمعل مةري ملممة قمصافيملة لمياعدملهلميامم يلمةر يا لمةرياريلم

 ةمكتمةرلصغللماريغ ملترغ مة مكغالةمعلغ محةغمرياممغاللميلغ للمةريلةلمغلمةري غ ل

مم-عل مةريحال مةيميلم:

 ةر ايغغغلمةري غغغمنفولملترغغغ موغغغدمةغغغلنمةر غغغف  مةرلةق يغغغلموغغغدمم غغغفي مةإليغغغ ةفةتم

 رمكليئيغغغ مرليلميغغغبمةرةغغغ يبدملي لغغغ ةتمةألفةنمة قمصغغغافيملي غغغف تمةرميغغغلم

 ةري منفولمودمقراعاتمةرفلرلم.

 ةرئاعليغغلملةر لغغاف موغغدمم غغفي مةريصغغ لواتملةغغبرمةرمئ غغاتمارغغ مةقغغلمةرحغغفلفم

 ةرييكملمبلكلميةيامة  ممفةتمةأليثلمرليلة فمةريماحلم.

 مةإلمئغغاقمة  غغمثيا يمبنغغف م وغغبمكئغغان مةربميغغلمةأل ا غغيلململغغقمةرمل غغبموغغ 

 و  معيلمرل فيفميامةريلةرميام.

 ةامح لقمةرفلرلمليلكيمنامري   امنام بفم اممح قمممائحميثي  م2ملةامافة  م

هت مةري   اتملةريلكياتمةر ايلمامياميمبودم اممكغلامرصغارصمةرملةمغلمةر ايغلم

 يغغلةلمملغغ مةري   غغاتمفلاما ئغغالممسلغغ م  ل2ملةاميمح غغقمةر ائغغفمةريالئغغتمع

 رياميمارمبارب رميمناميام فةنمةرفل مة لمياعدمرلفلرلم.

م

١٤٢



 

 

مالو مةرمماتم لفمةام  كغفمعلغ م امهمغا ممم غيقمفةئغتملي غمي مبغيامةر يا غمي

(ميغامقغاملامةريلةلمغلمةر ايغلمرلفلرغلم2م24ةرياريلملةرم فيلماعيغا مرحكغتمةريغاف م قغتم 

ارمةريرلغغغل موغغغ مةألفةنمة قمصغغغافيملة غغغم  ة م غغغ  مةرصغغغ  ملترغغغ ممح ي غغغامرالمةغغغب

لةرحئا معل مةر ل مةرل ةئيلمرللمي مةريص يملةر ير  معل مةرمةمتمل وغبمي غف تم

مةرمصفي ملمح ياميلةلملمةري ايالتمةرملا يلم2مللياف مي ف تمةرميلمبصئلمعايلم.

كام مةرلييبمل مي مو امينيلمةإلصال ملةربمانملةرممييلمهدمينيلمملا كي ميم

عل محيلنام  يامر و لمهتةمةرلراملمح ي امرياممصغبلةماريغ مليي غاميغامعغل ملك ةيغلم

 رلرممامةر ليل.

 واهلل ويل التوفيق
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 مجهورية مصر العربية

  
 
 

  ىالتحليلان الـبـي
   عـن 

 مشروع املوازنة العامة للدولة
 ٢٠١٨/٢٠١٩للسنة املالية 
 
 

 
 
 

 ٢٠١٨  القاهرة
   



 



 
 

 حمتويات
 ىالتحليلـان البيـ

 عن
 العامة للدولة وازنةاملمشروع 

 ٢٠١٨/٢٠١٩ة ـة املاليـــلسنل
 

     رقم الصحفة   

      ١ املقدمة 

 :اجلزء األول 
 

سـتخدامات إلالتقديرات األساسـية اإلمجاليـة 
  للدولةوموارد املوازنة العامة 

   العامة للدولةوازنةالتوازنات الكلية بني استخدامات وموارد امل -أ 

   للدولةاستخدامات املوازنة العامة -ب 

   للدولةموارد املوازنة العامة -ج 

٣ 

 

٥ 

٨ 

١١ 

 ١٥ ة ملشروع املوازنة العامة للدولةاملالحق اإلحصائي :الثانياجلزء 

املوازنة  إستخدامات ووارد التوزيع التفصيلى مل :امللحق األول
  االقتصادى للتصنيفًالعامة للدولة وفقا 

١٧ 

املوازنة ملوارد و إستخدامات التوزيع التفصيلى  :امللحق الثانى
 اإلدارى للتصنيفًالعامة للدولة وفقا 

٤٩ 

 ٨٥ الوظيفى  التصنيفعرض ألهم مكونات  :امللحق الثالث

 ٩٣ الوظيفى  للتصنيفًاملصروفات وفقا  :امللحق الرابع
 

- أ -  



 
 
 
 
 

 
 
 

  رقم  البيــــــــــان 
 الصفحة

 ٤  للدولةـة وموارد املوازنة العامستخداماتإ

 ١٠  ومكوناتها العامة للدولةستخدامات على أبواب املوازنةإلتوزيع ا

 ١٤ توزيع املوارد على أبواب املوازنة ومكوناتهــا
 

 
 

 اجلــداول
 

- ب -  



 - ١ -

   
 
 
 
 

 

 مقدمـــة
  - 

يعتبر تفعيل أطر الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خالل مراحل إعـداد            

وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أهم مبادئ اإلدارة المالية، وذلك من خالل عرض             

الموازنة العامة للدولة بصورة واضحة وتفـصيلية وفقـاً للتـصنيف اإلقتـصادى              

المعايير القانونية والدولية المنظمة لكل منهما، وكذا التـصنيف         والوظيفى فى إطار    

لسنة ) ٥٣(اإلدارى للموازنة العامة للدولة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة رقم           

 .  وتعديالته والئحته التنفيذية١٩٧٣

 :يتناول جزئني رئيسيني  ًوتبعا ملا تقدم ، فإن البيان التحليلى
  األولزءــاجل

 
: 
 

وارد امل وستخداماتإل للتقديرات األساسية اإلمجالية توضيحىرض ع
 ٢٠١٨/٢٠١٩مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  يتضمنها الىت

  الثانىاجلزء
 

، و هى  ملشروع املوازنة العامة للدولةيتناول هذا اجلزء املالحق اإلحصائية :
 : مالحق أساسية أربعة

 امللحق األول
 

مـشروع  ستخدامات  إموارد و ل ىالتفصيلويعرض التوزيع    :
 ألوجـه   ىقتصادإلا للتصنيف وفقاً    للدولة الموازنة العامة 

  .نشاط الدولة
مـشروع  ستخدامات  إو مواردل ىالتفصيلويعرض التوزيع    : امللحق الثانى

  .اإلدارىللتصنيف وفقاً للدولة الموازنة العامة 
 ٠ الوظيفىالتصنيفات ويعرض أهم مكون : امللحق الثالث
  ٠ الوظيفىالتصنيفويعرض المصروفات حسب  : امللحق الرابع

  البيان التحليلى
 ملشروع املوازنة العامة للدولة

 ٢٠١٨/٢٠١٩للسنة املالية 

  

١



 

 

٢



 

  
 

 التقديــرات األساسية اإلمجاليــــــة
  للدولةةوازنة العامـ املإلستخدامات وموارد

 ــــــــــــ

 
يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة المقبلـة             

 مليار جنيه، يمثل حجم اإلعتمادات المستهدفة       ١،٧٢٥نحو   ٢٠١٨/٢٠١٩
 مليـار   ١،٤٢٤ نحو   ات البالغة مصروفالستخدامات الموازنة موزعة بين     إل

 مليار جنيه وأخيـراً     ٢٥  نحو جنيه ومتطلبات حيازة األصول المالية البالغة     
 . مليار جنيه٢٧٦ البالغة األجنبيةسداد القروض المحلية و

 
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المـستهدفة          

  نحـو  وغيرهـا وقـدرها   موزعة بين اإليرادات العامة من ضرائب ومـنح         
  نحـو مليار جنيه والمتحصالت من حيازة األصـول الماليـة البالغـة         ٩٨٩
قتراض من خالل األوراق المالية باألذون والـسندات        إل مليار جنيه، ثم ا    ٢١

 ٠ مليار جنيه٧١٥ بنحووغيرها 
 

ستخدامات إالتقديرات األساسية إلمجاىل ) ١( رقم  التاىلويوضح اجلدول
  : للدولةة العامةوموارد املوازن

  

 األول اجلزء
 

٣



موازنةمشروع موازنةموازنةمشروع موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

٩٨٩٨٣٥٦٥٩٤٩٢٤٦٥● اإليرادات العامة: ١,٤٢٤١,٢٠٧١,٠٣٢٨١٨٧٣٣● المصروفات : 

وتتمثل فى األجور ، والمستلزمات

السلعية والخدمية ، وفوائد القروض

المحلية والخارجية ، والدعم والمنح

والمزايا اإلجتماعية ، والمصروفات

المتنوعة ، وشراء األصول غير

المالية ( اإلستثمارات )

وتتمثل فى اإليرادات الضريبية من
ضرائب على الدخول وضريبة القيمة
المضافة والضرائب الجمركية وغيرھا
من الموارد السيادية ، وكذلك المنح
المتاحة واإليرادات األخرى من
فوائض وأرباح وإيرادات الخدمات

المختلفة.

:٢٥١٧١٢٢١١٤● حيازة االصول المالية: المتحصالت من الحيازة ●٢١١٧٥٦٣

وتتمثل فى اإلقراض والمساھمة من
الخزانة العامة للھيئات والشركات
والبنوك وإعادة ھيكلة شركات قطاع

االعمال العام.

وتتمثل فى المتحصالت من اإلقراض
، والمتحصالت من مبيعات األصول.

: :٢٧٦٢٦٥٢٧٤٢٥٠٢٣٧● سداد القروض مصادر التمويل ●٧١٥٦٣٧٦٥٤٥٩١٥١٦

وتتمثل فى سداد أقساط وإھالك
 ً القروض المحلية والخارجية وفقا

لمواعيد اإلستحقاق المحددة لھا.

وتتمثل فى  اإلقتراض وإصدار
األوراق المالية من أذون وسندات.

١,٧٢٥١,٤٨٩١,٣١٨١,٠٨٩٩٨٤اإلجمالـــــى١,٧٢٥١,٤٨٩١,٣١٨١,٠٨٩٩٨٤اإلجمالـــــى

( بالمليار جنيه)

الموارد  االستخدامات

البيـانالبيـان
فعليــــاتفعليــــات

)١( رقم جدول

  العامة املوازنة وموارد إستخدامات

٤



 

ستخدامات وموارد مـشروع املوازنـة العامـة تقديرات إوبتحليل أهم 
 :املؤشرات التاليةللدولة، نعرض 

 
 . العامة للدولةستخدامات وموارد الموازنةإالتوازنات الكلية بين  •
 
 .العامة للدولةستخدامات الموازنة إ •
 
  .العامة للدولةموارد الموازنة  •

 
 
 

 
   : يأتييانات املتقدمة ، ميكن إيضاح ما ًوفقا للب

مليار جنيـه،   ١،٧٢٥  نحو والبالغة للدولةستخدامات العامة إلأن ا  -١
مـصروفات مـن أجـور      ال مثلي مليار جنيه  ١،٤٢٤ نحو تتضمن

ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعم ومـنح         
 ."ستثماراتإلا"، وشراء أصول غير مالية اجتماعيةومزايا 
 تقريبـاً مـن الحجـم العـام         ٨٢,٦مصروفات تمثـل    الأى أن   

  . العامة للدولةستخدامات بمشروع الموازنةإلل
 مليار جنيه تتمثل فى     ٩٨٩ نحو  والبالغة  للدولة أن اإليرادات العامة   -٢

القيمـة  ضرائب الدخل والدمغـة وضـرائب       (ضريبية  اليرادات  اإل
ـ     )  والضرائب الجمركية  المضافة ن المـنح   وكـذلك اإليـرادات م

، اإليرادات األخـرى مـن فـوائض الهيئـات          والمحليةالخارجية  
 ٠اإلقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من اإليرادات المختلفة 

أن مقدرة الدولة على تغطيـة مـصروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة           -٣
جنيه على   مليار   ٩٨٩  نحو اإليرادات العامة المشار إليها والبالغة    

 أن  ىأ .جنيـه  مليـار    ١،٤٢٤حـو  ن تغطية المصروفات البالغـة   

 : العامة للدولةستخدامات وموارد املوازنةإالتوازنات الكلية بني ) أ(

٥



 

 مـن حجـم المـصروفات        ٦٩,٥تغطى نسبة    اإليرادات العامة 
 مليار جنيه تمثــــل مـا    ٤٣٥  نحو  أو الفجوة وقدرها   ىوالباق

  للموازنة العامة، وهو ما يـشكل نـسبة        ىالنقديطلق عليه العجز    
٨,٣جمالىإل من الناتج المحلى ا.  

مثل ما تدفعه   يمليار جنيه    ٢٥  نحو ستخدامات يتضمن إلأن جانب ا   -٤
 قروض ومساهمات فـى الهيئـات       منالدولة لحيازة أصول مالية     

  جانب مساهمة الخزانة العامة فى صندوق تمويـل        إلى والشركات
  . الهيكلةإعادة

 نحـو فإنـه يتـضمن     ) جانـب المـوارد   (وعلى الجانب اآلخـر     
مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها لألصول مـن            ٢١
 فـى    والمتحصالت من التصرف   إقراضهااط القروض السابق    أقس

  ٠بعض األصول المالية للدولة 
بدون مساهمة الخزانة فـى   ( أن الفرق بين حيازة األصول المالية  -٥

مليار جنيه، وبين    ٢٥  نحو ا وقدره ) الهيكلة إعادة صندوق تمويل 
 )بدون حصيلة الخصخصة   (المتحصالت من حيازة األصول المالية    

 مليار جنيه يمثل ما نطلق عليه صـافى حيـازة           ٢١  نحو اوقدره
  العامة للدولـة    مشروع الموازنة  ى يبلغ ف  ىوالذاألصول المالية،   

 العجـز   إلـى مبلغ   هذا ال  بإضافةمليار جنيه، ومن ثم فإنه       ٤نحو
لتـصل   مليار جنيه    ٤٣٥  نحو  السابق اإلشارة إليه وقدره    ىالنقد

لعجز الكلى  اا يطلق عليه     مليار جنيه وهو م    ٤٣٩ نحولى  إالجملة  
 من النـاتج     ٨,٤ والذى يشكل ما نسبته       العامة للدولة  للموازنة
 .جمالىإلالمحلى ا

٦



 

 
مثل أقساط  ي مليار جنيه    ٢٧٦ نحو ستخدامات يتضمن إلأن جانب ا   -٦

 ٢٠١٨/٢٠١٩القروض المطلوب سدادها خالل الـسنة الماليـة         
د يتعـين  كانت قروضاً محلية أو خارجية،  وفى هذا الـصد  أسواء  

 على الموازنة   حقيقياً ئاًاإلشارة إلى أن سداد القروض ال يشكل عب       
حيث ال يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل فـى حقيقتـه            

لتزاماتها، إ لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصاً من          إهالك
 العجـز   حتـساب إضمن  ومن ثم فإن سداد هذه القروض ال يدخل         

 . العامة للدولةز الكلى للموازنةالنقدى أو العج
 

 اإليـرادات    يشتمل على كل مـن     ىوالذ(ن جانب الموارد العامة     أ -٧
 مليـار   ٧١٥  نحـو  يتضمن) أيضاً مصادر التمويل  و  للدولة العامة

 . وإصدار األوراق الماليةقتراضإلاجنيه تمثل 

٧



 

 
 

 
 

ة  وفقاً لمشروع موازنة الـسن      للدولة ستخدامات الموازنة العامة  إتبلغ  
 .مليار جنيه ١،٧٢٥نحو  ٢٠١٨/٢٠١٩المالية 

 
 :ستخدامات إىل ثالث مكونات أساسية وهىإلوتقسم هذه ا

 
 :صروفات امل •

 
 المصروفات المرتبطة بأداء النـشاط المباشـر لوحـدات          ىتتمثل ف و

وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من أجور ومـستلزمات           
صـول غيـر    األشراء   إلى باإلضافة  أخرى وفوائد ودعم ومصروفات عامة   

 ."ستثماراتإلا"مالية ال
 

 بموازنـة  مليار جنيه مقارنة     ١،٤٢٤ نحو وقد قدر لهذه المصروفات   
 مليار جنيه ومن    ١،٢٠٧ ة نحو  والبالغ ٢٠١٧/٢٠١٨ الحاليةلسنة المالية   ا

 ٢١٧  نحو  تبلغ  المعروض  فى تقديرات مشــروع الموازنة    الزيادةثم فإن   
 .١٨  قدرهزيادةدل يه بمعمليار جن

 : للدولةستخدامات املوازنة العامةإ) ب(
 

٨



 

 :حيازة األصول املالية  •
 

قتصادية والـشركات   إلوتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات ا      
 .ختالالت التمويلية فى تلك الجهاتإلفى شكل قروض ومساهمات لمعالجة ا

 
 فى مشروع الموازنة العامة  مليار جنيه٢٥وقد قدر لهذه الحيازة نحو 

 مقارنـة بموازنـة الـسنة الماليـة الحاليـة          ٢٠١٨/٢٠١٩ للسنة المالية 
 مليـار   ٨ نحـو  اقدرهبزيادة    مليار جنيه  ١٧ ة نحو والبالغ ٢٠١٧/٢٠١٨
 .جنيـه
 

 :سداد القروض  •
 

وتتمثل فى أقساط وإهالك القروض المحلية والخارجية وفقاً لمواعيـد          
 .إلستحقاق المحددة لهاا

 
 للـسنة الماليـة   مـة   مـشروع الموازنـة العا    بوتقدر هذه األقـساط     

بموازنـة  مليار جنيـه     ٢٦٥ مليار جنيه مقابل     ٢٧٦بنحو   ٢٠١٨/٢٠١٩
 . مليار جنيـه١١  مبلغا قدرهبزيادة ٢٠١٧/٢٠١٨لسنة المالية الحالية ا

 
 شروع املوازنـةمبـستخدامات إل توزيع ا)٢( رقم التاىلويوضح اجلدول 

 .السابقةختلفة فى إطار املكونات  على أبوابه املالعامة للدولة

٩



موازنةمشروع موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

١- املصروفات  :
٢٦٦،٠٩٠٢٣٩،٩٥٥٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨● االجور وتعویضات العاملین

٦٠،١٢٤٥٢،٠٦٥٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦● شراء الســـلع والخدمــــات

٥٤١،٣٠٥٣٨٠،٩٨٦٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨● الفوائــد 

٣٣٢،٢٩١٣٣٢،٧٢٧٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩● الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٧٥،٦٩٩٦٥،٩٧٢٦١،٥١٧٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩● المصروفات االخرى

١٤٨،٥١٢١٣٥،٤٣١١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠● شراء االصول غیر المالیة (االستثمارات)

١،٤٢٤،٠٢٠١،٢٠٧،١٣٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠مجلة (١)

٢- حيازة األصول املالية احمللية واألجنبية :

٢٤،٣٧٠١٦،٣١٧١٢،٠١٤١٩،٠٥٥١٣،٧٦٢● اإلقراض والمساھمات وحقوق الملكیة

٢٥٠٢٥٠٠١،٦٧٩٠● مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة

٢٤،٦٢٠١٦،٥٦٧١٢،٠١٤٢٠،٧٣٤١٣،٧٦٢مجلة (٢)

٣- سداد القروض :

٢٧٦،٠٤٣٢٦٥،٣٩١٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦● سداد القروض المحلیة واألجنبیة

١،٧٢٤،٦٨٣١،٤٨٩،٠٩٥١،٣١٧،٧١٨١،٠٨٨،٧٢٤٩٨٣،٥٧٨إجمالى عام 

فعليــــات
البيـان

(بالمليون جنيه)

جدول رقم (٢)
توزیع اإلستخدامات على أبواب الموازنة 

٢٠١٥/٢٠١٤ - ٢٠١٩/٢٠١٨

١٠



 

 
 

 

 وفقاً لمشروع موازنة السنة المالية       للدولة تبلغ موارد الموازنة العامة   
 . مليار جنيه١،٧٢٥نحو  ٢٠١٨/٢٠١٩

 
 :وتقسم هذه املوارد إىل ثالث مكونات أساسية وهى 

 :اإليرادات •

 تتحقق من عمليات التشغيل وأداء النـشاط        ىالت اإليرادات   ىتتمثل ف و
ر عن طريق الوحدات واألجهزة الداخلة فى الموازنـة         المباشر وغير المباش  

اإليرادات الضريبية بأنواعهـا المختلفـة مـن        على  مل  تالعامة للدولة، وتش  
 والضرائب الجمركيـة، كمـا      القيمة المضافة ضرائب على الدخول وضرائب     

تشمل المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك اإليرادات األخرى المحققة    
 .اةدالمؤاألرباح وإيرادات الخدمات من الفوائض و

 
 المعروض بنحو    للدولة  العامة مشروع الموازنة بوقد قدرت اإليرادات    

 الحاليـة الماليـة   لـسنة   اموازنـة   ب وإذا ما قورن ذلـك       ،مليار جنيه  ٩٨٩
 فـى تقـديرات     الزيـادة فإن   جنيه  مليار ٨٣٥  نحو  والبالغ ٢٠١٧/٢٠١٨

  قـدره  زيادةمليار جنيه بمعدل     ١٥٤  نحو بلغت  المعروض مشروع الموازنة 
١٨,٤. 

  : للدولة املوازنة العامةموارد) جـ(
 

١١



 

 

  :املتحصالت من احليازة  •
 ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة         ىفتمثل  تو
   .ن طرح أسهم حقوق الملكية للبيع والمتحصالت مالعامة

لسنة المالية  ل  العامة للدولة  موازنةالمشروع  بوتقدر هذه المتحصالت    
ـ اموازنـة    وإذا ما قورن ذلك ب     ار جنيه،  ملي ٢١بنحو   ٢٠١٨/٢٠١٩ سنة ل

 فـى   الزيادةفإن    مليار جنيه  ١٧  نحو والبالغ ٢٠١٧/٢٠١٨ المالية الحالية 
 زيـادة  مليار جنيه بمعدل     ٤  نحو تقديرات مشروع الموازنة المعروض تبلغ    

 . ٢٣,٥ قدره
  

  :مصادر التمويل  •
الموازنـة  حتياجات التمويلية الالزمة لتغطية كل من عجـز         إلوتمثل ا 

وتغطية أقـساط وإهـالك   ) الفرق بين المصروفات واإليرادات   (للدولة  العامة  
 .القروض المطلوب سدادها

  
 للـسنة    للدولـة  شروع الموازنة العامة  ويقدر حجم مصادر التمويل بم    

مليار جنيـه   ٦٣٧ مليار جنيه مقابل نحو  ٧١٥بنحو   ٢٠١٨/٢٠١٩المالية  
مليـار   ٧٨ نحو   ا قدره بزيادة ىأ،  ٢٠١٧/٢٠١٨  الحالية  السنة المالية  ىف

 .١٢,٢   قدرهزيادةجنيه بمعدل 

١٢



 

 لألثر على الدين هـو مـا يـسمى بـصافى            ىالحقيقن القياس   أ كما 
 مليار جنيـه    ٤٣٩مشروع الموازنة المعروض نحو     ب يبلغ   ىوالذاإلقتراض  

مليـار   ٣٧١قدره   ٢٠١٧/٢٠١٨ السنة المالية الحالية     موازنةبربط  مقابل  
  .١٨,٣  قدره بمعدل زيادةمليار جنيه ٦٨  نحودة قدرهاجنيه بزيا

 
 العامـة شروع املوازنةمبتوزيع املوارد ) ٣( رقم التاىلويوضح اجلدول 

 ٠ على أبوابه املختلفة فى إطار املكونات السابق اإلشارة إليها للدولة
 
 

 
  

١٣



موازنةمشروع موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

١- االيرادات:
٧٧٠،٢٨٠٦٠٣،٩١٨٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧● الضرائب

١،١٤١١،١٤٣١٧،٦٨٣٣،٥٤٣٢٥،٤٣٧● المنح

٢١٧،٧٦٧٢٢٩،٥٦١١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧● اإلیرادات األخرى

٩٨٩،١٨٨٨٣٤،٦٢٢٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨٤٦٥،٢٤١مجلة (١)

٢- املتحصالت من احليازة :
٢٠،٦٠٨١٧،٧٢٥٥،١٨٢٥،٩١٥٢،٤٤٠● المتحصالت من اإلقراض ومبیعات األصول المالیة

٢٠،٦٠٨١٧،٧٢٥٥،١٨٢٥،٩١٥٢،٤٤٠مجلة (٢)

٣- مصادر التمويل :

● اإلقتراض وإصدار األوراق المالیة
٧١٤،٨٨٧٦٣٦،٧٤٨٦٥٣،٣٥٣٥٩١،٣٢١٥١٥،٨٩٧    من أذون وسندات وغیرھا

١،٧٢٤،٦٨٣١،٤٨٩،٠٩٥١،٣١٧،٧١٨١،٠٨٨،٧٢٤٩٨٣،٥٧٨إجمالى عام 

فعليــــات
البيـان

(بالمليون جنيه)

جدول رقم (٣)
توزیع الموارد على أبواب الموازنة 
٢٠١٥/٢٠١٤ - ٢٠١٩/٢٠١٨

١٤



 

 
    

 
 

 املالحق اإلحصائية
 ملشروع املوازنة العامة للدولة

 
 

  مالحق أساسـية   أربعةل هذا الجزء المالحق اإلحصائيـة؛ وهى       ويتناو
 :ىموضحه على النحو التال

 
 امللحق األول

 
سـتخدامات الموازنـة    امـوارد و  لويعرض التوزيع التفصيلى     :

  .قتصادىإل اللتصنيف وفقاً  للدولةالعامة
 

 امللحق الثانى
 

سـتخدامات الموازنـة    امـوارد و  لويعرض التوزيع التفصيلى     :
  .اإلدارىللتصنيف وفقاً للدولة لعامة ا
 

 .الوظيفىالتصنيف ويعرض أهم مكونات  : امللحق الثالث
 

 .الوظيفىللتصنيف  وفقاويعرض المصروفات  : امللحق الرابع
 

 

 ىالثاناجلزء 
 

١٥



 

 

١٦



 

 

 
 امللحق األول
 صيلى التوزيع التف

  املوازنة العامة للدولة مشروعستخدامات و إواردمل
 قتصادىإل اللتصنيفًوفقا 

١٧



١٨



 
 

 
 البيــــــــــان

 رقم
 اجلدول

 رقم
 الصفحة

 ٢١ ١ الصورة اإلجمالية 

   :املـــــــــــــــوارد
 ٢٢ ٢ )الضرائــــب (الباب األول

 ٢٧     ٣  )المنــــــح (الباب الثانى

 ٢٨ ٤  )اإليرادات األخرى (لباب الثالثا

 ٣١ ٥  )صول الماليةمتحصالت اإلقراض ومبيعات األ(الباب الرابع 

 ٣٢ ٦  )قتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهمإلا (الباب الخامس

   :اإلستخدامـــــات
 ٣٣ ٧    )لعامليناألجور وتعويضات ا (الباب األول

 ٣٧ ٨   )شراء السلع والخدمات (الباب الثانى

 ٤١ ٩  )الفوائد (الباب الثالث

 ٤٢ ١٠ )جتماعيةإلوالمزايا االدعم والمنح  (الباب الرابع

 ٤٤ ١١  )المصروفات األخرى (الباب الخامس

 ٤٥ ١٢  )"ستثماراتإلا"شراء األصول غير المالية  (الباب السادس

 ٤٧ ١٣     )حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية (الباب السابع

 ٤٨ ١٤  ) المحلية واألجنبيةسداد القروض (الباب الثامن
 

 جداول امللحق األول
 

   

١٩



٢٠



 

مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٩٨٩،١٨٨٨٣٤،٦٢٢٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨٤٦٥،٢٤١# االيرادات

١٧٧٠،٢٨٠٦٠٣،٩١٨٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧ ـ الضـــــرائب
٢١،١٤١١،١٤٣١٧،٦٨٣٣،٥٤٣٢٥،٤٣٧ ـ المنــح

٣٢١٧،٧٦٧٢٢٩،٥٦١١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧ ـ االيرادات االخرى
١،٤٢٤،٠٢٠١،٢٠٧،١٣٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠# المصروفات

