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 الـــىــــالبيـــــان امل
 عـن

 مشروع املوازنة العامة للدولة
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة املالية 
 

 
 
 
 
 

 یقدمھ

 محمد معیط/ د

 وزير املالية
 
 
 



 

 املاىل البيان حمتويات

  املوازنة العامة للدولةشروعمل
 ٢٠١٩/٢٠٢٠ املاليـــة للسنة

 ـــــــ

 صفحةرقم ال 

   المقدمة

 ١  العامة للدولةموازنة الاإلطار العام لمشروع  : الفصل األول

 ٥  المالية المستهدفات: أوالً  

 ١٢  لإلصالح االقتصادىبرنامج الحكومة الوطنى: ثانياً 

 ١٩ ٢٠١٨/٢٠١٩ و٢٠١٧/٢٠١٨نتائج األداء االقتصادي خالل العامين الماليين : ثالثاً 

 ٢٤ موازنة مشروع الآفاق االقتصاد العالمي ل :رابعاً

 ٢٨ لمشروع الموازنة  االقتصاد المحلى آفاق:خامساً 

 ٣٠ وأهم النتائج المحققة حتى االنالسياسة المالية  :سادساً

 ٣٣ موازنةاليرات المالية المستهدفة بمشروع التقد :    سابعاً

 ٤٨  للدين العاماءةمصادر التمويل وادارة اكثر كفتنويع : ثامناً

 ٤٩ المشاركة المجتمعية والشفافية: تاسعاً

 ٥٢ لمشروع الموازنةالمخاطر المالية : عاشراً

 ٥٩ تقديرات الموازنة العامة على المدى المتوسط: حادى عشر

 ٦٧  البيانات التحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة : الفصل الثانى

 ٦٩ االستخدامات 

 ١٠٧ وارد ـــالم

 ١٢٥ موازنة الالتوازنات المالية األساسية لمشروع  :  الفصل الثالث

 ١٣٥ مشروع موازنة الخزانة العامة  :  الفصل الرابع

 ١٣٩ ةقتصاديالعالقات مع الهيئات اال :  الفصل الخامس

 ١٤٥ ةالخاتم
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 تسى اهلل انرمحٍ انرحيى

 "إٌ أريذ إال اإلصالح يا اسحطؼث ويا جىفيقً إال تاهلل ػهيه جىكهث وإنيه أَية"

 صذق اهلل انؼظيى 
 

 انسيذ األسحار انذكحىر / رئيس جمهس انُىاب
 انسيذات وانسادة أػضاء اجملهس املىقر
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 وزير املانية

 
 د/ حمًذ يؼيط
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 انفصم األول
 اإلطار انؼاو

 0291/0202ملشروع يىازَة انسُة املانية 

 انسيذ األسحار انذكحىر / رئيس جمهس انُىاب
 انسيذات وانسادة أػضاء اجملهس املىقر
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2020/20192021/20202022/2021

مشروعمتوقع موازنة

5.85.66.06.57.0معدل النمو الحقٌقى للناتج المحلى اإلجمالى )%(

14.718.015.511.510.0متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومٌة )%(

 )دوالر / برمٌل(
1/
67.070.068.068.070.0متوسط سعر برمٌل برنت

 )دوالر(
2/
184.2190.0214.0210.0205.0متوسط سعر القمح األمرٌكً

المصدر: وزارة المالٌة

2/ تم توقع سعر القمح األمرٌكى مستقبلٌاً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلٌة المتداولة فى البورصة العالمٌة AHDB. كما ٌتم أٌضاً 

اإلسترشاد بتوقعات عدد كبٌر من المؤسسات المالٌة الدولٌة.

أهم االفتراضات االقتصادٌة على المدى المتوسط

البٌان
2019/2018

تم توقع سعر برمٌل البرنت مستقبلٌاً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلٌة للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألسعار البترول فى تقرٌر   /1

اّفاق اإلقتصاد العالمى. كما ٌتم أٌضاً اإلسترشاد بتوقعات عدد كبٌر من المؤسسات المالٌة الدولٌة.

مستهدف
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   0291/0202 وػا يىازَةملشروع  املانية تاملسحهذفا أوالً:
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2016/20152017/20162018/2017
2019/2018

متوقع

2020/2019

موازنة مشروع

2021/2020

ت ٌرا د ق ت

2022/2021

ت ٌرا د ق ت

ماًل ت إج 491.5659.2821.1976.61،134.41،2491،398االٌرادا

دل النمو )%( 12.0%10.1%16.2%18.9%24.6%34.1%%6مع

ب 352.3462.0629.3759.9856.61،0281،157الضرائ

ت ٌرادا 139.2197.2191.8216.6277.8221242ضرٌبٌة غٌر ا

ماًل ت إج روفا 817.81،031.91،244.41،412.01،574.61،7051،765المص

دل النمو )%( 3.5%8.3%11.1%13.5%20.6%26.2%%12مع

جز ع ًل ال دف الك 339.5379.6432.6439.2445.1467380المسته

لي اإلجمالي )%( لناتج المح سبة ل 4.8%6.2%7.2%8.4%9.7%10.9%12.5%ن

جز ع فائض أو ال دف األولً ال 165-152-124.0-102.5-4.9-95.963.0المسته

لي اإلجمالي )%( لناتج المح سبة ل 2.0%-2.0%-2.0%-2.0%-0.1%-1.8%3.5%ن

دول عامة الموازنة ألداء ملخص ج دولة ال لل

نٌه ملٌار ج

در: المالٌة وزارة المص
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  0291/0202أهى االصالحات واالفرتاضات انحي جؼكسها جقذيرات يشروع يىازَة انسُة املانية 
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يرادات انؼاية:إلا
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 َفاق انؼاو:إلا
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 اإلقحصادي نإلصالح  كىية انىطىترَايج احلثاَيًا: 
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 0292/0291و  0292/0292 انؼايني املانيني اإلقحصادي خالل داءألاَحائج ثانثا: 

0292/0292َحائج أداء انؼاو املاىل  .أ 
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RepartitionMechanism
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 0292/0291 يف انؼاو املاىل املحىقغاإلقحصادي األداء  .ب 
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0291/0202 انؼاو املاىل راتؼًا: آفاق االقحصاد انؼاملً ملشروع يىازَة
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 آفاق االقتصاد العالمي                              

 البيان
102

8 
102

9 
101

0 
101

2 
101

1 

           االقتصاد العالمي

 3.6 3.6 3.6 3.3 3.6 المحلي اإلجمالي )%( معدل النمو الحقيقي للناتج

 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 معدل التضخم )%(

 3.9 3.9 3.9 3.4 3.8 %(والخدمات )معدل نمو التجارة في السلع 

           االتحاد األوروبي

 1.6 1.7 1.7 1.6 2.1 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%(

 2.1 1.8 1.7 1.6 1.9 معدل التضخم )%(

           واالقتصادات الناميةاألسواق الناشئة 

 4.8 4.9 4.8 4.4 4.5 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%(

 4.4 4.5 4.7 4.9 4.8 معدل التضخم )%(

           اسيا

 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%(

 3.3 3.3 3.1 2.8 2.6 تضخم )%(معدل ال

           وشمال أفريقياالشرق األوسط 

 2.8 2.8 3.2 1.3 1.4 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%(

 8.4 8.8 9.6 11.1 11.4 معدل التضخم )%(

           افريقيا والصحراء الكبرى    

 4.1 3.7 3.7 3.5 3.1 %(معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )

 6.9 7.1 7.4 8.1 8.5 معدل التضخم )%(
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 0291/0202 انؼاو املاىل يىازَةشروع املصاحة مل االقحصاد احملهً خايسًا: آفاق
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OPEC+
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 هى انُحائج احملققة حىت اآلٌوأاملانية  ةانسياسسادسًا: 
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0291/0202 املاىل ؼاوانساتؼًا: انحقذيرات املانية املسحهذفة مبشروع يىازَة 
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: 

2016/20152017/20162018/2017
2019/2018

متوقع

2020/2019

الموازنة مشروع

2021/2020

ت ٌرا د ق ت

2022/2021

ت ٌرا د ق ت

ماًل ت إج 491،488659،184821،134976،5521،134،4241،248،9251،398،362االٌرادا

ب 352،315462،007629،302759،948856،6161،028،0301،156،667الضرائ

3،54317،6833،1941،1503،8053،8423،842المنح

ت 135،630179،494188،639215،454274،003217،054237،853األخرى االٌرادا

ماًل ت إج روفا 817،8441،031،9411،244،4081،411،9961،574،5591،705،0181،764،671المص

ٌن تعوٌضات و األجور 213،721225،513240،054270،088301،115329،979368،854العامل

سلع شراء 35،66242،45053،08860،12374،92397،725111،023والخدمات ال

د  فوائ 243،635316،602437،448541،747569،135618،605545،117ال

م  دع ٌا والمنح ال 201،024276،719329،379315،810327،699360،295395،800اإلجتماعٌة والمزا

54،55161،51774،75875،69990،44298،234108،895األخرى المصروفات

69،250109،141109،680148،530211،245200،180234،983 مالٌة غٌر أصول شراء)االستثمارات)

ٌازة صافى 13،1396،8349،3063،7625،00510،60313،579المالٌة األصول ح

جز ع ًل ال دف الك 339،495379،590432،580439،206445،140466،696379،888المسته

لي اإلجمالي )%( لناتج المح سبة ل 4.8%6.2%7.2%8.4%9.7%10.9%12.5%ن

جز ع دف األولً ال 165،229-151،910-123،995-102،541-4،868-95،86062،989المسته

لي اإلجمالي )%( لناتج المح سبة ل 2.0%-2.0%-2.0%-2.0%-0.1%-1.8%3.5%ن

دول خص ج عامة الموازنة ألداء مل دولة ال لل

نٌه ملٌون ج

در: المالٌة وزارة المص
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 Ernest and Young 

E_Invoice
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 SAD

SAD

A
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 IPO
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 المصدر: وزارة المالية
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 المصروفات العامة:
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البند
1028/1027

فعلٌات

1029/1028

متوقع

1010/1029

مشروع الموازنة
معدل نمو )%(.

:1,3054,0006,00050.0دعم وتنمٌة الصادرات

:2,1003,5003,5000.0توصٌل الغاز الطبٌعى للمنازل

:51,50061,04381,10031.5مساهمة الخزانة فى صنادٌق المعاشات

:70,632200,000240,00040.0االستثمارات الممولة بعجز والقروض

جدول ملخص لبعض بنود المصروفات العامة

ملٌون جنٌه

المصدر: وزارة المالٌة
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كفاءة نهذيٍ انؼاو أكثرثايًُا: جُىيغ يصادر انحًىيم وادارة 
 

 

2017/20162018/20172019/20182020/2019البٌان

موازنةتقدٌرىفعلىفعلى

       820,706       650,694         700,212     653,353االحتٌاجات التموٌلٌة للعام المالى 

       445,140       439,206         432,580     379,590العجز الكلى

       324,415       179,187         235,520     219,470سداد القروض المحلٌة

         51,151         32,301            32,112       54,293سداد القروض األجنبٌة

       820,706       650,694         700,212     653,353مصادر التموٌل  

         95,550       149,550         179,215     174,000التموٌل الخارجى

ة                  -                -            26,605       22,213قروض من مؤسسات دوٌل

         22,750         72,000            70,947       48,128صندوق النقد الدولى

ة          72,800         72,000            70,947     103,660اصدار سندات دوٌل

                -            4,500              4,434              -قرض من دولة ألمانٌا

                -            1,050              3,623              -قرض من دولة فرنسا

                -                -              2,660              -قرض من المملكة المتحدة

       725,156       501,144         520,997     479,353التموٌل المحلى

       435,093       350,801         345,497     302,553اصدار أذون خزانة

       290,062       150,343         175,500     176,800اصدار سندات خزانة

االحتٌاجات التموٌلٌة للموازنة العامة

بالملٌون جنٌه

المصدر: وزارة المالٌة

*/ ٌتضمن هذا المبلغ سداد لسندات صفرٌة الكوبون وجاري التفاوض مع البنوك على استدعاء 100 ملٌار جنٌه منها فى العام المالى 

2020/2019 وإصدار سندات جدٌدة طوٌلة األجل بدالً منها وهو ما سٌحقق خفض فً قٌمة سداد القروض المحلٌة خالل العام الماًل 

.2020/2019
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فية:جاسؼًا: املشاركة اجملحًؼية وانشفا

IBP
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200620082010201220152017  الوثٌقة

 البٌان التمهٌدي للموازنة

 مقترح الموازنة للسلطة التنفٌذٌة

    الموازنة المقررة

  موازنة المواطن

ر الدورٌة  التقارٌ

 المراجعة نصف السنوٌة

    تقرٌر نهاٌة العام

  تقرٌر المراجعة

ٌتم إنتاجها         متاحة للجمهور لم 

ٌتم إنتاجها عبر اإلنترنت أو تم إنتاجها لألغراض الداخلٌة فقط        تم النشر فً توقٌت متأخر أو لم 

      

.
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0291/0202 املاىل ؼاوانشروع يىازَة مبػاشرًا: املخاطر املانية 

 :
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: 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 
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حادي ػشر: جقذيرات املىازَة انؼاية ػهً املذي املحىسط
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2019/20182020/20192021/2020البٌان

متوقعموازنةتقدٌري

       845,139       820,706       650,694االحتٌاجات التموٌلٌة للعام المالى 

       466,696       445,140       439,206العجز الكلى

       343,631       324,415       179,187سداد القروض المحلٌة

         34,812         51,151         32,301سداد القروض األجنبٌة

       845,139       820,706       650,694مصادر التموٌل  

         74,906         95,550       149,550التموٌل الخارجى

ة                  -                -                -قروض من مؤسسات دوٌل

                -         22,750         72,000صندوق النقد الدولى

ة          74,906         72,800         72,000اصدار سندات دوٌل

                -                -            4,500قرض من دولة ألمانٌا

                -                -            1,050قرض من دولة فرنسا

                -                -                -قرض من المملكة المتحدة

       770,234       725,156       501,144التموٌل المحلى

       311,605       435,093       350,801اصدار أذون خزانة

       458,629       290,062       150,343اصدار سندات خزانة

االحتٌاجات التموٌلٌة للعام المالى للمدى المتوسط )مستهدف(

بالملٌون جنٌه

المصدر: وزارة المالٌة

*/ ٌتضمن هذا المبلغ سداد لسندات صفرٌة الكوبون وجاري التفاوض مع البنوك على استدعاء 100 ملٌار جنٌه 

منها فى العام المالى 2020/2019  و100 ملٌار جنٌه أخرى فى العام المالى 2021/2020 وإصدار سندات 

جدٌدة طوٌلة األجل بدالً منها وهو ما سٌحقق خفض فً قٌمة سداد القروض المحلٌة خالل العامٌن.
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Top Down Bottom Up Approach
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 الفصل الثانى
 البيانات التحليلية

 ملشروع املوازنة العامة للدولة
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة املالية 

 ــــــــــــــ

أتشرف أن ألقى الضوء على أهم جـوانب وتفاصيل مـشروع الموازنـة

 .٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للدولة للسنة المالية 

 مليون جنيه

 ١،٥٧٤،٥٥٩ قدر إجمالى المصروفات بمبلغ•

 ١،١٣٤،٤٢٤ إجمالى اإليـرادات بمبلغوقدر •

 ٤٤٠،١٣٥ ومن ثم فإن العجز النقدى للموازنة قدر بمبلغ •

 ٥،٠٠٥ حيازة المقدر بمبلغالوبإضافة صافى •

 ٤٤٥،١٤٠يكون العجز الكلى لمشروع الموازنة •

 اإلجمالى ى من الناتج المحل٧,٢ويشكل العجز الكلى المشار إليه نسبة 
 .مالية المقبلةالمتوقع فى السنة ال

ًويوضح اجلـدول التـاىل تقـديرات املـصروفات واإليـرادات والعجـز وفقـا ملـشروع 

 مقارنة باملوازنـة والتقـديرات األوليـة لنتـائج الـسنة ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة املالية 
ــة  ــن ٢٠١٨/٢٠١٩املالي ــة م ــسنوات املالي ــة لل ــائج الفعلي ــىت ٢٠١٥/٢٠١٦، وبالنت  وح
٢٠١٧/٢٠١٨: 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)(١-٣)%
١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠١،٤١١،٩٩٦١٦٢،٥٦٣١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧المصروفات

١٣٠١،١١٥٢٧٠،٠٩٠٢٧٠،٠٨٨٣١،٠٢٧١٩,١٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١- األجور وتعويضات العاملين

٢٧٤،٩٢٣٦٠،١٢٤٦٠،١٢٣١٤،٨٠٠٤,٨٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢- شراء السلع والخدمات

٣٥٦٩،١٣٥٥٤١،٣٠٥٥٤١،٧٤٧٢٧،٣٨٨٣٦,٢٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥- الفوائد

٤٣٢٧،٦٩٩٣٢٨،٢٩١٣١٥،٨١٠١١،٨٨٩٢٠,٨٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٩٠،٤٤٢٧٥،٦٩٩٧٥،٦٩٩١٤،٧٤٤٥,٧٧٤،٧٥٨٦١،٥١٧٥٤،٥٥١- المصروفات األخرى

٦٢١١،٢٤٥١٤٨،٥١٢١٤٨،٥٣٠٦٢،٧١٥١٣,٤١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨٩٧٦،٥٥٢١٥٧،٨٧٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨اإليرادات

١٨٥٦،٦١٦٧٧٠،٢٨٠٧٥٩،٩٤٨٩٦،٦٦٨٧٥,٥٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥- الضرائب

٢٣،٨٠٥١،١٤١١،١٥٠٢،٦٥٥٠,٣٣،١٩٤١٧،٦٨٣٣،٥٤٣- المنـــح

٣٢٧٤،٠٠٣٢١٧،٧٦٧٢١٥،٤٥٤٥٨،٥٤٩٢٤,٢١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠- اإليرادات األخرى

٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢٤٣٥،٤٤٤٤،٦٩١٤٢٣،٢٧٣٣٧٢،٧٥٧٣٢٦،٣٥٩العجز(الفائض) النقدى

٥،٠٠٥٣،٧٦٢٣،٧٦٢١،٢٤٣٩،٣٠٦٦،٨٣٣١٣،١٣٩صافى حيازة األصول المالية

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤٤٣٩،٢٠٦٥،٩٣٤٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٣٩،٤٩٩العجز(الفائض) الكلى

٦٢،٩٨٩٩٥،٨٦٣-٤،٨٦٩-٢١،٤٥٤-١٠٢،٥٤١-١٠٢،٧١١-١٢٣،٩٩٥العجز (الفائض) األولى ١/

٦،١٦٢،٦٢٢٥،٢٥٠،٩٧٨٥،٢٥٦،٣٩٤٤،٤٣٧،٤٠٠٣،٤٧٦،١٧٤٢،٧٠٨،٥٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

١٨,١٪١٩,٠٪١٨,٥٪١٨,٦٪١٨,٨٪١٨,٤٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١٢,٠٪١٠,٧٪٩,٥٪٨,٣٪٨,٣٪٧,١٪نسبة العجز(الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى

١٢,٥٪١٠,٩٪٩,٧٪٨,٤٪٨,٤٪٧,٢٪نسبة العجز (الفائض)الكلى إلى الناتج المحلى

٣,٥٪١,٨٪٠,١٪-٢,٠٪-٢,٠٪-٢,٠٪-نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى١/

١٠٢,٨٪١٠٨,٠٪٩٧,٢٪٩٢,٥٪٩١,٠٪٨٩,٢٪نسبة إجمالى الدين للناتج المحلى

٢٠١٩/٢٠١٨
التغير

١/ يمثل العجز الكلى مطروحاً منه الفوائد

الوزن
 

فعلىالنسبى
البيان

جدول رقم (١)
المصروفات واإلیرادات
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 اإلستخدامات 

تبلغ تقديرات اإلستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية    

)  من الناتج المحلى اإلجمـالى     ٣٢,١( مليار جنيه  ١،٩٧٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 :ة هىيعلى ثالثة مكونات رئيسموزعة 

 

 من النـاتج    ٢٥,٦نسبة  مليار جنيه ب   ١،٥٧٤وتبلغ   المصروفـــــات •

 .المحلى اإلجمالى

 من الناتج المحلى    ٠,٥ مليار جنيه بنسبة     ٢٩وتبلغ   حيازة األصول المالية •

 .اإلجمالى

 مـن النـاتج     ٦,١ مليار جنيه بنـسبة      ٣٧٦وتبلغ   سداد أقساط القروض •

 .المحلى اإلجمالى

 
 :  اإلستخدامات املشار إليها تفاصيلويوضح اجلدول التاىل
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

المصروفات 

١٣٠١،١١٥١٥,٢٢٧٠،٠٩٠١٥,٧٣١،٠٢٥١١,٥٢٧٠،٠٨٨٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١- األجور وتعويضات العاملين

٢٧٤،٩٢٣٣,٨٦٠،١٢٤٣,٥١٤،٧٩٩٢٤,٦٦٠،١٢٣٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢- شراء السلع والخدمات

٣٥٦٩،١٣٥٢٨,٨٥٤١،٣٠٥٣١,٤٢٧،٨٣٠٥,١٥٤١،٧٤٧٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥- الفوائد

٣١٥،٨١٠٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤-٠,٢-٤٣٢٧،٦٩٩١٦,٦٣٢٨،٢٩١١٩,٠٥٩٢- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٥٩٠،٤٤٢٤,٦٧٥،٦٩٩٤,٤١٤،٧٤٤١٩,٥٧٥،٦٩٩٧٤،٧٥٨٦١،٥١٧٥٤،٥٥١- المصروفات األخرى

٦٢١١،٢٤٥١٠,٧١٤٨،٥١٢٨,٦٦٢،٧٣٣٤٢,٢١٤٨،٥٣٠١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣- شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،٥٧٤،٥٥٩٧٩,٦١،٤٢٤،٠٢٠٨٢,٦١٥٠،٥٣٩١٠,٦١،٤١١،٩٩٦١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧جملة المصروفات 

٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٧٢٨،٨١٢١,٥٢٤،٦٢٠١,٤٤،١٩١١٧,٠٢٤،٦٢٠١٩،٥٧٢١٢،٠١٤٢٠،٧٣٤- حيازة األصول المالية

٨٣٧٥،٥٦٦١٩,٠٢٧٦،٠٤٣١٦,٠٩٩،٥٢٣٣٦,١٢١١،٤٨٨٢٦٧،٦٣٢٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣- سداد القروض

١،٩٧٨،٩٣٧١٠٠,٠١،٧٢٤،٦٨٣١٠٠,٠٢٥٤،٢٥٤١٤,٧١،٦٤٨،١٠٤١،٥٣١،٦١٢١،٣١٧،٧١٨١،٠٨٨،٧٢٤إجمالى األستخدامات

٤٠,٢٪٣٧,٩٪٣٤,٥٪٣١,٤٪٣٢,٨٪٣٢,١٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٢)
اإلستخدامات
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 :املصروفات:  ًأوال

تبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة          

 مـن النـاتج المحلـى       ٢٥,٦(مليون جنيه    ١،٥٧٤،٥٥٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 مليون جنيـه بموازنـة الـسنة الماليـة          ١،٤٢٤،٠٢٠مقارنة بنحو   ) اإلجمالى

٢٧,١( ٢٠١٨/٢٠١٩    ١٥٠،٥٣٩بزيادة قـدرها    )  من الناتج المحلى اإلجمالى 

 مليـون   ١٦٢،٥٦٣ ، وبزيادة بلغت نحو      ١٠,٦مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها      

مليـون   ١،٤١١،٩٩٦جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو          

 .١١,٥بنسبة زيادة قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى٢٦,٩(جنيه 
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة المشار إليها في المـصروفات ترجـع فـي              

وكـذلك التكـاليف المرتبطـة      األساس إلى الزيادات المرتبطة بحتميات األجـور        

ومتطلبـات  بالقرارات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز اإلدارى للدولـة     

 إرتفاع تكلفة خدمة الدين ادارة دوالب العمل الحكومى من سلع وخدمات، فضالً عن

 .امالع
 

 :ملصروفات املوازنة العامة للدولةوفيما يلي عرض 
 

 : ًاملصروفات وفقا للتصنيف االقتصادي) أ(

 :وتتمثل عناصر المصروفات وفقًا للتصنيف اإلقتصادى فيما يلى

 .األجور وتعويضات العاملين §

 .شراء السلع والخدمات §

 .الفوائد §

 .االجتماعيةالدعم والمنح والمزايا  §

 .المصروفات األخرى §

 ".االستثمارات"شراء األصول غير المالية  §
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١٩٪

٤٪

٣٩٪

٥٪

١١٪
١٩٪

٥٪

٣٦٪

٢١٪

٦٪

١٣٪

٢٢٪

٢٠١٩/٢٠١٨
(متوقع )

٢٠٢٠/٢٠١٩
(مشروع  موازنة )

المصروفات االخرى 

الدعم والمنح والمزای  ا 
االجتماعیة 

صول غیر مالیة  ش راء  ا
(االس تثمارات )

األجور  وتعویضات العاملین 

الفوائد 

ش راء  الس لع  والخدمات

ويوضح الشكل التالي مقارنة لنـسب عناصـر المـصروفات حـسب التـصنيف              
 مقارنـة  ٢٠١٩/٢٠٢٠اإلقتصادى إلى إجمالى المصروفات فى مشروع موازنـة    

 الماليـة للـسنة  األداء الفعلى  ونسب  ٢٠١٨/٢٠١٩ المتوقع للسنة المالية     بنسب
٢٠١٥/٢٠١٦. 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠كما يوضح اجلدول التاىل املـصروفات فـى مـشروع موازنـة الـسنة املاليـة 
 للـسنوات املاليـة وبالنتـائج الفعليـة ٢٠١٨/٢٠١٩مقارنة باملوازنة واملتوقع للعام املاىل 

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦من 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى

 
الموازنة 

الوزن 
النسبى

 
قيمة

نسبة

 متوقع

٣٠١،١١٥١٩,١٢٧٠،٠٩٠١٩,٠٣١،٠٢٥١١,٥٢٧٠،٠٨٨٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١* األجور وتعويضات العاملين

٪٧,٩٪٦,٥٪٥,٤٪٥,١٪٥,١٪٤,٩

٧٤،٩٢٣٤,٨٦٠،١٢٤٤,٢١٤،٧٩٩٢٤,٦٦٠،١٢٣٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢* شراء السلع والخدمات

٪١,٣٪١,٢٪١,٢٪١,١٪١,١٪١,٢

٥٦٩،١٣٥٣٦,١٥٤١،٣٠٥٣٨,٠٢٧،٨٣٠٥,١٥٤١،٧٤٧٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥* الفوائد

٪٩,٠٪٩,١٪٩,٩٪١٠,٣٪١٠,٣٪٩,٢

٠,٢٣١٥،٨١٠٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤--٣٢٧،٦٩٩٢٠,٨٣٢٨،٢٩١٢٣,١٥٩٢* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

٪٧,٤٪٨,٠٪٧,٤٪٦,٠٪٦,٣٪٥,٣

٩٠،٤٤٢٥,٧٧٥،٦٩٩٥,٣١٤،٧٤٤١٩,٥٧٥،٦٩٩٧٤،٧٥٨٦١،٥١٧٥٤،٥٥١* المصروفات األخرى

٪٢,٠٪١,٨٪١,٧٪١,٤٪١,٤٪١,٥

٢١١،٢٤٥١٣,٤١٤٨،٥١٢١٠,٤٦٢،٧٣٤٤٢,٢١٤٨،٥٣٠١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣* شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٪٢,٦٪٣,١٪٢,٥٪٢,٨٪٢,٨٪٣,٤

١،٥٧٤،٥٥٩١٠٠,٠١،٤٢٤،٠٢٠١٠٠,٠١٥٠،٥٤٠١٠,٦١،٤١١،٩٩٦١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧اإلجمالى

٪٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٣)
المصروفـــــــات
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  العاملنياألجور وتعويضات
 ــــ

في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة " األجور وتعويضات العاملين"تقدر 
 من الناتج المحلـى     ٤,٩ ( مليون جنيه  ٣٠١،١١٥ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠المالية  
 لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة          )اإلجمالى

  مليـون   ٢٧٠،٠٩٠مقابل نحو   ) دات االقتصادية بخالف العاملين بالهيئات والوح   (
 ٢٠١٨/٢٠١٩ بموازنة السنة الماليـة      ) من الناتج المحلى اإلجمالى    ٥,١(جنيه  

 عن االعتمـاد    ١١,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها       ٣١،٠٢٥بزيادة قدرهـا   
 مليون جنيه عن النتائج     ٣١،٠٢٧ وبزيادة تبلغ نحو     المدرج بذات السنة المالية ،    

 مـن  ٥,١( مليـون جنيـه   ٢٧٠،٠٨٨متوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو     ال
 .١١,٥بنسبة زيادة قدرها ) الناتج المحلى اإلجمالى

 مـن   ١٩,١ويالحظ أن إعتمادات األجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة         
 إجمالي المـصروفات فـي مـشروع الموازنـة العامـة للدولـة البالغـة نحـو            

 .جنيه مليون ١،٥٧٤،٥٥٩

وقد روعى فى تقدير األجور بمشروع الموازنة المعـروض إلتـزام كافـة             
قتـصادية صـرف   إلالعامـة ا  الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات   الجهات  

الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية والبدالت وكافة المزايا        
 يحصل عليها الموظف    ى الت -ا التأمينية    بخالف المزاي  -النقدية والعينية وغيرها    

الزيادة فى هذا العام  أن إال، فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررةب
 تحـسين   إلى القرارات التى اتخذت من جانب السيد رئيس الجمهورية نحو         ترجع  

 :لدولة والتى تضمن ما يلىالجهاز االدارى لالعاملين بأوضاع 
 .ن ي ألدنى درجات التعي جنيه٢٠٠٠لالجور إلى  األدنىرفع الحد  §
 . جنيه شهرياً لكل العاملين بالدولة١٥٠بمبلغ حافز منح  §
 .٢٠١٩ يونيو ٣٠إطالق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة حتى  §
 جنيـه  ٧٥ بحد ادنـى  السنويةالدورية  منح جميع العاملين بالدولة العالوة       §

 .شهرياً

يـع األجـور مبــشروع املوازنـة املعـروض مقارنــة كمـا يوضـح اجلـدول التــاىل توز
 وبالنتـائج الفعليـة للـسنوات املاليـة مـن ٢٠١٨/٢٠١٩باملوازنة واملتوقـع للعـام املـاىل 

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٨٣،٧٧٢٢٧,٨٦٨،٥٠٥٢٥,٤١٥،٢٦٧٢٢,٣٧٧،٩٠٦٦٥،٦٦١٥٦،٩٢٩٥٣،٢٨٧* الوظائف الدائمة

٥،٣٨٥١,٨٤،٥٥٥١,٨٨٢٩١٨,٢٥،٢٠٥٤،٨٧٢٤،٣٣٢٤،٠٣٦* الوظائف المؤقتة

٨٨،١١٨٢٩,٣٨٤،٥٢٨٣١,٣٣،٥٩٠٤,٢٩١،٣٥٣٨٠،٢٨٤٧٥،٦٢٢٧٤،٣٢٦* المكافـــآت ١/

٣١،٠٧٦١٠,٣٢٩،٦٣٦١١,١١،٤٤٠٤,٩٣٠،٨٦٥٢٧،٢٨٣٢٧،١٧٤٢٥،٦٩٥* البدالت النوعية ٢/

١٠،٩٣٩١١،٤٥٤١٢،٨١٦١٣،٤٤٨-١٧,٥-١٢،٧٦٣٤,٢١٥،٤٦٣٥,٧٢،٦٩٩* المزايا النقدية

٧،٠١١٢,٣٦،٣٤٧٢,٣٦٦٤١٠,٥٦،٠٥٣٥،٨٠٥٤،٣٧٣٣،٠٣٤* المزايا العينية

٣٢،٤٤٦١٠,٨٢٧،٣٥٤١٠,١٥،٠٩٢١٨,٦٣١،٥٧٦٢٦،٧٤٢٢٣،١٨٤٢٠،٦٠٦* المزايا التأمينية ٣/

٤٠،٥٤٥١٣,٥٣٣،٧٠٣١٢,٥٦،٨٤٢٢٠,٣١٦،١٩٠١٧،٩٥٢٢١،٠٨٤١٩،٢٨٩* باقى أنواع األجور واالحتياطى

٣٠١،١١٥١٠٠٢٧٠،٠٩٠١٠٠٣١،٠٢٥١١,٥٢٧٠،٠٨٨٢٤٠،٠٥٤٢٢٥،٥١٣٢١٣،٧٢١اإلجمالى

٧,٩٪٦,٥٪٥,٤٪٥,١٪٥,١٪٤,٩٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

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

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

٣/ مثل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، التأمين ضد المرض، والتأمين ضد اصابة العمل.

فعلى

البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٤)
األجور وتعویضات العاملین
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 شراء السلع واخلدمات
 ـــ   

بات إدارة دوالب العمل الحكومى بما فـى ذلـك      تشمل هذه اإلعتمادات متطل   

األدوية والمستلزمات الطبية واألغذية للمستشفيات، وكذا تكـاليف طبـع الكتـاب            

المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس كما تحتوى على نفقات الصيانة والمقابل     

مراعـاة  النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً إعتمـادات الميـاه واإلنـارة وب          

 .مقتضيات ترشيد اإلنفاق

 ٢٠١٩/٢٠٢٠وقد تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة          

مخصصة لـشراء  )  من الناتج المحلى اإلجمالى   ١,٢( مليون جنيه    ٧٤،٩٢٣نحو  

 مـن النـاتج المحلـى       ١,١( مليون جنيه    ٦٠،١٢٤السلع والخدمات مقابل نحو     

 مليـون  ١٤،٧٩٩ بزيادة قـدرها   ٢٠١٨/٢٠١٩ بموازنة السنة المالية  ) اإلجمالى

 مليون جنيه عـن     ١٤،٨٠٠ ، وبزيادة تبلغ نحو      ٢٤,٦جنيه بنسبة زيادة قدرها     

 من  ١,١( مليون جنيه    ٦٠،١٢٣النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو        

  .٢٤,٦ بنسبة زيادة قدرها )الناتج المحلى اإلجمالى
 مـن   ٤,٨لشراء السلع والخدمات نـسبة      وتمثل اإلعتمادات المخصصة    

إجمالي المصروفات في مـشروع الموازنـة العامـة للدولــة البالــغة نحـو               

 .جنيه مليون ١،٥٧٤،٥٥٩

 

مبشروع املوازنة توزيع إعتمادات شراء السلع واخلدمات و يوضح اجلدول التاىل 
ــاىل  ــام امل ــع للع ــة واملتوق ــة باملوازن ــروض مقارن ــا٢٠١٨/٢٠١٩املع ــة  وبالنت ئج الفعلي

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦للسنوات املالية من 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى

 
قيمة

نسبة

 متوقع

٩،١١٣١٢,٢٧،٠٣٦١١,٧٢،٠٧٨٢٩,٥٧،٩٩٤٧،٠٥٩٤،٣١٤٣،٥٨٨* االدوية

٣،٦٨٩٢،٢٦٥٢،٠٧٧١،٩٧٨-٢,٣-٤،٤٩١٦,١٤،٥٩٧٧,٦١٠٦* االغذية

٩،٦٤٨١٢,٩٥،٨٧٠٩,٨٣،٧٧٩٦٤,٤٧،٩١٩٦،٥٥١٦،٢٣٢٢،٣٠٨* مواد خام أخرى

٣،٦٦٢٤,٩٢،٣٠٠٣,٨١،٣٦٢٥٩,٢٢،٩٣٧٢،٥٩٣١،٥١٢١،٣٧٥* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل

٥١٤٠,٧٣٤٨٠,٦١٦٦٤٧,٧٣٥٣٣١٢١٥٧١٢٨* وقود وزيوت لسيارات الركوب

٢،٦٢٥٣,٥٢،١٢٠٣,٥٥٠٥٢٣,٨٢،٣٩٣١،٨٤٨١،٠٠٣٨٥٨* قطع غيار ومهمات

٦،١٠٩٨,١٥،١٠٦٨,٥١،٠٠٤١٩,٧٤،٦٠٤٤،٠٦٦٣،٧٢٤٤،١١٢* اإلنارة

٨٨٣١,٢٧٠٩١,٢١٧٤٢٤,٥١،٣٠١١،١٤٩٧٧٨٧٨٤* المياه

١٢،٠٢٨١٦,١٧،٨١٤١٣,٠٤،٢١٤٥٣,٩٨،٤٠٩٧،٤٢٦٥،٧٨٥٤،٩٣٩* الصيانة

٣،٤٧٣٤,٦٢،٨٦١٤,٨٦١١٢١,٤٣،٣٧٠٢،٩٧٦١،٥٧٨١،٤٩٠* نفقات الطبع

٤،٠٣١٥,٤٣،٦٣٤٦,٠٣٩٧١٠,٩٣،٩٠٤٣،١٨٣٣،٠٢٥٣،٠٧٦* النقل واالنتقاالت

٦١٧٠,٨٥٥٢٠,٩٦٦١١,٩٣٦٦٣٢٣٢٦٧٢٩٢* البريد واإلتصاالت

٣٢١٠,٤٢٦٥٠,٤٥٦٢١,٢٤٢٧٨١٩١٧٢١٨١* نفقات تنفيذ أحكام قضائية

١٤،١٠٨١٨,٨١٠،٧٦٣١٧,٩٣،٣٤٥٣١,١١٢،٤٥٦١٢،٥٢١١١،٨٢٦١٠،٥٥٣* باقى بنود الباب الثانى

٠,٠٠٠٠٠-٣،٣٠٠٤,٤٦،١٥٠١٠,٢٢،٨٥٠* إحتياطيات عامة

٧٤،٩٢٣١٠٠,٠٦٠،١٢٤١٠٠١٤،٧٩٩٢٤,٦٦٠،١٢٣٥٣،٠٨٨٤٢،٤٥٠٣٥،٦٦٢اإلجمالى

١,٣٪١,٢٪١,٢٪١,١٪١,١٪١,٢٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٥)
شراء السلع والخدمات
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 الفوائـــــد
 ـــ

تُقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية واألجنبية فى مـشروع   

مليـون   ٥٦٩،١٣٥ بمبلـغ    ٢٠١٩/٢٠٢٠الموازنة العامة للدولة للسنة المالية      

  مليون جنيـه   ٥٤١،٣٠٥ مقابـل نحو    ) من الناتج المحلى اإلجمالي    ٩,٢(جنيه  

)١٠,٣    ٢٠١٨/٢٠١٩ بموازنـة الـسنة الماليـة        ) من الناتج المحلى اإلجمالي 

 وبزيادة تبلـغ    ٥,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها       ٢٧،٨٣٠بـزيادة قدرهـا   

لذات السنة المالية البالغة نحـو       عن النتائج المتوقعة      مليون جنيه  ٢٧،٣٨٨ نحو

 بنسبة زيادة قدرها   ) من الناتج المحلى اإلجمالى    ١٠,٣( مليون جنيه    ٥٤١،٧٤٧
٥,١. 