١٢٦٦،٠٩٠٢٣٩،٩٥٥٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨ ـ االجور والتعويضات للعاملين
٢٦٠،١٢٤٥٢،٠٦٥٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦ ـ شراء السلع والخدمات

٣٥٤١،٣٠٥٣٨٠،٩٨٦٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨ ـ الفوائد
٤٣٣٢،٢٩١٣٣٢،٧٢٧٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩ ـ الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٧٥،٦٩٩٦٥،٩٧٢٦١،٥١٧٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩ ـ المصروفات األخرى
٦١٤٨،٥١٢١٣٥،٤٣١١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠ ـ شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

٤٣٤،٨٣٢٣٧٢،٥١٦٣٧٢،٧٥٧٣٢٦،٣٥٩٢٦٨،١٠٩العجز ( الفائض ) نقدى
٦،٨٣٣١٣،١٣٩١١،٣٢١-٣،٧٦٢١،٤٠٨# صافى حيازة االصول المالية

٤٢٠،٦٠٨١٧،٧٢٥٥،١٨٢٥،٩١٥٢،٤٤٠ ـ متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون حصيلة الخصخصة
٧٢٤،٣٧٠١٦،٣١٧١٢،٠١٤١٩،٠٥٥١٣،٧٦٢ ـ حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة

٤٣٨،٥٩٤٣٧١،١٠٨٣٧٩،٥٩٠٣٣٩،٤٩٩٢٧٩،٤٣٠العجز الكلى
٤٣٨،٨٤٤٣٧١،٣٥٨٣٧٩،٥٩٠٣٤١،١٧٨٢٧٩،٤٣٠# صافى األقتراض 

٥٧١٤،٨٨٧٦٣٦،٧٤٨٦٥٣،٣٥٣٥٩١،٣٢١٥١٥،٨٩٧ ـ األقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٨٢٧٦،٠٤٣٢٦٥،٣٩١٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦ ـ سداد القروض المحلية واألجنبية

٠-٠١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠# صافى حصيلة الخصخصة
٥،٢٥٠،٩٧٨٤،١٠٦،٩٨٥٣،٤٧٦،١٧٤٢،٧٠٨،٥٠٠٢،٤٢٩،٨٠٠∆ الناتج المحلى االجمالى

١٩,١٪١٨,١٪١٩,٠٪٢٠,٣٪١٨,٨٪∆ نسبة اإليرادات الى الناتج المحلى 

٣٠,٢٪٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٩,٤٪٢٧,١٪∆ نسبة المصروفات الى الناتج المحلى 

١١,٠٪١٢,٠٪١٠,٧٪٩,١٪٨,٣٪∆ نسبة العجز ( فائض ) النقدى الى الناتج المحلى 

١١,٥٪١٢,٥٪١٠,٩٪٩,٠٪٨,٤٪∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى 

٣,٦٪٣,٥٪١,٨٪٠,٢٪-٢,٠٪- ∆ نسبة العجزاألولى الى الناتج المحلى 

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (١) الصورة اإلمجاليـــــة
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤
باملليون جنيه

٢١



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
١٧٧٠،٢٨٠٦٠٣،٩١٨٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧- الضـــــرائب

  = الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب 
٢٥٣،١٩٧٢٠٩،٣٩٨١٦٦،٨٩٧١٤٤،٧٤٣١٢٩،٨١٨الرأسمالية

٤٩،٩٠٠٣٧،٣٥٤٣٧،٩٦٤٣٢،٠٣١٢٦،٨٠١* الضرائب على الدخول من التوظف
x٤٥،٥٠٠٣٢،٤٠٩٣٤،١٨٩٢٨،٠٩٨٢٣،٨٠٣ الضرائب على المرتبات المحلیة

x٤،٤٠٠٤،٩٤٥٣،٧٧٦٣،٩٣٣٢،٩٩٨ ضرائب الدمغة على الرواتب
٣١،٨٠٣٢٥،٣٩٥١٢،٦٦٦٩،٩٨٢١١،١٣٤* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

x٢،٦٠٠١،٧٩١١،١٥٤٧٣١٥٤٤ الضرائب على المھن غیر التجاریة
x٢٩،٢٠٠٢٣،٦٠٠١١،٥٠٨٩،٢٤٧١٠،٥٨٩ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x ضرائب على الفائدة من السندات ( رؤوس 

٣٤٣٤٢أموال منقولة )
x٠٠٠١٠ الضریبة العامة على الدخل

٣،٢٩٢٣،٧٠٣٣٨٤٣٤٣٢٧٩* الضرائب على االرباح الرأسمالية
x٧٩٢٧٠١٣٨٤٣٤٣٢٧٩ ضریبة الثروة العقاریة

x١،٧٠٠٢،٢٠٠٠٠٠ ضریبة توزیعات األرباح
x ضریبة على إعادة التقییم بما فى ذلك حاالت 

٨٠٠٨٠٢٠٠٠االندماج والتقسیم واالستحواذ
١٦٨،٢٠٢١٤٢،٩٤٦١١٥،٨٨٣١٠٢،٣٨٧٩١،٦٠٣* الضريبة على ارباح شركات االموال

x٤٧،٢٤٠٤٤،١٧٩٤٢،٤٦٤٣٧،٣١٣٣٦،٠٠٠ من ھیئة البترول والشریك االجنبى
x٣٤،٠٧١٣٠،١٥٠٢٢،٣٠٠١٤،٩٠٣١٣،٤٠٠ من قناة السویس
x٠٣،٤٤٤٣،٨٦٠١٣،٢٤٥٣،٦٩١ من البنك المركزى

x٨٦،٨٩١٦٥،١٧٣٤٧،٢٥٩٣٦،٩٢٦٣٨،٥١٢ باقى الشركات
٧٢،٠١٨٥٠،٢٨٥٣٦،٥٣٩٢٧،٩٩٠٢١،١٠٧  = الضرائب على الممتلكات

٥،٤٨١٣،٩٠٦٢،٠٥٥١،١٧٢٦٣٧* ضرائب دوريه على الممتلكات
x٢٨١٢٥٦٢٢٣٢٠٣١٨٦ ضریبة االراضى
x٥،٢٠٠٣،٦٥٠١،٨٣٢٩٦٩٤٥١ ضریبة المبانى

* ضرائب على العمليات المالية التجارية 
٦٠،٨٨٧٤٠،٣٣٨٣١،٩٩٧٢٤،٠٧١١٧،٦٢٩والرأسمالية

x١،٣١٧١،٢٠٥١،١٣٤١،٠٠٢٩٤٧ رسوم نقل الملكیة
x٥٩،٥٧٠٣٩،١٣٣٣٠،٨٦٤٢٣،٠٦٩١٦،٦٨٢ ضرائب على عوائد االذون والسندات

٥،٦٥٠٦،٠٤١٢،٤٨٧٢،٧٤٧٢،٨٤١* ضرائب ورسوم على السيارات
x٣،٣٤٤٣،٩٠٣٦٢٣١،٢٥٥١،٤٠١ رسوم تنمیة على تسییر السیارات

x رسوم تنمیة على السیارات الجدیدة المنتجة محلیًا 
  وجمیع السیارات المستوردة من الخارج

١،٨٠٠١،٧٣٤١،٤٦٦١،١٤٣١،٠٩٢

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٢٢



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

x ضرائب ورسوم ذات صفة محلیة على 

٣٩٩٣٥٦٣٢٦٣١٧٣٣١السیارات
x ضرائب على السیارات الخاصة ( تضامن 

١٠٧٤٨٧٢٣٢١٨إجتماعى )
٣٦٨،٨٧٣٢٩١،٠٥٥٢٠٨،٦٢٤١٤٠،٥٢٥١٢٢،٩٢٩  = الضرائب على السلع والخدمات
١٧٨،١٤٨١٣٢،٥٠٠٩٤،٣٨٤٥٧،٤٥٤٥٣،٤٢٥* الضريبة على القيمة المضافة

x٥٩،١٩٤٤٦،٥٠٠٣٢،٦٩٠٢١،١٠٢١٨،٤١٥ على السلع المحلیة
x١١٨،٩٥٤٨٦،٠٠٠٦١،٦٩٤٣٦،٣٥٢٣٥،٠١٠ على البضائع المستوردة

٤٣،٥٠٧٣٠،٠٠٠١٨،١٣٩١٤،٠٧٢١٢،٠٩٨* ضريبة القيمة المضافة على الخدمات
x  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم 

٩،٣٠٥٦،٠٠٠٣،٠٦١٢،١٥٧٢،٣٣٤السیاحیة
x٢٢،٦٤٢١٣،٠٠٠٩،٥٦٣٦،٨٤٥٤،٨٤٤  خدمات التشغیل للغیر

x٨،٥٨٩٩،٠٠٠٤،٥٩٩٤،٥٥٩٤،٣٩٣ خدمات االتصاالت الدولیة والمحلیة
x٢،٩٧١٢،٠٠٠٩١٦٥١٢٥٢٧ خدمات أخرى

٩٦،٨٧١٨٩،٦٠٤٧٠،٥٣٣٤٨،١٢٥٣٩،٧٥٠* ضرائب على سلع جدول رقم "١" محلية
x١٢٧١٩٣٦٧٣٨ السكر

x١،٤٣٤١،٥٠٠٦٠٨٠٠ میاه غازیھ
x٨٨١١،٥٠٠٧٥٠٦١٣٤٩٩ بیره

x٥٦،٩٥٠٥٤،٢٠٠٣٥،٠٥١٣٣،٢٩١٢٦،٢٦٤  تبغ وسجائر
x٢١،٤٠٣١٩،٠٠٠٣٣،٠٧٢١٣،١٨١١٢،٠٠٤  منتجات بترولیة

x١٤٦٢٠٠١٣٧١٤١١٧٩  الكحول
x٤٧٠٦٧٥٤٠٠٧٠٩٦٤١  االدویة

x٦١١٢٠٥٧١٨١٦  زیوت طعام نباتیھ
x٣١١٣٥٠٢٧٣١٠٣٦٥  زیوت وشحوم

x١٠٢١٨٠٩٢٠٤٥  اسمنت
x  الجعة (البیرة) الكحولیة (ضریبة جدول 

+ضریبة قیمة مضافة )
١٥٠١٠٠٠٠٠

x محضرات عطور أو تطریة أو تجمیل 
ومنتجات معدة للعنایة بالجلد أو الشعر (ضریبة 

جدول +ضریبة قیمة مضافة )
٣٣٠١٥١٠٠٠

x المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق 
٥٢٠١٩٠٠٠٠والحلوى من عجین عدا الخبز بجمیع أنواعھ

x٦٠٠٤٠٠٠٠٠ البطاطس المصنعة (الشیبس وإبدالھ)
x٥٢٠٣٠٠٠٠٠ األسمدة والمبیدات الزراعیة

x٣٩٠٨٠٠٠٠ الجبس

٢٣



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

x الصابون والمنظفات الصناعیة لالستخدام 
١٣٠٧٥٠٠٠المنزلى

x التلیفزیونات (أكبر من ٣٢ بوصة ) ، 
الثالجات (أكبر من ١٦ قدم) ، الدیب فریز 

(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة )

٨٤٠٦٩٩٠٠٠
x أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة 

(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة )
١،٠٢٠٥٠٠٠٠٠

x سیارات خاصة لنقل األشخاص فى مالعب 

الجولف ، وسیارات مماثلة (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة )

١٠١٠٠٠٠
x سیارات ركوب حتى ١٦٠٠سم٣ أو ذات 

المحركات الدوارة فیما عدا المركبات ذات الثالث 
عجالت التى  تعمل بمحرك دراجة ناریة (ضریبة 

جدول +ضریبة قیمة مضافة )

٤٥٠٣٦٠٠٠٠

x سیارات ركوب سعة السلندرات ١٦٠١ حتى 

٢٠٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة ، 
وسیارات نقل البضائع واألشخاص معًا وسیارات 

الجیب وسیارات رحالت ومعسكرات مجھزة 
للمعیشة ومقطورات مجھزة للرحالت (ضریبة 

جدول +ضریبة قیمة مضافة )

٩٧٥٢٥٠٠٠٠

xسیارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 

٢٠٠٠ سم ٣ أو ذات المحركات الدوارة 
(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة )

٢٠٠١٣٠٠٠٠
x المقاوالت وأعمال التشیید والبناء (تورید 

٣،٣٠٠٣،٠٠٠٠٠٠وتركیب)
x النقل المكیف بین المحافظات ( أتوبیس – 

٢٠٢٥٠٠٠٠سكة حدید )
x  الخدمات المھنیة واالستشاریة عدا خدمات 

١٢٠٢٠٠٠٠٠الحرفیین
x اإلنتاج االعالمى والبرامجى ، واألفالم 
السینمائیة ، والتلیفزیونیة ، والتسجیلیة 
والوثائقیة وأعمال الدراما التلیفزیونیة ، 

واإلذاعة والمسرحیة

٢٦١١٤٠٠٠

x خدمات االتصاالت عن طریق شبكات المحمول 

(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة )
٥،٥٠٠٥،٠٠٠٠٠٠

١،٦٢٢٦٧٥٤١٥٣٩٦٢٥٩* ضرائب على سلع جدول رقم "١"  المستوردة
x٤٧١٣٥٥٣١٠٠٥٩  الشاى

x١،٥٧٤٥٠٠٣٦١٢٩٣١٩٩ تبغ وسجائر
x١١٠١٣٢ الكحول

٣،٧٣٤٢،٧٠٧١،٧٩٨٢،٣١١١،٣٨٢* الضرائب على الخدمات الخاصة
x ضرائب على تذاكر السفر للخارج ( تضامن 

١،٠٧٤٨٠٠٦٠٨٦١٦٢٨٦اجتماعى )
x رسم تنمیة على تذاكر السفر إلى الخارج 

١،٤٢٤٨٥٠٥٣٩٦٤٩٥٢٥الصادرة فى مصر بالعملة المحلیة
x٤١٣١٦٧١٤٥١٢٣١٠٧ ضریبة المالھى

x١٣٨٣٨٢١٧١٣٨ األتاوة على القمار

٢٤



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

x ایرادات غرامات وتعویضات قانون الضریبة 
١٨٩٨٧١٨٩٨٧١١٨على الدخل

x٤٩٦٧٦٥٢٩٦٧٦٤٣٠٦ مقابل التأخیر فى الضرائب
٢٢،٢١٣١٨،١٦٢١١،٠١٧٩،٧٠٧٧،٧٢١* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات )

x٢٥٦٢٠٥١٢٥٨٣١٢٢ الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة
x٩٤٧٧٦٠٤١٦٢٧٤٤٥٠ الدمغة على التأمین

x٣٣٢٨١٧١٨٢٠ الدمغة على المراھنات والیانصیب
x١،٣٨٠١،٥٧٢٤٩٣١٠٦٤٠ الدمغة على أعمال البورصة

x الدمغة على عقود اشتراكات المیاه والنور 
٩٥١٧٦٣٦١٢٦٨٨٤٥١والغاز والتلیفون

x الدمغة على استھالك الغاز والكھرباء 
١،٥٧٣١،٢٦٢١،١٧٠٢٥٩٧٤٧والبوتاجاز

x٦٦١٣٥٤٤٥٨٢٣٤٦٣٤ الدمغة على اإلعالنات
x٠٠٠٠١ الدمغة على بطاقات التموین

x٥٠٤٢١٧٢٨٣١ الدمغة على الشھادات واإلقرارات
x٢٦٤٢٢١١٤٦١٤٥٩٢ الدمغة على العقود وما فى حكمھا

x١٣٨١٣١٣٨١٣١٤٨ الدمغة على اإلیصاالت والمخالصات والفواتیر
x الدمغة على األعمال والمحررات المصرفیة 

٤،٣٩٧٣،٦٦٤٢،٢٤٨٢،٨٢١١،٤٣٩وما فى حكمھا
x٢٠٨٠٨٠٩ الدمغة على خدمات النقل

x١١،٣٥٤٩،٢٧٨٥،٦١٤٤،٨٣٣٢،٩٣٨ دمغة متنوعة
* رسم تنمية الموارد ( عدا ما يزيد على ١٨٠٠٠ 

٦،٧٩٩٤،٩٢٣١،٤١٩١،٩٤٧١،٨٦٧وعدا رسم التنميةعلى السيارات )
x٢١٠١٦٨٦٧١٢٧١٠٠ رسم تنمیة على جوازات السفر

x١٣١٣٢ رسم تنمیة على إقامة األجانب وما یتعلق بھا
x رسم تنمیة على طلب الحصول على الجنسیة 

١١٠٣٠المصریة
x١،١٧٧٩٨١٤٢٠٧٦٤٨١٤ رسم تنمیة على مغادرة البالد

x١،٠٦٢١٣٢١١ رسم تنمیة على رخص السالح
x رسم تنمیة على المحررات وباقى األوعیة 

٢١١٢١٠٩٢٢١٣١١١الخاضعة لضریبة الدمغة النوعیة
x رسم تنمیة على استخراج صور المحررات 

٢٢١٢١من مصلحة الشھر العقارى
x٢٢٢٤١٩٢١٢٦ رسم تنمیة على الشراء من األسواق الحرة

x رسم تنمیة على الحفالت والخدمات الترفیھیة  
٥٢٥٢١٤١٤٥٤٣التى تقام فى الفنادق والمحالت العامة السیاحیة

٢٥



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

x رسم تنمیة على الشالیھات والكباین واألكشاك 
١١١١١التى تقع فى المصایف والمشاتى أیا كان نوعھا

x٣،٢٧٣٢،٤٨٠٤٧٢٣١٥ رسم تنمیة على موارد أخرى
x٧٨٧١،٠٠٠٥٩٩٧٤٣٧٥٣ رسم تنمیة المحاجر

* ضرائب على استخدام السلع والترخيص 
١٥،٩٧٩١٢،٤٨٤١٠،٩١٩٦،٥١٢٦،٤٢٨باستخدامها وتأدية االنشطة

x٥،١٦٣٤،٥٦٠٣،٣٦٠٢،٠٥٨١،٩٤٥ االتاوة على قناة السویس
x٢٢١٠٠ االتاوة على استخدام الطریق النھرى

x٨٠٦١٧٧٦١٢٨ رسوم ترخیص العمل لالجانب
x٢٣٤٢١٠٢٣٣٢٠٧١٩٢ إیرادات ورسوم ذات صفة محلیة

x١،٠١٣١،٠٢٠٨٩٥١،٢٤٧٨٣١ المصروفات االداریة للعملیات االستیرادیة
x٤٣٨٥٤٤٨٠٤٢٢٥٦٥٤ رسوم العبور ( سومید )
x٤،٠٤٩٢،١٥٥٢،٢٦٨١،٢٨٣١،١٥٤ رسوم الموانى والمنائر

x٤،٣٨٢٣،٣٦٤٢،٨٤٥١،٠٥٦١،٢٩٥ رسوم االجراءات القنصلیة
x٢٠٢٠٧١٢ رسوم حلیج االقطان

x٢٣٩٢٢٠٢٥٨٢٠١١٦٦ رسوم على جوازات السفر
x٣٥٣٣٢٠١٦٤١٦٧١٥٢ رسوم تصاریح العمل

x٨٨٩٧٨ رسوم تحقیق الشخصیة
٤٥،٣٢٨٣٦،٤١٤٣٤،٢٥٥٢٨،٠٩١٢١،٨٦٧  = ضرائب التجارة الدولية
٤٤،٤٥٢٣٥،٥٢٠٣٣،٤١١٢٧،٥٣٤٢١،٤٦٠* ضرائب على الواردات

x٤٣،٦٣٣٣٤،٧٤٤٣٢،٧٧٧٢٦،٩٣٣٢٠،٩٥٥ ضرائب جمركیة قیمیة
x٨١٩٧٧٦٦٣٤٦٠١٥٠٦ ضرائب جمركیة على السجائر والتبغ والدخان

٨٧٦٨٩٤٨٤٤٥٥٧٤٠٧* ضرائب على التجارة الدولية أخرى
x٣٨٦٥٣٦٢٥٨٢١٦١٨٠ الضرائب على الصادر

x٤٢٦٣٠٢٤٢٦٣٠٢١٩٣ ایرادات الغرامات
x٦٤٥٦١٦٠٤٠٣٣ ایرادات المضبوطات

٣٠،٨٦٤١٦،٧٦٦١٥،٦٩١١٠،٩٦٦١٠،٢٣٥  = ضرائب أخرى
٣٠،٨٦٤١٦،٧٦٦١٥،٦٩١١٠،٩٦٦١٠،٢٣٥* على االعمال التجارية

x ایرادات رؤوس أموال منقولة من البنك 
٣٠،٨٦٤١٦،٧٦٥١٥،٦٩١١٠،٩٦٥١٠،٢٢٨المركزى

x٠١٠١٨ ایرادات رؤوس أموال منقولة من جھات اخرى

٢٦



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٢١،١٤١١،١٤٣١٧،٦٨٣٣،٥٤٣٢٥،٤٣٧- المنح

٧٥٠٨٠٣١٧،٠٤٠٣،٢٣٦٢٤،٩٤٢  = منح من حكومات أجنبية
٣٢٨٣١٤٢٨٥٢،٥٤٠٢٤،٠٩٠* جارية

x٣٢٨٣١٤٢٨٥٢،٥٤٠٢٤،٠٩٠ أخرى
٤٢٢٤٨٩١٦،٧٥٥٦٩٦٨٥١* رأسمالية

x٤٢٢٤٨٩١٦،٧٥٥٦٩٦٨٥١ لتمویل األستثمارات
٣٣١٢٥٨٣٥٤١٦٩٣٠١  = منح من منظمات دولية

٠٠١٦٨٩٥* جارية
x٠٠١٦٨٩٥ أخرى
٣٣١٢٥٨٣٣٨١٦١٢٠٦* رأسمالية

x٣٣١٢٥٨٣٣٨١٦١٢٠٦ لتمویل األستثمارات
٥٩٨٢٢٨٩١٣٧١٩٤  = منح من جهات حكومية

٣٩٣٦٦٧٧٦٤١* جارية
x٣٩٣٦٦٧٧٦٤١ أخرى
٢٠٤٧٢٢٢٦٢١٥٣* رأسمالية

x٢٠٤٧٢٢٢٦٢١٥٣ لتمویل األستثمارات

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٣) املوارد
الباب الثانى املنح 

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٢٧



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٣٢١٧،٧٦٧٢٢٩،٥٦١١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧- اإليرادات األخرى

١٠٠،٧٢٦١٠٢،٢٨٧٩١،١٤١٦٩،٤٥٢٨١،٤٦٣  = عوائد الملكية
٣،٧٢٢٣،٢٣٢٤،٢٦٣٩٦٨٣،٤٥٣* الفوائد المحصلة
x٣٣٣٢٣ على السندات
x٤٤٤٤١٢ على اإلقراض

x على إعادة اإلقراض (تشمل فوائد 

القروض الخارجیة المعاد أقراضھا من 
الخزانة العامة)

٣،٦٢٠٣،٠٦٩٤،٢٠٢٨١٦٣،٣٥٠

x٩٥١٥٥٥٢١٤٥٨٩ فوائد دائنة
x١١٢١٠ أخرى

٨٠،٥٧٩٨٨،٠٦٤٧١،١٢٢٦٣،٥٦٥٧١،٥٧١* أرباح األسهم
x٢٣٢٣٢١٦٣٤ شركات القطاع الخاص

x٧،٣٩٤٥،٠٢١١٠،٩٨٩٧،٨٢٠١٠،٠٩٣ الھیئات األقتصادیة
x٠١٠،٩٧٦١٩،٤٢٧٢٩،٤٦٢١٣،٤١٧ البنك المركزى

x٦،٨٧٦٨،٤٣٢٢،٥٠٦١،١٤٥١،٠٧٠ شركات القطاع العام
x٨،١٥٠٣،١٧٣٢،٧٢٢٢،٢٧٢٢،١٩١ شركات قطاع األعمال العام

x٢٥،٠٧٣٢٨،٩١٢٥،٩٤٤٧،٨٢٠٢٥،٤١٤ ھیئة البترول
x٣٢،٩٦٠٣١،٤٢٣٢٩،٣٨١١٤،٧٥٥١٩،٢١٤ قناة السویس

x١٠٤١٠٤١٥٠٢٧٦١٣٧ أرباح أوراق مالیة
١٦،١٢٥١٠،٦٩٠٨،٥٧٠٤،٨٤٤٦،٣١١* عائد اإليجارات

x١٤،٢٤٨٨،٦١٠٧،٣٧٢٤،١٣٩٥،٩٦٤ اتاوة البترول
x٢١٤١٦٠٢٤٦١٨٦١١٣ إیجار أراضى حكومیة

x١،٢٤٣١،٥٥٥٦٤٩٣٨٨١٢٨ إیرادات المناجم
x٢٠١٤١٣١٣٥ إیرادات المرافق التى تدیرھا المحلیات

x٤٠٠٣٥٠٢٩٠١١٨١٠٢ أتاوة الذھب
٣٠٠٣٠٠٧،١٨٧٧٤١٢٨* عوائد ملكية أخرى

x٣٠٠٣٠٠٦٢٠٢٠٥١٢٨ مقابل رخصة االسمنت - الحدید
٠-x٠٠٦،٥٦٧١٣١ رخصة الجیل الرابع للمحمول

٤٧،٠٢٤٣٧،٤٦٣٣٨،٠٥٨٢٩،٠٥٢٢٦،٤٥٧  =  حصيلة بيع السلع والخدمات
٤٦،٩٧٩٣٧،٤٢٠٣٨،٠٣١٢٩،٠٠٧٢٦،٤١٦* إيرادات الخدمات

x رسوم قضائیة وغرامات (خدمات العدالة 
٣،٥٦٣٢،٤٠٥٢،٥٢٢١،٩٩١١،٧٣٢عدا  رسوم نقل الملكیة)

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٢٨



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

x١٩١١٧٥١٧٥١٦٤٢٣٨ رسوم قید وتسجیل ورقابة واشراف
-x١٦٠١٥٠١٩٤٢٧٤٣٧ الخدمات الجمركیة
x٢٠٣١٩٧١٤٤١٥٥١٣٨ الخدمات الزراعیة
x٧٦٢٢٦٢٦٣٢٥٧٢١٦ الخدمات التعلیمیة
x١٧٩٣٨٩١٢٨٨٣ الخدمات الصحیة
x٢١١٩٩٩٦ الخدمات الثقافیة

x٥١١٦٨٦ خدمات االسكان والتعمیر
x١،١٦٥١،٠٨٠٢٤٢٢٢٨٤٢١ الخدمات االجتماعیة
x٠٢١٢٥١ الخدمات التموینیة

x١٥٣٦٢٦٢١٢٣ خدمات القوى العاملة
x٢٠٠٧٨٩٤٧٤٣٣٣ خدمات الطرق والمواصالت
x١٤١٥١٤١٢١١ خدمات الشباب والریاضة

x٤٦٧٥٣ الخدمات البیطریة
x١١٠٠٢ الخدمات السیاحیة

x١،٠٣٦٧٢٣٥٩٤٤٤٦٣٠١ مبیعات بضائع
x٤٨٩٤٧٢٣٠٥٢٧٣٣٠٦ ایرادات المشروعات االنتاجیة

x٢٢٠٢١٣١٥٤١١٥٩٩ ایجار المرافق العامة
x١٧١١٢٧١٥٣١١٠١٠٥ ایجار المبانى الحكومیة

x٠٠١٠١ مقابل االشراف واالدارة على الشركات
x٤٣٧١٤١ ارباح تشغیل العملة التذكاریة

x موارد جاریة من الصنادیق والحسابات 
٣١،٩٨٤٢٤،٢٠٣٢٦،٢٢٣١٩،٦٢٧١٧،٧٩٧الخاصة

x١،٠٥٥١،٠٥١٥٩٣٥٣٩٥١٤ المحصل مقابل تأدیة خدمات
x مقابل تأدیة اعمال بعض المصالح 

١٠٥١٠٥٧للمصالح االخرى
x٢٣٢٤٢١١٨٢٣ ایرادات البرامج التدریبیة

x١٦١١٢٨٧٢١٦ عمولة تحصیل
x١،٣٣٧٣٨٦١،٨٢٥١،٤٨٤١،١٢٩ أخرى

x  حصیلة وزارة المالیة من إجمالى إیرادات 

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٤،٣٦٨٣،٠٠٢٣،٢٤٠الصنادیق والحسابات الخاصة
٤٥٤٣٢٨٤٥٤١* إيرادات بيع السلع

x٤٥٤٣٢٨٤٥٤١  حصیلة بیع المخزون السلعى
١،٤٢٦١،٢٩٦١،٩٦٨١،٣٨١٨٤١  =  تعويضات وغرامات

٢٩



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

١،٤٢٦١،٢٩٦١،٩٦٨١،٣٨١٨٤١* غرامات العقوبات والمصادرات
x٠٠٦٢٥٠٢ ایرادات النقد المصادر

x٢٣١٢٢٦٢٢٣ حصیلة االموال المستردة
x التعویضات الناتجة عن المخالفات 

٢٥٠٢٠٠٢٧٩٢٥٣١٠٠االستیرادیة
x تعویضات عن الممارسات الضارة فى 

١٥٠١٠٠١٧١٥٧٩٣التجارة الدولیة
x٠٠٠١٠ حصیلة صندوق الغرامات والجزاءات

x٧٤٩٧٤٤٧٠٩٨٠٨٥٦٦ حصیلة الغرامات
x٢٥٣٢٤٠١٥٩٢٤٣٧٧ أخرى

١،٢٥٢١،٠٧٩٢،٩٥٦١،٤٥٥٩٠١  =  التحويالت االختيارية
١،٢٥٢١،٠٧٩٢،٠٩٠٥٨٤٣٧٩* جـــارية

x١١٠٠٠ فائض لجنة المساعدات
x١،٢٥١١،٠٧٨٢،٠٩٠٥٨٤٣٧٩ ایرادات انشطة مختلفة

٠٠٨٦٦٨٧٠٥٢٣* رأسـمالية
x  مساعدات وتبرعات محلیة لتمویل 

٠٠٨٣٥٨٥٥٤٨٠األستثمارات
x  مساعدات وتبرعات أجنبیة لتمویل 

٠٠٣١١٥٤٣األستثمارات
٦٧،٣٤٠٨٧،٤٣٦٤٥،٣٧١٣٤،٢٩٠٢٤،١٨٣  =  ايرادات متنوعة

١٩،٠١٣١٢،٠٨٦١٨،٠٨٠١٨،٠٩٦٩،٩١٣* جــارية
x مبالغ معاله دائنة مضت علیھا المدة 

٦٠٤١٧١٢،٠٧٣٢،٠٠٢٨٨٨القانونیة
x٣٥٠٣٩١١،٢١٨٤،٦٨١١،١٢٨ ایرادات سنوات سابقة

x٨٥٩٢١٧ مقابل اشتراك العاملین بالسیارات
x٠٩٠١٠٣٩٤٧٢ ایرادات اسواق

x٠٨٤١٣٧ اایرادات غرامات المبانى
x١٨،٠٥١١١،٤٢٠١٤،٦٧٣١١،٢٨٥٧،٨١٠ ایرادات أخرى مختلفة

٤٨،٣٢٦٧٥،٣٥١٢٧،٢٩٠١٦،١٩٤١٤،٢٧٠* رأسمــالية
x نقص الرصید المدین للدفعات المقدمة  

٠٠٨،٤٨٧٧،٤٣٠٥،٠٩٩لتمویل األستثمارات
x موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل 

٣٧،٧٣٨٤٤،٦١٨١٧،٩٢٩٧،٨٧٨٤،٩٩٢األستثمارات
x٣٢٠١٠،٤٤٦٣٥٧٣٧٠٦٦٠ حصیلة بیع أصول غیر انتاجیة (أراضى)

x حصیلة بیع أصول انتاجیة (مساكن 

٤٤١١٢٥وسیارات وغیرھا)
x١٠،٢٦٥٢٠،٢٨٣٥٠٧٥١٣٣،٥١٤ ایرادات رأسمالیة أخرى

٣٠



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٤-متحصالت االقراض ومبيعات االصول 

٢٠،٦٠٨١٧،٧٢٥٥،١٨٢٥،٩١٥٢،٤٤٠المالية
  =  متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية 

٢٠،٦٠٨١٧،٧٢٥٥،١٨٢٥،٨٩١٢،٤٤٠المحلية
١٠،٦٠٨١٠،٥٢٥٥،١٧٧٥،٨٩١٢،٤٤٠* أقساط محصلة من االقراض

x١،٢٩٦٩٥٩٩٥٢٨٠ من الھیئات االقتصادیة
x٣،٧٩٥٤،٨٥٠١٧٣،٢٢٣٥٩٩ من شركات قطاع االعمال العام

x محصلة من أجھزة الموازنة العامة (أقساط 
القروض الخارجیة المعاد أقراضھا من الخزانة 

العامة)
٣،٨٤٧٣،٠٠٠٥،٠٤٤٢،٦٠٢١،٧٦١

x١،٦٧١١،٧١٦٢١٣٨٨٠ من الجھات األخرى
١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٥٠٠* المتحصالت من بيع االصول وحقوق الملكية

x٠٧،٢٠٠٠٠٠ من  شركات قطاع عام
x١٠،٠٠٠٠٥٠٠ من جھات أخرى

 متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية من 
٠٠٠٢٤٠الحسابات والصناديق الخاصة

٠٠٠٢٤٠* متحصالت من الحسابات والصناديق الخاصة
x٠٠٠٢٤٠ من الحسابات والصنادیق الخاصة

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٥) املتحصالت من احليازة
الباب الرابع متحصالت من االقراض ومبيعات االصول املالية

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٣١



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٥- االقتراض وأصدار االوراق المالية 

٧١٤،٨٨٧٦٣٦،٧٤٨٦٥٣،٣٥٣٥٩١،٣٢١٥١٥،٨٩٧بخالف االسهم

٧٠٩،٨٨٧٦٣١،٧٤٨٣٩٨،٩٨٧٥٨٨،٥٤٢٥٠٢،٨٧٩  =  االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية

٧٠٩،٨٨٧٦٣١،٥٥٨٣٩٨،٩٥٨٤٥١،٤٣٦٢٨٧،٥٣٠* أصدار أوراق مالية بخالف االسهم

x٦١٤،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٢٦٧،٩٨٦٢٥٦،٤٦٧٢٠٨،٩٢٦  سندات على الخزانة العامة

x٩٥،٨٨٧١٨١،٥٥٨١٣٠،٩٧٢١٩٤،٩١٣٧٨،٤٩١ اذون على الخزانة العامة

x٠٠٠٥٥١١٣  اخرى
٠١٩٠٢٩١٣٧،١٠٦٢١٥،٣٤٩* االقتراض

x٠١٩٠٦٦٦٦٥٤١٤٨ قروض خارجیة معاد اقراضھا عن طریق الخزانة

٦٣٧١٣٦،٤٥٢٢١٥،٢٠١-x٠٠ اقتراض من مصادر اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٢٥٤،٣٦٥٢،٧٧٩١٣،٠١٧  =  االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية

٥،٠٠٠٥،٠٠٠٢٥٤،٣٦٥٢،٧٧٩١٣،٠١٧* االقتراض

x٥،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٩١٨٢،٠٤٢١،٨٤٨ لتمویل االستثمارات

x٠٠٢٤٥،٨٤٤٧٣٧١١،١٧٠ لتمویل التزامات راسمالیة
٠٠٢،٦٠٤٠٠  = االقتراض من الحسابات والصناديق الخاصة

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٦) مصادر التمويل
الباب اخلامس االقرتاض وإصدار األوراق املالية خبالف األسهم

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٣٢



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
١٢٦٦،٠٩٠٢٣٩،٩٥٥٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨- األجور والتعويضات للعاملين
٢٠٩،٠٣٣١٩٠،٥٨٣١٨١،٢٤٥١٧٣،٨٢٦١٦٢،٣١١= االجور والبدالت النقدية والعينية

٦٨،٥٠٥٦١،٠١١٥٦،٩٢٩٥٣،٢٨٧٢٧،٧٦٣* الوظائف الدائمة
x٢٣،٣٩٩١٩،١٠٢١٨،٣٥٥١٦،٨٣٥٢٧،٤٧٦ المرتبات االساسیة

x تكالیف المعارین و تتحمل الموازنة 
٣٣٦٢٧٤٢٣٠٣٧٧٢٨٧مرتباتھم

x١٠٠٠٠ تكالیف االجازات الدراسیة
x٠١٠٠٠ تكالیف المنح التدریبیة

x٤٤،٧٦٩٤١،٦٣٤٣٨،٣٤٤٣٦،٠٧٤٠ االجر الوظیفى
٤،٥٥٥٣،٩٤٧٤،٣٣٢٤،٠٣٦٢،٥٥٠* الوظائف المؤقتة

x٥٩٤٤٣٦٣٠٣٠ المكافات الشاملة (خبراء وطنیین )
x٢٠١٩١٤١١٢٩ المكافات الشاملة (خبراء  اجانب)

x١،٦٩٤١،٣٦٨١،٦٢٢١،٧٠٠١،٤٧١ أجور موسمیین
x٠١١٠٠ مكافات الصبیة

x مكافات اطباء امتیاز و اخصائى عالج 
٦٥٥٨٥٠٤٦٤٥طبیعى

x٢،٧١٠٢،٤٥٧٢،٦٠٨٢،٢٤٩٩٧٥ مكافات االساتذه المتفرغین
x١١١٠٠ مكافات االساتذه غیر المتفرغین

x٦٠٠٠٠ مكافات مساعدي ومعاوني الوزراء
٨٤،٥٢٨٧٧،٨٢٦٧٥،٦٢٢٧٤،٣٢٦٨٠،٠٣٤* المكافات

١٤،٦٥٢١١،٥٩٦١١،٠٣٥٨،٨٥١١٠،٦٨٣ x تعویض العاملین عن جھود غیر عادیة
٦،٥٣٨٤،٤٨٤٤،٥٣٤٤،٧٧٤٤،٣٧٥ x المكافات التشجیعیة
٥،٨٨٤٦،٠١٠٥،٥٧٣٤،٨١٨٦،٧٧٠ x تكالیف حافز االثابة

٧،١٢٠٧،١٧٥٧،١٨٣٥،٨٩١٦،٢١٢ xحوافز العاملین بالكادر العام
١٥،٢٦٦١٥،١٥٣١٥،١٠٧١٥،٥٣٧١٣،٨٣٩ xحوافز العاملین بالكادرات الخاصة

٢،٠٤٠١،٩٢٩١،٩١٢١،٧٠٩٥٣٨ xالحافز المالى االضافى
٢٢٢٢٣ xحوافز العلمیین

x١،٧٦٩١،٧١٤١،٥٧٤١،٤٢٦٨٧١ حافز جذب العمالة
٩٠٨٩٦١٥٣٥٥ x حافز تمیز ( ماجستیر و دكتوراه )

٩١٧١،١٢٩٩٤٠١،١٠٧١،٢٩٩ x مكافات التدریس
٥٢٧٥٤٨٤٩٩٥٠٨٦٥٢ x مكافات الریادة العلمیة و االجتماعیة

٥٨٥٥٩٠٥٦٤٥٨٢٦٣٥ x مكافات البحوث االكادیمیة و التطبیقیة

جدول رقم (٧) املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

٣٣



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

جدول رقم (٧) املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

٦٠٤٦١٤٥٨٠٥٩٨٧٤٨ x مكافات االشراف على الرسائل العلمیة
١٣،٧٧٣١٣،٦٥٣١٣،٢٧٧١٣،٥٦٩١٣،٥٣٧ x مكافات االمتحانات
٣٤٢٣٣٣٣٠٨٣٣٨٢٨٨ x مكافات التصحیح

٣٤١٣٠٣٢٥٣٢٤٣٢٢٣ x مكافات حضور جلسات و لجان
١١٨٨٣٦٠٥٧٥٧ x مكافات التدریب

٤٠٤١٣٢٣٩٤١ x مكافات ساعات البحث الزائدة عن النصاب
٥،٥٢٤٤،٠١٧٤،٨٩٥٣،٨٦٦٥،١٠٩ x مكافات اخرى

١،٩٦٠٢،٠٥٥١،٤٧٧٤،٨١٤٩،٣٧٥ x تكالیف حافز اثابة اضافى
٣،١٠٤٣،١٦٨٢،٩٧٨٣،١٢٨٣،٣٣٦ x حوافز االداء للمعلمین

١،٥٥٨١،٣٤٧١،٣٠٥١،٢٤٦١،٣٦٦ x حوافز جودة
x٧٩٦٠٥٩٤٧٢٤ مكافات المستشارین

×الحافز التعویضى لتطبیق القانون رقم ١٨ 
١،٦٣٢١،٧٣٣١،٤١٥١،١٢٢٠لسنة ٢٠١٥

x٦٣٠٠٠٠ حافز میكنة الموازنة العامة
٢٩،٦٣٦٢٧،٤٦٦٢٧،١٧٤٢٥،٦٩٥٢٤،١٢٨* بدالت نوعية

٦٥٤٤٤ x بدل تمثیل الوظائف العلیا
٣١٣٠١٦١٦٢١ x بدل تمثیل لموظفین بالخارج

٧٩٨٠٦٥٥٥٥١ x بدل طبیعة عمل لالطباء
 x بدل حرمان للصیادلة و الحكیمات و 

المولدات والممرضات والزائرات الصحیات 
و المفتشات

٦٢٦٠٤٩٤١٤٠

٢٠٣٢٠٤١٦٩١٦٣١٨٢ x بدل عدوى ووقایة من االشعة
٩١٠٧٦٧ x بدل تفرغ للمھندسین
٢٢٢١٢ x بدل تفرغ للمحامین

٥٠٥٤٣٨٥٠٤٥ x بدل تفرغ للمھندسین الزراعیین
٦٦٤٤٤ x بدل تفرغ لالطباء البیطرین

٥٥٢٣٣ x بدل تفرغ للتجاریین
١٥٦١٤٢١٤٠١١٦١١٥ x بدالت عسكریة
٣٨٣٣٣١٤٣٨٤١٢٤١٦ x بدل طبیعة عمل

٠١٠٠٠ x بدل تفتیش
١١١٠٠ x بدل امتیاز

١١١١١ x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم

٣٤



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

جدول رقم (٧) املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

 x بدل صیارف و تحصیل و بدل عجز 

٤٤٢٢٣للصیارف
١،٧٢٤١،٧٣٠١،٢٧٧١،٤٦٥١،٥٠٣ x بدل خطر
٢٢٢٢٢ x بدل قیادة

٢٢٤٣٢ x بدالت مھنیة وفنیة اخرى
٤١٨٣٩٩٣٥٩٣٥٤٣٤٦ x بدل اقامة بالجھات النائیة

٣٩٣٩٤٥٢٦٢٤ x بدل سودان
٢٢٢٢٢ x بدل اغتراب

٤٣٤١٢٧٢٧٣٣ x بدل سكن فى الداخل و الخارج
٠٠٢١٠ x بدل ماجستیر ودكتوراه
٠١٠٠١ x بدل استقبال و ضیافة

١١١١١ x بدل مراسلة
٣٠٧٢٤٦٢٣١١٥٦٦٩ x بدل أغذیة
٢٢٦٥٦ x بدل مالبس

 x بدل انتقال نقدى ثابت ونظیر عدم 

١٢١٢١١٨٧تخصیص سیارات ركوب حكومیة
٢،٧٣٦٢،٧٢٢٢،٦٨٢٢،٦٨٧٢،٩٨٧ x بدل جامعة

 x بدل یخص العالقات الثقافیة والتعاون 

١١٦٩١١٩٢٩٩١٠٥الخارجى
١١٠٠٠ x بدل تفرغ فنانین تشكیلین

٤،١٥٩٤،١٦٨٤،٠٣١٤،١٠٨٣،٩٥٢ x بدل معلم ( تدریس )
١١،٢١٠١١،١٢٢١١،١٠٧١١،١٩٣١٠،٥٧٦ x بدل اعتماد ( معلمین )
٥،١٩٢٣،٣١٥٣،٨١٨٢،٤٨٢٢،٣٤٨ x بدالت مختلفة أخرى

x٢،٦٧٠٢،٦٣٤٢،٤٣٨٢،٢٠٠١،٢٦٧ بدل مھن طبیة
١٥،٤٦٣١٥،٢٦٥١٢،٨١٦١٣،٤٤٨٢٥،٠٨٥*  مزايــــا نقـــديــة

١٢٥١٢٨١١٢١١٦٢١٧ x عالوة اجتماعــیة
١٢٠١٢٣١١٥١١١٢١٢ x عالوة اجتماعیة اضافیة

 x تكالیف تعویض العامالت بما یعادل 

٢٥٦٤٤٤٣٥% من المرتب الشھرى
٦،٥١٤٨،١٦٠٥،٨٧٩٦،٣٣٤١١،٠٢٣ x العالوة الخاصة
٣٥٢٣٦١٣٢٩٣٧٧٥٩١ x المنحة الشھریة

١٨١٩١٨١٧٢٠ x مزایا نقدیة أخرى
٢٤٣٢٤٣٢٤١٤٠٣٦،٨٦٣ x عالوة الحد األدنى

٦،٢٠٥٦،٢٢٦٦،١١٨٦،٠٨٦٦،١٢٣ x عالوة األعباء الوظیفیة للمعلمین
٣٥



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

جدول رقم (٧) املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

x تكالیف المقابل النقدى لرصید االجازات 
١،٨٨٠٠٠٠٠االعتیادیة

٦،٣٤٧٥،٠٦٧٤،٣٧٣٣،٠٣٤٢،٧٥١* المزايــا العينيــة
x٣،٠٤٥٢،١٩٠٢،٠٨٨١،٤٠٥١،٢٣٠ أغذیة للعاملین
x١،١٨٤١،١٠٤٩٦٢٦١٦٦٠٩ مالبس للعاملین

x١،٩٦٧١،٦٣٨١،٢٤٠٩٣٤٨٢٢ عالج طبى للعاملین
x١١٠١٠٧٤١٦٨٦٩ خدمات اجتماعیة وریاضیة للعاملین

x٤١٢٨٤٢١٢٢٠  اخـــرى
٢٧،٣٥٤٢٢،٨٩٠٢٣،١٨٤٢٠،٦٠٦١٨،٩٩٧= المزايا التأمينية

* حصة الحكومة فى صندوق التأمين 
٢٢،١١٢١٩،٩٠٩١٩،٧١٩١٨،٢٠٩١٦،٧٥٩االجتماعى للحكومة

x٢٠،٨٠٨١٨،٨١١١٨،٧٢٧١٧،٣٥٧١٥،٩٨٠ التأمین ضد الشیخوخة والعجز والوفاة

x٩٥٨٨١٥٦٧٥٥٩٤٥٦٥ حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافات
x تكالیف مساھمة الحكومة فى التأمین على 

٣٤٦٢٨٤٣١٨٢٥٨٢١٤العامالت فى اجازة لرعایة أطفالھن

٥،٢٤٢٢،٩٨١٣،٤٦٥٢،٣٩٧٢،٢٣٨* مزايا تأمينية أخرى
x٣،٦٢٥١،٥٤٠٢،١٠١١،١٩٦١،١٣٣ التأمین ضد المرض

x١،٦١٧١،٤٤١١،٣٦٤١،٢٠١١،١٠٤ التأمین ضد اصابة العمل
٢٩،٧٠٣٢٦،٤٨٣٢١،٠٨٤١٩،٢٨٩١٧،١٦٠= االجوراالجمالية واالحتياطيات العامة

١٧،٧٠٣١٧،٦٠١٢١،٠٨٤١٩،٢٨٩١٧،١٦٠* االجور االجمالية
x١٧،٦١٩١٦،٧٢٢١٨،٠٧٨١٧،١٣٥١٤،٣٣٤ أجور اجمالیــة مدرجة بموازنات الجھات
x اعتمادات االجور للحسابات والصنادیق 

٨٤٨٧٩٣،٠٠٦٢،١٥٤٢،٨٢٦الخاصة
١٢،٠٠٠٨،٨٨٢٠٠٠* االمتطلبات اإلضافية لالجور
x١٢،٠٠٠٨،٨٨٢٠٠٠  احتیاطیات عامة لالجور

٣٦



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٢٦٠،١٢٤٥٢،٠٦٥٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦- شراء السلع والخدمات

٣٠،٢١٧٢٣،٩٦٤٢١،٦٧٧١٦،٥٣٦١٤،٤٤٨=  الســـلع
١٧،٥٠٢١٤،٣٤٢١٢،٦٢٣٧،٨٧٤٦،٩٦١* المواد الخام
x٧،٠٣٦٦،٧٦٤٤،٣١٤٣،٥٨٨٣،٤٩٤ االدویة
x٤،٥٩٧٤،٤١٢٢،٠٧٧١،٩٧٨١،٦٤٩ االغذیة

x٥،٨٧٠٣،١٦٦٦،٢٣٢٢،٣٠٨١،٨١٨ مواد خام أخرى
٢،٣٠٠١،٦٠٨١،٥١٢١،٣٧٥١،١٦٥* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل

x٠١٠٠٠ فحومات
x١،٢٧٠٨٤٨٧١٥٦٣٠٥٦٥ مواد بترولیة وغاز

x٢١٥١٠٢١٠٩٦١٥٤ مواد تزییت و تشحیم
x٨١٥٦٥٨٦٨٩٦٨٥٥٤٦ كھرباء

٣٤٨١٨٥١٥٧١٢٨١٢٤* وقود وزيوت لسيارات الركوب
x٢٧٧١٥٢١٢٥١٠٥١٠٠ مواد بترولیة وغاز

x٧٢٣٢٣٢٢٢٢٤ مواد تزییت و تشحیم
٢،١٢٠١،٢٩٦١،٠٠٣٨٥٨٨٠٦* قطع غيار ومهمات

x١،١٨٣٧٢٢٤٥٧٣٨٢٤٠٦ قطع غیار و مواد للصیانة
x٩٣٧٥٧٣٥٤٦٤٧٥٤٠٠ مواد و مھمات متنوعة

١٠٨٧٦٥* مواد تعبئة وتغليف
x١٠٨٧٦٥ مواد مستھلكة
٨٨١٤١٦٥٠٢٣٧٢٣٠٤* ادوات كتابية وكتب

x٢٨٤١٥١١٧٥١٤٤١١٣ ادوات كتابیة ومكتبیة
x٦٤٤٠٣٨٤٣٢٩ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات

x٥٠٣٢٣٤٢٦٢٣ كراسات ودفاتر
x٤٨٤١٩٤٢٥٥١٥٩١٣٩ مطبوعات اخرى

٥،٨١٥٤،٩٩٣٤،٥٠٢٤،٨٩٦٤،٦٠٢* مياه وانارة
x٧٠٩٨٢٧٧٧٨٧٨٤٦٨٣ میــاه
x٥،١٠٦٤،١٦٥٣،٧٢٤٤،١١٢٣،٩٢٠ انــارة

١،١٧٧١،٠٦٤١،٣٦٧١،٠٢٣٤٦٩* مستلزمات سلعية متنوعة
x مستلزمات تعلیمیة ومعینات سمعیة و 

٩٢٨٨٤٨٦٦٣٦بصریة

موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات
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مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات

x٦٣٢١١ مستلزمات تنظیم الحدائق
x١٥٩٨٧٥ مستلزمات تصویر
x١١٠٠٠ مستلزمات موسیقى

x٩٥٣١١ مستلزمات العاب ریاضیة
x١،٠٥٤٩٥٨١،٣٠٦٩٤٧٤٢٥ مستلزمات سلعیة متنوعة

٦٤٥٣٤٤١١*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع
x٦٤٥٣٤٤١١ محلیة

٢٣،١٠٩١٩،٢٦١١٦،٧١٩١٥،٠٢٩١٣،٥٤٩=  الخدمات
٧،٨١٤٦،٨٩٩٥،٧٨٥٤،٩٣٩٤،٠٤٧* نفقات الصيانة

x٥٧٢٥٠٨٥١٧٤٥١٤٨٥ صیانة و تطھیر لوسائل الرى و الصرف
x صیانة و ترمیم مبانى انشاءات واعمال 

٢،٣٣١١،٩٣٧١،٣٢٥١،٢٣٨١،٠٠٩صغیرة المبانى
x١٨٢١٣٨١٥١١٠٠٩٢ صیانة مرافق و شبكات

x٢،٢٢٧٢،٠٤٤٢،٠١٣١،٧٢٢١،٢٥١ صیانة طرق و جسور و كبارى
x١،٥٥٠١،٦٣٥١،١٣٨٨٩٧٧٢٩ صیانة اآلت و معدات

x٧٢٤٥٢٠٥٤٣٤٤٢٤٠٢ صیانة وسائل نقل واتصاالت
x٤٨٣٠٢٥١٩١٧ صیانة اثاث و معدات مكتبیة ومكاتب

x٨٠٥٣٣٨٤٥٣٨ صیانة الحاسبات واالجھزة االلكترونیة
x١٠١٣٥٣٦٢٦٢٣ اخرى

١،١١٦١،٠٢٨٦٧٧٢٣٣١٥٦* نشر واعالن ودعاية واستقبال
x٩٢٥٤٦٣٤٣٤٣ نفقات نشر واعالن

x٩٢٥٩٢٢٥٥٢١٤٤٧٤ نفقات دعایة
x٢٥١٦١٤١٢١٠ نفقات الحفالت و االستقباالت

x نفقات الزیارات الدولیة واالشتراك فى 
٤٨٢٦٤٠٢٨٢٢المؤتمرات الدولیة

x٤١١٠١ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلیة
x١٤٩٧٦٧ نفقات الشئون والعالقات العامة

x٧٠٠١٠ اخرى
٢،٨٦١٢،٢٢٩١،٥٧٨١،٤٩٠١،٤٧١* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف

x٢،٨١٣٢،١٨٨١،٥٤٧١،٤٦١١،٤٣٥ نفقات طبع
x١٨١٦١٧١٠١٧ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوریات

٣٨



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات

x٨٨٣٤٢ شراء حقوق المؤلفین
x١١١١١ نفقات تشجیع التألیف والمؤلفین

x اصداركتب ومجالت ونشرات وثقافیة 
٢٠١٦١٠١٤١٦وعلمیة
x٢٠٠٠٠ اخرى

٣،٦٣٤٣،٤٠٤٣،٠٢٥٣،٠٧٦٢،٩٣٩* نقل وانتقاالت عامة
x١١٦٢١٢ نقل مھمات بالسكة الحدید

x انتقاالت عامة للعاملین و غیر العاملین 
١٠٤٨١٥٧٥٨٥٤بالسكك الحدیدیة

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر 
٤٧١٣٥٧٣٥١٣٢٢٣٠١بالداخل

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر 
٢٢٩٢٠٣١٥٦١٣٩١٥٥بالخارج

x تكالیف نقل وانتقاالت وبدل انتقال 
٨٦٨٧٦للمعارین بالخارج

x٣٢٣٣٠٨٢٤٢٢٣٧٢٥٠ بدل انتقال للسفر بالداخل
x٩١٧٣٨٤٦٥٥٢ بدل انتقال للسفر بالخارج

x٢،٣٨٩٢،٣٦٣٢،١١٩٢،٢٣٥٢،١١٠ المقابل النقدى للعاملین بالمناطق النائیة
x٨٧٨١٢١٠ اخرى