 أنواعهـا  علـى  واألجنبيـة  المحليـة  الفوائد توزيع التالي الشكل ويوضح

 :٢٠١٩/٢٠٢٠ المالية للسنة العامة للدولة الموازنة مشروع فى الرئيسية
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 من إجمالي المـصروفات فـي مـشروع          ٣٦,١مادات الفوائد نسبة    وتمثل اعت 

 جنيـه، وتمثـل     مليـون  ١،٥٧٤،٥٥٩الموازنة العامة للدولـة البالـغة نحـو       

  .٢٠١٥/٢٠١٦مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 
توزيـع إعتمـادات الفوائـد احملليـة واألجنبيـة علـى كما يوضح اجلـدول التـاىل 

مبـشروع املوازنـة املعـروض مقارنـة باملوازنـة واملتوقـع للعـام املـاىل عها الرئيسية أنوا

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦ و بالنتائج الفعلية للسنوات املالية من ٢٠١٨/٢٠١٩
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع 
موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

(أ) - الفوائد الخارجية

٤٤،٣٧٤٧,٨٣١،١٠٠٥,٧١٣،٢٧٤٤٢,٧٣٠،٩٦٨٢٢،١٠٤٩،٤٢٦٥،٠٠٨* فوائد الدين العام الخارجى

٣٣٥٩٥١٧٣٥٨-١,٥-٣٣٠٠,١٣٣٥٠,١٥* فوائد خارجية تسددها الجهات

٤٤،٧٠٤٧,٩٣١،٤٣٥٥,٨١٣،٢٦٩٤٢,٢٣١،٣٠٣٢٢،١٩٩٩،٥٩٩٥،٠٦٦جملة (أ)

(ب) - الفوائد المحلية

٩٦،٧٣٠١٧,٠٩٤،٤٧٦١٧,٥٢،٢٥٤٢,٤٩٤،٤٧٦١٠٩،٧٧٨٥٨،١٩٣٣٤،٢٦١* فوائد سندات البنك المركزى

٢٣٥،٦٥٧٤١,٤٢٢٠،٧٣٩٤٠,٨١٤،٩١٧٦,٨٢٣٦،٢٨٧١٦٤،٣١٦٩٠،٩٧٥٥٩،٨٤٧* فوائد األذون على الخزانة العامة

١٢٩،١٥٦٢٢,٧١١٩،٨٨١٢٢,١٩،٢٧٦٧,٧١٣٢،٨٨٠١١٠،١٤٠١٠٧،٨٠٦٨٨،٤٠٧* فوائد سندات الخزانة المصرية

٧،٥٥٠١,٣٥،٧٥٨١,١١،٧٩٣٣١,١٥،٧٥٨٣،٥٦٤١٦،٥٣٢٣١،٥٤٤* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين

٣٣،١٧٩٥,٨٣٠،٨٦٩٥,٧٢،٣١١٧,٥٣٣،٢٦٨٢٢،٣٢٤٢٨،١٦٤٢٣،٥٩٠* فوائد صكوك صناديق المعاشات

٢٢،١٥٩٣,٩٣٨،١٤٩٧,٠٢٧٦،٤٥٣٧٢٤,٧٧،٧٧٦٥،١٢٨٥،٣٣٢٩٢١فوائد أخرى متنوعة

٥٢٤،٤٣١٩٢,١٥٠٩،٨٧٠٩٤,٢١٤،٥٦٠٢,٩٥١٠،٤٤٤٤١٥،٢٤٩٣٠٧،٠٠٣٢٣٨،٥٧٠جملة (ب)

٥٦٩،١٣٥١٠٠٥٤١،٣٠٥١٠٠٢٧،٨٣٠٥,١٥٤١،٧٤٧٤٣٧،٤٤٨٣١٦،٦٠٢٢٤٣،٦٣٥اإلجمالى

٩,٠٪٩,١٪٩,٩٪١٠,٣٪١٠,٣٪٩,٢٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٦)
الفوائــــــــد
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 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

 ـــ

فى مشروع الموازنـة    "  والمنح والمزايا االجتماعية     الدعم" بلغت تقديرات    

 ٥,٣( مليون جنيه    ٣٢٧،٦٩٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للدولة للسنة المالية     
 مـن  ٦,٣( مليـون جنيـه   ٣٢٨،٢٩١، مقابل نحو )من الناتج المحلى اإلجمالى  

  بخفـض قـدره     ٢٠١٨/٢٠١٩موازنة السنة الماليـة     ب) الناتج المحلى اإلجمالى  

عن االعتماد المدرج بموازنة ذات     % ٠,٢ جنيه بنسبة خفض قدرها       مليون ٥٩٢

 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات       ١١،٨٨٩السنة المالية، وبزيادة تبلغ نحو      

 من النـاتج المحلـى      ٦,٠( جنيه    مليون ٣١٥،٨١٠السنة المالية البالغة نحو     

 . ٣,٨ بنسبة زيادة قدرها )اإلجمالى

م والمنح والمزايا االجتماعية فى مـشروع موازنـة         وتوزع إعتمادات الدع  

 : على النحو التالى٢٠١٩/٢٠٢٠السنة المالية 

 مليون جنيه 

 ١٤٩،٠٢٨ الدعم السلعي*  

 ١٢٨،٩٤٧ الدعم والمنح للخدمات االجتماعية*  

 ٤،٨٧٠ الدعم والمنح لمجاالت التنمية*  

 ١٢،٣٢٦ الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية*  

 ٣٢،٥٢٨ تمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفةإع*  

 ٣٢٧،٦٩٩ اإلجمالى

مبـشروع تلك االعتمادات على أنواعهـا الرئيـسية ويوضح اجلدول التاىل توزيع 
 وبالنتـائج الفعليـة ٢٠١٨/٢٠١٩املوازنة املعروض مقارنة باملوازنة واملتوقع للعام املاىل 

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦للسنوات املالية من 
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٢٠١٩/٢٠١٨

مشروع 

موازنة

الوزن 

النسىب
املوازنة 

الوزن 

النسىب
٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥متوقعنسبةقيمة

* الدعــــم السلعى :
٣,٣٨٧،١٤٠٨٠،٥٠٠٤٧،٥٣٥٤٢،٧٣٨%٢٦,٢٢،٨٢٥%٢٧,٢٨٦،١٧٥%٨٩،٠٠٠- دعم السلع التموينية

١،٠٥٧٧٣٣٤١١،٧٤٣-٤٧,٠%-٠,٣٥٠٠%٠,٢١،٠٦٥%٥٦٥- دعم المزارعين
٨٨،٤٣٩١٢٠،٨٠٣١١٥،٠٠٠٥١،٠٤٥-٤٠,٥%-٢٧,١٣٦،١١٢%١٦,٢٨٩،٠٧٥%٥٢،٩٦٣- دعم المواد البترولية

١٦،٠٠٠٢٨،٥٨٥٢٧،٥٩٠٢٨،٤٨٣-٧٥,٠%-٤,٩١٢،٠٠٠%١,٢١٦،٠٠٠%٤،٠٠٠- دعم الكهرباء
٠,٠١،٣٠٠٧٠٠٥٢٤٣٩٧%٠,٥٠%٠,٥١،٥٠٠%١،٥٠٠- دعم االدوية والبان األطفال

٠,٠١،٠٠٠١،٠٠٠٩٨٣١،٣٣٣%٠,٣٠%٠,٣١،٠٠٠%١،٠٠٠- دعم شركات المياه
١٩٤،٩٣٦٢٣٢،٣٢٢١٩١،٦٧٣١٢٥،٧٣٩-٢٣,٥%-٥٩,٣٤٥،٧٨٧%٤٥,٥١٩٤،٨١٥%١٤٩،٠٢٨إجمالى الدعم السلعى
* الدعــــم والمنح للخدمات اإلجتماعية :

٠,٠١،٨٥٠١،٨٠٤١،٧٥٢١،٦٠٠%٠,٦٠%٠,٦١،٨٥٠%١،٨٥٠- دعم نقل الركاب
١٢٠١١٠١٤٠١٣٣-٢٠,٠%-٠,١٥٠%٠,١٢٥٠%٢٠٠- دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد)
٣٠٠,٠٢٥٠٩٨١٢٧٤٣%٠,٠٣٠٠%٠,١١٠٠%٤٠٠- دعم إشتراكات الطلبة(مترو االنفاق)
٠,٠٨٠٠٧٩٤٨١٦٨٩٠%٠,٣٠%٠,٣١،٠٠٠%١،٠٠٠- دعم الخطوط غير االقتصادية(سكك حديد)
٥,٢٣٣٤٨١١٦٢١٢٦٤%٠,١١٨%٠,١٣٣٤%٣٥١- دعم التأمين الصحى على الطالب
٠,٦١٦٥٠٠١٥٧%٠,١١%٠,١١٦٥%١٦٦- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة

٢٣٢٠٠١٨٦-٢,١%-٠,١٥%٠,١٢٣٢%٢٢٧- دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي
٠,٠٠٠٠٠%٠,٠٢٥٢%٠,١٠%٢٥٢-دعم التامين الصحي لغير القادرين ( التأمين الصحى الشامل )

١،٥٠٠٠٠٠-٣٣,٣%-٠,٥٥٠٠%٠,٣١،٥٠٠%١،٠٠٠-دعم التامين الصحي لغير القادرين ( من أصحاب معاش الضمان اإلجتماعى )
١١٠٠٠٠-٩,٠%-٠,٠١٠%٠,٠١١٠%١٠٠- دعم التأمين الصحى على الفالحين

٥,٧١٧،٥٠٠١٧،٥٣٥٧،٤٥٤٧،٠٧٩%٥,٣١،٠٠٠%٥,٦١٧،٥٠٠%١٨،٥٠٠- معاش الضمان االجتماعى
٠,٠٧٠٨٧٠٧٠%٠,٠٠%٠,٠٧٠%٧٠- معاش الطفل

١٣,٤١٧٥٧٥٥،٥٥٥١،٧٦١%٠,٠٢١%٠,١١٥٧%١٧٨-اعانات الشئون االجتماعية
١٩,١٦٢،٠٤٣٥٢،٥٠٠٤٥،٢٣٥٤٣،٩٥٤%٢١,٠١٣،١٥٧%٢٥,١٦٩،٠٤٣%٨٢،٢٠٠- مساهمات فى صناديق المعاشات
١٧,٥٧،٤٣٤٥،٧٥٠٤،٦٢٧٣٠%١,٧٩٨٥%٢,٠٥،٦٣٧%٦،٦٢٢-عالج مواطنى جمهورية مصر العربية

١٩,٠٢،٨٩٥٢،١٢٩١،٢٥٣١،٠٢٥%٠,٥٣٢٥%٠,٦١،٧١٣%٢،٠٣٧- مزايا إجتماعية أخرى
٧٧,٦١٠،٧٤٧٦،٧٢٣٨،٩١٩٧،٨٠٦%٢,٤٦،٠٢٧%٤,٢٧،٧٦٧%١٣،٧٩٣- المنــــح والمساعدات 

٢٠,٠١٠٦،٢٢٤٨٨،٣٣٦٧٦،٥٦٩٦٤،٩٩٩%٣٢,٧٢١،٥٢٠%٣٩,٣١٠٧،٤٢٧%١٢٨،٩٤٧إجمالى الدعم والمنح للخدمات االجتماعية
* الدعــــم والمنح لمجاالت التنمية :

٠,٠٠٢٠٠٠٠%٠,١٠%٠,١٢٠٠%٢٠٠- دعم تنمية الصعيد
٣٠٠١٢٤٨٥٣٩٠-٢٠,٠%-٠,٢١٠٠%٠,١٥٠٠%٤٠٠- دعم فائدة القروض الميسرة

٠,٠٠٠٠٢،٠٠٠%٠,٠٣،٩٠٠%١,٢٠%٣،٩٠٠* دعم إسكان محدودى الدخل ( مقابل المحصل وفقاً لقانون اإلسكان االجتماعى )
٢,١٦٠٥١٨٠٧٦%٠,١٥%٠,١٢٤٠%٢٤٥- صندوق مركبات النقل السريع

٠,٠٠٠٢٩٥٠%٠,٠٠%٠,٠١٢٥%١٢٥-  التدريب 
٣٥٧,٣٣٦٠٣٢٩٢٩٤٢،٥١٦%٠,٣٣،٨٠٥%١,٥١،٠٦٥%٤،٨٧٠إجمالى الدعم والمنح لمجاالت التنمية
* الدعــــم والمنح لألنشطة اإلقتصادية :

٥٠,٠٤،٠٠٠٢،٣٠٥٣،٣٠١٣،٧٠٠%١,٢٢،٠٠٠%١,٨٤،٠٠٠%٦،٠٠٠- دعم تنشيط الصادرات
٢٢,٦١،٧٥٥١،٢٧٦١،٦١٥١،١٨٢%٠,٤٣٢٩%٠,٥١،٤٥٥%١،٧٨٤- دعم االنتاج الحربى

٠,٠٣،٥٠٠١،٢٠٠١،١٩٣١،١٨٦%١,١٠%١,١٣،٥٠٠%٣،٥٠٠- برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
٠,٠١٠٠٣٨٠٣٥%٠,٢٠%٠,٢٥٠٠%٥٠٠- مبادرة حوض النيل
٠,٠٥٠٥٠٠٠%٠,٠٣٥%٠,٠٠%٣٥- جهاز شئون البيئة

٣،٥٢٣٢،٤٥١١،٠٢٨١،٠٩١-٨٥,٠%-١,٠٢،٨٨١%٠,٢٣،٣٨٧%٥٠٧- بنود أخرى 
١٢،٩٢٨٧،٣٢٠٧،١٣٧٧،١٩٥-٤,٠%-٣,٩٥١٧%٣,٨١٢،٨٤٣%١٢،٣٢٦إجمالى الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية

٣١٤،٤٤٨٣٢٨،٣٠٧٢٧٥،٦٧٣٢٠٠،٤٤٩-٦,٦%-٩٦,٣٢٠،٩٧٨%٩٠,١٣١٦،١٤٩%٢٩٥،١٧١جملة الدعم
١،٣٦٢١،٠٧٣١،٠٤٦٥٧٤-٤,١%-٠,١١٤%٠,١٣٤٢%٣٢٨* اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
١٧٢,٩٠٠٠٠%٣,٦٢٠،٤٠٠%٩,٨١١،٨٠٠%٣٢،٢٠٠* متطلبات إضافية وإحتياطيات

٣١٥،٨١٠٣٢٩،٣٧٩٢٧٦،٧١٩٢٠١،٠٢٤-٠,٢%-١٠٠,٠٥٩٢%١٠٠,٠٣٢٨،٢٩١%٣٢٧،٦٩٩اإلجمالى
٦,٠%٦,٣%٥,٣%نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨
مليون جنيه

البيان
التغري مشروع - موازنة٢٠٢٠/٢٠١٩

جدول رقم (٧)
الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
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 :وميكن إيضاح أهم عناصر الدعم واملنح واملزايا االجتماعية فيما يلي

 الدعـــم السلعى: أوال 

 :دعم السلع التموينية) ١(
للدولة للسنة المالية   يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة         

 مليـون  ٨٦،١٧٥ مليون جنيه، وذلك مقابل مبلغ     ٨٩،٠٠٠ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
 مليـون  ٢،٨٢٥ بزيادة قدرها  ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية الحالية      

 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة      ١،٨٦٠ وبزيادة قدرها    ٣,٣جنيه بنسبة زيادة    
 .٢,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨٧،١٤٠و لذات السنة المالية البالغة نح

 -:ًهذا وقد مت تقدير دعم السلع التموينية وفقا لالفرتاضات التالية 
 مليون ٦,٠٠٠( مليون طن قمح ٩,٥٠٠كميات القمح المطلوب توفيرها نحو   -١

 مليون ٨,٧٩١منها كمية )  مليون طن قمح محلى  ٣,٥٠٠طن قمح مستورد،    
 ألف طن قمـح     ٧٠٩ مليار رغيف باإلضافة إلى      ٨٧,٤طن قمح لتوفير نحو     

 . لتوفير دقيق المستودعات
عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيـق المـستودعات يبلـغ نحـو               -٢

 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبـز         ٦٥,٩١٨( مليون فرد    ٧٠,٦١٨
 مليون فرد مستفيد مـن دعـم دقيـق          ٤,٧ أرغفة للمواطن يومياً،     ٥بواقع  

 ).  كجم دقيق للمواطن شهريا١٠ًات بواقع المستودع
، ونسبة ما يتم توفيره وأستبداله  %٧٢,٧نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو        -٣

% ٢٧,٣يتم توفيره تبلـغ     ) رغيف( قروش لكل نقطة     ١٠بنظام النقاط بواقع    
 ١٢٠,٣٠٠وذلك من إجمالى األرغفة المستحقة للمستفيدين البالغـة نحـو           (

 ).مليار رغيف فى السنة
متوسط سعر طن القمح المحلى يعادل القمح المستورد بخـالف المـصاريف             -٤

 . اإلضافية لكل منهما
 جنيـه  ٥٠( مليـون فـرد   ٦٣,٢أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية   -٥

 ٢٥شهرياً للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلـك              
 ).جنيه للفرد شهرياً
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ليصل اىل مبلغ  ورغيف اخلبز فاع دعم السلع التموينيةإىل ارت االفرتاضاتوقد أسفرت تلك 
 :ً موزعا على النحو التاىل٢٠١٩/٢٠٢٠مبشروع موازنة  مليار جنيه ٨٩.٠

 مليون جنيه 
 ٤٧،٠٩٧ دعم رغيف الخبز

 ٢،٧١٣ دعم دقيق المستودعات
 ٣،٢٩٠  مليار رغيف٣٢,٩٠٠× رغيف / قروش ١٠= دعم نقاط الخبز 

 جنيه شهرياً ٥٠( مليون مواطن ٦٣,٢٠٠= وينية دعم سلع البطاقة التم
 جنيه ٢٥ أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك ٤للمواطن لعدد 

). شهر١٢×للفرد   

٣٥،٩٠٠ 

 ٨٩،٠٠٠ إجمالي الدعم
 :دعم املزارعني) ٢(

يقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة             
 مليـون جنيـه عـن      ٥٠٠بخفض يبلغ   ون جنيه،    ملي ٥٦٥ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 مليون جنيه ١،٠٦٥ البالغ  ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية    االعتماد المدرج   
وذلك نتيجة سداد الجانب األكبر من مستحقات البنك الزراعى المصرى عن فـرق             

  .٢٠١٨/٢٠١٩سعر فائدة قروض اإلنتاج النباتى خالل العام المالى 
ا تهدف إليه الدولة مـن رفـع المعانـاة عـن صـغار              وذلك تماشياً مع م   

 :المزارعين، حيث تقوم الدولة بما يلى
 .دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات -١
 .تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض اآلفات الزراعية -٢
 .المساهمة في خفض أسعار التقاوى -٣
وتتحمل الخزانة العامـة تقديم القروض الميسرة لبعض األغراض الزراعية،  -٤

 .في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة لإلنتاج الزراعي
ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة المعـروض           

 :فيما يلى
                                                                      مليون جنيه

 ة لقروض اإلنتاج النباتيدعم فرق سعر الفائد
 ٥٠٠ )مستحقات البنك الزراعى المصرى(

 ٥٠ مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن
 ١٥ دعم صندوق الموازنة الزراعية

 ٥٦٥ اإلجمالي
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 :دعم املواد البرتولية) ٣ (
ولة للـسنة  تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للد      

 مليـون   ٨٩،٠٧٥ مليون جنيه مقابل نحو      ٥٢،٩٦٣ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠المالية  

 مليون جنيـه    ٣٦،١١٢ بخفض قدره    ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية     

 مليون جنيه عن النتـائج  ٣٥،٤٧٦، وبخفض قدره % ٤٠,٥بنسبة خفض قدرها  

 حيث تم إعداد مشروع ، مليون جنيه٨٨،٤٣٩مالية البالغة المتوقعة لذات السنة ال  

 على أساس متوسط سعر خام برميل برنـت         ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة المالية    

 . دوالر للبرميل٦٨

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقـل             

محلـي أو إسـتيراد     عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق اإلنتاج ال         

 .إلجراءات المطلوبة في هذا الخصوص اةعاا، هذا بمرجبعضها من الخار
 :دعم الكهرباء) ٤(

 نحو  ٢٠١٩/٢٠٢٠يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية        

 مليون جنيه بموازنة الـسنة الماليـة        ١٦،٠٠٠ مليون جنيه مقابل نحو      ٤،٠٠٠

 ،٧٥,٠ مليون جنيه بنسبة خفض قدرها       ١٢،٠٠٠ بخفض قدرة    ٢٠١٨/٢٠١٩
 .إلجراءات المطلوبة في هذا الخصوصهذا بمرعاه ا

 :دعم األدوية وألبان األطفال ) ٥( 
يمثل دعم األدوية وألبان األطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة  

عن إستيراد األنسولين وألبان األطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن           

ف هذا الدعم للجهة المنوطـة بـذلك وهـي وزارة           تكلفتها االقتصادية، ويتم صر   

 مليون جنيـه    ١٥٠٠الصحة وقد بلغت تقديرات دعم األدوية وألبان األطفال نحو          

 فى حدود االعتماد المـدرج لـذات     ٢٠١٩/٢٠٢٠بمشروع موازنة السنة المالية     

 .٢٠١٨/٢٠١٩الغرض بموازنة السنة المالية الحالية 
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 :ملياهدعم شركات ا) ٦(
 مليـون جنيـه بمـشروع       ١،٠٠٠بلغت تقديرات دعم شركات المياه نحو       

 وهو ذات المبلغ المـدرج بموازنـة الـسنة    ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة المالية  

، ويتمثل دعم مياه الشرب أساساً في الفرق بـين التكلفـة            ٢٠١٨/٢٠١٩المالية  

، وذلك لحين تحقيق تلـك      االقتصادية للمياه وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة       

الشركات التوازن المالى المنشود وذلك إعماال للمادة الثانية من القرار الجمهوري           

 .٢٠٠٦ لسنة ٢٤٩رقم 

هذا بخالف ما يدرج سنوياً من إستثمارات من خالل الهيئة القومية لميـاه             

الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث          

يادة أصول الشركات التابعة بما يتم االنتهاء من تنفيـذه سـنوياً مـن تلـك                يتم ز 

االستثمارات مقابل تعلية رؤوس أموالها بذات القدر دون تحمل الـشركات أليـة             

 .أعباء مقابل تلك اإلستثمارات
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 الدعـــم واملنح للخدمات اإلجتماعية: ًثانيا 
 :دعم نقل الركاب ) ١ (

   -:ويتمثل فى كل من 
دعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة واإلسكندرية لتغطية جانـب مـن            ال -أ 

العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقـل             
 مليون ١٨٥٠من تكلفتها االقتصادية، وقد بلغت تقديرات دعم نقل الركاب نحو     

 االعتمـاد    وهـو ذات   ،٢٠١٩/٢٠٢٠جنيه بمشروع موازنة السنة الماليـة       
 .٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية الحالية المدرج بموازنة 

الدعم الممنوح الشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو األنفاق،           -ب 
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة اإلشتراك التجارى         

يهـا جامعـة    والقيمة المخفضة المحصلة من طالب المدارس والجامعات بما ف        
األزهر والمعاهد األزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو األنفاق وذلك فى     
إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى           
وجه الخصوص طالب العلم ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة المعروض نحو       

تراكات الطلبـة علـى خطـوط     مليون جنيه لدعم إش٢٠٠( مليون جنيه   ٦٠٠
 مليون جنيه لـدعم إشـتراكات       ٤٠٠الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ       
مقابل دعم مخصص لـذات الغـرض       ) الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة     

 مليون جنيه بزيادة ٣٥٠,٠ يبلغ ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية الحالية   
 .%٧١,٤ها ون جنيه بنسبة زياده قدر ملي٢٥٠,٠قدرها 

دعم خطوط السكك الحديدية غير االقتصادية بالمحافظات وذلك فى إطار إصالح       -ج 
الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقـق             
إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في             

محددة بالبروتوكول الموقـع بـين وزارة       تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية ال     
المالية والنقل والتنمية المحلية وبين اإليرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك 

 مليـون   ١٠٠٠ مبلغ   ٢٠١٩/٢٠٢٠الخطوط بمشروع موازنة السنة المالية      
الـسنة   وهو ذات االعتماد المـدرج بموازنـة   جنيه لمواجهة الغرض المذكور  

 .٢٠١٨/٢٠١٩المالية الحالية 
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 -: خمصصات دعم التأمني الصحي ) ٢(

تبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بمـشروع            

وتنقـسم   مليـون جنيـه   ٢،٠٩٦ نحو مبلغ ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة السنة المالية    

 -:مخصصات برامج التأمين المدرجة بمشروع الموازنة المعروض إلى ما يلي

 :بدعم التأمين الصحي على الطال -

تقديرات دعم التأمين الصحي على الطالب فـي مـشروع الموازنـة            تبلغ   

 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم مـا تتحملـه الدولـة مـن              ٣٥١المعروض نحو   

اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض األطفال المملوكـة للدولـة             

 مليـون   ٢٣,٤ والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد األزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو        

 .السنة/ جنيه سنوياً لكل طالب١٥طالب بواقع 

 -:دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة  -

تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة فى مشروع الموازنة          تبلغ  

 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقـدر           ١٦٦المعروض نحو   

 جنية سنوياً عن ٢٠٠ ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ ٨٣٠ من المستفيدين يبلغ نحو

 .كل امرأة معيلة

  -:دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسي  -

تقديرات دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسـي فـي      تبلغ  

 مليون جنية، ويمثل هذا الدعم ما تتحملـه   ٢٢٧مشروع الموازنة المعروض نحو     

 .السنة/ جنيه عن كل طفل١٥ مليون طفل وبواقع ١٥,١٧٠ لنحو الدولة

  -):التأمين الصحى الشامل ( دعم  التأمين الصحى لغير القادرين -
مؤمن عليهم من فئات غيـر      قيمة إشتراك ال  بتحمل الخزانة العامة للدولة     ت

، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القـادرين وغيـر المـستحقين أو              القادرين

كل فـرد مـن أفـراد األسـرة         ن لمدة إستحقاق تعويض البطالة وكذلك       ينفذالمست

من الحد األدنـى لألجـور المعلـن عنـه           % ٥، وتتحمل الخزانة نسبة     المعالين

 .بالحكومة على المستوى القومى شهرياً
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  -):من أصحاب معاش الضمان اإلجتماعى(دعم  التأمين الصحى لغير القادرين  -
مـن أصـحاب معـاش      (لغير القادرين   ين الصحي    تقديرات دعم التأم   تبلغ

 مليـون جنيـه     ١٠٠٠فى مشروع الموازنة المعروض نحو      ) الضمان اإلجتماعى 

 ٢٠٣٠فى ضوء ما تضمنته اإلسـتراتيجية القوميـة للتنميـة المـستدامة           وذلك  

 والتى تنص أن لكل مواطن     ٢٠١٤من دستور   ) ١٨(والمتوافقة مع ماجاء بالمادة     

قد تم صدور القـانون     و،   المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة    الحق فى الرعاية الصحية   

، يقوم على ظام إلزامى بشأن التأمين الصحى الشامل، وهو ن   ٢٠١٨ لسنة) ٢(رقم  

، كمـا   المواطنين بجمهورية مصر العربية   ، وتُغطى مظلته جميع     التكافل اإلجتماعى 

 .ساس فصل التمويل عن تقديم الخدمةيقوم هذا النظام على أ

  -:دعم التأمين الصحي على الفالح  -

 تقديرات دعم التأمين الصحي على الفـالح فـى مـشروع الموازنـة              تبلغ 

 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعـدد مـن             ١٠٠المعروض نحو   

 . جنيه سنويا٢٠٠ً الف فرد بواقع مبلغ  ٥٠٠المستفيدين يبلغ نحو 
 : االجتماعى األمانخمصصات ) ٣(

تبلغ اإلعتمادات المدرجة لألمان اإلجتماعى بمشروع موازنة السنة الماليـة       

 -:احها على النحو التاليمليون جنيه ويمكن إيض ١٨،٧٤٨ نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠

 بيان
عدد األسر 
 المستفيدة 

)باأللف(  

 المبلغ 
بالمليون 
 جنيه

 ١٨،٥٠٠ ٣،٨٠٠ مساعدات الضمان االجتماعي و برنامجى تكافل وكرامة
 ٧٠ ٥٥ معاش الطفل

اعانات الشئون اإلجتماعية  والبرنامج القومى لتنمية 
 الطفولة المبكرة

١٧٨ ٢٣ 

 ١٨،٧٤٨ جمله

المكونة  جنيه شهرياً لألسرة ٣٢٣بواقع  اإلجتماعىاعدات الضمان تمنح مس

 جنيه شـهرياً    ٤١٣ جنيه شهرياً لألسرة المكونة من فردين،        ٣٦٠من فرد واحد،  

 . فأكثر جنيه شهرياً لألسرة المكونة من أربعة أفراد٤٥٠ المكونة من ثالثة أفراد،
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وفيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف األسر التي تعاني من الفقر الشديد            

وتحتاج إلي دعم نقدي وخدمي علي أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتـى      

تي تعاني من الفقـر الـشديد وال         سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات ال       ١٨

 سنة فأكثر أو    ٦٥ أن تعمل أو تنتج وغير قادرة علي الكسب ككبار السن            عتستطي

هذا ويحدد قيمة المبلغ المـستحق  ،   عن العمل    همن لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع      

 :بكل برنامج وفقاً لما يلى

     حـل التعلـيم            جنيه لألسرة باإلضافة إلى منحة لكل تلميـذ فـى مرا           ٤٢٥ :تكافل  

 جنيه شـهرياً بحـد      ١٠٠-٨٠-٦٠من  )  ثانوي – اعدادى   –ابتدائي  (

ى زيادة شهرية بحد أقصى  تالميذ لألسرة الواحدة باإلضافة إلةأقصى ثالث

 . جنيه١٠٠

 . أفرد لألسرة الواحدة٣ جنيه للفرد بحد أقصى ٤٥٠ :كرامة

عض الفئات من اسـر     وفيما يخص باقي المساعدات الشهرية فإنها تمنح لب       

 ألف أسرة، وغيرها من الفئات ٣,٦ ألف أسرة، وحاليب وشالتين ١٨,٨مجندين ال

 .األولى بالرعاية

 ) : مساهمة اخلزانة العامة فى صناديق املعاشات ( املزايا االجتماعية ) ٤(

    تبلـغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صـناديق المعاشـات بمـشروع            

 مليون  ٦٩،٠٤٣مقابل نحو    مليون جنيه    ٨٢،٢٠٠وض نحـو   المـوازنة المعر 

 مليون جنيه   ١٣،١٥٧ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية     

 مليون جنيـه عـن النتـائج        ٢٠،١٥٧وبزيادة قدرها نحو     ١٩,١بنسبة زيادة   

 . جنيه مليون٦٢،٠٤٣المتوقعة لذات السنة المالية البالغة 

 

 

 

- 90 -



 

 

  : ) العالج على نفقة الدولة ( واطني مجهورية مصر العربية نفقات عالج م) ٥(

العـالج علـى    (لعربية      تبلـغ تقديرات نفقات عالج مواطني جمهورية مصر ا       

مقابـل   مليون جنيه    ٦،٦٢٢بمشروع المـوازنة المعروض نحـو     ) نفقة الدولة 

  بزيـادة قـدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون جنيه بموازنة السنة المالية       ٥،٦٣٧نحو  

 .١٧,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٩٨٥

  :   املنح واملساعدات) ٦ (

 وهى برامج تمويل لألغراض اإلنسانية واإلجتماعية مخصص لهـا مبلـغ           

 مليـون   ٧،٧٦٧ مليون جنيه بمشروع الموازنة المعروض مقابل نحو         ١٣،٧٩٤

 مليـون جنيـه     ٦،٠٢٨ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه بموازنة السنة المالية     

 مليون جنيـه عـن النتـائج        ٣،٠٤٧ وبزيادة قدرها    ٧٧,٦ة زيادة قدرها    بنسب

 مليون جنيه بنسبة زيـادة قـدرها        ١٠،٧٤٧المتوقعة لذات السنة المالية البالغة      

٢٨,٤. 
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 الدعـــم واملنح االت التنمية: ً ثالثا 

 :دعم فائدة القروض امليسرة) ١(

الميسرة لإلسكان الـشعبي،    تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض        

واإلقراض الميسر لألسر الفقيرة، فضالً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هـذه            

 مليـون جنيـه   ٤٠٠ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحـو         تبلغو القروض

 مليون جنيـه    ١٠٠ وبخفض قدره    ٢٠١٩/٢٠٢٠بمشروع موازنة السنة المالية     

 بنسبة خفـض  ٢٠١٨/٢٠١٩ المالية الحالية السنةعن االعتماد المدرج بموازنة    

 .%٢٠تبلغ نحو 

 )مليون جنيه(
 البيان        موازنة مشروع موازنة

٢٠١٩/٢٠٢٠  ٢٠١٨/٢٠١٩  
   قروض بنك االستثمار القومي

 ١٩٢,٤ ١٥٩,٥ إسكان المحافظات
 ١,٥ ٠,٩ شركات اإلسكان والتعمير

 ٠,١ ٠,١ مشروعات استصالح االراضى
 تصديرية وضـمان الـصادرات    المشروعات ال 

 )الشركة المصرية لضمان الصادرات(
٦,٠ ٦,٠ 

 ٠,٣ ٠,٣ المناطق الصناعية بالمحافظات

 ٦٨,٣ ٦٦,٦ هيئة المجتمعات العمرانية
 تعاونيات البناء واإلسكان

 ) قروض بنك االستثمار القومي(
٢٩,٢ ٣٠,١ 

 ٣,٦ ٣,٥ صندوق تمويل المساكن
 ٣٠٦,٦ ٢٦٧,٠ لقوميجملة قروض بنك االستثمار ا

 هيئة تعاونيات البناء واإلسكان 
قروض بنك التعمير واإلسكان والبنك العقاري      (

 ) المصري العربي
١١٥,٤ ٩٨,٠ 

 ٢٥,٠ ٢٥,٠ بنك التعمير واإلسكان
 ٠,١ ٠,٠ البنك العقاري المصري العربي

 ٥٢,٩ ١٠,٠ أخرى 
 ٥٠٠,٠ ٤٠٠,٠ االجمالى العام
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 :م برنامج اإلسكان اإلجتماعى دع) ٢(

 تقديـرات اإلعتمادات المدرجة لدعم برنامج اإلسكان اإلجتماعى نحـو         تبلغ 

  وهو يمثل ما   ٢٠١٩/٢٠٢٠ مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية        ٣،٩٠٠
، هـذا البرنـامج   تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المـستفيدين مـن            

 . الف وحدة سكنية١٢٠د رامج دعم عدويستهدف هذا الب

 دعم صندوق متويل شراء بعض مركبات النقل السريع) ٣ (

 تقديـرات اإلعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل الـسريع نحـو           تبلغ

 وهو يمثل مـا     ٢٠١٩/٢٠٢٠ مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية        ٢٤٥

ـ ) ٤٧٠(تتحمله الدولة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم         ٢٠٠٩سنة ل

بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع حيث يقوم الصندوق بـإحالل            

مجلس الوزراء رقم ، وقرار رئيس اكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة سيارات الت 

 .٢٠١٠ لسنة ٣١٨٤

 ألف سيارة بمتوسط يبلغ نحـو       ١٢وهذا المبلغ يمثل الدعم المستحق لنحو       

 يتم تخفيض ثمن السيارة الجديدة بما يعادل قيمة  الف جنيه لكل سيارة حيث٢٠,٥

د هـذه الـضريبة     ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، ويقوم الصندوق بسدا       

 .نيابة عن المستفيد
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 :الدعـــم واملنح لألنشطة االقتصادية: ًرابعا 
 :دعم تنشيط الصادرات) ٢(

يـون جنيـه     مل ٦،٠٠٠ تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو        تبلغ
 مليون جنيـه    ٤،٠٠٠ مقابل نحو    ٢٠١٩/٢٠٢٠بمشروع موازنة السنة المالية     

 مليون جنيه بنـسبة     ٢،٠٠٠ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩موازنة السنة المالية    ب
 . %٥٠,٠زيادة قدرها 

 وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر اإلشارة إلى           
تنـشيط  ب منه من خالل ما يتم تحويله لصندوق دعم          أن هذا الدعم يتم تدبير جان     

الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئـة الرقابـة علـى       
 .٢٠٠٢ لسنة ١٥من القانون رقم ) ٣(الصادرات والواردات، وفقاً للمادة رقم 