٥٥٢٥٩١٢٦٧٢٩٢٥٦٦* البريد واإلتصاالت
x١٣٦١١٤٨٨٩٦٣٢٩ برید

x٢٧١٤٠٥١٣٢١٥٧٢٠٠ تلیفون
x١٠٠٠٠ تلغراف

x٢٣٢١١ اشتراك تیكر
x٢١١٠٠ تلكس و فاكس
x١٣٤٦٦٤٤٣٦٣٥  شبكة االنترنت

x٧٢١١٠ اخرى
٨١١٧٠٦٥٧٠٥٤٣٣٨٥* ايجـــار

x ایجار أراضـى ومبــانى ومخازن 
٥٧٦٥٥٠٤٤٢٣٩٩٣٠٠وجراجات  وغیرھا

x٤٢٢٤٢٣١٧١٨ ایجاراآلت احصائیة وحاسبات
x٢٣٢٠٩٨٣ ایجاراآلت وماكینات ومعدات

x١٦١٤١٠٧٤ ایجارخیام وكراسى
x١٥٥٩٨٨٧١١٢٦٠ ایجاروسائل نقل

٣٩



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات

٣١٢٦٤٧٣٦٣٣* نفقات اقامة المعارض  والمؤتمرات
x٢٦٢٢٣٤٣٢٣١ فى الداخل

x٦٤١٤٤٢  فى الخارج
١٤١١١٥٢١٧١١٠١٠٢* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون الخارجى

x تكالیف تبادل البعثات والوفود مع 
٩٦٧٢٦١٦٢٦٠الحكومات الجنبیة وتنفیذ المعاھدات الثقافیة

x تكالیف المكاتب و المراكز الثقافیة و 
٤٤٤٢١٥٥٤٨٤٢مكاتب البعثات

x١١١١٠ أخرى
٧٢٠٦٦٥١٥٦١٤١١٨٢* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين

x٦١٨٥٨١١٠٦٨٤١٣١ خدمات ابحاث وتجارب
x١٠١٨٣٥١٥٧٥١ تكالیف البرامج التدریبیة

٥،٤٢٩٣،٥٩٧٤،٣٩٦٤،١٦٨٣،٦٦٨* نفقات خدمية متنوعة
x٢٠٠٨٧٩٣١٢١١١٢ نفقات تأمین و عمولة

x٣٩٣٠٢٢٢٤٢١ نفقات األعیاد و المواسم
x٢٦٥٢٣١١٧٢١٨١٢١٠ نفقات تنفیذ األحكام القضائیة

x٢٢٢٢٢ نفقات رسوم القید بنقابة المحامین
x١١٣٣٧٣٤ نفقات لجان تحكیم

x٣٩٣٥٣٢٣١٣١ نفقات تشغیل لدى الغیر و مقاولى الباطن
x٥٦٤٨٨٢٧١٥٨ نفقات سریة وذات طبیعة خاصة

x٢،١٧٤٩٨٢١،٤٠١١،٥٥٨١،٢٢٠ اخرى متنوعة
x٣٢٠١٣٨١٢١٩٢٣٦ نفقات خدمات الصرف الصحي

x٨٤٤٦٤٤١،٠٦٦٧٩٨٧٥٠ نفقات النظافة
x٣٨٧٢٩٧٢٥٣١٨٢٥٧ نفقات األمن والحراسة

x١،١٠٣١،١٠٢١،١٢١١،١٠٠١،١٣٧ نفقات مقابل الخدمات االعالمیة
= شراء السلع والخدمات االجمالية واالحتياطيات 

٦،٧٩٧٨،٨٤١٤،٠٥٤٤،٠٩٧٣،٢٧٩العامة
٦٤٧٣،٢١٦٤،٠٥٤٤،٠٩٧٣،٢٧٩* شراء السلع والخدمات  االجمالية

x شراء سلع وخدمات اجمالیــة مدرجة 

٥١١٦٩٦٨٣٤١،٤١٩٧٥١بموازنات الجھات
x اعتمادات شراء السلع والخدمات 

١٣٧٢،٥٢٠٣،٢٢٠٢،٦٧٨٢،٥٢٨للحسابات والصنادیق الخاصة
٦،١٥٠٥،٦٢٥٠٠٠* المتطلبات االضافية لشراء السلع والخدمات
x٦،١٥٠٥،٦٢٥٠٠٠  احتیاطیات عامة لشراء السلع والخدمات

٤٠



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٣٥٤١،٣٠٥٣٨٠،٩٨٦٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨- الفوائد

٣١،٤٣٥٢٥،٥٥١٩،٥٩٩٥،٠٦٦٤،٧٠٠=  فوائد خارجية
٣١،٤٣٥٢٥،٥٥١٩،٥٩٩٥،٠٦٦٤،٧٠٠* فوائد خارجية (لغير المقيمين)
x٣١،١٠٠٢٥،٢٥٤٩،٤٢٦٥،٠٠٨٤،٦٥٤ فوائد الدین العام الخارجى

x٣٣٥٢٩٦١٧٣٥٨٤٦ فوائد خارجیة تسددھا الجھات
٥٠٩،٨٧٠٣٥٥،٢٤٩٣٠٦،٧٩٣٢٣٨،٣٥٥١٨٨،١٠٧=  فوائد محلية (المقيمين)

٤٥٣،٥٥٤٣١٢،٧٨٢٢٧٥،٩٨٨٢١٤،٥٦٠١٦٧،٦٢٩* بخالف وحدات الحكومة العامة
x٩٤،٤٧٦٥٢،٣٥٣٥٨،١٩٣٣٤،٢٦١٣١،٩٦١ فوائد سندات البنك المركزى

x فوائد السندات الدوالریة بالعجز فى مركز 
١،٩٢٠١،٧٥٦١،٩٨٠٠٠العمالت األجنبیة

x٢٢٠،٧٣٩١٢٧،٩٠٠٩٠،٩٧٥٥٩،٨٤٧٥٢،٤٧٧ فوائد األذون على الخزانة العامة
x١١٩،٨٨١١٢١،٢٦٠١٠٧،٨٠٦٨٨،٤٠٧٦٤،٩٩٤ فوائد سندات الخزانة المصریة

x٥،٧٥٨٦،٤٦٣١٦،٥٣٢٣١،٥٤٤١٧،٥٣٩ فوائد التغطیة المؤقتة للرصید المدین
x فوائد سندات العجز االكتوارى لصندوقى 

١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠التأمینات
x٩٥٩٠٧٥٧٢٧٠ فوائد الـ ٥% سندات حكومیة

x فوائد السندات المتوقع إصدارھا لصالح 
٢،٣٩٩١،٨٢٢٠٠٠صندوقى التأمین

x٠٠٢٩٤٥١٠٩ فوائد أرصدة االموال المساندة
x٨،١٢٧٩٧٩٢٣٨٢٢٣٣١٨ أخرى

٥٦،٣١٦٤٢،٤٦٧٣٠،٨٠٥٢٣،٧٩٦٢٠،٤٧٨* لوحدات الحكومة العامة
x٣٠،٨٦٩٢٩،٠٩١٢٨،١٦٤٢٣،٥٩٠٢٠،٣١٧ فوائد قروض تمویل االستثمارات

x للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض 
١،٤٢٧٨٧٤٤٢٤٢٠٦١٦١الخارجیة والمعاد اقراضھا من الخزانة )

x٢٤،٠٢٠١٢،٥٠٢٢،٢١٦٠٠ لجھات اخرى (شاملة المحلیات)
٠١٨٦٢١٠٢١٥٢٠٢= الفوائد االجمالية واالحتياطيات العامة

٠١٨٦٢١٠٢١٥٢٠٢* الفوائد االجمالية
x اعتمادات الفوائد للحسابات والصنادیق 

٠١٨٦٢١٠٢١٥٢٠٢الخاصة

موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٩) املصروفات
الباب الثالث الفوائد
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤
باملليون جنيه

فعليات

٤١



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٤٣٣٢،٢٩١٣٣٢،٧٢٧٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٢١٣،٧٦٣٢٢٢،١٣٨٢٠٢،٥٥٩١٣٨،٧٢٤١٥٠،١٩٨=  الدعم
٢١٢،٢٦٣٢٢٠،٦٣٨٢٠١،٤٩١١٣٥،٠٠١١٤٨،٧١٦* لمؤسسات غيرمالية

x٨٦،١٧٥٦٣،٠٩٥٤٧،٥٣٥٤٢،٧٣٨٣٩،٣٩٥ دعم السلع التموینیة
x٨٩،٠٧٥١١٠،١٤٨١١٥،٠٠٠٥١،٠٤٥٧٣،٩١٥ دعم المواد البترولیة

x٤،٠٠٠٢،٦٠٠٣،٣٠١٣،٧٠٠٢،٥٨٠ دعم تنشیط الصـــادرات
x١،٠٦٥١،٠٦٥٤١١،٧٤٣١،٢٧٢ دعم المزارعین
x١٦،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٧،٥٩٠٢٨،٤٨٣٢٣،٦٣٠ دعم الكھرباء

x١،٨٥٠١،٧٦١١،٧٥٢١،٦٠٠١،٥٥٨ دعم نقل الركاب
x٣،٣٤٠٣،٨٢٨١،١٤٥١،٠٠٥٨٤٠ التأمین الصحى واالدویة

x٠١،٤٠٠٦٤٠٤٠٠٤٠٠ دعم االنتاج الصناعى
x٢٠٠٢٠٠٠٠٠ دعم تنمیة الصعید

x١٠،٥٥٨٦،٥٤١٤،٤٨٨٤،٢٨٧٥،١٢٦ أخـــــــرى
١،٥٠٠١،٥٠٠١،٠٦٨٣،٧٢٣١،٤٨٢* لمؤسسات مالیة

x٥٠٠٥٠٠٨٥٣٩٠٦٣١ دعم فائدة القروض المیسرة
x٠٠٠٢،٠٠٠٠ دعم اسكان ( محدودى الدخل/ اجتماعى )

x١،٠٠٠١،٠٠٠٩٨٣١،٣٣٣٨٥٢ أخــــــــرى
٧،٧٦٧٤،٨٨٤٨،٩١٩٧،٨٠٦٦،٢١١=  المنح

٢٥٩٢٤٩٢٧٩٢٠١١٦١* المنح للحكومات األجنبية
x٢٥٩٢٤٩٢٧٩٢٠١١٦١ جارى

٧،٥٠٧٤،٦٣٥٨،٦٤٠٧،٦٠٥٦،٠٥٠* منح لجهات الحكومة العامة
x٧،٥٠٠٤،٦٢٨٤،٧٠٢٧،٦٠٤٦،٠٤٩ جارى

x٧٧٣،٩٣٨١١ رأسمالى
٩٣،٦٢٠٨٣،٥٩٤٦٤،١٩٤٥٣،٩١٩٤١،٠٣٧=  مزايا اجتماعية

١٧،٧٤٣١٥،٤٠٢١٣،٠٩٢٨،٩١٠٦،٨٣٦* مزايا لألمان اإلجتماعى
x١٧،٥٠٠١٥،٢٥٠٧،٤٥٤٧،٠٧٩٦،٧٤٠ معاش الضمان االجتماعى

x٧٠٧٠٧٠٧٠٥٣ معاش الطفل
x٠٠١٣٠٠ مزایا لألمان اإلجتماعى عینیة

x١٧٣٨٢٥،٥٥٥١،٧٦١٤٣ أخرى
٦٩،٠٦٠٦٢،٥٠٠٤٥،٢٣٦٤٣،٩٥٦٣٣،٢١٣* مساعدات إجتماعية

x٦٩،٠٤٣٦٢،٥٠٠٤٥،٢٣٥٤٣،٩٥٤٣٣،٢١٣ مساھمات فى صنادیق المعاشات

جدول رقم (١٠) املصروفات
الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

٤٢



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

جدول رقم (١٠) املصروفات
الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

x١٧٠١١٠ مساعدات إجتماعیة عینیة
٦،٥٤٨٥،٥٠٦٥،٦٨٧٨٦٩٨١٤* نفقات خدمية لغير العاملين

x  نفقات عالج مواطنى جمھوریة مصر 
٥،١٣٧٤،٦٣٧٤،٦٢٧٣٠٣٢العربیة

x  نفقات نشاط ریاضى واجتماعى لغیر 
٢٣٧١٧٠٢٣٧٢١٥٢٠٨العاملین

x٧٤٦٢٥٦٤٧٤٥  نفقات خدمات صحیة لغیر العاملین
x١،٠٣٠٥٨٧٧٠٥٥١٧٤٧٦  مكافأت لغیر العاملین عن خدمات مؤداة

x٧٠٥٠٦٢٥٩٥٢  جوائز وأوسمة
٢٦٨١٨٦١٨٠١٨٤١٧٥* مزايا إجتماعية للعاملين

x١٧٧١٥١١١٣١١٨١١٤ نفقات دفن
x٢٠٠٠٠  مزایا إجتماعیة للعاملین عینیة

x٨٩٣٥٦٧٦٦٦١ أخرى
١٧،١٤٢٢٢،١١١١،٠٤٦٥٧٤١،١٢٣= الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة

٣٤٢٤٨٦١،٠٤٦٥٧٤١،١٢٣* الدعم والمنح االجمالية
x الدعم والمنح االجمالیــة المدرجة 

٢٨٤٢٧١٧٩٧٣٢٩٦٤٥بموازنات الجھات
x اعتمادات الدعم والمنح للحسابات 

٥٨٢١٥٢٤٩٢٤٥٤٧٨والصنادیق الخاصة
١٦،٨٠٠٢١،٦٢٥٠٠٠* المتطلبات االضافية للدعم والمنح
x١٦،٨٠٠٢١،٦٢٥٠٠٠ احتیاطیات عامة للدعم والمنح

٤٣



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٥٧٥،٦٩٩٦٥،٩٧٢٦١،٥١٧٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩- المصروفات االخرى

٩،٥٤٢٧،٤٠٠٨،٤٨٣٥،٩٥٢٥،٤٧٧=   جارية
١،٢١٦١٤٣١٣٦١٠٣١٠٠* ضرائب ورسوم

٣٢١٨١٧١٠١١ x الضرائب الجمركیة
١،٠٩٠٨٠٧٦٥٥٥٢ x الضریبة  على القیمة المضافة

٥٤٢٩٢٣٢٢١٦ x رسوم تراخیص السیارات
٦٤٢٣٣ x رسوم فحص العینات

٢١١٠٠ x ضرائب عقاریة
٣٣١٢١٦١٢١٧ x أخرى

١،٠١٣٨١١٦٩٢٣٤٣٣٥٠* اشــتراكات
x٣١١٢١  فى ھیئات محلیة
x١،٠١١٨١٠٦٩٠٣٤١٣٥٠  فى ھیئات دولیة

٧،٣١٣٦،٤٤٦٧،٦٥٥٥،٥٠٧٥،٠٢٧*  متنوعة
x١،٠٥٣٧٠٩٩٠٨٨٦٤١،٢٨٦ تعویضات وغرامات

x١١٠٠٠ نفقات رأسمالیة متنوعة
x٣٢٤٥٣٧٩٨٣٨٣٧٩٤٦ فائض مرحل

x٥،٩٣٤٥،١٩٩٥،٧٦٤٣،٨٠٥٢،٧٩٤ تحویالت جاریة وتخصیصیة أخرى
٦٦،١٥٧٥٨،٥٧٢٥٣،٠٣٤٤٨،٥٩٩٤٤،٨٠٢= المصروفات االخرى االجمالية واالحتياطيات العامة

٦٣،١٠٢٥٥،٧٣٢٥٣،٠٣٤٤٨،٥٩٩٤٤،٨٠٢* المصروفات االخرى االجمالية
x٥٩،٠٠٠٥١،٥٤٩٤٨،٩٣٤٤٥،١٠٠٤١،٤٧٧  ق ٠ م

x مصروفات أخرى اجمالیــة مدرجة 
٤،١٠١٤،١٠٢٣،٩٧٠٣،٤٠٨٣،٢١٨بموازنات الجھات

x اعتمادات المصروفات االخرى للحسابات 
١٨٢١٣٠٩٠١٠٨والصنادیق الخاصة

٣،٠٥٥٢،٨٤٠٠٠٠* المتطلبات االضافية للمصروفات االخرى
x٣،٠٥٥٢،٨٤٠٠٠٠  احتیاطیات عامة للمصروفات االخرى

موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١١) املصروفات
الباب اخلامس املصروفات األخرى

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات

٤٤



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٦١٤٨،٥١٢١٣٥،٤٣١١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠- شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

١٢٥،٧٧٣١٢٥،٦٥٥٨٨،٣٢٤٥٤،٦٤١٤٥،٥٤٧= األصول الثابتة
١٢٥،١٣٩١٢٥،٢٧٤٨٧،٩١٠٥٤،٢٤٩٤٥،٠٥٧* أستثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية)

x١٥،٨٥٧٣٣،٩١٢٢١،٧٩٣٤،٤٣٩٥،٣٢٩ مبانى سكنیة
x٢٥،٣٠٢٢١،٠٣١١٦،٦١٩١٠،٠٣٢٨،٥٢٦ مبانى غیر سكنیة

x٥٨،١٧٥٤٦،٩٨٣٣٣،٩٨٧٢٩،١٩٩٢٠،٢٧٨ تشییدات
x١،٣٣٤١،٤٤٩٢،٤٤٦٩٢٩٢،٥١٢ وسائل نقل

x٦٣٩٤١٣١٥٧٣٠٢٢٩٨ وسائل انتقال
x١٨،٣٣٨١٧،٧١٨١٠،٣٧٥٧،٢٢٦٦،٠٠٦ اآلت ومعدات
x٥٢٥٤٠٧١٧٦١٨٩١٣٩ عدد وادوات

x٤،٩٢٩٣،٣٢٤٢،٣٣٨١،٩١٨١،٩٣٣ تجھیزات
x٣٩٣٧٢٢١٤٣٧ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

٦٣٤٣٨١٤١٥٣٩٢٤٩٠* نفقات دورة تشغيل أولى
x٢١٠٠١ مبانى سكنیة

x٢١٥١٣٣٩٤١٠٦١٥٧ مبانى غیر سكنیة
x١٠٢٣٠٦٤١٥٤٨ تشییدات

x٥٠١٠١٥ وسائل نقل
x٢٧٩١٩٢١٨١٢١١١٩٩ اآلت ومعدات
x١٦٣٢١١٦ عدد وادوات

x٦٢٥٣٣٩٣٨ تجھیزات
x٩٢٠٢١٢٠١٨ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

١،١٥٤١،٨٢٨١،١٥٢١،٨٦١٢،٩١٥=  األصول غير المنتجة
١،١٥٤١،٨٢٨١،١٥٢١،٨٦١٢،٩١٥*  أصول طبيعية

x١،٠٤٠١،٧٥٣١،٠٥٢١،٧٣٣٢،٨٠٣  شراء أراضى
x١١٢٧٢١٠٠١٢٨١١٢ تمھید وأستصالح أراضى

x١٣٠٠٠ أصول طبیعیة أخرى
١٧،٠٨٥٥،٩٤٨١٩،٦٦٣١٢،٧٥٢١٣،٢٨٨= أصول غير مالية أخرى

١٧،٠٨٥٥،٩٤٨١٩،٦٦٣١٢،٧٥٢١٣،٢٨٨* متنوعة
x٢٣٢٥٣٠١٨١٨  فوائد سابقة على بدء التشغیل

جدول رقم (١٢) املصروفات
الباب السادس شراء االصول غري املالية (االستثمارات)

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

٤٥



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

جدول رقم (١٢) املصروفات
الباب السادس شراء االصول غري املالية (االستثمارات)

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه

فعليات موازنةالبيــــــــــان

x٨٨٨١،٠٣٤٨٢٩١٥٣٤٤٠  البعثات
x١٣،٣٨٠٣،٠٨٧٢،٣٨١١،٢٣٧٢،٢٨٨  ابحاث ودراسات للمشروعات االستثماریة

x٢،٧٩٤١،٧٨٦١٥،٦٩٨١٣،٣٥٣١٠،٥٤٢  دفعات مقدمة
٠-x٠٠١٤٢،٩٦٦  تعویضات فروق األسعار للمقاولین

x٠١٥٧١٢٩٥٦٠ األجور للمشروعات األستثماریة
   = شراء االصول غير المالية االجمالية 

٤،٥٠٠٢،٠٠٠٣٠٠واالحتياطيات العامة
٠٠٣٠٠* شراء االصول غير المالية االجمالية

x شراء األصول غیر المالیة للحسابات 

٠٠٣٠٠والصنادیق الخاصة
* المتطلبات االضافية لشراء االصول غير 

٤،٥٠٠٢،٠٠٠٠٠٠المالية
x احتیاطیات عامة لشراء االصول غیر 

٤،٥٠٠٢،٠٠٠٠٠٠المالیة

٤٦



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٧٢٤،٦٢٠١٦،٥٦٧١٢،٠١٤٢٠،٧٣٤١٣،٧٦٢- حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية

١٨،٥٢٦٩،٨٤٥١٠،٥٦٠١٧،٣٨٥١٣،٣٤٦=  حيازة االصول المالية المحلية
٥٩٣٤٤٣٦٤٦٨،٦٩٦١،٩٠٧* االقراض

x٠٠١٤٠٤ للھیئات االقتصادیة
x٠٠٢٢٨،٣٠٨٠ للشركات القابضة
x٥٩٣٤٤٣٦١١٣٨٩١،٩٠٣ فى جھات أخرى

١٧،٦٨٣٩،١٥٢٩،٩١٤٧،٠٠٩١١،٤٣٩* مساهمات وحقوق ملكية
x١٣،٩٢٣٦،٢٩٠٧،٩٣٢٥،٧٠٧٣،٧٧٤ فى ھیئات اقتصادیة
x٣،٦٠٥٢،٦٠٥١،٥٨٩١،١٧٧٦،٧٢٣ فى شركات قابضة

x٠٠٠٠٢٥ فى شركات قطاع أعمال عام
x١٠٥٥٧٠٠٨٨٧ فى شركات قطاع عام

x٥٠٢٠٠٣٩٣١٢٥٢٩ فى جھات أخرى
٢٥٠٢٥٠٠١،٦٧٩٠* مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة

x٢٥٠٢٥٠٠١،٦٧٩٠ مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة
٢،٥٩٥٢،٥٩٥١،٤٥٤٣،٣٤٩٤١٦=  حيازة االصول المالية االجنبية
٢،٥٩٥٢،٥٩٥١،٤٥٤٣،٣٤٩٤١٦* مساهمات وحقوق ملكية

x٢،٥٩٥٢،٥٩٥١،٤٥٤٣،٣٤٩٤١٦ فى جھات أخرى
= حيازة االصول المالية االجمالية واالحتياطيات 

٣،٥٠٠٤،١٢٧٠٠٠العامة
٣،٥٠٠٤،١٢٧٠٠٠* المتطلبات االضافية لحيازة االصول المالية
x٣،٥٠٠٤،١٢٧٠٠٠ احتیاطیات عامة لحیازة االصول المالیة

جدول رقم (١٣) احليازة من االصول املالية
الباب السابع حيازة االصول املالية احمللية واالجنبية

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه
فعليات موازنةالبيــــــــــان

٤٧



مشروع
موازنة

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
٨٢٧٦،٠٤٣٢٦٥،٣٩١٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦-  سداد القروض المحلية واالجنبية

٢٤٣،٧٤٢٢٣١،٨٥٤٢١٩،٢٣٨٢١١،٨٠١٢٠٣،٥٤١=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية المحلية

١٣٥،٣٩١١٧٧،٩٣٦١٩٣،٣٠٥١٩٠،٧٧١١٦٧،٤٨٢*  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

x١٣٥،٣٩١١٧٧،٩٣٦١٩٣،٣٠٥١٩٠،٧٧١١٦٧،٤٨٢  سندات على الخزانة العامة

١٠٨،٣٥١٥٣،٩١٨٢٥،٩٣٣٢١،٠٣١٣٦،٠٥٩* سداد القروض

x٢٦٨٠٠٠٠  لبنك االستثمار القومى
x  قروض خارجیة معاد اقراضھا عن طریق 

٣،٨٤٨٣،١٠٧١،٨٤١١،٠٤٣٨٩٦الخزانة

x١٠٤،٢٣٥٥٠،٨١١٢٤،٠٩٢١٩،٩٨٨٣٥،١٦٣  لمصادر أخرى

٣٢،٣٠١٣٣،٢٩٤٥٤،٢٩٣٣٨،١٤٠٣٢،٧١٢=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية األجنبية

٣٢،٣٠١٣٣،٢٩٤٥٤،٢٩٣٣٨،١٤٠٣٢،٧١٢* سداد القروض االجنبية

x٣١،٠٨٧٣٢،٤٠١٥٣،٤٥٠٣٧،٦٦٢٣٢،٣١٨ أقساط الدین العام الخارجى

x١،٢١٤٨٩٣٨٤٣٤٧٧٣٩٤ أقساط خارجیة تسددھا الجھات

٠٢٤٣٢٣٢٢٠٢٢١٣= سداد القروض االجمالية واالحتياطيات العامة

٠٢٤٣٢٣٢٢٠٢٢١٣* سداد القروض االجمالية
x سداد قروض للحسابات والصنادیق 

٠٢٤٣٢٣٢٢٠٢٢١٣الخاصة

جدول رقم (١٤) سداد القروض
الباب الثامن سداد القروض احمللية واالجنبية

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

باملليون جنيه
فعليات موازنةالبيــــــــــان

٤٨



 
 امللحق الثانى

 التوزيع التفصيلى  
 للدولةاملوازنة العامة   مشروع ستخداماتملوارد و إ

 اإلدارى للتصنيفًوفقا 
 

٤٩



 

 
 

 البيــــــــــان
 رقم
 اجلدول

 رقم
 الصفحة

 ٥٣ ١ الصورة اإلجمالية 

   :املـــــــــــــــوارد

 ٥٤ ٢ )الضرائــــب(الباب األول 

 ٦٠ ٢ ) المنــــــح(الباب الثانى 

 ٦١ ٢ ) اإليرادات األخرى(الباب الثالث 

 ٦٥ ٢ ) متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية(الباب الرابع 

 ٦٦ ٢ ) اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم(الباب الخامس 

   :اإلستخدامـــــات

 ٦٧ ٣  )  األجور وتعويضات العاملين(الباب األول 

 ٧٢ ٣ )  شراء السلع والخدمات(الباب الثانى 

 ٧٧ ٣ ) الفوائد(الباب الثالث 

 ٧٨ ٣ )ماعيةالدعم والمنح والمزايا اإلجت(الباب الرابع 

 ٨٠ ٣ ) المصروفات األخرى(الباب الخامس 

 ٨١ ٣ ") االستثمارات"شراء األصول غير المالية (الباب السادس 

 ٨٣ ٣ )    حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية(الباب السابع 

 ٨٤ ٣ ) سداد القروض المحلية واألجنبية(الباب الثامن 
 
 

 جداول امللحق الثانى
 

٥٠



التغیر موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٩٢٩،٩٣٠١١،١٣٣٤٨،١٢٥٩٨٩،١٨٨٨٣٤،٦٢٢١٥٤،٥٦٥# اإلیرادات
٧٦٥،٧٦٤٦٣٣٣،٨٨٣٧٧٠،٢٨٠٦٠٣،٩١٨١٦٦،٣٦٢- الضرائب
-٧٥٦٠٣٨٥١،١٤١١،١٤٣٢- المنــح

-١٦٣،٤١٠١٠،٥٠٠٤٣،٨٥٧٢١٧،٧٦٧٢٢٩،٥٦١١١،٧٩٤- االیرادات االخرى

١،١٧٠،٣٤١١٣٦،٨٤٥١١٦،٨٣٣١،٤٢٤،٠٢٠١،٢٠٧،١٣٨٢١٦،٨٨٢# المصروفات
١٢٢،٣٢٤١١١،٣٦١٣٢،٤٠٥٢٦٦،٠٩٠٢٣٩،٩٥٥٢٦،١٣٤- االجور والتعویضات للعاملین

٣٥،٩٣٣١١،٧٧٣١٢،٤١٨٦٠،١٢٤٥٢،٠٦٥٨،٠٥٨- شراء السلع والخدمات
٥٤٠،٥٠٧٢٢٧٥٧١٥٤١،٣٠٥٣٨٠،٩٨٦١٦٠،٣١٩- الفوائد

-٣٢٦،٢٥٧٥١٥٥،٥١٩٣٣٢،٢٩١٣٣٢،٧٢٧٤٣٦- الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٧١،٤٨٠١،٢٢٢٢،٩٩٦٧٥،٦٩٩٦٥،٩٧٢٩،٧٢٦- المصروفات األخرى
٧٣،٨٣٩١١،٧٤٧٦٢،٩٢٥١٤٨،٥١٢١٣٥،٤٣١١٣،٠٨٠- شراء األصول غیر المالیة (األستثمارات)

٢٤٠،٤١١١٢٥،٧١٢٦٨،٧٠٨٤٣٤،٨٣٢٣٧٢،٥١٦٦٢،٣١٦العجز ( الفائض ) النقدى

٥،١٧٠-٣،٤١٠٠٣٥٢٣،٧٦٢١،٤٠٨# صافى حیازة االصول المالیة
- متحصالت اإلقراض ومبیعات األصول المالیة 

٢٠،٥٤٢٠٦٦٢٠،٦٠٨١٧،٧٢٥٢،٨٨٣بدون حصیلة الخصخصة
- حیازة األصول المالیة المحلیة واألجنبیة بدون 

٢٣،٩٥٢٠٤١٨٢٤،٣٧٠١٦،٣١٧٨،٠٥٤مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة
٢٤٣،٨٢٢١٢٥،٧١٢٦٩،٠٦٠٤٣٨،٥٩٤٣٧١،١٠٨٦٧،٤٨٧العجز الكلى