 
 :دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ) ٣(

 ٣،٥٠٠يل الغاز الطبيعـي للمنـازل نحـو          تقديرات برنامج دعم توص    تبلغ
 وهـو ذات المبلـغ      ٢٠١٩/٢٠٢٠مليون جنيه بمشروع موازنة السنة الماليـة        

 .٢٠١٨/٢٠١٩موازنة السنة المالية بالمخصص لهذا الغرض 

 االنتهاء من توصيل ٢٠١٩/٢٠٢٠ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية 
إلى تخفيض دعم المواد البترولية      مليون أسرة بما يؤدى      ١,٣الغاز الطبيعى لعدد    

 .الموجه ألنبوبة البوتاجاز
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 املصروفات األخرى

 ـــ
بمـشروع موازنـة الـسنة الماليـة        " المصروفات األخرى " تبلغ تقديرات   

 )من الناتج المحلى اإلجمـالى    ١,٥(مليون جنيه    ٩٠،٤٤٢ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
كـل مـن    ب) حلى اإلجمالى  من الناتج الم   ١,٤ (مليون جنيه  ٧٥،٦٩٩مقابل نحو   

مليون جنيه   ١٤،٧٤٤ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية   موازنة ومتوقع   

 .١٩,٥بنسبة زيادة قدرها 
ومن أهم هذه التقديرات اإلعتمادات المخصصة للـدفاع واألمـن القـومى            

ووزارة الخارجية واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثـل مجلـس النـواب             

زى للمحاسبات باإلضـافة إلـى مـصروفات الـضرائب والرسـوم         والجهاز المرك 

  .والتعويضات والغرامات وكذا االشتراكات في الهيئات المحلية والدولية
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 "اإلستثمارات"شراء األصول غري املالية 

 ـــ
بمشروع موازنة "  اإلستثمارات –شراء األصول غير المالية "  تقديرات تبلغ

 مـن النـاتج   ٣,٤( مليون جنيه ٢١١،٢٤٥و  نح ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الماليـة   
من النـاتج المحلـى   ٢,٨( جنيه  مليون١٤٨،٥١٢مقابل نحو ) المحلى اإلجمالى 

 .٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية بموازنة ) اإلجمالى
وتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات اإلستثمارات الممولة بعجز من الخزانـة           

  مليار جنيـه   ١٣٣ تبلغ نحو    ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة بمشروع موازنة السنة المالية      
 . مليار جنيه قروض خارجية لتمويل االستثمارات ٧بخالف نحو 

واإلستثمارات المشار إليها هى اإلستثمارات المخصصة لألجهزة الحكومية        
  .الداخلة فى الموازنة العامة للدولة

وتتضمن خطة التنمية البشرية واإلجتماعية لإلستثمارات العديد من البرامج         
ت النقـل،  لتنفيذ المشروعات فى مجاالت الزراعة واستصالح األراضـى، ومجـاال    
 .ومجاالت اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها

موزعـة علـى  وفيما يلي توزيـع خطـة التنميـة البـشرية واإلجتماعيـة لإلسـتثمارات
 :اجلهات املوازنية 

 )مليون جنيه                                                             (

 وازنةمشروع م البيان
٢٠١٩/٢٠٢٠ 

 موازنة
٢٠١٨/٢٠١٩ 

 ٦٩،٣٤٠ ٩٥،١٦٧ الجهاز اإلدارى

 ١١،٧٤٧ ١٥،٨٣٢ المحليات

 ٦٢،٩٢٥ ٩٤،٧٤٦ الهيئات الخدمية

 ٤،٥٠٠ ٥،٥٠٠ االحتياطيات

 ١٤٨،٥١٢ ٢١١،٢٤٥ االمجاىل

 :هذا ويوضح اجلدول التاىل توزيع االستثمارات على مكوناتها الرئيسية
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

(١)(٢)(٣)(١-٢)(١-٣)

* مبانى وإنشاءات :

x٢٤،٨٧٨١٥،٨٥٩١٨،٨٦٤٩،٠١٩٦،٠١٤١٤،٦٦٦٢١،٧٩٣٤،٤٣٩ مبانى سكنية

x٣٤،٢٤٨٢٥،٥١٧٢٣،٧٤٣٨،٧٣٠١٠،٥٠٥١٧،٣٩٨١٦،٧١٣١٠،١٣٨ مبانى غير سكنية

x٧٦،٨٠٩٥٨،٢٧٧٥٧،٢٦٠١٨،٥٣٣١٩،٥٤٩٤١،٩٥٨٣٤،٠٥٠٢٩،٢١٤ تشييدات

١٣٥،٩٣٥٩٩،٦٥٣٩٩،٨٦٧٣٦،٢٨٢٣٦،٠٦٨٧٤،٠٢٢٧٢،٥٥٦٤٣،٧٩٢جملة

* االت ومعدات ووسائل نقل :

x٢،٣٠٨١،٣٣٩٨٤٢٩٦٨١،٤٦٦٦١٧٢،٤٤٧٩٢٩ وسائل نقل 

٥١٢١٥٧٣٠٢-x٦٩٠٦٣٩٦٩٩٥٢٩ وسائل انتقال 

x٤٥،٠٩٣١٨،٦١٨١٦،٨٠٤٢٦،٤٧٦٢٨،٢٨٩١٢،٣١٤١٠،٥٥٥٧،٤٣٧ اآلت ومعدات

x٩٥٠٥٤١٤١٠٤٠٩٥٤٠٣٠٠١٧٧١٩١ عدد وادوات

x٧،٣٦٤٤،٩٣٥٣،١١٧٢،٤٢٩٤،٢٤٧٢،٢٨٤٢،٣٩١١،٩٥٧ تجهيزات

٥٦،٤٠٦٢٦،٠٧١٢١،٨٧٣٣٠،٣٣٤٣٤،٥٣٣١٦،٠٢٧١٥،٧٢٦١٠،٨١٦جملة

* أصول ثابتة أخرى :

x٧٠٤٩٤٤٢٢٢٧٣٢٤٢٣٣ ثروة حيوانية ومائية ( اصول زراعية )

٧٠٤٩٤٤٢٢٢٧٣٢٤٢٣٣جملة

١٩٢،٤١١١٢٥،٧٧٣١٢١،٧٨٤٦٦،٦٣٩٧٠،٦٢٨٩٠،٠٨٢٨٨،٣٢٤٥٤،٦٤١إجمالى األصول الثابتة

* االصول الطبيعية :

١،٥٨٦١،٠٥٢١،٧٣٣-x١،٩٦٦١،٠٤٠٢،١٦٤٩٢٦١٩٨  شراء أراضى

٢٥٩١٠٠١٢٨-x١٥٢١١٢٣٥٤٤٠٢٠٢ تمهيد وأستصالح أراضى

x٣١٣٢٠٢٠٠ أصول طبيعية أخرى

١،٨٤٧١،١٥٢١،٨٦١-٢،١٢١١،١٥٤٢،٥٢١٩٦٧٤٠٠جملة

x٣٧٢٣٣٥١٥٣٢٦٣٠١٨  فوائد سابقة على بدء التشغيل

٩٤٩٨٢٩١٥٣-x١،٢٤٢٨٨٨١،٢٩٥٣٥٤٥٣  البعثات

٢،٩٨٠٣،٠٢٤٢،٣٨١١،٢٣٧-x٧،٥٠٧١٣،٣٨٠٤،٥٢٧٥،٨٧٣  ابحاث ودراسات للمشروعات اإلستثمارية

١٣،٤٣٩١٥،٦٩٨١٣،٣٥٣-١٥،٥١٧-x٢،٤٢٦٢،٧٩٤١٧،٩٤٣٣٦٨  دفعات مقدمة

-٢١١٤٢،٩٦٦-x٠٠٢٩٠٢٩  تعويضات فروق األسعار للمقاولين

٢٩٣٧١٢٩٥٦-x٠٠٣٩٧٠٣٩٧  االجور للمشروعات االستثمارية

x٥،٥٠٠٤،٥٠٠٠١،٠٠٠٥،٥٠٠٠٣٠ إحتياطيات عامة 

٢١١،٢٤٥١٤٨،٥١٢١٤٨،٥٣٠٦٢،٧٣٤٦٢،٧١٥١٠٩،٦٨٠١٠٩،١٤١٦٩،٢٥٣إجمالى االستثمارات

٢,٦٪٣,١٪٢,٥٪٢,٨٪٢,٨٪٣,٤٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٨)
االستثمارات ومكوناتھا الرئیسیة
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 ًاملصروفات وفقا للتصنيف الوظيفى ) ب

 بشأن الموازنة العامة ١٩٧٣ لسنة ٥٣ المادة الرابعة من القانون رقم   ىتقض

، بأن تُعد الموازنة العامة للدولة      ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧ والمعدل بالقانون رقم     –للدولة  

 ى نشاط الدولة والتـصنيف اإلدار      ألوجه ىقتصادإلوتنفذ وفقاً لكل من التصنيف ا     

 ألنشطة ىعرض المصروفات وتقدم وفقاً للتصنيف الوظيف     للجهات والوحدات، كما تُ   

 .الدولة

  رضت على سيادتكم فيما سبق المصروفات بمشروع الموازنة العامة         وقد ع

 مليون جنيه موزعة    ١،٥٧٤،٥٥٩ وجملتها   ٢٠١٩/٢٠٢٠للدولة للسنة المالية    

 ألوجه نشاط الدولة، وتـم إيـضاح أبـواب الموازنـة            ىقتصادإلوفقاً للتصنيف ا  

 ،المختلفة من أجور، شراء سلع وخدمات، فوائد، دعم ومنح ومزايـا اجتماعيـة            

 .)ستثماراتإلا(شراء أصول غير مالية ومصروفات أخرى، 

 

 لتزاماً بأحكام القانون، أتشرف بأن أعرض علـى سـيادتكم مـصروفات           إو 

وجملتهـا   ٢٠١٩/٢٠٢٠للدولـة للـسنة الماليـة       مشروع الموازنـة العامـة      

 ألنـشطة الدولـة     ىجنيه موزعة وفقاً للتـصنيف الـوظيف       مليون   ١،٥٧٤،٥٥٩

نظـام العـام، الـشئون      ، ال الدفاع واألمـن القـومى    المختلفة من خدمات عامة،     

االقتصادية، حماية البيئة، اإلسكان والمرافق، الصحة، الشباب والثقافة والـشئون       

 .عليم، والحماية االجتماعيةالدينية، الت
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 ى عرض ملكونات التصنيف الوظيفىوفيما يل

 :قطاع الخدمات العامة -١

 العامة، الخدمات    القانونية،  األجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون    يتضمن

خدمات عموميـة   ،   البحوث والتطوير فى مجال الخدمات العامة      ،البحوث األساسية 

،  تحويالت ذات طبيعة عامة،عامالت الدين العام م،عامة غير مصنفة فى مكان آخر    

 :أهم الجهات الرئيسيةومن 

 المجـالس   ،مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلـس الـوزراء        

التخصصية، دواوين عموم المحافظات، الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية 

 .ومصالحها، وزارة الخارجية

  :قطاع الدفاع واألمن القومى -٢

 وخطط الطـوارئ، البحـوث      ىضمن خدمات األمن والدفاع، الدفاع المدن     يت

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن ر فى مجال الدفاعيوالتطو

 .ىوزارة الدفاع، وزارة اإلنتاج الحرب

 :قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة -٣

يتضمن خدمات الشرطة والسجون، الحماية ضد الحريق، المحاكم، البحوث         

أهـم الجهـات    ، ومـن    ر فى مجال النظام العام وشئون السالمة العامـة        والتطوي

 :الرئيسية

، الهيئات القضائية،  العلياوزارة الداخلية، وزارة العدل، المحكمة الدستورية     

دار اإلفتاء المصرية، صنـدوق تطوير نظام األحوال المدنية، صندوق أبنيـة دور            

 .ىالمحاكم، صندوق السجل العين
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 :قتصاديةن اإلقطاع الشئو -٤

قتصادية والتجارية، شـئون العمالـة الـشاملة،        إليتضمن إدارة الشئون ا   

، اإلنتاج الحيواني والصيد، الوقود والطاقة، التعـدين والـصناعة،     ىالزراعة والر 

، ومـن   قتصاديةإلالنقل، االتصاالت السياحة البحوث والتطوير فى مجال الشئون ا        

 :أهم الجهات الرئيسية

 ، مصلحة دمغ   والتعاون الدولى  ة والصناعة، وزارة االستثمار   وزارة التجار 

 والموازين، مديريات التموين بالمحافظات، الهيئة العامة للرقابة علـى    المصوغات

مديريات القوى العاملة بالمحافظات،    ،  الصادرات والواردات، وزارة القوى العاملة    

، ىوارد المائيـة والـر    مديريات الزراعة بالمحافظات، وزارة الم    ،  وزارة الزراعة 

 .لخدمات البيطريةل العامة هيئةال

 :قطاع حماية البيئة -٥

يتضمن إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها، تصريف الـصرف الـصحى،          

أهـم الجهـات    ، ومـن    البحوث والتطوير فى مجال حماية البيئة     ومعالجة التلوث   

 :الرئيسية

ـ   النظافة بالقاهرة والجيزة، وزارة      ىهيئت ز شئون البيئـة، الجهـا    الدولة ل

 . لمياه الشرب والصرف الصحىىالتنظيم

 :قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية -٦

يتضمن تنمية اإلسكان، إدارة شئون اإلسكان، التنمية المجتمعية، إمـدادات          

، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فـى مجـال         ىالمياه، تصريف الصرف الصح   

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن اإلسكان والمرافق

مديريات اإلسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى     ،  سكان والمرافق وزارة اإل 

، صندوق تطوير المنـاطق العـشوائية،       ىللتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمران    

ميـاه الـشرب   ل ى، الجهاز التنفيـذ ىالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصح   

 .والصرف الصحي
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 :قطاع الصحة -٧

والعيادات الخارجية، خـدمات المستـشفيات      يتضمن خدمات المستشفيات    

المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة، خـدمات الـصحة العامـة،          

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن البحوث والتطوير فى مجال الشئون الصحية

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة،      ،  وزارة الصحة 

، الهيئة العامـة للمستـشفيات      لمراكز الطبية المتخصصة  المستشفيات الجامعية، ا  

والمعاهد التعليمية، هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون،          

 .المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان

  :قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية -٨

ثقافيـة،  يتضمن الخدمات الشبابية والترفيهيـة والرياضـية، الخـدمات ال         

الخدمات اإلذاعية والنشر، الخدمات الدينية، البحوث والتطوير فى مجال الـشباب           

 :أهم الجهات الرئيسية، ومن والثقافة والدين

المجلس القومي للشباب، المجلس القومي للرياضـة، مـديريات الـشباب           

والرياضة بالمحافظات، وزارة الثقافة، البيت الفني للمـسرح، المركـز القـومي            

المجلـس االعلـى    قصور الثقافة،   العامة ل هيئة  الينما، المجلس األعلى لآلثار،     للس

 هيئة االستعالمات، مكتبة اإلسكندرية، مكتبات مصر العامـة، دار          ،لتنظيم االعالم 

 .الكتب والوثائق

 :قطاع التعليم -٩

 بكافة مراحله، التعليم العـالي، التعلـيم غيـر          ىيتضمن التعليم قبل الجامع   

، ومن ى، خدمات مساعدة التعليم، البحوث والتطوير فى مجال التعليمالمحدد بمستو

 :أهم الجهات الرئيسية

مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وزارة التعليم ،  وزارة التربية والتعليم  

العالي، الجامعات، المركز القومي للبحوث التربوية، المركز القومي لالمتحانـات،          

ية وتعليم الكبار، الهيئة العامة لألبنية التعليمية، صـندوق         الهيئة العامة لمحو األم   

 .تطوير التعليم
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 :جتماعيةإلقطاع الحماية ا -١٠

جتماعية فى حـاالت العجـز والـشيخوخة، الـضمان          إليتضمن المساندة ا  

أهم الجهات ، ومن ، معاش الطفل، الحماية االجتماعية، الدعم، المعاشاتىجتماعإلا

 :الرئيسية

 بالمحافظـات،  الـشئون اإلجتماعيـة  ، مديريات  ىجتماعإلوزارة التضامن ا  

 .جتماعية والجنائيةإل للبحوث اىالمجلس القومي للطفولة واألمومة، المركز القوم
 

ًوفقـا  ة ملـصروفات املوازنـىالـوظيفلتصنيف ا) ١٠ ، ٩ (ىويوضح كل من اجلدولني رقم

 -:اب األبوى مستوى على واملصروفات بالتصنيف الوظيفألنشطة الدولة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

الموازنةمشروع موازنة
(١)(٢)

٧٥٦،٠٨٦٦٧٣،٤٠٨٨٢،٦٧٨٥٠٤،٢١٦٣٧٧،٥٢٨٢٩٣،٥٦٠* الخدمات العامة

٦٩،٦٨٨٦١،٧٢٣٧،٩٦٥٦٣،٠٥١٥٦،٤٨٦٥١،٣٦٩* النظام العام وشئون السالمة العامة

٩٨،٨٩٨٦١،٢١٥٣٧،٦٨٣٦١،١٧٥٥٣،٢٥٨٤٤،٦٦٨* الشئون االقتصادية

٣،٠٢٤٢،٢٠٥٨١٩٣،١٩٢٢،٨٠٣٢،١٤٨* حماية البيئة

٦٣،٣٨٧٥٣،٤٢٧٩،٩٦٠٤٢،٢٢٩٤٣،٠٢٧٢١،٦٢٩* اإلسكان والمرافق المجتمعية

٧٣،٠٦٢٦١،٨١١١١،٢٥١٦٠،٨٣٣٥٤،١٢٣٤٣،٨٧٨* الصحة

٤١،٠٩١٣٥،٢٦٣٥،٨٢٨٣٤،٢٧٥٣٤،٤٩٥٣٠،٦٥٧* الشباب والثقافة والشئون الدينية

١٣٢،٠٣٨١١٥،٦٦٨١٦،٣٧٠١٠٩،١٨٨١٠٣،٦٨٣٩٧،٣٣٥* التعليم

٣١٠،٨٨٧٢٥٧،٢٧٣١٨٧،٢٠٨-٢٧٠،٩٤٢٢٩٩،٩٣٧٢٨،٩٩٥* الحماية اإلجتماعية

٦٦،٣٤٢٥٩،٣٦٣٦،٩٧٩٥٥،٣٦٢٤٩،٢٦٦٤٥،٣٩٦* أنشطة وظيفية متنوعة

١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠١٥٠،٥٣٩١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
األنشطة الوظيفية

(١-٢)

جدول رقم (٩)
التصنیف الوظیفى لمصروفات الموازنة وفقًا ألنشطة الدولة
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ف ذلك)
٢٠٢٠/٢٠١٩(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خال

٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٨/٢٠١٧

شروع 
م

الموازنة
موازنة

فعلى

ت العامة
* الخدما

٦٢،٦٣١
٣١،٢٧١

٥٦٦،٧٧٣
٣٨،٩١٢

١٦،٤٣٧
٤٠،٠٦٢

٧٥٦،٠٨٦
٦٧٣،٤٠٨

٥٠٤،٢١٦

سالمة العامة
شئون ال

* النظام العام و
٥٤،٠٣٧

٦،٦١٥
٠

١،٠٠٦
٩٤٥

٧،٠٨٥
٦٩،٦٨٨

٦١،٧٢٣
٦٣،٠٥١

صادية
شئون االقت

* ال
١٧،٧٤٥

٦،٨٢٣
٨٦٣

٦،٠٤٩
٢،٩٣٥

٦٤،٤٨٤
٩٨،٨٩٨

٦١،٢١٥
٦١،١٧٥

* حماية البيئة
١،٠٥٩

٦٣٧
٤

٤١
٦٤

١،٢١٩
٣،٠٢٤

٢،٢٠٥
٣،١٩٢

ق المجتمعية
سكان والمراف

* اإل
١،٠٨٨

٥٦١
٩٧٦

٣،٩٠٧
٥٨

٥٦،٧٩٦
٦٣،٣٨٧

٥٣،٤٢٧
٤٢،٢٢٩

صحة
* ال

٣٥،٩٠٤
١٥،٣٩٨

١٢٤
٦،٣١٨

١،٨١٨
١٣،٥٠١

٧٣،٠٦٢
٦١،٨١١

٦٠،٨٣٣

شئون الدينية
ب والثقافة وال

شبا
* ال

٢٨،٨٧٤
٢،٧٧٢

٤
٢،٨٦٨

٥٩١
٥،٩٨١

٤١،٠٩١
٣٥،٢٦٣

٣٤،٢٧٥

* التعليم
٩٧،٤٨٥

١٠،٦٢٩
٢٤٩

٣٩٩
١،٥٧٤

٢١،٧٠٣
١٣٢،٠٣٨

١١٥،٦٦٨
١٠٩،١٨٨

* الحماية اإلجتماعية
٢،١١٥

١٦١
١٤٣

٢٦٨،١٩٨
٦

٣٢٠
٢٧٠،٩٤٢

٢٩٩،٩٣٧
٣١٠،٨٨٧

شطة وظيفية متنوعة
* أن

١٧٧
٥٦

٠
١

٦٦،٠١٤
٩٥

٦٦،٣٤٢
٥٩،٣٦٣

٥٥،٣٦٢

اإلجمالى
٣٠١،١١٥

٧٤،٩٢٣
٥٦٩،١٣٥

٣٢٧،٦٩٩
٩٠،٤٤٢

٢١١،٢٤٥
١،٥٧٤،٥٥٩

١،٤٢٤،٠٢٠
١،٢٤٤،٤٠٨

سبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
ن















ت 
صروفا

الم
ى
األخر

شراء 
صول غير 

األ
المالية 

ت)
ستثمارا

(اال

شطة الوظيفية
األن

األجور 
ت 
ضا
وتعوي

ن العاملي

سلع 
شراء ال

ت
والخدما

الفوائد

الدعم 
والمنح 
والمزايا 
اإلجتماعية

(١٠
جدول رقم (

صروفات
على مستوى أبواب الم

ف الوظیفى 
صنی

صروفات بالت
الم
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 حيازة األصول املالية
 ـــ

مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئـات       "  المالية حيازة األصول "تمثل  
  فـى  اإلقتصادية التى تعانى خلالً فى هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانـة          

صالح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضالً عن القروض المتاحـة لـبعض            إ
مادات المدرجة  الجهات والتي تعد إلتزاماً على الخزانة العامة للدولة، وتُقدر اإلعت         

لحيازة األصول الماليـة بمـشروع الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة                
 من الناتج المحلـى     ٠,٤٧بنسبة  ( مليون جنيه    ٢٨،٨١٢ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
 ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية  مليون جنيه ٢٤،٦٢٠مقابل نحو  )اإلجمالي

 . ١٧,٠درها  مليون جنيه بنسبة زيادة ق٤،١٩٢بزيادة قدرها 

 بمشروع الموازنة   وتتمثل عناصر حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية      
 : فيما يلىالمعروض
مليون 
 جنيه

مليون 
 جنيه

  البيان 

 :مساهمات فى هيئات اقتصادية  ١٥،٤٤٨
 هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء − ٥،٥٤٩ 
 هيئة سكك حديد مصر − ٣،٣١٤ 
 .نية لإلعالم الهيئة الوط − ١،٩٣٠ 
 المتحف المصري الكبير − ١،٦٩٧ 
 )القاهرة واإلسكندرية(نقل الركاب  − ٥٤١ 
 ٧٦٧ 

٩٦٣ 
 هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة −
 الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة −

 باقي الهيئات االقتصادية − ٦٨٧ 
 :مساهمات في شركات قابضة  ٥،١٠٥

 ضة للقطن والغزل والنسيجالشركة القاب − ١،٦٠٠ 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي − ٧٣٠ 
مشروعات الطاقة  "الشركة القابضة لكهرباء مصر      − ٢،٥٠٠ 

 البديلة
مديونيـة هيئـة   "الشركة القابضة لكهرباء مـصر      − ٢٧٥ 

 "كهربة الريف
 حصة مصر فى رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية   ٣،٤٠١
 زانة فى صندوق تمويل الهيكلةمساهمة الخ  ٢٥٠

 باقي البنود  ١،٦٠٨
 .احتياطي عام  ٣،٠٠٠

 اإلجمالي  ٢٨،٨١٢
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 لقروضسداد ا
 ـــ

قيمة األقساط التي يحل موعد سـدادها أو إهالكهـا          " سداد القروض "تمثل  

سداد القـروض   اعتمادات   تقديرات   تبلغ، حيث   ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل السنة المالية    

ساطها أو إهالكهـا بمـشروع الموازنـة للعـام المـالي            التي حل موعد سداد أق    

) من الناتج المحلى اإلجمالي% ٦,١( جنيه مليون ٣٧٥،٥٦٦ نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠

بموازنة ) من الناتج المحلى اإلجمالي   % ٥,٣( جنيه   مليون ٢٧٦،٠٤٣مقابل نحو   

 جنيه وبنسبة زيـادة     مليون ٩٩،٥٢٣ بزيادة قدرها    ٢٠١٨/٢٠١٩لية  السنة الما 

  %.٣٦,١قدرها 

                                         :    وتتمثل أقساط القروض المقدرة بمشروع الموازنة المعروض فيما يلى

 ) مليون جنيه (

 البيـــــان
 مشروع 
 موازنة

٢٠١٩/٢٠٢٠ 

 موازنة
 التغير ٢٠١٨/٢٠١٩

 ١،٠٩٦ ٣،٨٤٨ ٤،٩٤٤ أقساط قروض خارجية معاد إقراضها
 ٥٧- ٢٦٨ ٢١١ القوميك االستثمار لبنسداد قروض 

 ٦٦٠ ١٠٤،٢٣٥ ١٠٤،٨٩٥ سداد قروض لمصادر أخرى
 ٧٨،٩٧٤ ١٣٥،٣٩١ ٢١٤،٣٦٥ سندات على الخزانة العامة
 ٨٠،٦٧٣ ٢٤٣،٧٤٢ ٣٢٤،٤١٥ )١(جملة سداد القروض المحلية 
 ١٩،٠٩٧ ٣١،٠٨٧ ٥٠،١٨٤ أقساط الدين العام الخارجي

 ٢٤٧- ١،٢١٤ ٩٦٧ الجهاتأقساط خارجية تسددها 
 ١٨،٨٥٠ ٣٢،٣٠١ ٥١،١٥١ )٢(جملة سداد القروض الخارجية 

 ٩٩،٥٢٣ ٢٧٦،٠٤٣ ٣٧٥،٥٦٦ )٣+٢+١(االجمالى 

ويالحظ أن أقساط القروض المشار إليها تتضمن إهالك ما يحل أجله مـن             

وض السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين اإلشارة إلى أن سداد القـر   

وإهالك السندات ال يحتسب ضمن مكونات العجز الكلى للموازنة العامـة للدولـة،             

وإنما تعالج هذه االلتزامات المسددة باإلستبعاد مـن مـصادر التمويـل أو مـن               

 . الدين العاماالقتراض الجديد، وذلك لتحديد األثر على
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 املوارد 

 
يبلغ إجمالي موارد الدولة في مشروع الموازنة العامـة للـسنة الماليـة             

)  من الناتج المحلى اإلجمـالى     ٣٢,١( مليار جنيه    ١،٩٧٩ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 :ة هىيموزعة على ثالث مكونات رئيس

 من النـاتج    ١٨,٤مليار جنيه بنسبة     ١،١٣٤وتبلغ   اإليرادات  •

 .المحلى اإلجمالى

من حيازة  المتحصالت   •

 األصول المالية

 من الناتج المحلى    ٠,٤ مليار جنيه بنسبة     ٢٤وتبلغ  

 .اإلجمالى

ــدار  • ــراض وإص اإلقت

 األوراق المالية

 مـن النـاتج     ١٣,٣ مليار جنيه بنسبة     ٨٢١وتبلغ  

 .المحلى اإلجمالى

 

 : ويوضح اجلدول التاىل املوارد العامة املشار إليها
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

اإليرادات العامة 

٨٥٦،٦١٦٤٣,٣٧٧٠،٢٨٠٤٤,٧٨٦،٣٣٦١١,٢٧٥٩،٩٤٨٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥* الضرائب

٣،٨٠٥٠,٢١،١٤١٠,١٢،٦٦٤٢٣٣,٥١،١٥٠٣،١٩٤١٧،٦٨٣٣،٥٤٣* المنــــــح

٢٧٤،٠٠٣١٣,٨٢١٧،٧٦٧١٢,٦٥٦،٢٣٦٢٥,٨٢١٥،٤٥٤١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠* اإليرادات األخرى

١،١٣٤،٤٢٤٥٧,٣٩٨٩،١٨٨٥٧,٤١٤٥،٢٣٦١٤,٧٩٧٦،٥٥٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨جملة اإليرادات العامة

١٨,١٪١٩,٠٪١٨,٥٪١٨,٦٪١٨,٨٪١٨,٤٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢٣،٥٥٧١,٢٢٠،٦٠٨١,٢٢،٩٤٩١٤,٣٢٠،٦٠٨١٠،٢٦٥٥،١٨٢٥،٩١٥* المتحصالت من مبيعات األصول المالية

٨٢٠،٩٥٦٤١,٥٧١٤،٨٨٧٤١,٥١٠٦،٠٦٩١٤,٨٦٥٠،٩٤٤٧٠٠،٢١٢٦٥٣،٣٥٣٥٩١،٣٢١* االقتراض وإصدار األوراق المالية

١،٩٧٨،٩٣٧١٠٠,٠١،٧٢٤،٦٨٣١٠٠,٠٢٥٤،٢٥٤١٤,٧١،٦٤٨،١٠٤١،٥٣١،٦١٢١،٣١٧،٧١٨١،٠٨٨،٧٢٤إجمالى الموارد العامة

٤٠,٢٪٣٧,٩٪٣٤,٥٪٣١,٤٪٣٢,٨٪٣٢,١٪نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١١)
الموارد
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 :اإليرادات :ًأوال 
تتمثل جملة اإليرادات العامة فى اإليرادات التى يتم تحصيلها مـن عمليـات              

الـذى يـتم خـالل العـام المـالى          التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر       
، وتشمل أساساً اإليرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب         ٢٠١٩/٢٠٢٠

مة المضافة والضرائب الجمركيـة، كمـا تـشتمل    على الدخول والضريبة على القي  
اإليرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على اإليـرادات            
األخرى المتمثلة أساساً في الفوائض واألرباح المحققة من الهيئـات االقتـصادية            
 وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام والخاص فضالً عـن إيـرادات          

 .الخدمات الحكومية بصفة عامة

وقد قدرت اإليرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة            
 مـن النـاتج المحلـى       ١٨,٤( مليون جنيه    ١،١٣٤،٤٢٤ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠
 مليـون جنيـه بموازنـة الـسنة الماليـة           ٩٨٩،١٨٨مقارنة بنحـو    ) اإلجمالى
١٨,٨ (٢٠١٨/٢٠١٩    ١٤٥،٢٣٦بزيادة قـدرها    ) إلجمالى من الناتج المحلى ا 

 مليـون   ١٥٧،٨٧٢، وبزيادة بلغت نحـو      ١٤,٧مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها      
مليون جنيه   ٩٧٦،٥٥٢جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو          

)١٨,٦١٦,٢بنسبة نمو قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى. 
صـر اإليـرادات فـى مـشروع موازنـة          ويوضح الشكل التالي تطـور عنا     

 .٢٠١٠/٢٠١١ مقارنة بنسب األداء الفعلى فى السنوات من ٢٠١٩/٢٠٢٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــة  ــسنة املالي ــة ال ــشروع موازن ــى م ــرادات ف ــاىل اإلي ــا يوضــح اجلــدول الت كم
 وبالنتــائج الفعليــة ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنــة باملوازنــة واملتوقــع للعــام املــاىل ٢٠١٩/٢٠٢٠

 :٢٠١٧/٢٠١٨ وحىت ٢٠١٥/٢٠١٦من للسنوات املالية 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

مشروع
 موازنة

الوزن 
النسبى 


الموازنة 

الوزن 
النسبى 


قيمة

نسبة

 متوقع

٨٥٦،٦١٦٧٥,٥٧٧٠،٢٨٠٧٧,٩٨٦،٣٣٦١١,٢٧٥٩،٩٤٨٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥* الضرائب 

٣٩٦،٣٠٨٣٤,٩٣٦٧،٨٤٨٣٧,٢٢٨،٤٦٠٧,٧٣٦٢،٤٠٥٣٠٤،٣٦٧٢٢٥،٦٥٥١٩٠،٠٥٦- الضرائب العامة

٣٦٤،٦٥٧٣٢,١٣٢٠،١٤٨٣٢,٤٤٤،٥٠٩١٣,٩٣١٢،٦٤١٢٦١،٥١٠١٨٣،٤٧١١٢٠،٠٤٨- الضريبة على القيمة المضافة

٥١،٧٣٧٤,٦٤٥،٣٢٨٤,٦٦،٤٠٩١٤,١٤٦،٢٠٩٣٧،٩٠٨٣٤،٢٥٥٢٨،٠٩١- الضرائب الجمركية

٤٣،٩١٥٣,٩٣٦،٩٥٦٣,٧٦،٩٥٩١٨,٨٣٨،٦٩٣٢٥،٥١٨١٨،٦٢٥١٤،١٢٠- باقى اإليرادات الضريبية



٣،٨٠٥٠,٣١،١٤١٠,١٢،٦٦٤٢٣٣,٥١،١٥٠٣،١٩٤١٧،٦٨٣٣،٥٤٣* المنــــــــح



٢٧٤،٠٠٣٢٤,٢٢١٧،٧٦٧٢٢,٠٥٦،٢٣٦٢٥,٨٢١٥،٤٥٤١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠* اإليـرادات غيـر الضريبيـة 

من الفوائـض واألربــاح 

وإيرادات الخدمات وغيرها



١،١٣٤،٤٢٤١٠٠,٠٩٨٩،١٨٨١٠٠,٠١٤٥،٢٣٦١٤,٧٩٧٦،٥٥٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨اإلجمالى



فعلى
البيان

التغير٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٢)
اإلیرادات
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 الضرائب
 ــــ

على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة           

للدولة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من األنشطة المنتجة للدخول األعلى 

 بالرعاية بجانب ما تمثله من مورد حقيقي        لصالح الخدمات العامة والفئات األولى    

يسهم فى تمويل اإلنفاق الحكومي المتنامى والذى تضطلع به الدولة فى مختلـف             

المجاالت مما يساهم فى تخفيض األعباء التمويلية على الخزانة العامـة للدولـة،        

وكونها أهم أدوات السياسة المالية التى تستخدمها الدولة لتحقيق أهـداف خطـة             

تنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في إطار مراعاة البعد اإلجتماعى، إال أن معـدالت        ال

الضرائب للناتج المحلى تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم إستبعاد الضرائب المحصلة     

من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركـزى وقنـاة              

دات الحكومية، وتقوم وزارة المالية     السويس والضرائب على عوائد األذون والسن     

بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط االقتصادى وتوسيع          

 راديةياإلالقاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح           

 .والممولين

وقد بلغت تقديرات اإليرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامـة للدولـة           

من الناتج  % ١٣,٩( مليون جنيه    ٨٥٦،٦١٦ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩لسنة المالية   ل

مـن النـاتج المحلـى      % ١٤,٧( مليـون جنيه    ٧٧٠،٢٨٠مقابل نحو   ، )المحلى

 مليون  ٨٦،٣٣٦ بزيادة قدرهـا    ٢٠١٨/٢٠١٩بموازنة السنة المالية    ) اإلجمالى

يه عـن    مليون جن  ٩٦،٦٦٨، وبزيادة تبلغ نحو     %١١,٢جنيه بنسبة نمو قدرها     

% ١٤,٥( مليون جنيه ٧٥٩،٩٤٨النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 

 %.١٢,٧بنسبة نمو قدرها ) من الناتج المحلى اإلجمالى

 

ويوضح اجلدول التاىل تطـورات حـصيلة اإليـرادات الـضريبية خـالل الـسنوات املاليـة 
 . ٢٠١٩/٢٠٢٠الية السابقة مقارنة بتقديراتها فى مشروع املوازنة للسنة امل
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 
القيمة

النسبة إلى 
الناتج المحلى

 

معدل النمو عن 
السنة السابقة



٢٠٠٥/٢٠٠٤٧٩،٨٤٢٧٥،٧٥٩١٢,٨

٢٠٠٦/٢٠٠٥٨١،٦٠٧٩٧،٧٧٩٢٩,١

٢٠٠٧/٢٠٠٦١٠٥،٦٤٥١١٤،٣٢٦١٦,٩

٢٠٠٨/٢٠٠٧١٢٠،٨٢٤١٣٧،١٩٥٢٠,٠

٢٠٠٩/٢٠٠٨١٦٦،٥٧٠١٦٣،٢٢٢١٩,٠

٢٠١٠/٢٠٠٩١٤٥،٥٤٤١٧٠،٤٩٤٤,٥

٢٠١١/٢٠١٠٢٠٠،٤٢٤١٩٢،٠٧٢١٢,٧

٢٠١٢/٢٠١١٢٣٢،٢٣٢٢٠٧،٤١٠٨,٠

٢٠١٣/٢٠١٢٢٦٦،٩٠٥٢٥١،١١٩٢١,١

 ٢٠١٤/٢٠١٣٣٥٨،٧٢٩٢٦٠،٢٨٨٣,٧

 ٣٦٤،٢٩٠ ٢٠١٥/٢٠١٤٣٠٥،٩٥٧١٧,٥

٤٢٢،٤٢٧ ٢٠١٦/٢٠١٥٣٥٢،٣١٥١٥,٢

٢٠١٧/٢٠١٦٦٢٤،١٩٤٤٦٢،٠٠٧٣١,١

  ٢٠١٨/٢٠١٧٦٠٣،٩١٨٦٢٩،٣٠٢٣٦,٢

٧٧٠،٢٨٠٧٥٩،٩٤٨٢٠,٨ ٢٠١٩/٢٠١٨   موازنة / متوقع

٨٥٦،٦١٦ ٢٠٢٠/٢٠١٩  مشروع

السنوات المالية

فعلى موازنة

جدول رقم (١٣)
تطور حصیلة الضرائب
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