٢٤٤،٠٧٢١٢٥،٧١٢٦٩،٠٦٠٤٣٨،٨٤٤٣٧١،٣٥٨٦٧،٤٨٧# صافى األقتراض 
٥١٧،٦٥٨١٢٦،٠٥٧٧١،١٧٢٧١٤،٨٨٧٦٣٦،٧٤٨٧٨،١٣٩- األقتراض وإصدار األوراق المالیة بخالف األسھم
٢٧٣،٥٨٧٣٤٥٢،١١٢٢٧٦،٠٤٣٢٦٥،٣٩١١٠،٦٥٢- سداد القروض المحلیة واألجنبیة
٠-٢٥٠-٠٠٢٥٠-٢٥٠# صافى حصيلة الخصخصة

٥،٢٥٠،٩٧٨٥،٢٥٠،٩٧٨٥،٢٥٠،٩٧٨٥،٢٥٠،٩٧٨٤،١٠٦،٩٨٥∆ الناتج المحلى االجمالى
٢٠,٣٪١٨,٨٪٠,٩٪٠,٢٪١٧,٧٪∆ نسبة اإلیرادات الى الناتج المحلى 

٢٩,٤٪٢٧,١٪٢,٢٪٢,٦٪٢٢,٣٪∆ نسبة المصروفات الى الناتج المحلى 
٩,١٪٨,٣٪١,٣٪٢,٤٪٤,٦٪∆ نسبة العجز ( الفائض ) النقدى الى الناتج المحلى 

٩,٠٪٨,٤٪١,٣٪٢,٤٪٤,٦٪∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى 
٠,٢٪-٢,٠٪-١,٣٪٢,٤٪٥,٧٪- ∆ نسبة العجز( الفائض )األولى الى الناتج المحلى 

(١-٢)
البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨
الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(مليون جنيه)

ملحق (٢) التصنيف اإلدارى للموازنة العامة
-٥٣-

جدول (١):  الصورة اإلمجالية
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٥١



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

١٧٦٥،٧٦٤٦٣٣٣،٨٨٣٧٧٠،٢٨٠٦٠٣،٩١٨١٦٦،٣٦٢- الضـــــرائب

  = الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب 
الرأسمالية

٢٥٣،١٩٧٠٠٢٥٣،١٩٧٢٠٩،٣٩٨٤٣،٧٩٩

٤٩،٩٠٠٠٠٤٩،٩٠٠٣٧،٣٥٤١٢،٥٤٦* الضرائب على الدخول من التوظف

x٤٥،٥٠٠٠٠٤٥،٥٠٠٣٢،٤٠٩١٣،٠٩١ الضرائب على المرتبات المحلیة

-x٤،٤٠٠٠٠٤،٤٠٠٤،٩٤٥٥٤٥ ضرائب الدمغة على الرواتب

٣١،٨٠٣٠٠٣١،٨٠٣٢٥،٣٩٥٦،٤٠٨* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

x٢،٦٠٠٠٠٢،٦٠٠١،٧٩١٨٠٩ الضرائب على المھن غیر التجاریة

x٢٩،٢٠٠٠٠٢٩،٢٠٠٢٣،٦٠٠٥،٦٠٠ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x ضرائب على الفائدة من السندات (رؤوس أموال 

منقولة)
٣٠٠٣٤١-

-٣،٢٩٢٠٠٣،٢٩٢٣،٧٠٣٤١١* الضرائب على االرباح الرأسمالية

x٧٩٢٠٠٧٩٢٧٠١٩١ ضریبة الثروة العقاریة

-x١،٧٠٠٠٠١،٧٠٠٢،٢٠٠٥٠٠ ضریبة توزیعات األرباح

x ضریبة على إعادة التقییم بما فى ذلك حاالت 

االندماج والتقسیم واالستحواذ
٨٠٠٠٠٨٠٠٨٠٢٢-

١٦٨،٢٠٢٠٠١٦٨،٢٠٢١٤٢،٩٤٦٢٥،٢٥٦* الضريبة على ارباح شركات االموال

x٤٧،٢٤٠٠٠٤٧،٢٤٠٤٤،١٧٩٣،٠٦١ من ھیئة البترول والشریك االجنبى

x٣٤،٠٧١٠٠٣٤،٠٧١٣٠،١٥٠٣،٩٢٠ من قناة السویس

-x٠٠٠٠٣،٤٤٤٣،٤٤٤ من البنك المركزى

x٨٦،٨٩١٠٠٨٦،٨٩١٦٥،١٧٣٢١،٧١٨ باقى الشركات

٧١٦١٩٣٩٩٠٧٢٠١٨٥٠٢٨٥٢١٧٣٣  = الضرائب على الممتلكات

٥،٤٨١٠٠٥،٤٨١٣،٩٠٦١،٥٧٥* ضرائب دوريه على الممتلكات

x٢٨١٠٠٢٨١٢٥٦٢٥ ضریبة االراضى

x٥،٢٠٠٠٠٥،٢٠٠٣،٦٥٠١،٥٥٠ ضریبة المبانى

* ضرائب على العمليات المالية التجارية 
والرأسمالية

٦٠،٨٨٧٠٠٦٠،٨٨٧٤٠،٣٣٨٢٠،٥٥٠

x١،٣١٧٠٠١،٣١٧١،٢٠٥١١٣ رسوم نقل الملكیة

(١-٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٥٢



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x٥٩،٥٧٠٠٠٥٩،٥٧٠٣٩،١٣٣٢٠،٤٣٧ ضرائب على عوائد االذون والسندات

-٥،٢٥١٣٩٩٠٥،٦٥٠٦،٠٤١٣٩١* ضرائب ورسوم على السيارات

-x٣،٣٤٤٠٠٣،٣٤٤٣،٩٠٣٥٥٩ رسوم تنمیة على تسییر السیارات

x رسوم تنمیة على السیارات الجدیدة المنتجة 
محلیًا وجمیع السیارات المستوردة من الخارج

١،٨٠٠٠٠١،٨٠٠١،٧٣٤٦٦

x٠٣٩٩٠٣٩٩٣٥٦٤٣ ضرائب ورسوم ذات صفة محلیة على السیارات

x ضرائب على السیارات الخاصة ( تضامن 

إجتماعى )
١٠٧٠٠١٠٧٤٨٥٩

٣٦٤٧٥٦٢٣٤٣٨٨٣٣٦٨٨٧٣٢٩١٠٥٥٧٧٨١٨  = الضرائب على السلع والخدمات

١٧٨،١٤٨٠٠١٧٨،١٤٨١٣٢،٥٠٠٤٥،٦٤٨* الضريبة العامة على المبيعات

x٥٩،١٩٤٠٠٥٩،١٩٤٤٦،٥٠٠١٢،٦٩٤ على السلع المحلیة

x١١٨،٩٥٤٠٠١١٨،٩٥٤٨٦،٠٠٠٣٢،٩٥٤ على البضائع المستوردة

٤٣،٥٠٧٠٠٤٣،٥٠٧٣٠،٠٠٠١٣،٥٠٧* ضريبة المبيعات على الخدمات

x٩،٣٠٥٠٠٩،٣٠٥٦،٠٠٠٣،٣٠٥  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السیاحیة

x٢٢،٦٤٢٠٠٢٢،٦٤٢١٣،٠٠٠٩،٦٤٢  خدمات التشغیل للغیر

-x٨،٥٨٩٠٠٨،٥٨٩٩،٠٠٠٤١١ خدمات االتصاالت الدولیة والمحلیة

x٢،٩٧١٠٠٢،٩٧١٢،٠٠٠٩٧١ خدمات أخرى

٩٦،٨٧١٠٠٩٦،٨٧١٨٩،٦٠٤٧،٢٦٧* ضرائب على سلع جدول رقم "١" محلية

-x١٢٠٠١٢٧١٥٩ السكر

-x١،٤٣٤٠٠١،٤٣٤١،٥٠٠٦٦ میاه غازیھ

-x٨٨١٠٠٨٨١١،٥٠٠٦١٩ بیره

x٥٦،٩٥٠٠٠٥٦،٩٥٠٥٤،٢٠٠٢،٧٥٠  تبغ وسجائر

x٢١،٤٠٣٠٠٢١،٤٠٣١٩،٠٠٠٢،٤٠٣  منتجات بترولیة

-x١٤٦٠٠١٤٦٢٠٠٥٤  الكحول

-x٤٧٠٠٠٤٧٠٦٧٥٢٠٥  االدویة

-x٦١٠٠٦١١٢٠٥٩  زیوت طعام نباتیھ

-x٣١١٠٠٣١١٣٥٠٣٩  زیوت وشحوم

-x١٠٢٠٠١٠٢١٨٠٧٨  اسمنت

٥٣



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x  الجعة (البیرة) الكحولیة (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة )

١٥٠٠٠١٥٠١٠٠٥٠

x محضرات عطور أو تطریة أو تجمیل ومنتجات 
معدة للعنایة بالجلد أو الشعر (ضریبة جدول + 

ضریبة قیمة مضافة )
٣٣٠٠٠٣٣٠١٥١١٨٠

x المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق 
والحلوى من عجین عدا الخبز بجمیع أنواعھ

٥٢٠٠٠٥٢٠١٩٠٣٣٠

x٦٠٠٠٠٦٠٠٤٠٠٢٠٠ البطاطس المصنعة (الشیبس وإبدالھ)

x٥٢٠٠٠٥٢٠٣٠٠٢٢٠ األسمدة والمبیدات الزراعیة

x٣٩٠٠٠٣٩٠٨٠٣١٠ الجبس

x١٣٠٠٠١٣٠٧٥٥٥ الصابون والمنظفات الصناعیة لالستخدام المنزلى

x التلیفزیونات (أكبر من ٣٢ بوصة ) ، الثالجات 
(أكبر من ١٦ قدم) ، الدیب فریز (ضریبة جدول 

+ضریبة قیمة مضافة )

٨٤٠٠٠٨٤٠٦٩٩١٤١

x أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة 
(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة )

١،٠٢٠٠٠١،٠٢٠٥٠٠٥٢٠

x سیارات خاصة لنقل األشخاص فى مالعب 

الجولف ، وسیارات مماثلة (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة )

١٠٠٠١٠١٠٠

x سیارات ركوب حتى ١٦٠٠سم٣ أو ذات 

المحركات الدوارة فیما عدا المركبات ذات الثالث 
عجالت التى  تعمل بمحرك دراجة ناریة (ضریبة 

جدول +ضریبة قیمة مضافة)

٤٥٠٠٠٤٥٠٣٦٠٩٠

x سیارات ركوب سعة السلندرات ١٦٠١ حتى 

٢٠٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة ، وسیارات 
نقل البضائع واألشخاص معًا وسیارات الجیب 
وسیارات رحالت ومعسكرات مجھزة للمعیشة 

ومقطورات مجھزة للرحالت (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة )

٩٧٥٠٠٩٧٥٢٥٠٧٢٥

xسیارات ركوب سعة السلندرات أكثر من ٢٠٠٠ 

سم ٣ أو ذات المحركات الدوارة (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة)

٢٠٠٠٠٢٠٠١٣٠٧٠

x المقاوالت وأعمال التشیید والبناء (تورید 
وتركیب)

٣،٣٠٠٠٠٣،٣٠٠٣،٠٠٠٣٠٠

x النقل المكیف بین المحافظات ( أتوبیس – سكة 
حدید )

٢٠٠٠٢٠٢٥٠٢٣٠-

٥٤



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x  الخدمات المھنیة واالستشاریة عدا خدمات 
الحرفیین

١٢٠٠٠١٢٠٢٠٠٨٠-

x اإلنتاج االعالمى والبرامجى ، واألفالم 
السینمائیة ، والتلیفزیونیة ، والتسجیلیة والوثائقیة 
وأعمال الدراما التلیفزیونیة ، واإلذاعة والمسرحیة

٢٦٠٠٢٦١١٤٨٨-

x خدمات االتصاالت عن طریق شبكات المحمول 

(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة )
٥،٥٠٠٠٠٥،٥٠٠٥،٠٠٠٥٠٠

١،٦٢٢٠٠١،٦٢٢٦٧٥٩٤٧* ضرائب على سلع جدول رقم "١"  المستوردة

-x٤٧٠٠٤٧١٣٥٨٨  الشاى

x١،٥٧٤٠٠١،٥٧٤٥٠٠١،٠٧٤ تبغ وسجائر

-x١٠٠١١٠٩ الكحول

٣،٧٣٤٠٠٣،٧٣٤٢،٧٠٧١،٠٢٧* الضرائب على الخدمات الخاصة

x ضرائب على تذاكر السفر للخارج (تضامن 

اجتماعى)
١،٠٧٤٠٠١،٠٧٤٨٠٠٢٧٤

x رسم تنمیة على تذاكر السفر إلى الخارج 
الصادرة فى مصر بالعملة المحلیة

١،٤٢٤٠٠١،٤٢٤٨٥٠٥٧٤

x٤١٣٠٠٤١٣١٦٧٢٤٦ ضریبة المالھى

x١٣٨٠٠١٣٨٣٨١٠٠ األتاوة على القمار

x ایرادات غرامات وتعویضات قانون الضریبة 
على الدخل

١٨٩٠٠١٨٩٨٧١٠٢

-x٤٩٦٠٠٤٩٦٧٦٥٢٦٩ مقابل التأخیر فى الضرائب

٢٢،٢١٣٠٠٢٢،٢١٣١٨،١٦٢٤،٠٥١* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات )

x٢٥٦٠٠٢٥٦٢٠٥٥١ الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة

x٩٤٧٠٠٩٤٧٧٦٠١٨٧ الدمغة على التأمین

x٣٣٠٠٣٣٢٨٥ الدمغة على المراھنات والیانصیب

-x١،٣٨٠٠٠١،٣٨٠١،٥٧٢١٩٢ الدمغة على أعمال البورصة

x الدمغة على عقود اشتراكات المیاه والنور 
والغاز والتلیفون

٩٥١٠٠٩٥١٧٦٣١٨٨

x١،٥٧٣٠٠١،٥٧٣١،٢٦٢٣١١ الدمغة على استھالك الغاز والكھرباء والبوتاجاز

x٦٦١٠٠٦٦١٣٥٤٣٠٧ الدمغة على اإلعالنات

٥٥



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x٥٠٠٠٥٠٤٢٨ الدمغة على الشھادات واإلقرارات

x٢٦٤٠٠٢٦٤٢٢١٤٣ الدمغة على العقود وما فى حكمھا

x١٣٨٠٠١٣٨١٣١٢٥ الدمغة على اإلیصاالت والمخالصات والفواتیر

x الدمغة على األعمال والمحررات المصرفیة وما 
فى حكمھا

٤،٣٩٧٠٠٤،٣٩٧٣،٦٦٤٧٣٣

x٢٠٨٠٠٢٠٨٠٢٠٨ الدمغة على خدمات النقل

x١١،٣٥٤٠٠١١،٣٥٤٩،٢٧٨٢،٠٧٦ دمغة متنوعة

* رسم تنمية الموارد ( عدا ما يزيد على 
١٨٠٠٠ وعدا رسم التنميةعلى السيارات )

٦،٧٩٩٠٠٦،٧٩٩٤،٩٢٣١،٨٧٦

x٢١٠٠٠٢١٠١٦٨٤٢ رسم تنمیة على جوازات السفر

-x١٠٠١٣٢ رسم تنمیة على إقامة األجانب وما یتعلق بھا

x رسم تنمیة على طلب الحصول على الجنسیة 
المصریة

١٠٠١١٠

x١،١٧٧٠٠١،١٧٧٩٨١١٩٦ رسم تنمیة على مغادرة البالد

x١،٠٦٢٠٠١،٠٦٢١١،٠٦١ رسم تنمیة على رخص السالح

x رسم تنمیة على المحررات وباقى األوعیة 
الخاضعة لضریبة الدمغة النوعیة

٢١١٠٠٢١١٢١٠١

x رسم تنمیة على استخراج صور المحررات من 
مصلحة الشھر العقارى

٢٠٠٢٢٠

-x٢٢٠٠٢٢٢٤٢ رسم تنمیة على الشراء من األسواق الحرة

x رسم تنمیة على الحفالت والخدمات الترفیھیة  
التى تقام فى الفنادق والمحالت العامة السیاحیة

٥٢٠٠٥٢٥٢٠

x رسم تنمیة على الشالیھات والكباین واألكشاك 
التى تقع فى المصایف والمشاتى أیا كان نوعھا

١٠٠١١٠

x٣،٢٧٣٠٠٣،٢٧٣٢،٤٨٠٧٩٣ رسم تنمیة على موارد أخرى

-x٧٨٧٠٠٧٨٧١،٠٠٠٢١٣ رسم تنمیة المحاجر

* ضرائب على استخدام السلع والترخيص 
باستخدامها وتأدية االنشطة

١١،٨٦٢٢٣٤٣،٨٨٣١٥،٩٧٩١٢،٤٨٤٣،٤٩٥

x٥،١٦٣٠٠٥،١٦٣٤،٥٦٠٦٠٣ االتاوة على قناة السویس

x٠٠٢٢٢٠ االتاوة على استخدام الطریق النھرى

x٨٠٠٠٨٠٦١١٩ رسوم ترخیص العمل لالجانب

٥٦



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x٠٢٣٤٠٢٣٤٢١٠٢٣ إیرادات ورسوم ذات صفة محلیة

-x١،٠٠٠٠١٣١،٠١٣١،٠٢٠٧ المصروفات االداریة للعملیات االستیرادیة

-x٤٣٨٠٠٤٣٨٥٤٤١٠٧ رسوم العبور ( سومید )

x٢٠٠٠٣،٨٤٩٤،٠٤٩٢،١٥٥١،٨٩٤ رسوم الموانى والمنائر

x٤،٣٨٢٠٠٤،٣٨٢٣،٣٦٤١،٠١٨ رسوم االجراءات القنصلیة

x٠٠٢٠٢٠٢٠٠ رسوم حلیج االقطان

x٢٣٩٠٠٢٣٩٢٢٠١٩ رسوم على جوازات السفر

x٣٥٣٠٠٣٥٣٣٢٠٣٣ رسوم تصاریح العمل

x٨٠٠٨٨٠ رسوم تحقیق الشخصیة

٤٥٣٢٨٠٠٤٥٣٢٨٣٦٤١٤٨٩١٤  = ضرائب التجارة الدولية

٤٤،٤٥٢٠٠٤٤،٤٥٢٣٥،٥٢٠٨،٩٣٢* ضرائب على الواردات

x٤٣،٦٣٣٠٠٤٣،٦٣٣٣٤،٧٤٤٨،٨٨٩ ضرائب جمركیة قیمیة

x٨١٩٠٠٨١٩٧٧٦٤٣ ضرائب جمركیة على السجائر والتبغ والدخان

-٨٧٦٠٠٨٧٦٨٩٤١٨* ضرائب على التجارة الدولية أخرى

-x٣٨٦٠٠٣٨٦٥٣٦١٥٠ الضرائب على الصادر

x٤٢٦٠٠٤٢٦٣٠٢١٢٤ ایرادات الغرامات

x٦٤٠٠٦٤٥٦٨ ایرادات المضبوطات

٣٠٨٦٤٠٠٣٠٨٦٤١٦٧٦٦١٤٠٩٨  = ضرائب أخرى

٣٠،٨٦٤٠٠٣٠،٨٦٤١٦،٧٦٦١٤،٠٩٨* على االعمال التجارية

x٣٠،٨٦٤٠٠٣٠،٨٦٤١٦،٧٦٥١٤،٠٩٩ ایرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى

-x٠٠٠٠١١ ایرادات رؤوس أموال منقولة من جھات اخرى

٥٧



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

-٢٧٥٦٠٣٨٥١،١٤١١،١٤٣٢- المنح

-٦٢٨٠١٢٢٧٥٠٨٠٣٥٣  = منح من حكومات أجنبية

٣٢٨٠٠٣٢٨٣١٤١٤* جارية

x٣٢٨٠٠٣٢٨٣١٤١٤ أخرى

-٣٠٠٠١٢٢٤٢٢٤٨٩٦٧* رأسمالية

-x٣٠٠٠١٢٢٤٢٢٤٨٩٦٧ لتمویل األستثمارات

٩٠٠٢٤١٣٣١٢٥٨٧٤  = منح من منظمات دولية

٩٠٠٢٤١٣٣١٢٥٨٧٤* رأسمالية

x٩٠٠٢٤١٣٣١٢٥٨٧٤ لتمویل األستثمارات

-٣٨٠٢٢٥٩٨٢٢٣  = منح من جهات حكومية

٢٨٠١٢٣٩٣٦٤* جارية

x٢٨٠١٢٣٩٣٦٤ أخرى

-١٠٠١٠٢٠٤٧٢٧* رأسمالية

-x١٠٠١٠٢٠٤٧٢٧ لتمویل األستثمارات

(١-٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثانى: منح)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٥٨



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

-٣١٦٣،٤١٠١٠،٥٠٠٤٣،٨٥٧٢١٧،٧٦٧٢٢٩،٥٦١١١،٧٩٤- اإليرادات األخرى

-١٠٠٠٥٢١٣٩٥٣٥١٠٠٧٢٦١٠٢٢٨٧١٥٦٠  = عوائد الملكية

٣،٧١٣٠٩٣،٧٢٢٣،٢٣٢٤٩٠* الفوائد المحصلة

-x٣٠٠٣٣١ على السندات

-x٢٠١٤٤١ على اإلقراض

x على إعادة اإلقراض (تشمل فوائد القروض 

الخارجیة المعاد أقراضھا من الخزانة العامة)
٣،٦٢٠٠٠٣،٦٢٠٣،٠٦٩٥٥١

-x٨٨٠٦٩٥١٥٥٦٠ فوائد دائنة

x٠٠١١١٠ أخرى

-٨٠،٥٧٤٠٥٨٠،٥٧٩٨٨،٠٦٤٧،٤٨٥* أرباح األسهم

x١٨٠٥٢٣٢٣١ شركات القطاع الخاص

x٧،٣٩٤٠٠٧،٣٩٤٥،٠٢١٢،٣٧٣ الھیئات األقتصادیة

-x٠٠٠٠١٠،٩٧٦١٠،٩٧٦ البنك المركزى

-x٦،٨٧٦٠٠٦،٨٧٦٨،٤٣٢١،٥٥٦ شركات القطاع العام

x٨،١٥٠٠٠٨،١٥٠٣،١٧٣٤،٩٧٦ شركات قطاع األعمال العام

-x٢٥،٠٧٣٠٠٢٥،٠٧٣٢٨،٩١٢٣،٨٣٩ ھیئة البترول

x٣٢،٩٦٠٠٠٣٢،٩٦٠٣١،٤٢٣١،٥٣٧ قناة السویس

x١٠٤٠٠١٠٤١٠٤٠ أرباح أوراق مالیة

١٥،٤٦٥١٣٩٥٢١١٦،١٢٥١٠،٦٩٠٥،٤٣٦* عائد اإليجارات

x١٤،٢٤٨٠٠١٤،٢٤٨٨،٦١٠٥،٦٣٨ اتاوة البترول

x٢٨٦٤١٢١٢١٤١٦٠٥٤ إیجار أراضى حكومیة

-x١،١٨٨٥٥٠١،٢٤٣١،٥٥٥٣١٢ إیرادات المناجم

x٠٢٠٠٢٠١٤٥ إیرادات المرافق التى تدیرھا المحلیات

x٠٠٤٠٠٤٠٠٣٥٠٥٠ اتاوة الذھب

٣٠٠٠٠٣٠٠٣٠٠٠* عوائد ملكية أخرى

x٣٠٠٠٠٣٠٠٣٠٠٠ مقابل رخصة االسمنت - الحدید

(١-٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٥٩



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٢٢٢٤٩٧٩٥٩١٦٨١٦٤٧٠٢٤٣٧٤٦٣٩٥٦١  =  حصيلة بيع السلع والخدمات

٢٢،٢٤٩٧،٩٢١١٦،٨٠٩٤٦،٩٧٩٣٧،٤٢٠٩،٥٦٠* إيرادات الخدمات

x رسوم قضائیة وغرامات (خدمات العدالة عدا  
رسوم نقل الملكیة)

٣،٥٦٣٠٠٣،٥٦٣٢،٤٠٥١،١٥٨

x١٦٧٠٢٤١٩١١٧٥١٦ رسوم قید وتسجیل ورقابة واشراف

x١٦٠٠٠١٦٠١٥٠١٠ الخدمات الجمركیة

x١٠٦٠٩٧٢٠٣١٩٧٦ الخدمات الزراعیة

-x٣٤٠٤٣٧٦٢٢٦١٥٠ الخدمات التعلیمیة

-x٨٠٩١٧٩٣٧٧ الخدمات الصحیة

x١٢٠١٠٢١١٩٣ الخدمات الثقافیة

-x٠٠٥٥١١٦ خدمات االسكان والتعمیر

x١،١٦٥٠٠١،١٦٥١،٠٨٠٨٥ الخدمات االجتماعیة

-x٠٠٠٠٢٢ الخدمات التموینیة

-x٠١٥٠١٥٣٦٢١ خدمات القوى العاملة

-x٢٥٠١٧٥٢٠٠٧٨٩٥٨٩ خدمات الطرق والمواصالت

-x٠٠١٤١٤١٥١ خدمات الشباب والریاضة

-x٠٠٤٤٦٢ الخدمات البیطریة

-x١٠٠١١١ الخدمات السیاحیة

x٧٨١٠٢٥٥١،٠٣٦٧٢٣٣١٣ مبیعات بضائع

x٠٣٦٥١٢٣٤٨٩٤٧٢١٧ ایرادات المشروعات االنتاجیة

x١٦٧٣٥٠٢٢٠٢١٣٧ ایجار المرافق العامة

x١٣٤٣٢٦١٧١١٢٧٤٤ ایجار المبانى الحكومیة

x٤٠٠٤٣١ ارباح تشغیل العملة التذكاریة

x٩،٤٠٣٧،٤٩٥١٥،٠٨٦٣١،٩٨٤٢٤،٢٠٣٧،٧٨٠ موارد جاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة

x٤٦٤٠٥٩٠١،٠٥٥١،٠٥١٤ المحصل مقابل تأدیة خدمات

٦٠



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x مقابل تأدیة اعمال بعض المصالح للمصالح 
االخرى

١٠٠٠١٠٥٥

x١٩٠٥٢٣٢٤٠ ایرادات البرامج التدریبیة

x٥٤٧١٦١١٥ عمولة تحصیل

x١،٠٢٢٧٣٠٨١،٣٣٧٣٨٦٩٥١ أخرى

x نسبة الـ ٢٠% حصیلة وزارة المالیة من 
إجمالى إیرادات الحسابات والصنادیق الخاصة

٥،٠٠٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٠

٠٣٨٧٤٥٤٣١* إيرادات بيع السلع

x٠٣٨٧٤٥٤٣١  حصیلة بیع المخزون السلعى

٩٥٢٥٦٤١٨١٤٢٦١٢٩٦١٢٩  =  تعويضات وغرامات

٩٥٢٥٦٤١٨١،٤٢٦١،٢٩٦١٢٩* غرامات العقوبات والمصادرات

x٢٣٠٠٢٣١٢١١ حصیلة االموال المستردة

x٢٥٠٠٠٢٥٠٢٠٠٥٠ التعویضات الناتجة عن المخالفات االستیرادیة

x تعویضات عن الممارسات الضارة فى التجارة 
الدولیة

١٥٠٠٠١٥٠١٠٠٥٠

x٥٢٩٥٥١٦٦٧٤٩٧٤٤٥ حصیلة الغرامات

x٠١٢٥٢٢٥٣٢٤٠١٣ أخرى

٨٣٠١١٦٨١٢٥٢١٠٧٩١٧٢  =  التحويالت االختيارية

٨٣٠١،١٦٨١،٢٥٢١،٠٧٩١٧٢* جـــارية

-x١٠٠١١١ فائض لجنة المساعدات

x٨٣٠١،١٦٨١،٢٥١١،٠٧٨١٧٣ ایرادات انشطة مختلفة

-٤٠٠٧٤٢٣٤٦٢٤٩٢٠٦٧٣٤٠٨٧٤٣٦٢٠٠٩٦  =  ايرادات متنوعة

١٣،٢٥٥٨٦٠٤،٨٩٨١٩،٠١٣١٢،٠٨٦٦،٩٢٨* جــارية

x١٢٩٤٦٩٥٦٠٤١٧١٤٣٢ مبالغ معاله دائنة مضت علیھا المدة القانونیة

-x٣٥٠٠٠٣٥٠٣٩١٤١ ایرادات سنوات سابقة

x٧٠١٨٥٣ مقابل اشتراك العاملین بالسیارات

-x٠٠٠٠٩٠٩٠ ایرادات اسواق

٦١



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

-x٠٠٠٠٨٨ ایرادات غرامات المبانى

x١٢،٧٦٩٣٩١٤،٨٩١١٨،٠٥١١١،٤٢٠٦،٦٣١ ایرادات أخرى مختلفة

-٢٦،٨١٨١،٤٨٦٢٠،٠٢٢٤٨،٣٢٦٧٥،٣٥١٢٧،٠٢٤* رأسمــالية

x موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل 
األستثمارات

١٦،٣٠٠١،٤٨٦١٩،٩٥٣٣٧،٧٣٨٤٤،٦١٨٦،٨٨٠-

-x٢٥٢٠٦٧٣٢٠١٠،٤٤٦١٠،١٢٦ حصیلة بیع أصول غیر انتاجیة (أراضى)

x حصیلة بیع أصول انتاجیة (مساكن وسیارات 

وغیرھا)
٢٠٣٤٤٠

-x١٠،٢٦٥٠٠١٠،٢٦٥٢٠،٢٨٣١٠،٠١٨ ایرادات رأسمالیة أخرى

٦٢



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٤٢٠،٥٤٢٠٦٦٢٠،٦٠٨١٧،٧٢٥٢،٨٨٣-متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية

٢٠٥٤٢٠٦٦٢٠٦٠٨١٧٧٢٥٢٨٨٣  =  متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية المحلية

١٠،٥٤٢٠٦٦١٠،٦٠٨١٠،٥٢٥٨٣* أقساط محصلة من االقراض

x١،٢٩٦٠٠١،٢٩٦٩٥٩٣٣٧ من الھیئات االقتصادیة

-x٣،٧٩٥٠٠٣،٧٩٥٤،٨٥٠١،٠٥٦ من شركات قطاع االعمال العام

x محصلة من أجھزة الموازنة العامة 
(أقساط القروض الخارجیة المعاد 

أقراضھا من الخزانة العامة)
٣،٨٤٧٠٠٣،٨٤٧٣،٠٠٠٨٤٧

-x١،٦٠٥٠٦٦١،٦٧١١،٧١٦٤٥ من الجھات األخرى

* المتحصالت من بيع االصول وحقوق 
الملكية

١٠،٠٠٠٠٠١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٢،٨٠٠

-x٠٠٠٠٧،٢٠٠٧،٢٠٠ من  شركات قطاع عام

x١٠،٠٠٠٠٠١٠،٠٠٠٠١٠،٠٠٠ من جھات أخرى

(١-٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (املتحصالت من احليازة)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٦٣



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٥- االقتراض وأصدار االوراق المالية بخالف 
االسهم

٥١٧،٦٥٨١٢٦،٠٥٧٧١،١٧٢٧١٤،٨٨٧٦٣٦،٧٤٨٧٨،١٣٩

٥١٥٨٣٣١٢٥٧٠٢٦٨٣٥٢٧٠٩٨٨٧٦٣١٧٤٨٧٨١٣٩  =  االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية

٥١٥،٨٣٣١٢٥،٧٠٢٦٨،٣٥٢٧٠٩،٨٨٧٦٣١،٥٥٨٧٨،٣٢٩* أصدار أوراق مالية بخالف االسهم

x٤٩٩،٠٠٠٧٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠٦١٤،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠١٦٤،٠٠٠  سندات على الخزانة العامة

-x١٦،٨٣٣٥٠،٧٠٢٢٨،٣٥٢٩٥،٨٨٧١٨١،٥٥٨٨٥،٦٧١ اذون على الخزانة العامة

-٠٠٠٠١٩٠١٩٠* االقتراض

x قروض خارجیة معاد اقراضھا عن 
طریق الخزانة

٠٠٠٠١٩٠١٩٠-

١٨٢٥٣٥٥٢٨٢٠٥٠٠٠٥٠٠٠٠  =  االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية

١،٨٢٥٣٥٥٢،٨٢٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٠* االقتراض

x١،٨٢٥٣٥٥٢،٨٢٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٠ لتمویل االستثمارات

(١-٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (مصادر التمويل)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٦٤



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

١١٢٢،٣٢٤١١١،٣٦١٣٢،٤٠٥٢٦٦،٠٩٠٢٣٩،٩٥٥٢٦،١٣٤- األجور والتعویضات للعاملین

٨٤،٢٢٨٩٥،٤٦٤٢٩،٣٤٠٢٠٩،٠٣٣١٩٠،٥٨٣١٨،٤٥٠= االجور والبدالت النقدية والعينية

٢٢،١٥٧٣٧،٨٣٢٨،٥١٥٦٨،٥٠٥٦١،٠١١٧،٤٩٣* الوظائف الدائمة

x٧،٧٦٩١٤،٣٠٥١،٣٢٥٢٣،٣٩٩١٩،١٠٢٤،٢٩٧ المرتبات االساسیة

x تكالیف المعارین و تتحمل الموازنة 
مرتباتھم

٣٣٦٠٠٣٣٦٢٧٤٦٢

x٠٠١١٠٠ تكالیف االجازات الدراسیة

-x٠٠٠٠١١ تكالیف المنح التدریبیة

x١٤،٠٥٢٢٣،٥٢٨٧،١٨٩٤٤،٧٦٩٤١،٦٣٤٣،١٣٥ االجر الوظیفى

٨٤٨٧٨٧٢،٩٢٠٤،٥٥٥٣،٩٤٧٦٠٩* الوظائف المؤقتة

x٥٤٠٥٥٩٤٤١٥ المكافات الشاملة (خبراء وطنیین )

x٢٠١٨٢٠١٩١ المكافات الشاملة (خبراء  اجانب)

x٢٥٧٧٨٧٦٥٠١،٦٩٤١،٣٦٨٣٢٦ أجور موسمیین

x٠٠٠٠١٠ مكافات الصبیة

x مكافات اطباء امتیاز و اخصائى عالج 
طبیعى

٥٠٦٠٦٥٥٨٧

x٥٢٤٠٢،١٨٦٢،٧١٠٢،٤٥٧٢٥٤ مكافات االساتذه المتفرغین

x٠٠١١١٠ مكافات االساتذه غیر المتفرغین

x٦٠٠٦٠٦ مكافات مساعدي ومعاوني الوزراء

٤٠،١٣٤٣٠،٧٣٣١٣،٦٦١٨٤،٥٢٨٧٧،٨٢٦٦،٧٠١* المكافات

١٠،٢٩٦٢،٣٦٥١،٩٩١١٤،٦٥٢١١،٥٩٦٣،٠٥٦ x تعویض العاملین عن جھود غیر عادیة

٦،٠٢٣١٠٧٤٠٨٦،٥٣٨٤،٤٨٤٢،٠٥٤ x المكافات التشجیعیة

-٦٢٠٥،٢٦٤٠٥،٨٨٤٦،٠١٠١٢٦ x تكالیف حافز االثابة

-٣،٩٢٢٢٣٦٢،٩٦٢٧،١٢٠٧،١٧٥٥٦ xحوافز العاملین بالكادر العام

٩،٥٣٢٥،٣٥٧٣٧٧١٥،٢٦٦١٥،١٥٣١١٤ xحوافز العاملین بالكادرات الخاصة

٢٠٧١،٤٧٤٣٥٩٢،٠٤٠١،٩٢٩١١١ xالحافز المالى االضافى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٦٥



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

١٠١٢٢٠ xحوافز العلمیین

x٤٦٣١،٢٠٢١٠٤١،٧٦٩١،٧١٤٥٤ حافز جذب العمالة

٢٢٥٢١٥٩٠٨٩١ x حافز تمیز ( ماجستیر و دكتوراه )

-٢٢٣٤٤٥٢٤٩٩١٧١،١٢٩٢١٢ x مكافات التدریس

-٩٩٧٤٢١٥٢٧٥٤٨٢١ x مكافات الریادة العلمیة و االجتماعیة

-١٤٦٠٤٣٩٥٨٥٥٩٠٥ x مكافات البحوث االكادیمیة و التطبیقیة

-٩٤٠٥١٠٦٠٤٦١٤١٠ x مكافات االشراف على الرسائل العلمیة

٣،١١٢٩،١٢٨١،٥٣٤١٣،٧٧٣١٣،٦٥٣١٢٠ x مكافات االمتحانات

٧٠١١٢١٦١٣٤٢٣٣٣١٠ x مكافات التصحیح

١١٦٣١١٩٥٣٤١٣٠٣٣٨ x مكافات حضور جلسات و لجان

٨٣١٧١٨١١٨٨٣٣٥ x مكافات التدریب

 x مكافات ساعات البحث الزائدة عن 

النصاب
١٣٠٢٧٤٠٤١١-

٣،٠٤١٢٣٨٢،٢٤٥٥،٥٢٤٤،٠١٧١،٥٠٧ x مكافات اخرى

-٧٦١١،٠٩٨١٠٢١،٩٦٠٢،٠٥٥٩٤ x تكالیف حافز إثابة إضافى

-٤٠٠٢،٧٠٣٠٣،١٠٤٣،١٦٨٦٤ x حوافز األداء للمعلمین

٣١٤٠١،٢٤٤١،٥٥٨١،٣٤٧٢١١ x حافز الجودة

x٤٥٦٢٧٧٩٦٠١٩ مكافات المستشارین

×الحافز التعویضى لتطبیق القانون رقم 
١٨ لسنة ٢٠١٥

٥١٥٨٥٦٢٦١١،٦٣٢١،٧٣٣١٠١-

x١٦٣٤١٤٦٣٠٦٣ حافز میكنة الموازنة العامة

١٠،٤٠٦١٦،٢٧٠٢،٩٦٠٢٩،٦٣٦٢٧،٤٦٦٢،١٧٠* بدالت نوعية

٤١٢٦٥١ x بدل تمثیل الوظائف العلیا

٦٠٢٤٣١٣٠١ x بدل تمثیل لموظفین بالخارج

-٧٥٧١٤٧٩٨٠١ x بدل طبیعة عمل لالطباء

٦٦



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

 x بدل حرمان للصیادلة والحكیمات 

والمولدات والممرضات والزائرات 
الصحیات والمفتشات

٦٤١١٦٦٢٦٠٢

-٢٠١٤٧٣٧٢٠٣٢٠٤١ x بدل عدوى ووقایة من االشعة

٢٤٣٩١٠٠ x بدل تفرغ للمھندسین

٠٠٢٢٢٠ x بدل تفرغ للمحامین

-٣٣٨٩٥٠٥٤٤ x بدل تفرغ للمھندسین الزراعیین

١٤١٦٦٠ x بدل تفرغ لالطباء البیطرین

١٣١٥٥٠ x بدل تفرغ للتجاریین

١٥٦٠٠١٥٦١٤٢١٤ x بدالت عسكریة

٢٨٤٤٧٥١٣٨٣٣٣١٥٢ x بدل طبیعة عمل

-٠٠٠٠١١ x بدل تفتیش

١٠٠١١٠ x بدل امتیاز

٠٠١١١٠ x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم

 x بدل صیارف و تحصیل و بدل عجز 

للصیارف
٣١٠٤٤٠

-١،٥٣٩١١٧٦٨١،٧٢٤١،٧٣٠٦ x بدل خطر

٢٠٠٢٢٠ x بدل قیادة

١١٠٢٢٠ x بدالت مھنیة وفنیة اخرى

١٦٧٢٢٥٢٧٤١٨٣٩٩٢٠ x بدل اقامة بالجھات النائیة

٣٩٠٠٣٩٣٩٠ x بدل سودان

٢٠٠٢٢٠ x بدل اغتراب

١٩٠٢٤٤٣٤١٣ x بدل سكن فى الداخل و الخارج

-٠٠٠٠١١ x بدل استقبال و ضیافة

١٠٠١١٠ x بدل مراسلة

٢٨٣١١١٣٣٠٧٢٤٦٦١ x بدل أغذیة

٢٠٠٢٢٠ x بدل مالبس

 x بدل انتقال نقدى ثابت ونظیر عدم 

تخصیص سیارات ركوب حكومیة
٢٠١٠١٢١٢١

٦٧



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٥٤٤٠٢،١٩٢٢،٧٣٦٢،٧٢٢١٤ x بدل جامعة

 x بدل یخص العالقات الثقافیة والتعاون 

الخارجى
١١٦٠٠١١٦٩١٢٥

٠٠٠١١٠ x بدل تفرغ فنانین تشكیلین

-٥١٨٣،٦٤٢٠٤،١٥٩٤،١٦٨٩ x بدل معلم ( تدریس )

١،٣٤٠٩،٨٦٩٠١١،٢١٠١١،١٢٢٨٨ x بدل اعتماد ( معلمین )

٥،١٥٣٢٣٨٥،١٩٢٣،٣١٥١،٨٧٧ x بدالت مختلفة أخرى

x١٨٥٢،٠٥٩٤٢٦٢،٦٧٠٢،٦٣٤٣٦ بدل مھن طبیة

٥،٤٢٥٩،٥٧٠٤٦٨١٥،٤٦٣١٥،٢٦٥١٩٨*  مزايــــا نقـــديــة

-٤٣٧٣٩١٢٥١٢٨٤ x عالوة اجتماعــیة

-٣٥٧٥٩١٢٠١٢٣٣ x عالوة اجتماعیة اضافیة

 x تكالیف تعویض العامالت بما یعادل 

٢٥% من المرتب الشھرى
١٤٢٦٤٢

-٣،٦٠٦٢،٦٦٨٢٣٩٦،٥١٤٨،١٦٠١،٦٤٦ x العالوة الخاصة

-١٢٥٢٠٥٢٢٣٥٢٣٦١١٠ x المنحة الشھریة

١١١٧١٨١٩٠ x مزایا نقدیة أخرى

٢٤٣٠٠٢٤٣٢٤٣٠ x عالوة الحد األدنى

-٧٧٢٥،٤٣٣٠٦،٢٠٥٦،٢٢٦٢١ x عالوة األعباء الوظیفیة للمعلمین

x تكالیف المقابل النقدى لرصید 
االجازات االعتیادیة

٥٩٨١،١١٢١٧٠١،٨٨٠٠١،٨٨٠

٥،٢٥٨٢٧٢٨١٦٦،٣٤٧٥،٠٦٧١،٢٨٠* المزايــا العينيــة

x٢،٤٩٧٢٦٤٢٨٤٣،٠٤٥٢،١٩٠٨٥٥ أغذیة للعاملین

x١،١٤٨٧٣٠١،١٨٤١،١٠٤٨٠ مالبس للعاملین

x١،٤٧٤٠٤٩٣١،٩٦٧١،٦٣٨٣٢٩ عالج طبى للعاملین

x٩٩١١٠١١٠١٠٧٣ خدمات اجتماعیة وریاضیة للعاملین

x٤١٠٠٤١٢٨١٣  اخـــرى

٦٨



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٨٤١١١٥٨٩٧٣٠٤٦٢٧٣٥٤٢٢٨٩٠٤٤٦٤= المزايا التأمينية

* حصة الحكومة فى صندوق التأمين 
االجتماعى للحكومة

٦،٧٧٥١٢،٨٢١٢،٥١٦٢٢،١١٢١٩،٩٠٩٢،٢٠٣

x٦،٣٨٨١٢،٠٦٦٢،٣٥٥٢٠،٨٠٨١٨،٨١١١،٩٩٨ التأمین ضد الشیخوخة والعجز والوفاة

x حصة الحكومة فى اشتراكات نظام 

المكافات
٣٤٣٥٠٩١٠٦٩٥٨٨١٥١٤٣

x تكالیف مساھمة الحكومة فى التأمین 
على العامالت فى اجازة لرعایة أطفالھن

٤٤٢٤٧٥٥٣٤٦٢٨٤٦٢

١،٦٣٦٣،٠٧٦٥٣٠٥،٢٤٢٢،٩٨١٢،٢٦١* مزايا تأمينية أخرى

x١،١٣٣٢،١٥٤٣٣٨٣،٦٢٥١،٥٤٠٢،٠٨٥ التأمین ضد المرض

x٥٠٣٩٢٢١٩٢١،٦١٧١،٤٤١١٧٦ التأمین ضد اصابة العمل

٢٩٦٨٥٠١٨٢٩٧٠٣٢٦٤٨٣٣٢٢٠= االجوراالجمالية واالحتياطيات العامة

١٧،٦٨٥٠١٨١٧،٧٠٣١٧،٦٠١١٠٢* االجور االجمالية
x أجور اجمالیــة مدرجة بموازنات 

الجھات
١٧،٦١٧٠٢١٧،٦١٩١٦،٧٢٢٨٩٧

x اعتمادات االجور للحسابات 
والصنادیق الخاصة

٦٨٠١٦٨٤٨٧٩٧٩٦-

١٢،٠٠٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٨٨٢٣،١١٨* االمتطلبات اإلضافية لالجور

x١٢،٠٠٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٨٨٢٣،١١٨  احتیاطیات عامة لالجور

٦٩



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٢٣٥،٩٣٣١١،٧٧٣١٢،٤١٨٦٠،١٢٤٥٢،٠٦٥٨،٠٥٨- شراء السلع والخدمات

١٧٢١٥٧٣٤٩٥٦٥٤٣٠٢١٧٢٣٩٦٤٦٢٥٣=  الســـلع

٩،٨٦٠٣،٥٤٣٤،٠٩٩١٧،٥٠٢١٤،٣٤٢٣،١٦٠* المواد الخام

x٣،٧٧٣١،٣٨٥١،٨٧٨٧،٠٣٦٦،٧٦٤٢٧١ االدویة

x٢،٦٥٥١،٣٠٥٦٣٧٤،٥٩٧٤،٤١٢١٨٥ االغذیة

x٣،٤٣٢٨٥٣١،٥٨٥٥،٨٧٠٣،١٦٦٢،٧٠٤ مواد خام أخرى

١،٥٢٢٥٤١٢٣٧٢،٣٠٠١،٦٠٨٦٩٢* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل

x٠٠٠٠١٠ فحومات

x٧٠٧٣٨٨١٧٥١،٢٧٠٨٤٨٤٢٢ مواد بترولیة وغاز

x٦٥١٢٣٢٧٢١٥١٠٢١١٣ مواد تزییت و تشحیم

x٧٥٠٣٠٣٥٨١٥٦٥٨١٥٧ كھرباء

١١٩١٦١٦٧٣٤٨١٨٥١٦٣* وقود وزيوت لسيارات الركوب

x١٠٣١١٩٥٥٢٧٧١٥٢١٢٤ مواد بترولیة وغاز

x١٦٤٣١٣٧٢٣٢٣٩ مواد تزییت و تشحیم

١،١٦٦٤٧١٤٨٣٢،١٢٠١،٢٩٦٨٢٤* قطع غيار ومهمات

x٧١٢٣١٠١٦١١،١٨٣٧٢٢٤٦١ قطع غیار و مواد للصیانة

x٤٥٤١٦١٣٢٢٩٣٧٥٧٣٣٦٣ مواد و مھمات متنوعة

٤٢٥١٠٨٢* مواد تعبئة وتغليف

x٤٢٥١٠٨٢ مواد مستھلكة

٣٣٠٤٠٠١٥١٨٨١٤١٦٤٦٥* ادوات كتابية وكتب

x٨٣١٣٢٦٩٢٨٤١٥١١٣٢ ادوات كتابیة ومكتبیة

x٣١٢٣١٦٤٤٠٢٤ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات

x٦٣١١٣٥٠٣٢١٨ كراسات ودفاتر

x٢١١٢٣٥٣٨٤٨٤١٩٤٢٩٠ مطبوعات اخرى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٧٠



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٣،٣٣٨٢،١٠٢٣٧٥٥،٨١٥٤،٩٩٣٨٢٢* مياه وانارة

-x٤٤٠١٨٦٨٣٧٠٩٨٢٧١١٨ میــاه

x٢،٨٩٧١،٩١٦٢٩٢٥،١٠٦٤،١٦٥٩٤٠ انــارة

٨٧٦١٢٧١٧٤١،١٧٧١،٠٦٤١١٣* مستلزمات سلعية متنوعة

x مستلزمات تعلیمیة ومعینات سمعیة و 
بصریة

٧٣٢١٧٩٢٨٨٤

x١١٣٦٣٣ مستلزمات تنظیم الحدائق

x١٠١٤١٥٩٧ مستلزمات تصویر

x١٠٠١١٠ مستلزمات موسیقى

x٦١٢٩٥٤ مستلزمات العاب ریاضیة

x٧٨٥١٢٢١٤٧١،٠٥٤٩٥٨٩٦ مستلزمات سلعیة متنوعة

٠٠٦٤٦٤٥٣١١*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع

x٠٠٦٤٦٤٥٣١١ محلیة

١١٩٩٦٤٤١٠٦٧٠٣٢٣١٠٩١٩٢٦١٣٨٤٩=  الخدمات

٢،٩١٢١،٣٣٩٣،٥٦٣٧،٨١٤٦،٨٩٩٩١٥* نفقات الصيانة

x صیانة و تطھیر لوسائل الرى و 

الصرف
٣٩٢١٦١٦٤٥٧٢٥٠٨٦٥

x صیانة و ترمیم مبانى انشاءات 

واعمال صغیرة المبانى
١،١٨٦٥٧٦٥٦٨٢،٣٣١١،٩٣٧٣٩٣

x٨٥٦٢٣٤١٨٢١٣٨٤٤ صیانة مرافق و شبكات

x٩٦١٢٤٢،٠٠٦٢،٢٢٧٢،٠٤٤١٨٣ صیانة طرق و جسور و كبارى

-x٧٨٩٢٩٨٤٦٣١،٥٥٠١،٦٣٥٨٥ صیانة اآلت و معدات

x٢٧٣١٦٩٢٨٢٧٢٤٥٢٠٢٠٤ صیانة وسائل نقل واتصاالت

x١٨١٦١٥٤٨٣٠١٨ صیانة اثاث و معدات مكتبیة ومكاتب

x٤٤٢٠١٦٨٠٥٣٢٧ صیانة الحاسبات واالجھزة االلكترونیة

x٢٨٥٧١٦١٠١٣٥٦٥ اخرى

٧١



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

١١٢٥٢٩٥١١،١١٦١،٠٢٨٨٧* نشر واعالن ودعاية واستقبال

x٣٦٣٦٢١٩٢٥٤٣٨ نفقات نشر واعالن

x١٠١٩١٤٩٢٥٩٢٢٤ نفقات دعایة

x١٦٢٧٢٥١٦٩ نفقات الحفالت و االستقباالت

x نفقات الزیارات الدولیة واالشتراك فى 
المؤتمرات الدولیة

٤٣٠٥٤٨٢٦٢٢

x٢١١٤١٣ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلیة

x٤٧٣١٤٩٥ نفقات الشئون والعالقات العامة

x٢٥٠٧٠٦ اخرى

٢،٦٦٤٧١١٢٦٢،٨٦١٢،٢٢٩٦٣٢* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف

x٢،٦٣٥٦٨١١٠٢،٨١٣٢،١٨٨٦٢٥ نفقات طبع

x٩٢٧١٨١٦٢ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوریات

x٦٠٢٨٨٠ شراء حقوق المؤلفین

x١٠٠١١٠ نفقات تشجیع التألیف والمؤلفین

x اصداركتب ومجالت ونشرات وثقافیة 
وعلمیة

١٣٠٧٢٠١٦٤

x٠٢٠٢٠٢ اخرى

١،٣٥٨١،٩٠٦٣٧٠٣،٦٣٤٣،٤٠٤٢٣٠* نقل وانتقاالت عامة

x١١٠٠١١٦٥ نقل مھمات بالسكة الحدید

x انتقاالت عامة للعاملین و غیر العاملین 
بالسكك الحدیدیة

٦٦١٧٢٢١٠٤٨١٢٤

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى 
للسفر بالداخل

١٦٩٢١٦٨٦٤٧١٣٥٧١١٣

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى 
للسفر بالخارج

١٨٤٠٤٥٢٢٩٢٠٣٢٦

x تكالیف نقل وانتقاالت وبدل انتقال 
للمعارین بالخارج

٨٠٠٨٦٢

x٢٨٨٢٣١٢٣٢٣٣٠٨١٥ بدل انتقال للسفر بالداخل

x٦٤١٢٥٩١٧٣١٧ بدل انتقال للسفر بالخارج

٧٢



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x المقابل النقدى للعاملین بالمناطق 
النائیة

٥٦١١،٦٤٩١٨٠٢،٣٨٩٢،٣٦٣٢٦

x٧١٠٨٧١ اخرى

-٣٣٥١٥٣٦٤٥٥٢٥٩١٣٩* البريد واإلتصاالت

x٦٢٦٥٩١٣٦١١٤٢١ برید

-x٢١٠٤١٢٠٢٧١٤٠٥١٣٤ تلیفون

x٠٠٠١٠٠ تلغراف

x٢٠١٢٣٠ اشتراك تیكر

x١٠٠٢١٠ تلكس و فاكس

x٥٩٤١٣٥١٣٤٦٦٦٨  شبكة االنترنت

x١٥٠٧٢٥ اخرى

٢٧٢٨١٤٥٨٨١١٧٠٦١٠٥* ايجـــار

x ایجار أراضـى ومبــانى ومخازن 
وجراجات  وغیرھا

١٦١٢٧٣٨٨٥٧٦٥٥٠٢٥

x١٠٤٠٤٢٢٤١٨ ایجاراآلت احصائیة وحاسبات

x١٩٢٢٢٣٢٠٣ ایجاراآلت وماكینات ومعدات

x١١١٤١٦١٤٢ ایجارخیام وكراسى

x٨٠٥٢٢٣١٥٥٩٨٥٧ ایجاروسائل نقل

٩٠٢٢٣١٢٦٥* نفقات اقامة المعارض  والمؤتمرات

x٧٠١٨٢٦٢٢٤ فى الداخل

x٢٠٤٦٤١  فى الخارج

* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون 
الخارجى

٩٢٠٥٠١٤١١١٥٢٦

x تكالیف تبادل البعثات والوفود مع 
الحكومات الجنبیة وتنفیذ المعاھدات 

الثقافیة
٦١٠٣٥٩٦٧٢٢٤

x تكالیف المكاتب و المراكز الثقافیة و 
مكاتب البعثات

٣٠٠١٥٤٤٤٢٢

x١٠٠١١٠ أخرى

٧٣



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب 
العاملين

٦٥٦٣٦٠٧٢٠٦٦٥٥٥

x٥٧٠٠٤٨٦١٨٥٨١٣٧ خدمات ابحاث وتجارب

x٨٦٣١٢١٠١٨٣١٨ تكالیف البرامج التدریبیة

٣،٥٨٧٨٠٤١،٠٣٩٥،٤٢٩٣،٥٩٧١،٨٣٢* نفقات خدمية متنوعة

x١٥٧٨٣٥٢٠٠٨٧١١٢ نفقات تأمین و عمولة

x٢٣١٢٤٣٩٣٠٩ نفقات األعیاد و المواسم

x٢٠٨٤١١٦٢٦٥٢٣١٣٤ نفقات تنفیذ األحكام القضائیة

x١٠٢٢٢٠ نفقات رسوم القید بنقابة المحامین

x٠٠٠١١٠ نفقات لجان تحكیم

x نفقات تشغیل لدى الغیر و مقاولى 
الباطن

١٩٠٢٠٣٩٣٥٤

x٥٣٠٣٥٦٤٨٨ نفقات سریة وذات طبیعة خاصة

x١،٤٩٨٣٦١٣١٦٢،١٧٤٩٨٢١،١٩٣ اخرى متنوعة

x٢٥٣٤٢٢٥٣٢٠١٣٨١٨٢ نفقات خدمات الصرف الصحي

x١٨١١٧٨٤٨٤٨٤٤٦٤٤٢٠٠ نفقات النظافة

x٩١١٦٣١٣٣٣٨٧٢٩٧٩٠ نفقات األمن والحراسة

x١،١٠٢٠١١،١٠٣١،١٠٢١ نفقات مقابل الخدمات االعالمیة

-٦٧٢٢١٤٦١٦٧٩٧٨٨٤١٢٠٤٣= شراء السلع والخدمات االجمالية واالحتياطيات العامة

-٥٧٢١٤٦١٦٤٧٣،٢١٦٢،٥٦٨* شراء السلع والخدمات  االجمالية

x شراء سلع وخدمات اجمالیــة مدرجة 

بموازنات الجھات
٤٩٦١٤١٥١١٦٩٦١٨٥-

x اعتمادات شراء السلع والخدمات 
للحسابات والصنادیق الخاصة

٧٧٠٦٠١٣٧٢،٥٢٠٢،٣٨٣-

٦١٥٠٠٠٦١٥٠٥٦٢٥٥٢٥* المتطلبات االضافية لشراء السلع والخدمات

x  احتیاطیات عامة لشراء السلع 
والخدمات

٦،١٥٠٠٠٦،١٥٠٥،٦٢٥٥٢٥

٧٤



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٣٥٤٠،٥٠٧٢٢٧٥٧١٥٤١،٣٠٥٣٨٠،٩٨٦١٦٠،٣١٩- الفوائد

٣١٣٩٣٠٤١٣١٤٣٥٢٥٥٥١٥٨٨٤=  فوائد خارجية

٣١،٣٩٣٠٤١٣١،٤٣٥٢٥،٥٥١٥،٨٨٤* فوائد خارجية (لغير المقيمين)

x٣١،١٠٠٠٠٣١،١٠٠٢٥،٢٥٤٥،٨٤٦ فوائد الدین العام الخارجى

x٢٩٣٠٤١٣٣٥٢٩٦٣٨ فوائد خارجیة تسددھا الجھات

٥٠٩١١٤٢٢٧٥٢٩٥٠٩٨٧٠٣٥٥٢٤٩١٥٤٦٢١=  فوائد محلية (المقيمين)

٤٥٣،٥٥٤٠٠٤٥٣،٥٥٤٣١٢،٧٨٢١٤٠،٧٧٢* بخالف وحدات الحكومة العامة

x٩٤،٤٧٦٠٠٩٤،٤٧٦٥٢،٣٥٣٤٢،١٢٢ فوائد سندات البنك المركزى

x فوائد السندات الدوالریة بالعجز فى 
مركز العمالت األجنبیة

١،٩٢٠٠٠١،٩٢٠١،٧٥٦١٦٥

x٢٢٠،٧٣٩٠٠٢٢٠،٧٣٩١٢٧،٩٠٠٩٢،٨٣٩ فوائد األذون على الخزانة العامة

-x١١٩،٨٨١٠٠١١٩،٨٨١١٢١،٢٦٠١،٣٧٩ فوائد سندات الخزانة المصریة

-x٥،٧٥٨٠٠٥،٧٥٨٦،٤٦٣٧٠٥ فوائد التغطیة المؤقتة للرصید المدین

x فوائد سندات العجز االكتوارى 
لصندوقى التأمینات

١٦٠٠٠١٦٠١٦٠٠

x٩٥٠٠٩٥٩٠٥ فوائد الـ ٥% سندات حكومیة

x فوائد السندات المتوقع إصدارھا 
لصالح صندوقى التأمین

٢،٣٩٩٠٠٢،٣٩٩١،٨٢٢٥٧٧

x٨،١٢٧٠٠٨،١٢٧٩٧٩٧،١٤٨ أخرى

٥٥،٥٦٠٢٢٧٥٢٩٥٦،٣١٦٤٢،٤٦٧١٣،٨٤٩* لوحدات الحكومة العامة

x٣٠،٨٦٩٠٠٣٠،٨٦٩٢٩،٠٩١١،٧٧٧ فوائد قروض تمویل االستثمارات

x للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض 
الخارجیة والمعاد اقراضھا من الخزانة )

٨٤٦٥٢٥٢٩١،٤٢٧٨٧٤٥٥٣

x٢٣،٨٤٥١٧٥١٢٤،٠٢٠١٢،٥٠٢١١،٥١٩ لجھات اخرى (شاملة المحلیات)

-٠٠٠٠١٨٦١٨٦= الفوائد االجمالية واالحتياطيات العامة

-٠٠٠٠١٨٦١٨٦* الفوائد االجمالية

x اعتمادات الفوائد للحسابات والصنادیق 
الخاصة

٠٠٠٠١٨٦١٨٦-

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثالث: فوائد)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٧٥



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

-٤٣٢٦،٢٥٧٥١٥٥،٥١٩٣٣٢،٢٩١٣٣٢،٧٢٧٤٣٦- الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-٢١٠٩٠٦٠٢٨٥٧٢١٣٧٦٣٢٢٢١٣٨٨٣٧٥=  الدعم

-٢٠٩،٤٠٦٠٢،٨٥٧٢١٢،٢٦٣٢٢٠،٦٣٨٨،٣٧٥* لمؤسسات غيرمالية

x٨٦،١٧٥٠٠٨٦،١٧٥٦٣،٠٩٥٢٣،٠٨٠ دعم السلع التموینیة

-x٨٩،٠٧٥٠٠٨٩،٠٧٥١١٠،١٤٨٢١،٠٧٢ دعم المواد البترولیة

x١،٤٠٠٠٢،٦٠٠٤،٠٠٠٢،٦٠٠١،٤٠٠ دعم تنشیط الصـــادرات

x١،٠٥٠٠١٥١،٠٦٥١،٠٦٥٠ دعم المزارعین

-x١٦،٠٠٠٠٠١٦،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٤،٠٠٠ دعم الكھرباء

x١،٨٥٠٠٠١،٨٥٠١،٧٦١٨٩ دعم نقل الركاب

-x٣،٣٤٠٠٠٣،٣٤٠٣،٨٢٨٤٨٨ التأمین الصحى واالدویة

-x٠٠٠٠١،٤٠٠١،٤٠٠ دعم االنتاج الصناعى

x٢٠٠٠٠٢٠٠٢٠٠٠ دعم تنمیة الصعید

x١٠،٣١٦٠٢٤٢١٠،٥٥٨٦،٥٤١٤،٠١٦ أخـــــــرى

١،٥٠٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠٠* لمؤسسات مالية

x٥٠٠٠٠٥٠٠٥٠٠٠ دعم فائدة القروض المیسرة

x١،٠٠٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠٠ أخــــــــرى

٥٣٨٣٣١٥٢٠٦٩٧٧٦٧٤٨٨٤٢٨٨٣=  المنح

١٠٩٠١٥٠٢٥٩٢٤٩١٠* المنح للحكومات األجنبية

x١٠٩٠١٥٠٢٥٩٢٤٩١٠ جارى

٥،٢٧٣٣١٥١،٩١٩٧،٥٠٧٤،٦٣٥٢،٨٧٣* منح لجهات الحكومة العامة

x٥،٢٧٣٣٠٨١،٩١٩٧،٥٠٠٤،٦٢٨٢،٨٧٣ جارى

x٠٧٠٧٧٠ رأسمالى

٩٢٨٦٦٢٠١٥٥٣٩٣٦٢٠٨٣٥٩٤١٠٠٢٦=  مزايا اجتماعية

١٧،٧٤٢١١١٧،٧٤٣١٥،٤٠٢٢،٣٤٢* مزايا لألمان اإلجتماعى

x١٧،٥٠٠٠٠١٧،٥٠٠١٥،٢٥٠٢،٢٥٠ معاش الضمان االجتماعى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الرابع: الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٧٦



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الرابع: الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

x٧٠٠٠٧٠٧٠٠ معاش الطفل

x١٧٢١١١٧٣٨٢٩٢ أخرى

٦٩،٠٤٣١٧٠٦٩،٠٦٠٦٢،٥٠٠٦،٥٦٠* مساعدات إجتماعية

x٦٩،٠٤٣٠٠٦٩،٠٤٣٦٢،٥٠٠٦،٥٤٣ مساھمات فى صنادیق المعاشات

x٠١٧٠١٧٠١٧ مساعدات إجتماعیة عینیة

٦،٠٣٨٤٠٤٧٠٦،٥٤٨٥،٥٠٦١،٠٤٢* نفقات خدمية لغير العاملين

x٥،١٢٤٠١٣٥،١٣٧٤،٦٣٧٥٠٠  نفقات عالج مواطنى جمھوریة مصر العربیة

x١١٩٢١٨٢٣٧١٧٠٦٨  نفقات نشاط ریاضى واجتماعى لغیر العاملین

x٢٠١٥٣٧٤٦٢١١  نفقات خدمات صحیة لغیر العاملین
x  مكافأت لغیر العاملین عن خدمات 

مؤداة
٨٦١٢٨١٤١١،٠٣٠٥٨٧٤٤٣

x٢٣٢٤٥٧٠٥٠٢٠  جوائز وأوسمة

٤٢١٤٣٨٣٢٦٨١٨٦٨٢* مزايا إجتماعية للعاملين

x٣٩١١٩١٩١٧٧١٥١٢٦ نفقات دفن

x٠١٠٢٠١  مزایا إجتماعیة للعاملین عینیة

x٣٢٣٦٣٨٩٣٥٥٤ أخرى

-١٧١٠٢٠٤٠١٧١٤٢٢٢١١١٤٩٧٠= الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة

-٣٠٢٠٤٠٣٤٢٤٨٦١٤٥* الدعم والمنح االجمالية

x الدعم والمنح االجمالیــة المدرجة 
بموازنات الجھات

٢٨٤٠٠٢٨٤٢٧١١٣

x اعتمادات الدعم والمنح للحسابات 
والصنادیق الخاصة

١٨٠٤٠٥٨٢١٥١٥٧-

-١٦،٨٠٠٠٠١٦،٨٠٠٢١،٦٢٥٤،٨٢٥* المتطلبات االضافية للدعم والمنح

-x١٦،٨٠٠٠٠١٦،٨٠٠٢١،٦٢٥٤،٨٢٥ احتیاطیات عامة للدعم والمنح

٧٧



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٥٧١،٤٨٠١،٢٢٢٢،٩٩٦٧٥،٦٩٩٦٥،٩٧٢٩،٧٢٦- المصروفات االخرى

٥٣٢٤١٢٢٢٢٩٩٦٩٥٤٢٧٤٠٠٢١٤٢=   جارية

١،١٣٥٥٥٢٦١،٢١٦١٤٣١،٠٧٣* ضرائب ورسوم

٣٠٠٢٣٢١٨١٤ x الضرائب الجمركیة

١،٠٨٨٠٢١،٠٩٠٨٠١،٠١٠ x ضریبة المبیعات

١٠٣٢١٢٥٤٢٩٢٥ x رسوم تراخیص السیارات

٠٣٢٦٤٢ x رسوم فحص العینات

٠٢٠٢١١ x ضرائب عقاریة

٧١٨٨٣٣١٢٢١ x أخرى

١،٠٠٥٠٩١،٠١٣٨١١٢٠٢* اشــتراكات

x٢٠١٣١٢  فى ھیئات محلیة

x١،٠٠٣٠٨١،٠١١٨١٠٢٠١  فى ھیئات دولیة

٣،١٨٤١،١٦٧٢،٩٦٢٧،٣١٣٦،٤٤٦٨٦٧*  متنوعة

x٩٠٩١٠٩٣٦١،٠٥٣٧٠٩٣٤٤ تعویضات وغرامات

x٠٠١١١٠ نفقات رأسمالیة متنوعة

-x٠٠٣٢٤٣٢٤٥٣٧٢١٣ فائض مرحل

x٢،٢٧٦١،٠٥٨٢،٦٠١٥،٩٣٤٥،١٩٩٧٣٥ تحویالت جاریة وتخصیصیة أخرى

٦٦١٥٧٠٠٦٦١٥٧٥٨٥٧٢٧٥٨٥= المصروفات االخرى االجمالية واالحتياطيات العامة

٦٣،١٠٢٠٠٦٣،١٠٢٥٥،٧٣٢٧،٣٧٠* المصروفات االخرى االجمالية

x٥٩،٠٠٠٠٠٥٩،٠٠٠٥١،٥٤٩٧،٤٥١  ق ٠ م

x مصروفات أخرى اجمالیــة مدرجة 
بموازنات الجھات

٤،١٠١٠٠٤،١٠١٤،١٠٢١-

x اعتمادات المصروفات االخرى 
للحسابات والصنادیق الخاصة

١٠٠١٨٢٨١-

٣،٠٥٥٠٠٣،٠٥٥٢،٨٤٠٢١٥* المتطلبات االضافية للمصروفات االخرى

x٣،٠٥٥٠٠٣،٠٥٥٢،٨٤٠٢١٥  احتیاطیات عامة للمصروفات االخرى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب اخلامس: املصروفات األخرى)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٧٨



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٦٧٣،٨٣٩١١،٧٤٧٦٢،٩٢٥١٤٨،٥١٢١٣٥،٤٣١١٣،٠٨٠- شراء األصول غیر المالیة (األستثمارات)

٥٥٦٣٤١١٥٥٨٥٨٥٨١١٢٥٧٧٣١٢٥٦٥٥١١٨= األصول الثابتة

* أستثمار مباشر (شاملة الرسوم 
الجمركية)

٥٥،٤٠٧١١،٥٥٨٥٨،١٧٤١٢٥،١٣٩١٢٥،٢٧٤١٣٥-

-x١٥،٦٣٥٠٢٢٣١٥،٨٥٧٣٣،٩١٢١٨،٠٥٥ مبانى سكنیة

x٩،٤٦٢١،٢٦٤١٤،٥٧٦٢٥،٣٠٢٢١،٠٣١٤،٢٧٢ مبانى غیر سكنیة

x١٨،٧٥٠٦،٧٧٩٣٢،٦٤٦٥٨،١٧٥٤٦،٩٨٣١١،١٩٢ تشییدات

-x٤٤١١٤٣٧٥١١،٣٣٤١،٤٤٩١١٤ وسائل نقل

x٥٤١٢٠٧٨٦٣٩٤١٣٢٢٥ وسائل انتقال

x٧،٨٩٤٢،٤٦٩٧،٩٧٤١٨،٣٣٨١٧،٧١٨٦٢٠ اآلت ومعدات

x٦٨٢٩٩١٥٩٥٢٥٤٠٧١١٨ عدد وادوات

x٢،٥٨٨٥٨٤١،٧٥٧٤،٩٢٩٣،٣٢٤١،٦٠٥ تجھیزات

x٢٩٠١١٣٩٣٧٢ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

٢٢٦٠٤٠٧٦٣٤٣٨١٢٥٣* نفقات دورة تشغيل أولى

x٢٠٠٢١٠ مبانى سكنیة

x١٨٠١٩٧٢١٥١٣٣٨٣ مبانى غیر سكنیة

x٦٤٠٣٨١٠٢٣٠٧٢ تشییدات

x٥٠٠٥٠٥ وسائل نقل

x١٢٧٠١٥٢٢٧٩١٩٢٨٨ اآلت ومعدات

x٤٠١٢١٦٣١٣ عدد وادوات

x٦٠٠٦٢٤ تجھیزات

-x٢٠٧٩٢٠١٠ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

-٤١٦١٨٩٥٤٩١١٥٤١٨٢٨٦٧٥=  األصول غير المنتجة

-٤١٦١٨٩٥٤٩١،١٥٤١،٨٢٨٦٧٥*  أصول طبيعية

-x٣٩٣١٨٩٤٥٩١،٠٤٠١،٧٥٣٧١٣  شراء أراضى

x٢١٠٩٠١١٢٧٢٤٠ تمھید وأستصالح أراضى

-x١٠٠١٣٢ أصول طبیعیة أخرى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب السادس: شراء األصول غري املالية)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٧٩



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب السادس: شراء األصول غري املالية)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

١٣٢٩٠٠٣٧٩٥١٧٠٨٥٥٩٤٨١١١٣٧= أصول غير مالية أخرى

١٣،٢٩٠٠٣،٧٩٥١٧،٠٨٥٥،٩٤٨١١،١٣٧* متنوعة

-x١٣٠١٠٢٣٢٥٣  فوائد سابقة على بدء التشغیل

-x٨٨٨٠٠٨٨٨١،٠٣٤١٤٦  البعثات

x  ابحاث ودراسات للمشروعات 
االستثماریة

١٢،٣٧٢٠١،٠٠٨١٣،٣٨٠٣،٠٨٧١٠،٢٩٣

x١٧٠٢،٧٧٧٢،٧٩٤١،٧٨٦١،٠٠٨  دفعات مقدمة

-x٠٠٠٠١٥١٥ األجور للمشروعات األستثماریة

   = شراء االصول غير المالية االجمالية واالحتياطيات 
العامة

٤٥٠٠٠٠٤٥٠٠٢٠٠٠٢٥٠٠

* المتطلبات االضافية لشراء االصول غير 
المالية

٤،٥٠٠٠٠٤،٥٠٠٢،٠٠٠٢،٥٠٠

x احتیاطیات عامة لشراء االصول غیر 
المالیة

٤،٥٠٠٠٠٤،٥٠٠٢،٠٠٠٢،٥٠٠

٨٠



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٧٢٤،٢٠٢٠٤١٨٢٤،٦٢٠١٦،٥٦٧٨،٠٥٤- حیازة االصول المالیة المحلیة واالجنبیة

١٨١٠٨٠٤١٨١٨٥٢٦٩٨٤٥٨٦٨١=  حيازة االصول المالية المحلية

٢٢٥٠٣٦٨٥٩٣٤٤٣١٥٠* االقراض

x٢٢٥٠٣٦٨٥٩٣٤٤٣١٥٠ فى جھات أخرى

١٧،٦٣٣٠٥٠١٧،٦٨٣٩،١٥٢٨،٥٣١* مساهمات وحقوق ملكية

x١٣،٩٢٣٠٠١٣،٩٢٣٦،٢٩٠٧،٦٣٣ فى ھیئات اقتصادیة

x٣،٦٠٥٠٠٣،٦٠٥٢،٦٠٥١،٠٠٠ فى شركات قابضة

x١٠٥٠٠١٠٥٥٧٤٨ فى شركات قطاع عام

-x٠٠٥٠٥٠٢٠٠١٥٠ فى جھات أخرى

* مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل 
الهيكلة

٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠٠

x مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل 
الھیكلة

٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠٠

٢٥٩٥٠٠٢٥٩٥٢٥٩٥٠=  حيازة االصول المالية االجنبية

٢،٥٩٥٠٠٢،٥٩٥٢،٥٩٥٠* مساهمات وحقوق ملكية

x٢،٥٩٥٠٠٢،٥٩٥٢،٥٩٥٠ فى جھات أخرى

-٣٥٠٠٠٠٣٥٠٠٤١٢٧٦٢٧= حيازة االصول المالية االجمالية واالحتياطيات العامة

* المتطلبات االضافية لحيازة االصول 
المالية

٣،٥٠٠٠٠٣،٥٠٠٤،١٢٧٦٢٧-

-x٣،٥٠٠٠٠٣،٥٠٠٤،١٢٧٦٢٧ احتیاطیات عامة لحیازة االصول المالیة

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (احليازة من األصول املالية)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٨١



التغیر موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧االجمالى

(١)(٢)

٨٢٧٣،٥٨٧٣٤٥٢،١١٢٢٧٦،٠٤٣٢٦٥،٣٩١١٠،٦٥٢-  سداد القروض المحلیة واالجنبیة

٢٤١٨٨٢٣٤٤١٥١٥٢٤٣٧٤٢٢٣١٨٥٤١١٨٨٨=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية المحلية

-١٣٥،٣٩١٠٠١٣٥،٣٩١١٧٧،٩٣٦٤٢،٥٤٥*  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

-x١٣٥،٣٩١٠٠١٣٥،٣٩١١٧٧،٩٣٦٤٢،٥٤٥  سندات على الخزانة العامة

١٠٦،٤٩٢٣٤٤١،٥١٥١٠٨،٣٥١٥٣،٩١٨٥٤،٤٣٣* سداد القروض

x٠٢٦٨٠٢٦٨٠٢٦٨  لبنك االستثمار القومى

x  قروض خارجیة معاد اقراضھا عن 
طریق الخزانة

٢،٢٧١٧٥١،٥٠٢٣،٨٤٨٣،١٠٧٧٤١

x١٠٤،٢٢١١١٣١٠٤،٢٣٥٥٠،٨١١٥٣،٤٢٤  لمصادر أخرى

=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية 
األجنبية

٣١،٧٠٤٠٥٩٧٣٢،٣٠١٣٣،٢٩٤٩٩٣-

-٣١،٧٠٤٠٥٩٧٣٢،٣٠١٣٣،٢٩٤٩٩٣* سداد القروض االجنبية

-x٣١،٠٨٧٠٠٣١،٠٨٧٣٢،٤٠١١،٣١٤ أقساط الدین العام الخارجى

x٦١٧٠٥٩٧١،٢١٤٨٩٣٣٢١ أقساط خارجیة تسددھا الجھات

-٠٠٠٠٢٤٣٢٤٣= سداد القروض االجمالية واالحتياطيات العامة

-٠٠٠٠٢٤٣٢٤٣* سداد القروض االجمالية

x سداد قروض للحسابات والصنادیق 

الخاصة
٠٠٠٠٢٤٣٢٤٣-

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (سداد القروض)
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨/٢٠١٧

٨٢



 

 

 امللحق الثالث
 عرض ألهم مكونات 

 الوظيفى التصنيف
 

٨٣



٨٤



 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

 . التشريعيةاألجهزة • الخدمات العامة ١
 . التنفيذيةاألجهزة •
 . الشئون الماليةأجهزة •
 . الشئون الخارجيةأجهزة •
 .معامالت الدين العام •

 .النوابمجلس  -
 .رئاسة الجمهورية -
 .رئاسة مجلس الوزراء -
 .ةيتخصصلالمجالس ا -
 .دواوين عموم المحافظات -
 .الجهاز المركزى للمحاسبات -
 .وزارة المالية ومصالحها -
 .وزارة الخارجية -
 .قسم الدين العام -
 

 الدفاع  ٢

 القوميواألمن 

 . والدفاعاألمنخدمات  •
 والتطور فى مجالالبحوث  •

 .الدفاع
 

 .وزارة الدفاع -
 
 . الحربىاإلنتاجوزارة  -
 

النظام العام  ٣

 وشئـــون

 السالمة العامة

 .خدمات الشرطة والسجون •
 . الحريقضدالحماية  •
 .المحاكم •
 السجون •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

النظام العام وشئون السالمة    

 .العامة

 .وزارة الداخلية  -
 .وزارة العدل -
 .مصلحة السجون -
 .المحكمة الدستورية -
 .هيئة قضايا الدولة -
 .دار اإلفتاء المصرية -
ـــدوق تطــوير نظــام  - صن

 .حوال المدنيةاأل
صندوق أبنية  الهيئة العامة ل   -

 والـــشهر دور المحـــاكم
 .العقاري

 

 أهم مكونات
 ىالوظيف التصنيف

٨٥



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــشئون اإدارة • قتصاديةإلالشئون ا ٤ ــصادية إل ال قت

 وشئون العمالـة    والتجارية

 .العامة
 واإلنتـاج  والـري الزراعة   •

 . والصيدالحيواني
 .الوقود والطاقة •
 .والصناعةالتعدين  •
 .النقل •
 .تصاالتإلا •
 .السياحة •
 والتطوير فى مجـال     البحوث •

 .قتصاديةإلالشئون ا
 

التجارة وزارة ديوان عام  -
 .والصناعة

 ستثمارإلديوان عام وزارة ا -
 .والتعاون الدولى

 دمغ المصوغاتمصلحة  -
 .والموازين

 .مديريات التموين بالمحافظات -
الهيئة العامة للرقابة على  -

 .الصادرات والواردات
 وزارة القوى العاملة  -

لعاملة ومديريات القوى ا
 .بالمحافظات

ومديريات  وزارة الزراعة -
 .الزراعة بالمحافظات

  الموارد المائيةوزارة -
 .لرىاو

هيئة الخدمات البيطرية  -
ومديريات الطب البيطرى 

 .بالمحافظات
 .الكهرباء وزارة  -
 .وزارة البترول -
وزارة النقل ومديريات  -

 .الطرق والنقل بالمحافظات
 .والكباريهيئة الطرق  -
صرية العامة الهيئة الم -

 .لسالمة المالحة البحرية
 .لألنفاقالهيئة العامة  -
تصاالت إلوزارة ا -

 .والمعلومات
 .وزارة السياحة -

٨٦



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــاف النإدارة • حماية البيئة ٥ ــصريفها ي ات وت

 .ومعالجتها
ــصريف • ــاهت ــصرف  مي  ال

 .الصحى
 .معالجة التلوث •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .حماية البيئة

 النظافــة بالقــاهرة تــىهيئ -

 .جيزةوال
 . شئون البيئةجهاز -
ــاة  - الجهــاز التنظيمــي لمي

الشرب والصرف الـصحي    

 .وحماية المستهلك

سكان اإل ٦

والمرافق 

 المجتمعية

 .اإلسكانتنمية  •
 .إدارة شئون اإلسكان •
 .التنمية المجتمعية •
 . المياهإمدادات •
 . الشوارعإنارة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 . والمرافقاإلسكان

مرافــق  والاإلســكانوزارة  -

ــديريات  ــكانومـ  اإلسـ

 .بالمحافظات
 .الجهاز المركزى للتعمير -
ــيط  - ــة للتخط ــة العام الهيئ

 .العمرانى
صندوق تطـوير المنـاطق      -

 .العشوائية
الهيئة القومية لمياه الشرب     -

 .والصرف الصحى
الجهاز التنفيذى لمشروعات    -

ــصرف  ــشرب وال ــاه ال مي

 . الصحى
 

ــشفيات  • الصحة ٧ ــدمات المستـ خـ
 .ةيوالعيادات الخارج

ــشفيات  • ــدمات المستـ خـ
 .المتخصصة

ومديريات  وزارة الصحة -
الشئون الصحية 

 .بالمحافظات
 .المستشفيات العامة -

٨٧



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــز • ــدمات المراك ــةخ   الطبي
 .مومةألومراكز ا

 .خدمات الصحة العامة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .الشئون الصحية

 .المستشفيات الجامعية -
 .لطبية المتخصصةالمراكز ا -
الهيئة العامة للمستـشفيات     -

 . التعليميةوالمعاهد
ــةال - ــةهيئ ــة ل  القومي لرقاب

 .والبحوث الدوائية
 . العيونأمراضمعهد بحوث  -
 وعـالج   صندوق مكافحـة   -

 . والتعاطياإلدمان
 سعاف المصريةإلهيئة ا -

الشباب والثقافة  ٨
 والشئون الدينية

والترفيهية الخدمات الشبابية    •
 .ةوالرياضي

 .الخدمات الثقافية •
 . والنشراإلذاعيةالخدمات  •
 .الخدمات الدينية •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 . والثقافة والدينالشباب

 .لرياضة والشبابا وزارة -
مديريات الشباب والرياضـة     -

 .بالمحافظات
 .وزارة الثقافة -
ــسرح   - ــى للم ــت الفن البي

 .والمركز القومى للسينما
 .لآلثار األعلىالمجلس  -
 .فةاصور الثقهيئة ق -
 .ستعالماتإلل  العامةهيئةال -
 .اإلسكندريةمكتبة  -
الهيئــة المــصرية العامــة  -

 .للكتاب
 .دار الكتب والوثائق -
 .الهيئة الوطنية للصحافة -
مـديريات  ال و األوقافوزارة   -

 .اإلقليمية
 . الشريفاألزهر -
 
 
 

٨٨



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

التعليم قبل الجـامعى بكافـة       • التعليم ٩

 .مراحله
 .التعليم العالى •
 .ير المحدد بمستوىالتعليم غ •
 .خدمات مساعدة التعليم •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .التعليم

 وزارة التربية والتعليم -
مديريات التربيـة والتعلـيم      -

 .بالمحافظات
 .وزارة التعليم العالى -
 الجامعات -
 .األكاديمية المهنية للمعلمين -
المركـز القـومي للبحــوث    -

 .التربوية
 .المركز القومي لالمتحانات -
 األميـة  العامة لمحو    الهيئة -

 .وتعليم الكبار
ــة   - ــة لألبني ــة العام الهيئ

 .التعليمية
 .صندوق تطوير التعليم -

الحماية  ١٠

 جتماعيةإلا

جتماعيـة فـى    إلالمساندة ا  •

 .حاالت العجز والشيخوخة
 .جتماعىإلالضمان ا •
 .معاش الطفل •
 .معالجة البطالة •
 .جتماعيةإلالحماية ا •
 .الدعم •
 .المعاشات •

 جتماعىإلوزارة التضامن ا -
 جتماعيةإلشئون ا مديريات ال  -

 .بالمحافظات
المجلس القـومى للطفولـة      -

 .واألمومة
المركــز القــومى للبحــوث  -

 .جتماعية والجنائيةإلا
قسم الدعم وخفض تكـاليف      -

 .المعيشة

 

٨٩



 

٩٠



 

 

 امللحق الرابع
 املصروفات  

 الوظيفى تصنيفللًوفقا 
 

٩١



٩٢



 

 
 

 البيــــــــــان
 رقم
 اجلدول

 رقم
 الصفحة

 ٩٧ أ-٢  :ملصروفات مقارنة بالسنوات السابقةتطور ا

 ٩٩ ١/أ-٢ قطاع الخدمات العامة

 ١٠٠ ٢/أ-٢ ة العامالسالمةقطاع النظام العام وشئون 

 ١٠١ ٣/أ-٢ قتصاديةإلقطاع الشئون ا

 ١٠٢ ٤/أ-٢ قطاع حماية البيئة

 ١٠٣ ٥/أ-٢ كان والمرافق المجتمعيةقطاع اإلس

 ١٠٤ ٦/أ-٢ قطاع الصحة

 ١٠٥ ٧/أ-٢ قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

 ١٠٦ ٨/أ-٢ قطاع التعليم

 ١٠٧ ٩/أ-٢ جتماعيةإلقطاع الحماية ا

 ١١١  ب-٢ : للمصروفاتالوظيفي التصنيف

 ١١٢ ١/ ب-٢ قطاع الخدمات العامة

 ١١٣ ٢/ ب-٢ السالمة العامةقطاع النظام العام وشئون 

 ١١٤ ٣/ ب-٢ قتصاديةإلع الشئون ااقط

 ١١٥ ٤/ ب-٢ قطاع حماية البيئة

 ١١٦ ٥/ ب-٢ سكان والمرافق المجتمعيةإلقطاع ا

 ١١٧ ٦/ ب-٢ قطاع الصحة

 ١١٨ ٧/ ب-٢ قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

 ١١٩ ٨/ ب-٢ قطاع التعليم

 ١٢٠ ٩/ ب-٢ جتماعيةإلاقطـاع الحماية 
 

 جداول امللحق الرابع
 

   

٩٣



٩٤



٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ 

١،٤٢٤،٠٢٠١،٢٠٧،١٣٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠ـ اإلجمالى العام

٦٧٤،٤٠٨٤٩٤،١٥٣٣٧٧،٥٢٧٢٩٣،٥٦٠٢٣٨،١٣٥

( ٣٦% )( ٣١% )( ٢٩% )( ٢٣% )( ١٣% )

٦١،٧٢٣٥٥،٠١٩٥٦،٤٨٦٥١،٣٦٩٤٦،٠٨٧

( ١٢% )( ٣% )-( ١٠% )( ١١% )( ١٧% )

٦١،٢١٥٥٣،٦٥٩٥٣،٢٥٨٤٤،٦٦٨٣٩،٩٥٢

( ١٤% )( ١% )( ١٩% )( ١٢% )( ٤% )

٢،٢٠٥١،٩٧١٢،٨٠٣٢،١٤٧٢،٠٧٨

( ١٢% )( ٣٠% )-( ٣١% )( ٣% )( ١٢% )

٥٣،٤٢٨٥٦،٨٩٧٤٣،٠٢٨٢١،٦٢٨٢٠،٤٣٥

( ٦% )-( ٣٢% )( ٩٩% )( ٦% )( ٢% )

٦١،٨١١٥٤،٩٢٣٥٤،١٢٢٤٣،٨٧٩٣٧،٢٢٤

( ١٣% )( ١% )( ٢٣% )( ١٨% )( ١٠% )

٣٥،٢٦٣٣١،٠٠٢٣٤،٤٩٥٣٠،٦٥٧٢٧،٩٨٥

( ١٤% )( ١٠% )-( ١٣% )( ١٠% )( ١٠% )

١١٥،٦٦٧١٠٧،٠٧٥١٠٣،٦٨٢٩٧،٣٣٦٩٢،٢٨٥

( ٨% )( ٣% )( ٧% )( ٥% )( ١٤% )

٢٩٨،٩٣٧٣٠٠،٥٨٠٢٥٧،٢٧٤١٨٧،٢٠٨١٨٧،٤٠٥
( ١% )-( ١٧% )( ٣٧% )( ٠% )( ٢٠% )

٥٩،٣٦٣٥١،٨٥٩٤٩،٢٦٦٤٥،٣٩٥٤١،٧٦٤
( ١٤% )( ٥% )( ٩% )( ٩% )( ٢% )

  اإلسكان والمرافق المجتمعیة

  الحمایة اإلجتماعیة

  الصحــــــة

(  ) یمثل معدل التغیر المئوى عن السنة المالیة أو الفترة السابقة

  الخدمات العامة

 باقى القطاعات الوظیفیة

  النظام العام وشئون السالمة العامة

  التعلیــم

  الشئون االقتصادیة

  الشباب والثقافة والشئون الدینیھ 

  حمایة البیئة

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

( باملليون جنيه ) 
الفعلیات البيــــــــــان

مشروع 
موازنة 

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٢ - أ) 
تطور املصروفات مقارنة بالسنوات السابقة

٩٥



* یمثل حصة كل قطاع من إجمالى تقدیرات مشروع موازنة السنة المالیة ٢٠١٩/٢٠١٨

شكل (أ) توزيع املصروفات بالتقسيم الوظيفي
مشروع موازنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

  الخدمات العامة
%٤٨

  الحمایة اإلجتماعیة
%٢٢

باقى القطاعات 
الوظیفیة

%٤

  الصحــــــة
%٤

  النظام العام وشئون 
االمن  العام

  الشئون االقتصادیة٤%
%٤

  اإلسكان والمرافق 
المجتمعیة

%٤

  الشباب والثقافة 
والشئون الدینیھ 

%٢

  التعلیــم
%٨

٩٦



٦٧٤،٤٠٨٤٩٤،١٥٣٣٧٧،٥٢٧٢٩٣،٥٦٠٢٣٨،١٣٥ـ اإلجمالى العام

٤٨،٠٢٦٣٧،٥٨٥٢٦،٨٨٠٢٤،٥٥٩٢٢،٧٤١األجور وتعویضات العاملین

٢٣،٩١٩٢٢،١٥٤٧،٩٠٩٨،٠٥٣٧،٣٤٩شراء السلع والخدمات

٥٣٩،٠٠٩٣٧٨،٩٥٩٣١٦،٠١٦٢٤٣،٣٧٤١٩٢،٨٠٤الفوائد

١٩،٤٠٩٢٢،٩٣١٥،٩٣٢١،٨٩٤١،٧٨٢الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١٠،٨٥١٨،٧٦٠٦،٤٤٢٤،٩٦٦٤،٤٧١المصروفات األخرى

٣٣،١٩٤٢٣،٧٦٤١٤،٣٤٨١٠،٧١٤٨،٩٨٨شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

شكل ( ب ) تطور قطاع اخلدمات العامة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٦٧٤٫٤

٢٣٨٫١
٢٩٣٫٦

٣٧٧٫٥

٤٩٤٫٢

٠
٨٠
١٦٠
٢٤٠
٣٢٠
٤٠٠
٤٨٠
٥٦٠
٦٤٠
٧٢٠
٨٠٠

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/١) 
قطاع اخلدمات العامة

٩٧



٦١،٧٢٣٥٥،٠١٩٥٦،٤٨٦٥١،٣٦٩٤٦،٠٨٧ـ اإلجمالى العام

٤٩،٩٩٧٤٥،٢٠٠٤٤،٩٢٣٤١،٥٦٧٣٦،٦٦٥األجور وتعویضات العاملین

٥،٠٤٤٣،٥٤٤٣،٣٤٣٣،٥٥٠٢،٦٦٧شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠الفوائد

٩٨٣٨٩٢١،١٦٩٧٠٦٧٤٨الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٦٠٥١،٠٠٦١،١٧٢١،١٢٢١،٢٠٦المصروفات األخرى

٥،٠٩٤٤،٣٧٧٥،٨٧٩٤،٤٢٤٤،٨٠١شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

شكل ( ج ) تطور قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٥٥٫٠٥٦٫٥
٥١٫٤

٤٦٫١

٦١٫٧

٣٠
٣٦
٤٢
٤٨
٥٤
٦٠
٦٦

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/٢) 
قطــاع النظام العام وشئون السالمة العامة

٩٨



٦١،٢١٥٥٣،٦٥٩٥٣،٢٥٨٤٤،٦٦٨٣٩،٩٥٢ـ اإلجمالى العام

١٦،٥٥٤١٥،٦٧٧١٥،٤٨٦١٤،٠٤٨١٣،٨٨٩األجور وتعویضات العاملین

٥،٧٢٦٥،٢٥٠٥،٣٥٧٤،٣٨٩٣،٧٠٣شراء السلع والخدمات

٦٧٢٤٧٣٢٦٩١٦٠١٢٣الفوائد

٤،٢٠٦٣،٦٨٧٥،٨٩٢٥،٩٨٤٥،٢٢٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٢،٢٧٠٢،٠٥٨٢،٥٥١١،٣١٣١،٦٤٠المصروفات األخرى

٣١،٧٨٧٢٦،٥١٤٢٣،٧٠٣١٨،٧٧٤١٥،٣٧٤شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

شكل ( د ) تطور قطاع الشئون االقتصادية
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٦١٫٢

٤٠٫٠
٤٤٫٧

٥٣٫٣ ٥٣٫٧

٢٤
٢٨
٣٢
٣٦
٤٠
٤٤
٤٨
٥٢
٥٦
٦٠
٦٤
٦٨

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة  ٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/٣) 
قطــاع الشئون االقتصادية

٩٩



٢،٢٠٥١،٩٧١٢،٨٠٣٢،١٤٧٢،٠٧٨ـ اإلجمالى العام

٨٩١٨٢٢٨٨٢٨٦٩٨٢٤األجور وتعویضات العاملین

٥٢٩٤٩٤٩٣٤٧٩٤٩٠٤شراء السلع والخدمات

٤٠٠٠٠الفوائد

٢٠٩١٢٩٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٦٣٥١٥٩١٠١٧المصروفات األخرى

٦٩٨٥٩٥٩١٦٤٦٥٣٣٠شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

  

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( هـ ) تطور قطاع محاية البيئة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٢٫٠

٢٫٨

٢٫١٢٫١ ٢٫٢

٠

٢

٤

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة  ٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢- أ/٤) 
قطــاع محاية البيئة

١٠٠



٥٣،٤٢٨٥٦،٨٩٧٤٣،٠٢٨٢١،٦٢٨٢٠،٤٣٥ـ اإلجمالى العام

١،٠٤٥١،٠٣٥٩٨٧٨٤١٨٣٣األجور وتعویضات العاملین

٥٤١٤٥٩٤٢٧٣٧٤٢٧٧شراء السلع والخدمات

١،٣٢٨١،٣٠٧١٨١٥٤٣٩الفوائد

٣،٠٠٥١٩٥٦٦٩٦٥٧١٥١الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٦٣٥٥٥٠٣٨٣٥المصروفات األخرى

٤٧،٤٤٦٥٣،٨٤٦٤٠،٧١٤١٩،٦٦٤١٩،١٠٠شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

(باملليون جنيه)

شكل ( و ) تطور قطاع االسكان واملرافق اتمعية
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٥٦٫٩

٤٣٫٠

٢١٫٦
٢٠٫٤

٥٣٫٤

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة  ٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢-أ/٥) 
قطــاع االسكان واملرافق اتمعية

١٠١



٦١،٨١١٥٤،٩٢٣٥٤،١٢٢٤٣،٨٧٩٣٧،٢٢٤ـ اإلجمالى العام

٣١،٦٠٠٢٩،٣٩٩٢٨،٢٩٤٢٦،٧٤٥٢٢،٦٢٩األجور وتعویضات العاملین

١٢،٤٧٠١٠،٠١٤١٣،٧٦٨٨،٤٦٦٧،٥٠٨شراء السلع والخدمات

١٢٠٤٠٢٧١٤١٤الفوائد

٥،٢٢٩٤،١٩٥٤،٧٩٧٣،٨٠١٢،٦٣٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٢٤١٩٩٢٦٧٥٥٢١٤٨٤المصروفات األخرى

١١،١٥١١٠،٢٨٣٦،٥٦١٤،٣٣٢٣،٩٥٦شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

جدول رقم (٢- أ/٦) 
قطــــاع الصحــــة

شكل ( ز ) تطور قطاع الصحــــة
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٥٤٫٩٥٤٫١٤٣٫٩
٣٧٫٢

٦١٫٨

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

١٠٢



٣٥،٢٦٣٣١،٠٠٢٣٤،٤٩٥٣٠،٦٥٧٢٧،٩٨٥ـ اإلجمالى العام

٢٦،٢٥٥٢٣،٨٣٧٢٢،٥٧٤٢١،٢٩٥١٩،٧٨٧األجور وتعویضات العاملین

٢،٣٣٠١،٩٨٣٣،٣٣٤٣،٢٦٢٢،٨٠٢شراء السلع والخدمات

٥٥٦٠٠٣الفوائد

٢،٦٦١٢،٣٩٧٢،٦٧٩٢،٤٤٣٢،٣٨٠الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٣٣٩٤٨٧١٩١٩٦١٠٤المصروفات األخرى

٣،٦٧٣٢،٢٩٣٥،٦٥٧٣،٥٦١٢،٩٠٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( ح ) تطور قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٣١٫٠
٣٤٫٥

٣٠٫٧
٢٨٫٠

٣٥٫٣

٨

١٨

٢٨

٣٨

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة  ٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢- أ/٧) 
قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

١٠٣



١١٥،٦٦٧١٠٧،٠٧٥١٠٣،٦٨٢٩٧،٣٣٦٩٢،٢٨٥ـ اإلجمالى العام

٨٩،٤٦٦٨٤،١٨٣٨٣،٤٦٤٨١،٧٩٣٧٩،١١٣األجور وتعویضات العاملین

٩،٣٣٩٧،٩٥٢٧،١٥٤٦،٥٦٦٥،٨٧٢شراء السلع والخدمات

٦١٧٠٣٨٢٤٢٤الفوائد

٣١٦٢٥١٤٢٤٤٦٠٣٦٧الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٢٥٥١،٠٠٢١،٤٠٧١،٣٥٨٨٢٢المصروفات األخرى

١٥،٢٣٠١٣،٦١٧١١،١٩٥٧،١٣٥٦،٠٨٧شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات
٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

جدول رقم (٢- أ/٨) 
قطـــــاع التعليـــــم

شكل ( ط ) تطور قطاع التعليـــــم
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

١٠٧٫١١٠٣٫٧
٩٧٫٣٩٢٫٣

١١٥٫٧

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة  ٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

١٠٤



٢٩٨،٩٣٧٣٠٠،٥٨٠٢٥٧،٢٧٤١٨٧،٢٠٨١٨٧،٤٠٥ـ اإلجمالى العام

٢،٠٥٩٢،٠٤٤١،٨٧٠١،٨٨٤١،٨٧١األجور وتعویضات العاملین

١٤٨١٤١١٤٥١٣٨١٢٥شراء السلع والخدمات

١٠٧١٣١١١٩١الفوائد

٢٩٦،٤٦٠٢٩٨،١٧٣٢٥٥،١٤٤١٨٥،٠٧٠١٨٥،٢٨٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٧٨١٢١٣٩المصروفات األخرى

١٥٦٨٣٩٢٩٤١١٦شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة 
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٧/٢٠١٦

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( ك ) تطور قطاع احلماية االجتماعية
٢٠١٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٥/٢٠١٤

٢٩٨٫٩

١٨٧٫٤

١٨٧٫٢

٢٥٧٫٣
٣٠٠٫٦

١٠٠

١٤٠

١٨٠

٢٢٠
٢٦٠

٣٠٠

٣٤٠

٣٨٠

٤٢٠

فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ موازنة  ٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة
٢٠١٩/٢٠١٨

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢-أ /٩) 
قطـــاع احلماية االجتماعية

١٠٥



 

١٠٦



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

١،١٧٠،٣٣٧١٣٦،٨٤٤١١٦،٨٣٩١،٤٢٤،٠٢٠١،٢٠٧،١٣٨٢١٦،٨٨٢ـ اإلجمالى العام

٦٤٥،٥٦٥٢٥،٦١٠٣،٢٣٣٦٧٤،٤٠٨٤٩٤،١٥٣١٨٠،٢٥٥  خدمات عامة

٦٠،٧٧٨٠٩٤٥٦١،٧٢٣٥٥،٠١٩٦،٧٠٤  النظام العام وشئون السالمة العامة

٢١،٠٣٧٦،٩٨٤٣٣،١٩٤٦١،٢١٥٥٣،٦٥٩٧،٥٥٦  الشئون االقتصادیة

٤٧٤٠١،٧٣١٢،٢٠٥١،٩٧١٢٣٤  حمایة البیئة

-٢٩،٢١٠٤٩٦٢٣،٧٢٢٥٣،٤٢٨٥٦،٨٩٧٣،٤٦٩  اإلسكان والمرافق المجتمعیة

٢٠،٩٤٠٢٤،٤٨٧١٦،٣٨٤٦١،٨١١٥٤،٩٢٣٦،٨٨٨  الصحــــــة

٢٥،٨٦٣٢،٢٩٧٧،١٠٣٣٥،٢٦٣٣١،٠٠٢٤،٢٦١  الشباب والثقافة والشئون الدینیة 

١٠،٣٤٠٧٤،٩١٧٣٠،٤١٠١١٥،٦٦٧١٠٧،٠٧٥٨،٥٩٢  التعلیــم

-٢٩٦،٧٦٧٢،٠٥٣١١٧٢٩٨،٩٣٧٣٠٠،٥٨٠١،٦٤٣  الحمایة اإلجتماعیة

٥٩،٣٦٣٠٠٥٩،٣٦٣٥١،٨٥٩٧،٥٠٤باقى القطاعات الوظیفیة

البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

التغیر

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى
جدول رقم (٢ - ب) 

التوزیع اإلدارى للمصروفات

١٠٧



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

٦٤٥،٥٦٥٢٥،٦١٠٣،٢٣٣٦٧٤،٤٠٨٤٩٤،١٥٣١٨٠،٢٥٥ـ اإلجمالى العام

٣٧،٧٦٢١٠،٠١١٢٥٣٤٨،٠٢٦٣٧،٥٨٥١٠،٤٤١األجور وتعویضات العاملین

١٨،٨٤٤٤،٦٠٦٤٦٩٢٣،٩١٩٢٢،١٥٤١،٧٦٥شراء السلع والخدمات

٥٣٨،٧٨٢٢٢٧٠٥٣٩،٠٠٩٣٧٨،٩٥٩١٦٠،٠٥٠الفـــــــوائد

-١٩،٠٣٨١٧٨١٩٣١٩،٤٠٩٢٢،٩٣١٣،٥٢٢الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٩،٩٤٥٧٤٧١٥٩١٠،٨٥١٨،٧٦٠٢،٠٩١المصروفات األخرى

٢١،١٩٤٩،٨٤١٢،١٥٩٣٣،١٩٤٢٣،٧٦٤٩،٤٣٠شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

التغیر

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

جدول رقم (٢ - ب/١) 
التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطاع الخدمات العامة

١٠٨



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

٦٠،٧٧٨٠٩٤٥٦١،٧٢٣٥٥،٠١٩٦،٧٠٤ـ اإلجمالى العام

٤٩،٩١٢٠٨٥٤٩،٩٩٧٤٥،٢٠٠٤،٧٩٧األجور وتعویضات العاملین

٤،٧١٨٠٣٢٦٥،٠٤٤٣،٥٤٤١،٥٠٠شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠٠الفـــــــوائد

٩٤٣٠٤٠٩٨٣٨٩٢٩١الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-٣٠٥٠٣٠٠٦٠٥١،٠٠٦٤٠١المصروفات األخرى

٤،٩٠٠٠١٩٤٥،٠٩٤٤،٣٧٧٧١٧شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٢) 

التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطــاع النظام العام وشئون السالمة العامة

١٠٩



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

٢١،٠٣٧٦،٩٨٤٣٣،١٩٤٦١،٢١٥٥٣،٦٥٩٧،٥٥٦ـ اإلجمالى العام

٥،٠٢٦٦،٥١٢٥،٠١٦١٦،٥٥٤١٥،٦٧٧٨٧٧األجور وتعویضات العاملین

١،٤٣٠٣٤٠٣،٩٥٦٥،٧٢٦٥،٢٥٠٤٧٦شراء السلع والخدمات

٣٦٨٠٣٠٤٦٧٢٤٧٣١٩٩الفـــــــوائد

٨٨١٢٤،١٠٦٤،٢٠٦٣،٦٨٧٥١٩الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٤٦٥٢١٧٨٤٢،٢٧٠٢،٠٥٨٢١٢المصروفات األخرى

١٢،٦٦٠٩٩١٩،٠٢٨٣١،٧٨٧٢٦،٥١٤٥،٢٧٣شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

التغیر

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٣) 

التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطــاع الشئون االقتصادیة

١١٠



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

٤٧٤٠١،٧٣١٢،٢٠٥١،٩٧١٢٣٤ـ اإلجمالى العام

١٥٢٠٧٣٩٨٩١٨٢٢٦٩األجور وتعویضات العاملین

٣٦٠٤٩٣٥٢٩٤٩٤٣٥شراء السلع والخدمات

٤٠٠٤٠٤الفـــــــوائد

١٧٠٣٢٠٩١١الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٣٣٠٣٠٦٣٥١١٢المصروفات األخرى

٢٣٢٠٤٦٦٦٩٨٥٩٥١٠٣شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٤) 

التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطــاع حمایة البیئة

١١١



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

-٢٩،٢١٠٤٩٦٢٣،٧٢٢٥٣،٤٢٨٥٦،٨٩٧٣،٤٦٩ـ اإلجمالى العام

٤٠٣٤٧١١٧١١،٠٤٥١،٠٣٥١٠األجور وتعویضات العاملین

٤٧٣٢٤٤٤٥٤١٤٥٩٨٢شراء السلع والخدمات

١،١٠٩٠٢١٩١،٣٢٨١،٣٠٧٢١الفـــــــوائد

٣،٠٠٣١١٣،٠٠٥١٩٥٢،٨١٠الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٥٦٠٧٦٣٥٥٨المصروفات األخرى

-٢٤،١٦٦٠٢٣،٢٨٠٤٧،٤٤٦٥٣،٨٤٦٦،٤٠٠شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٥) 

التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطــاع االسكان والمرافق المجتمعیة

١١٢



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

٢٠،٩٤٠٢٤،٤٨٧١٦،٣٨٤٦١،٨١١٥٤،٩٢٣٦،٨٨٨ـ اإلجمالى العام

٣،٣٢٠٢٠،٨٩٦٧،٣٨٤٣١،٦٠٠٢٩،٣٩٩٢،٢٠١األجور وتعویضات العاملین

٤،٨٩٤٣،٢٨٦٤،٢٩٠١٢،٤٧٠١٠،٠١٤٢،٤٥٦شراء السلع والخدمات

٩٨٠٢٢١٢٠٤٠٨٠الفـــــــوائد

٥،١٧٣٢١٣٥٥،٢٢٩٤،١٩٥١،٠٣٤الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٥٨٤٢٨٤٣٧٣١،٢٤١٩٩٢٢٤٩المصروفات األخرى

٦،٨٧١٠٤،٢٨٠١١،١٥١١٠،٢٨٣٨٦٨شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٦) 

التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطــــاع الصحــــة

١١٣



موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

٢٥،٨٦٣٢،٢٩٧٧،١٠٣٣٥،٢٦٣٣١،٠٠٢٤،٢٦١ـ اإلجمالى العام

٢١،٤٧١٢،٠٦٠٢،٧٢٤٢٦،٢٥٥٢٣،٨٣٧٢،٤١٨األجور وتعویضات العاملین

١،٩١٣٥٦٣٦١٢،٣٣٠١،٩٨٣٣٤٧شراء السلع والخدمات

٠٠٥٥٥٠الفـــــــوائد

١،٥٨٤١٣١٩٤٦٢،٦٦١٢،٣٩٧٢٦٤الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-٣٨٠٣٠١٣٣٩٤٨٧١٤٨المصروفات األخرى

٨٥٧٥٠٢،٧٦٦٣،٦٧٣٢،٢٩٣١،٣٨٠شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

( باملليون جنيه ) 

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٢ - ب/٧) 
التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطاع الشباب والثقافة والشئون الدینیة

١١٤



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

١٠،٣٤٠٧٤،٩١٧٣٠،٤١٠١١٥،٦٦٧١٠٧،٠٧٥٨،٥٩٢ـ اإلجمالى العام

٣،٨٨١٦٩،٦٠٨١٥،٩٧٧٨٩،٤٦٦٨٤،١٨٣٥،٢٨٣األجور وتعویضات العاملین

٣،٤٦٨٣،٣٩٨٢،٤٧٣٩،٣٣٩٧،٩٥٢١،٣٨٧شراء السلع والخدمات

-٤٠٠٢١٦١٧٠٩الفـــــــوائد

٨٠٥٧١٧٩٣١٦٢٥١٦٥الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٥٠١٦٩١،٠٣٦١،٢٥٥١،٠٠٢٢٥٣المصروفات األخرى

٢،٨٢١١،٦٨٥١٠،٧٢٤١٥،٢٣٠١٣،٦١٧١،٦١٣شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

جدول رقم (٢ - ب/٨) 
التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطــاع التعلیـم

١١٥



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

-٢٩٦،٧٦٧٢،٠٥٣١١٧٢٩٨،٩٣٧٣٠٠،٥٨٠١،٦٤٣ـ اإلجمالى العام

٢٠٠١،٨٠٣٥٦٢،٠٥٩٢،٠٤٤١٥األجور وتعویضات العاملین

٧٩٦٢٧١٤٨١٤١٧شراء السلع والخدمات

-١٠٧٠٠١٠٧١٣١٢٤الفـــــــوائد

-٢٩٦،٣٢٨١١٥١٧٢٩٦،٤٦٠٢٩٨،١٧٣١،٧١٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-٠٠٧٧٨١المصروفات األخرى

٥٣٧٣٣٠١٥٦٨٣٧٣شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٩) 

التوزیع اإلدارى للمصروفات - قطـــاع الحمایة االجتماعیة

١١٦



( بالملیون جنیھ ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٨/٢٠١٧اإلجمالىالخدمیة

١٬١٧٠٬٣٣٧١٣٦٬٨٤٤١١٦٬٨٣٩١٬٤٢٤٬٠٢٠١٬٢٠٧٬١٣٨٢١٦٬٨٨٢ـ اإلجمالى العام

٦٤٥٬٥٦٥٢٥٬٦١٠٣٬٢٣٣٦٧٤٬٤٠٨٤٩٤٬١٥٣١٨٠٬٢٥٥  خدمات عامة

٦٠٬٧٧٨٠٩٤٥٦١٬٧٢٣٥٥٬٠١٩٦٬٧٠٤  النظام العام وشئون السالمة العامة

٢١٬٠٣٧٦٬٩٨٤٣٣٬١٩٤٦١٬٢١٥٥٣٬٦٥٩٧٬٥٥٦  الشئون االقتصادیة

٤٧٤٠١٬٧٣١٢٬٢٠٥١٬٩٧١٢٣٤  حمایة البیئة

-٢٩٬٢١٠٤٩٦٢٣٬٧٢٢٥٣٬٤٢٨٥٦٬٨٩٧٣٬٤٦٩  اإلسكان والمرافق المجتمعیة

٢٠٬٩٤٠٢٤٬٤٨٧١٦٬٣٨٤٦١٬٨١١٥٤٬٩٢٣٦٬٨٨٨  الصحــــــة

٢٥٬٨٦٣٢٬٢٩٧٧٬١٠٣٣٥٬٢٦٣٣١٬٠٠٢٤٬٢٦١  الشباب والثقافة والشئون الدینیة 

١٠٬٣٤٠٧٤٬٩١٧٣٠٬٤١٠١١٥٬٦٦٧١٠٧٬٠٧٥٨٬٥٩٢  التعلیــم

-٢٩٦٬٧٦٧٢٬٠٥٣١١٧٢٩٨٬٩٣٧٣٠٠٬٥٨٠١٬٦٤٣  الحمایة اإلجتماعیة

٥٩٬٣٦٣٠٠٥٩٬٣٦٣٥١٬٨٥٩٧٬٥٠٤باقى القطاعات الوظیفیة

البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨

التغیر

ملحق (٤) : المصروفات بحسب التصنیف الوظیفى
) ب - 2(جدول رقم 

التوزیع اإلدارى للمصروفات

١١٧
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