٣٩٦،٣٠٨٣٦٧،٨٤٨٣٦٢،٤٠٥٣٠٤،٣٦٧٢٢٥،٦٥٥١٩٠،٠٥٦- الضرائب العامة



٣٦٤،٦٥٧٣٢٠،١٤٨٣١٢،٦٤١٢٦١،٥١٠١٨٣،٤٧١١٢٠،٠٤٨- الضريبة على القيمة المضافة



٥١،٧٣٧٤٥،٣٢٨٤٦،٢٠٩٣٧،٩٠٨٣٤،٢٥٥٢٨،٠٩١- الضرائب الجمركية



٤٣،٩١٥٣٦،٩٥٦٣٨،٦٩٣٢٥،٥١٨١٨،٦٢٥١٤،١٢١- باقى الضرائب



٨٥٦،٦١٦٧٧٠،٢٨٠٧٥٩،٩٤٨٦٢٩،٣٠٢٤٦٢،٠٠٧٣٥٢،٣١٥اإلجمالى



فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٤)
مكونات الضرائب
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 :وفيما يلى أهم مكونـــات الضرائب املشـار إليهـا

ًأوال 
 :الضرائب العامة -

بلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية          
)  من الناتج المحلى اإلجمالى    ٦,٤( مليون جنيه    ٣٩٦،٣٠٨ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩

 ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون جنيه بموازنـة الـسنة الماليـة          ٣٦٧،٨٤٨مقارنة بنحو   
)٧,٠مليون جنيه بنسبة نمو  ٢٨،٤٦٠بزيادة قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى

توقعة لذات   مليون جنيه عن النتائج الم     ٣٤،٢٦٣، وبزيادة بلغت نحو     ٧,٧قدرها  
 مـن النـاتج المحلـى       ٦,٩( مليون جنيه    ٣٦٢،٠٤٥السنة المالية البالغة نحو     

 .٩,٥بنسبة نمو قدرها ) اإلجمالى
 
ًثانيا 

 :الضريبة على القيمة املضافة -
بلغت تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بمشروع الموازنة العامة للدولة          

 مـن النـاتج     ٥,٩(مليون جنيه    ٣٦٤،٦٥٧ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩للسنة المالية   
 مليون جنيه بموازنة الـسنة الماليـة        ٣٢٠،١٤٨مقارنة بنحو   ) المحلى اإلجمالى 

٦,١ (٢٠١٨/٢٠١٩    مليون  ٤٤،٥٠٩بزيادة قدرها   )  من الناتج المحلى اإلجمالى 
مليون جنيـه عـن      ٥٢،٠١٦، وبزيادة بلغت نحو     ١٣,٩جنيه بنسبة نمو قدرها     
 مليـون جنيـه     ٣١٢،٦٤١سنة الماليـة البالغـة نحـو        النتائج المتوقعة لذات ال   

)٥,٩١٦,٦بنسبة نمو قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى. 
 

 :الضرائب اجلمركية: ًثالثا
بلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة           

  من النـاتج المحلـى     ٠,٨( مليون جنيه    ٥١،٧٣٧ نحو   ٢٠٢٠ /٢٠١٩المالية  
مليـون جنيـه بموازنـة الـسنة الماليـة           ٤٥،٣٢٨مقارنـة بنحـو     ) اإلجمالى
٠,٩ (٢٠١٨/٢٠١٩    مليـون  ٦،٤٠٩بزيادة قدرها )  من الناتج المحلى اإلجمالى 

 مليـون جنيـه عـن       ٥،٥٢٨، وبزيادة بلغت نحو     ١٤,١جنيه بنسبة نمو قدرها     
 من  ٠,٩( جنيه    مليون ٤٦،٢٠٩النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو        

 .١٢بنسبة نمو قدرها ) الناتج المحلى اإلجمالى
 

وتوضح اجلداول التالية تطور احلصيلة على مكونات الضرائب مبشروع 
، ٢٠١٥/٢٠١٦ السنوات املالية  الفعلية عنًاملوازنة املعروض مقارنا باحلصيلة 

٢٠١٧/٢٠١٨ ،٢٠١٦/٢٠١٧. 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

أوالً : الضريبة على دخول األشخاص الطبيعية :

٥٧،٣٦٣٤٥،٥٠٠٤٩،٢٠٠٤٠،٩٧٦٣٤،١٨٩٢٨،٠٩٨- ضريبة المرتبات وما فى حكمها

٣٣،٧٨٢٢٩،٢٠٠٢٦،٩٤٣١٦،٨١٥١١،٥٠٨٩،٢٤٧- ضريبة النشاط التجارى والصناعى

٣،٧١٤٢،٦٠٠٢،٦١٥١،٦٥٠١،١٥٤٧٣١- ضريبة النشاط المهنى غير التجارى

٦٦٨٧٩٢٥٨١٣٩٩٣٨٤٣٤٣- ضريبة الثروة العقارية

٩٥،٥٢٧٧٨،٠٩٢٧٩،٣٣٩٥٩،٨٤١٤٧،٢٣٥٣٨،٤١٩جملة

ثانياً : الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية :

٤١،٨٠٢٤٧،٢٤٠٥١،٠٨٦٥١،٩٧٦٤٢،٤٦٤٣٧،٣١٣- ضرائب البترول

٣٧،٥٨٣٣٤،٠٧١٣٤،٠٧٠٢٩،٩٠٠٢٢،٣٠٠١٤،٩٠٣- ضرائب قناة السويس

٠٠٠٠٣،٨٦٠١٣،٢٤٥- ضرائب البنك المركزى

١١٠،٩٨٣٨٦،٨٩١٨٨،٤٥٦٦٠،٧٧٦٤٧،٢٥٩٣٦،٩٢٦- ضرائب باقى الشركات

١٩٠،٣٦٨١٦٨،٢٠٢١٧٣،٦١٢١٤٢،٦٥٢١١٥،٨٨٣١٠٢،٣٨٧جملة

ثالثاً : الضريبة على رؤوس األموال المنقولة :

٢٨،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٨،٤٩٧١٥،٦٩١١٠،٩٦٥- من البنك المركزى

٠٠٠٠٠١- من البنوك التجارية

٢٨،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٠،٨٦٤٣٨،٤٩٧١٥،٦٩١١٠،٩٦٦جملة

رابعاً : ضريبة الدمغة :
٤،١٧٧٤،٤٠٠٣،٨٠٠٤،٦٨٣٣،٧٧٦٣،٩٣٣- الدمغة على المرتبات

٢٢،٤٥٧٢٢،٢١٣١٦،٤٨٨١٣،٤٥٩١١،٠١٧٩،٧٠٧- الدمغة النوعية

٢٦،٦٣٣٢٦،٦١٣٢٠،٢٨٨١٨،١٤٢١٤،٧٩٢١٣،٦٤٠جملة

خامساً : باقى الضرائب :
١،٣٦٨١،١٨١١،٠٨٨٨٠٠٦٨٠٦٤٨- ضريبة التضامن اإلجتماعى

٥١،٥٥١٥٩،٥٧٠٥٦،٠٧٠٤٣،٧٢٢٣٠،٨٦٤٢٣،٠٦٩- الضرائب على األذون والسندات

١،٠٥٢٢،٥٠٠٢٠٠٥١٠٠- ضرائب االرباح الرأسمالية

٩٤٤٨٢٦٩٤٤٦٦٢٥٠٩٩٢٧- أخرى

٥٤،٩١٥٦٤،٠٧٧٥٨،٣٠٢٤٥،٢٣٤٣٢،٠٥٣٢٤،٦٤٤جملة

٣٩٦،٣٠٨٣٦٧،٨٤٨٣٦٢،٤٠٥٣٠٤،٣٦٧٢٢٥،٦٥٥١٩٠،٠٥٦إجمالى الضرائب العامة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٥)
الضرائب العامة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

* الضريبة على القيمة المضافة:

٦٦،٧٦٩٥٩،١٩٤٥٢،٦٦٠٤٣،٠٩٩٣٢،٦٩٠٢١،١٠٢- الضريبة على السلع المحلية

١٤٢،٣٧٦١١٨،٩٥٤١١١،٨٤٤٨٣،٩٣٩٦١،٦٩٤٣٦،٣٥٢- الضريبة على السلع المستوردة

٢٠٩،١٤٥١٧٨،١٤٨١٦٤،٥٠٤١٢٧،٠٣٨٩٤،٣٨٤٥٧،٤٥٤جملة

* الضريبة على سلع الجدول رقم (١):

(محلي ومستورد)

٦٧،١٢٨٥٨،٥٧١٦٠،١٥١٥١،٦٥٤٣٥،٤١٢٣٣،٥٨٤- السجائر والتبغ

١٦،٨٩١٢١،٤٠٣٢٧،٩٤٣٤٠،٤٧٠٣٣،٠٧٢١٣،١٨١- المنتجات البترولية

١٩،٥٢٦١٨،٥١٩١٦،١٧٠١٣،١٠٩٢،٤٦٥١،٧٥٦- أخـرى

١٠٣،٥٤٥٩٨،٤٩٣١٠٤،٢٦٤١٠٥،٢٣٤٧٠،٩٤٨٤٨،٥٢١جملة

* الضريبة على الخدمات:

١٠،٨٩٢٨،٥٨٩٩،٢٨٢٦،٠٦٥٤،٥٩٩٤،٥٥٩- خدمات االتصاالت الدولية والمحلية

٢٧،٧٠٠٢٢،٦٤٢٢٢،٧٥٧١٥،٨١٩٩،٥٦٣٦،٨٤٥- خدمات التشغيل للغير

١١،٠٩١٩،٣٠٥٩،١٨٢٥،٨٩٤٣،٠٦١٢،١٥٧- الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

٢،٢٨٤٢،٩٧١٢،٦٥٢١،٤٦٠٩١٦٥١٢- خدمات أخرى

٥١،٩٦٧٤٣،٥٠٧٤٣،٨٧٣٢٩،٢٣٨١٨،١٣٩١٤،٠٧٢جملة

٣٦٤،٦٥٧٣٢٠،١٤٨٣١٢،٦٤١٢٦١،٥١٠١٨٣،٤٧١١٢٠،٠٤٨إجمالى الضريبة على القيمة المضافة

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٦)
الضریبة على القیمة المضافة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

* الضريبة على الواردات :

٤٩،٧٣٧٤٣،٦٣٣٤٤،٢٧٢٣٦،٢٤٦٣٢،٧٧٧٢٦،٩٣٣- الضرائب الجمركية القيمية 

٤٩،٧٣٧٤٣،٦٣٣٤٤،٢٧٢٣٦،٢٤٦٣٢،٧٧٧٢٦،٩٣٣جملة

٩٠٠٨١٩٧٢٧٦٠٣٦٣٤٦٠١- ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان

٥٠،٦٣٧٤٤،٤٥٢٤٤،٩٩٩٣٦،٨٤٨٣٣،٤١١٢٧،٥٣٤جملة الضرائب على الواردات

* الضرائب على التجارة الدولية :

٤١٩٣٨٦٥٦٠٤٢٩٢٥٨٢١٦- الضرائب على الصادر

٦٠٠٤٢٦٦٠٠٥٥٨٤٢٦٣٠٢- إيرادات الغرامات

٨١٦٤٥٠٧٣١٦٠٤٠- إيرادات المضبوطات

١،٠٩٩٨٧٦١،٢١٠١،٠٥٩٨٤٤٥٥٧جملة الضرائب على التجارة الدولية

٥١،٧٣٧٤٥،٣٢٨٤٦،٢٠٩٣٧،٩٠٨٣٤،٢٥٥٢٨،٠٩١إجمالى الضرائب الجمركية

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٧)
الضرائب والرسوم الجمركیة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

١٥،٥١٨١٣،٣٦٧١٢،١٢٨٥،١٣٩٤،٠٤٧٤،٩٩٤* رسوم تنمية الموارد ١/

٥،٢٧٥٥،١٦٣٥،١٦٣٥،١٦٣٣،٣٦٠٢،٠٥٨* إتاوة قناة السويس

٧،٠٢١٤،٣٨٢٦،٢٣٣٤،٤٢٢٢،٨٤٥١،٠٥٦* رسوم اإلجراءات القنصلية

٤،١٦٠٤،٠٤٩٣،٨٩٧٣،٠٩١٢،٢٦٨١،٢٨٣* رسوم الموانى والمنائر

١٠٠٢٨١١٠٠١٤٩٢٢٣٢٠٣* ضريبة األراضى

٦،٧٦٠٥،٢٠٠٥،٤٠٠٢،٨٢٧١،٨٣٢٩٦٩* ضريبة المبانى

١،٤٧٥١،٣١٧١،٣١٧١،٢٣٥١،١٣٤١،٠٠٢* رسوم نقل الملكية

٠٤٣٨٩٢٥٥٤٢٨٠٤٢٢٥* رسوم العبور (سوميد)

١،٧٧٠١،٠١٣١،٦٦٠١،٦١١٨٩٥١،٢٤٧* المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية

٣٨٤٣٥٣٣٢٠٢٢٧١٦٤١٦٧* رسوم تصاريح العمل

١،٤٥٣١،٣٩٤١،٥٥٠١،١١٣١،٠٥٥٩١٦* إيرادات ضريبية أخرى ٢/

٤٣،٩١٥٣٦،٩٥٦٣٨،٦٩٣٢٥،٥١٨١٨،٦٢٥١٤،١٢٠اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

١/ یتضمن رسم تنمیة على (تذاكر السفر للخارج، مغادرة البالد، المحاجر، تسییر السیارات، السیارات الجدیدة).

٢/ یتضمن ضریبة المالھى، ایرادات ورسوم ذات صفة محلیة، ورسوم تراخیص العمل لألجانب، ورسوم جوازات السفر، رسوم حلیج األقطان.

فعلى
البيان

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٨)
الضرائب األخرى
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 املنـــح
 ــــ

لـسنة الماليـة   بلغت تقديرات المنح بمـشروع الموازنـة العامـة للدولـة ل     

النــاتج المحلــى  مــن %٠,٠٦(مليــون جنيــه  ٣،٨٠٥ نحــو ٢٠١٩/٢٠٢٠

مليــون جنيــه بموازنــة الــسنة الماليــة  ١،١٤١مقارنــة بنحــو ) اإلجمــالى

ــ %٠,٠٢ (٢٠١٨/٢٠١٩ ــاتج المحل ــن الن ــالى م ــادة) ى اإلجم ــدره بزي  ق

ــسبة ٢،٦٦٤ ــه بن ــون جني ــادة ملي ــدرها زي ــدرها ، %٢٣٣,٦ ق ــادة ق وبزي

 البالغـة   النتـائج المتوقعـة لـذات الـسنة الماليـة          مليون جنية عـن      ٢،٦٥٥

 . %٢٣٠,٩بنسبة زيادة قدرها  مليون جنيه ١،١٥٠

 مـن   %٠,٣٤نـسبة   بمـشروع الموازنـة المعـروض       وتشكل هذه المنح    

مليـون جنيـه، كمـا أنهـا         ١،١٣٤،٤٢٤  نحو إجمالي اإليرادات العامة البالغة   

  نحـو   من إجمالي المـصروفات العامـة البالغـة        %٠,٢٤ال تغطي سوى نسبة     

 . مليون جنيه ١،٥٧٤،٥٥٩
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 اإليرادات األخرى
 ــــ

بلغت تقديرات اإليرادات األخرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

)  من الناتج المحلى اإلجمالى    ٤,٤( مليون جنيه    ٢٧٤،٠٠٣ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

 ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون جنيه بموازنـة الـسنة الماليـة          ٢١٧،٧٦٧مقارنة بنحو   

)٤,١    مليون جنيـه بنـسبة    ٥٦،٢٣٦بزيادة قدرها   )  من الناتج المحلى اإلجمالى 

 مليـون جنيـه عـن النتـائج       ٥٨،٥٤٩، وبزيادة بلغت نحو     ٢٥,٨زيادة قدرها   

 من الناتج ٤,١( مليون جنيه ٢١٥،٤٥٤المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 

 .٢٧,٢بنسبة نمو قدرها ) المحلى اإلجمالى
Ø    بمشروع الموازنة   الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول     بلغت تقديرات

 مليون جنيه بنسبة ١٩،٢٩٠ نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للدولة للسنة المالية 

 البـالغ  ٢٠١٨/٢٠١٩ عـن متوقـع الـسنة الماليـة      ٧٥,٩نمو قـدرها    

 مليون جنيه، ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولـة      ١٠،٩٦٤نحو

ضافة إلى مبلـغ    عن نتائج أرباح نشاطها فى السوق المحلى والخارجي، باإل        

 مليون جنيه يمثل إتاوة البترول، ومع األخذ فى اإلعتبـار تحمـل             ١٦،٥٨٧

 . الموازنة العامة لدعم المواد البترولية فى السوق المحلية

Ø  بمشروع الموازنة العامة للدولة الفائض من هيئة قناة السويسبلغت تقديرات 

بة نمو قـدرها     مليون جنيه بنس   ٣٦،١٤٢ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة المالية   

٩,٧     مليـون  ٣٢،٩٦٠ البالغ نحو  ٢٠١٨/٢٠١٩عن متوقع السنة المالية 

جنيه فى ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية، وقد تم تقـدير             

فائض الهيئة فى ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطـة بحركـة التجـارة             

 .لمقبلةالدولية المارة بقناة السويس خالل السنة المالية ا
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Ø           بلغت تقديرات فائض الهيئات اإلقتصادية األخرى بمشروع الموازنة العامـة

 مليون جنيه بنسبة نمو     ٢٠،٧٢٨ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠للدولة للسنة المالية    

 البـالغ نحـو     ٢٠١٨/٢٠١٩عن متوقع الـسنة الماليـة       % ٩٦,١قدرها  

نة المعروض ، ومن أهم هذه الفوائض بمشروع المواز مليون جنيه١٠،٥٧٢

هيئـة  و ، مليون جنيـه   ١٠،٠٠٠مبلغ  بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة     

ط بمبلـغ   ، وهيئة ميناء دميـا     مليون جنيه  ٣،١٠٠سكندرية بمبلغ   ميناء اإل 

 ١،٨٦٠، والجهاز القومى لتنظيم االتـصاالت بمبلـغ          مليون جنيه  ٢،٠٠٠

مليـون   ١،٣٠٠، والهيئة العامة لموانى البحر االحمر بمبلـغ         مليون جنيه 

 .  مليون جنيه١،٢٣٣جنيه، الهيئة العامة للتنمية السياحية بمبلغ 

Ø    بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية       أرباح الشركات بلغت تقديرات 

عـن  ٢,٣ مليون جنيه بنسبة نمـو قـدرها         ٩،٢٩٥ نحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠

، مليـون جنيـه    ٩،٠٨٦ البالغ نحـو     ٢٠١٨/٢٠١٩متوقع للسنة المالية    

 .وتتضمن أرباح شركات القطاع العام والخاص وقطاع األعمال العام

Ø    نحو إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض       بلغت تقديرات

 مليون جنيه متوقع للسنة الماليـة       ١،٢٧٨مقابل نحو    مليون جنيه    ١،٢٠٠

 .٦,١ بنسبة خفض قدرها ٢٠١٨/٢٠١٩

Ø       مـوارد متاحـة     مليون جنيه    ٦٩،٥٤٨كما تتضمن اإليرادات األخرى مبلغ

مليون متوقـع للـسنة الماليـة        ٣٩،١٣٩لتمويل االستثمارات مقابل نحو     

 .٧٧,٧ بنسبة نمو قدرها ٢٠١٨/٢٠١٩

Ø     مليون جنيه تمثل موارد الصناديق والحـسابات        ٣٩،٧٦١كما تتضمن مبلغ 

 ٢٠١٨/٢٠١٩ مليون متوقع للسنة الماليـة       ٣٨،٩٨٤الخاصة مقابل نحو    

 .٢,٠و قدرها بنسبة نم

واجلدول التاىل يوضح عناصر اإليرادات األخرى وتطور احلصيلة خـالل الـثالث سـنوات 
 .السابقة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

١٩،٢٩٠٢٥،٠٧٣١٠،٩٦٤٨،١٤٤٥،٩٤٤٧،٨٢٠* فائض البترول

٣٦،١٤٢٣٢،٩٦٠٣٢،٩٦٠٢٣،٧١٨٢٩،٣٨١١٤،٧٥٥* فائض قناة السويس

٢٠،٧٢٨٧،٣٩٤١٠،٥٧٢٨،٢٩٧١٠،٩٨٩٧،٨٢٠* فائض الهيئات االقتصادية األخرى

٩،٢٩٥١٥،٠٤٩٩،٠٨٦٦،٨٦٧٥،٢٣٠٣،٤٣٣* أرباح الشركات

٠٠٠٥،٢٣٢١٩،٤٢٧٢٩،٤٦٢* أرباح البنك المركزى

٦٩،٥٤٨٣٧،٧٣٨٣٩،١٣٩٣٥،٨٢٠٢٧،٢٨٢١٦،١٧٩* موارد متاحة لتمويل االستثمارات ١/

٣٩،٧٦١٣١،٩٨٤٣٨،٩٨٤٣٥،٧٣٢٢٦،٢٢٣١٩،٦٢٧* موارد الصناديق والحسابات الخاصة٢/

٥،٥٠٠٥،٠٠٠٥،٠٦٠٤،٦٧٩٤،٣٦٨٣،٠٠٢* قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسبات الخاصة 

٤،٤٨٥٣،٥٦٣٣،٨١٣٣،٧٥٥٢،٥٢٢١،٩٩١* رسوم قضائية وغرامات

٩،٦٧٠٦،٤٣٢٦،٥٧٩٧،٢٣٠٤،٩١٧٤،٣٨٦* مقابل الخدمات الحكومية

٥،٦٧٩٣،٧٢٢٤،٦٠١٣،٣٤٢٤،٢٦٣٩٦٨* الفوائد المحصلة

١٦،٥٨٧١٤،٢٤٨١٤،٢٤٨١١،٦١٠٧،٣٧٢٤،١٣٩* إتاوة البترول

١،٢٠٠١،٢٤٣١،٢٧٨٨٤٥٦٤٩٣٨٨*إيرادات المناجم

٠٣٠٠٥٣٥١٢٥٦٢٠٢٠٥* مقابل تراخيص األسمنت والحديد

٣٦١٣٢٠٣٢٠١،٤١٢٣٥٧٣٧٠* حصيلة بيع أصول غير انتاجية (أراضى)

٤٠٠٤٠٠٣٤٠٣٦٠٢٩٠١١٨* إتاوات الذهب

١،٧٥١١،٤٢٦١،٤٧٤١،٠١٢١،٩٦٨١،٣٨١* تعويضات وغرامات

-٠٠٠٠٦،٥٦٧١٣١* رخصة الجيل الرابع للمحمول

٢٢،٤٨٧١٨،٠٥١١٨،٥٨٢٢٤،٤١٦١٤،٦٧٣١١،٢٨٥* ايرادات أخرى مختلفة

٤،٢٦٤١٠،٢٦٥٨،٩٥٢٧٢٠٥٠٧٥١٣* ايرادات رأسمالية أخرى

٦،٨٥٦٢،٦٠٠٧،٩٦٧٥،٣٢٢٥،٩٤٣٧،٩١٨* أخرى

٢٧٤،٠٠٣٢١٧،٧٦٧٢١٥،٤٥٤١٨٨،٦٣٩١٧٩،٤٩٤١٣٥،٦٣٠اإلجمالى

نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٢/ مدرج مقابلھا باالستخدامات ویتمثل جانب منھا فى حساب تمویل البحوث العلمیة، حساب تحسین الخدمة بالمستشفیات وصنادیق أخرى.

فعلى

١/ موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات متضمنھ نسبة الـ ١٥% لتمویل االستثمارات من الصنادیق والحسابات الخاصة.

البيان
٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (١٩)
اإلیرادات األخرى
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 املتحصالت من حيازة األصول املالية

 ـــ

بمـشروع  ) المحلية واألجنبية (تقدر المتحصالت من حيازة األصول المالية       

ليون جنيه   م ٢٣،٥٥٧ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠امة للدولة للسنة المالية     الموازنة الع 

  مليـون جنيـه   ٢٠،٦٠٨ مقابل نحو )اإلجمالي  من الناتج المحلى ٠,٣٩ويمثل  (

 ) من الناتج المحلى اإلجمالي٠,٤٠ويمثل ( ٢٠١٨/٢٠١٩السنة المالية  موازنةب

 .١٤,٣ جنيه بنسبة نمو قدرها مليون ٢،٩٤٩بزيادة قدرهـا 

 اقساط محصلة من شركات قطاع األعمال العام بنحـو          المتحصالت  هذه ومن      

مليون  ١،١٦١ بنحو أقساط محصلة من الهيئات االقتصادية    ،  مليون جنيه  ٦،٥٧١

  )القـروض المعـاد إقراضـها      (ة العامة وأقساط محصلة من أجهزة الموازن     ،جنيه

 خـرى بمبلـغ   ت األواألقساط المحـصلة مـن الجهـا    ،  مليون جنيه  ٤،٩٤٥ بنحو

  .مليون جنيه ١،٧٨٠
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 االقرتاض وإصدار األوراق املالية
 ـــ

 ىقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية واألجنبية المصدر الرئيس      إليمثل ا 

 وكذلك تمويل سداد أقـساط القـروض    العامة للدولة،  لموازنةل  الكلى عجزاللتمويل  

انة الخزعلى  ، وذلك عن طريق إصدار أذون وسندات        السنة المالية المستحقة خالل   

 .العامة

) المصروفات، اإليرادات وصافى الحيازة (ونتيجة للتقديرات السابق عرضها     

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ للـسنة الماليـة       للدولة العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة    فأن  

، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية        مليون جنيه  ٤٤٥،١٤٠نحو  يصل إلى   

 خصخـصة الصـافى حـصيلة     راعاة  ، وبم  مليون جنيه  ٣٧٥،٥٦٦ألجنبية نحو   وا

السنة يصبح المبلغ المطلوب تمويله خالل      ) بالسالب( مليون جنيه    ٢٥٠ نحو البالغة

مليـون   ٦،٩٣٥مليون جنيه، منه نحـو       ٨٢٠،٩٥٦  نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠ المالية

ليون م ٨١٤،٠٢١ نحو   والباقيستثمارات العامة،   إل لتمويل ا  ىقتراض خارج إجنيه  

 .أذون وسندات على الخزانة العامة إصدارجنيه يتم تغطيته من خالل 
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 الفصل الثالث
 التوازنات املالية األساسية 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ ملشروع موازنة السنة املالية
 ــــــــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

وفقاً لما سبق عرضه من تحليل لعناصر كل من اإلسـتخدامات والمـوارد             

 تتضح الصورة اآلتية ٢٠١٩/٢٠٢٠ة للدولة للسنة المالية بمشروع الموازنة العام

 :التى تبين كيفية تحقيق التوازن المالى للموازنة العامة للدولة

 مليون جنيه 
 : ......................................................المصروفات* 

   وتتمثل في األجور، شراء المـستلزمات مـن سـلع وخـدمات، فوائـد              

القروض، الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـة، المـصروفات األخـرى،          

 ". االستثمارات"وشراء األصول غير المالية 

١،٥٧٤،٥٥٩ 

 : .........................................................اإليرادات* 

يرادات الضريبية، المنح المتاحة، اإليرادات غير الـضريبية     وتتمثل في اإل 

 .من فوائض وأرباح، إيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة وغيرها

١،١٣٤،٤٢٤ 

 : ............................................العجز النقدي للموازنة* 

ت    ويترتب على عدم قدرة اإليرادات المتاحـة علـى تغطيـة المـصروفا            

 .العامة، وجود فجوة تمثل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة

٤٤٠،١٣٥ 

 : ......................................صافى حيازة األصول المالية* 

   وتمثل ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو إقراض مطروحا منه ما            

 . أقساط القروضتحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات كاسترداد

٥،٠٠٥ 

  : ............................................العجز الكلى للموازنة* 

   ويمثل العجز النقدى للموازنة العامة مضافاً إليه أو مطروحاً منه صـافي            

حيازة األصول المالية، وهو العجز الذي يتطلب األمر البحث عن مصادر           

 .لتمويله

٤٤٥،١٤٠ 
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ليل مكونات المصروفات واإليرادات، فإنه ينبغى تحليـل بـاقى          وحيث سبق تح  

 :العناصر المرتبطة للوصول إلى التوازن المالى للموازنة العامة للدولة، وتشمل

 .العجز النقدى للموازنة §

 .صافى حيازة األصول المالية §

 .العجز الكلى للموازنة §

 .إجراءات تمويل العجز الكلى في الموازنة العامة للدولة §

 .كز الدين العام المحلى والخارجىمر §

 :العجز النقدي للموازنة: ًأوال 

يمثل العجز النقدى الظاهر بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة           

 الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة من ناحية، والمتاح لها           ٢٠١٩/٢٠٢٠

 .من إيرادات من ناحية أخرى

مليار جنيه بمشـروع المــوازنة      ٤٤٠،١٣٥تمثل هذه الفجـوة نحـو     
 من الناتج المحلى اإلجمالى المستهدف لتلك السنة المالية،         ٧,١المعروض نسبة   

 .وهو عجز يعكس قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة

ومن ثم فإن العجز النقدى فى الموازنة العامة للدولـة، وإن كـان يـرتبط               
يات التى تلتزم بها الدولة خاصة متطلبات األجور، الـدعم         بعمليات التشغيل والحتم  

والصحة، واالستثمارات العينية فضالً عن فوائد     والمزايا االجتماعية، نفقات التعليم     
الدين العام، فإنه البد من البحث عن اإليرادات التى تكفل تخفيض هذا العجز النقدى 

يف من الحاجة إلـى اإلقتـراض        للتخف وذلكأو السعى لترشيد اإلنفاق العام ذاته،       
 .الجديد والحد من الزيادة فى الدين العام
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 :صافى حيازة األصول املالية: ًثانيا 

بدون المساهمات  (وفقًا للقواعد المالية الدولية؛ فإن حيازة األصول المالية         

المتمثلة فى مساهمات الدولة فى رؤوس أموال الهيئات والشركات         ) إلعادة الهيكلة 

 وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض للغير، كل ذلك يمثـل عبئـاً إضـافياً                وغيرها،

 .يضاف إلى العجز النقدى للموازنة العامة للدولة

على الجانب المقابل فإن ما يتولد عن حيازة األصول المالية وغيرها مـن             

 .يستبعد من العجز النقدى) بدون حصيلة الخصخصة(المتحصالت 

 والمتحصالت الناجمة عن هذه الحيازة نصل إلى ومن حيازة األصول المالية 

ما يسمى بصافى الحيازة من األصول المالية؛ وهو ما يقدر بمـشروع الموازنـة              

 جنيـه مقابـل نحـو       مليـون    ٥،٠٠٥ بمبلغ   ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة للسنة المالية    

 .٢٠١٨/٢٠١٩ جنيه متوقع للسنة المالية  مليون٣،٧٦٣

احليازة مـن األصـول املاليـة، والـىت يراعـى يوضح اجلدول التاىل عناصر صافى 
َ ُ

الـىت  فيها إستبعاد العمليات املرتبطـة خبصخـصة األصـول سـواء املتحـصلة منهـا  ـــ 
تعترب من عناصر التمويل وفقا للمفاهيم الدولية ــ أو ما تتحمله الدولة إلعادة هيكلـة 

ً

الشركات والذى يعاجل أيضا وفقا لذات املنظور
ً ً

٠ 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعالموازنةمشروع موازنة
(١)(٢)(٣)

حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى المساهمات 
فى الهيئات والشركات واإلقراض 

المتاح لبعض الجهات.

٢٨،٨١٢٢٤،٦٢٠٢٤،٦٢٠٤،١٩٢٤،١٩٢١٩،٥٧٢١٢،٠١٤٢٠،٧٣٤

يستبعد :

* المساهمة فى صندوق إعادة 
الهيكلة

٢٥٠٢٥٠٢٥٠٠٠٠٠١،٦٧٩

٢٨،٥٦٢٢٤،٣٧٠٢٤،٣٧٠٤،١٩٢٤،١٩٢١٩،٥٧٢١٢،٠١٤١٩،٠٥٥الصافى

المتحصالت من حيازة األصول المالية :

* وتتمثل أساساً فى األقساط 
المحصلة من القروض 

والمتحصالت من بيع بعض 
األصول المالية وحقوق المالية.

٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨٢٠،٦٠٨٢،٩٤٩٢،٩٤٩١٠،٢٦٥٥،١٨٢٥،٩١٥

يستبعد :

٠٠٠٠٠٠٠٠* حصيلة الخصخصة

٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨٢٠،٦٠٨٢،٩٤٩٢،٩٤٩١٠،٢٦٥٥،١٨٢٥،٩١٥الصافى

٥،٠٠٥٣،٧٦٢٣،٧٦٢١،٢٤٣١،٢٤٣٩،٣٠٦٦،٨٣٣١٣،١٣٩صافى الحيازة

فعلى
البيان

التغير٢٠١٩/٢٠١٨

(١-٢)(١-٣)

جدول رقم (٢٠)
صافى حیازة األصول المالیة
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 :العجز الكلى للموازنة : ًثالثا

فى ضوء ما تقدم، فإنه بإضافة نتيجة صافى حيازة األصول الماليـة إلـى              

العجز النقدى نصل إلى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، الذى يقدر بمـشروع             

 مـن  ٧,٢( جنيه   ونملي ٤٤٥،١٤٠ بنحو   ٢٠١٩/٢٠٢٠الموازنة للسنة المالية    

 جنيه عن النتائج المتوقعـة       مليون ٥،٩٣٤بزيادة قدرها    )الناتج المحلى اإلجمالى  

 ٨,٤( جنيه   مليون ٤٣٩،٢٠٦ البالغة نحو    ٢٠١٨/٢٠١٩للسنة المالية الحالية    
ومن الجدير بالذكر أن تقـديرات العجـز بمـشروع          ). من الناتج المحلى اإلجمالى   

 قد تضمنت زيادة فى اإللتزامات على جانب        ٢٠١٩/٢٠٢٠الموازنة للسنة المالية    

 .فوائد خدمة الدين العامزيادة المصروفات، والتى من أهمها 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠١،٤١١،٩٩٦١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٤١٨١٧،٨٤٧* المصروفات

١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨٩٧٦،٥٥٢٨٢١،١٣٥٦٥٩،١٨٤٤٩١،٤٨٨* اإليرادات

٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢٤٣٥،٤٤٤٤٢٣،٢٧٣٣٧٢،٧٥٧٣٢٦،٣٥٩العجز (الفائض) النقدى

٥،٠٠٥٣،٧٦٢٣،٧٦٢٩،٣٠٦٦،٨٣٣١٣،١٣٩صافى حيازة األصول المالية

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤٤٣٩،٢٠٦٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٣٩،٤٩٩العجز (الفائض) الكلى

٦٢،٩٨٩٩٥،٨٦٣-٤،٨٦٩-١٠٢،٥٤١-١٠٢،٧١١-١٢٣،٩٩٥العجز (الفائض) األولى

٦،١٦٢،٦٢٢٥،٢٥٠،٩٧٨٥،٢٥٦،٣٩٤٤،٤٣٧،٤٠٠٣،٤٧٦،١٧٤٢،٧٠٨،٥٠٠الناتج المحلى اإلجمالى

١٨,١٪١٩,٠٪١٨,٥٪١٨,٦٪١٨,٨٪١٨,٤٪نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى

٣٠,٢٪٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,٩٪٢٧,١٪٢٥,٦٪نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى

١٢,٠٪١٠,٧٪٩,٥٪٨,٣٪٨,٣٪٧,١٪نسبة العجز (الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى

١٢,٥٪١٠,٩٪٩,٧٪٨,٤٪٨,٤٪٧,٢٪نسبة العجز (الفائض) الكلى إلى الناتج المحلى

٣,٥٪١,٨٪٠,١٪-٢,٠٪-٢,٠٪-٢,٠٪-نسبة العجز (الفائض) األولى إلى الناتج المحلى١/

١/ یمثل العجز الكلى مطروحًا منھ الفوائد

البيان
فعلى

٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٢١)
العجز الكلى
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 :إجراءات متويل العجز الكلى للموازنة العامة : ًرابعا

إن الفجوة بين مصروفات الموازنة العامة للدولة ومواردها مـضافًا إليهـا       

 حيازة األصول المالية؛ تصل بنا إلى العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة، صافى

 .وهذا العجز سيستدعى البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته

 :ويتعني فى هذا الشأن التفرقة بني أمرين هامني

أن إجمالى التمويل الذى تحتاجه الموازنة العامة للدولة ال يقـف عنـد               : األول

 مليار  ٤٤٥،١٤٠كلى بمشروع الموازنة المعروض بنحو      حدود العجز ال  

جنيه، وإنما يمتد األمر إلى البحث عن مصادر تمويـل لتغطيـة أقـساط       

القروض المحلية والخارجية؛ والمقدر لها بمشروع الموازنة المعروض        

 . مليار جنيه٣٧٥,٦نحو 

المحلـى  أن صافى اإلقتراض يمثل الزيادة الحقيقية فـى الـدين العـام              :  الثانى

والخارجي، حيث ينبغى أن يستبعد من اإلحتياجات التمويلية الجديدة كالً          

من أقساط القروض المحلية والخارجيـة المـسددة بوصـفها إنتقاصـاً       

 .وتخفيضاً ألرصدة الدين العام عن السنوات السابقة

وتبعا لذلك فان صافى اإلقرتاض الذى حتتاجه املوازنة فى السنة املاليـة املق  
ً

بلـة 
مليار جنيه مبوازنة الـسنة  ٤٣٨.٨ مليار جنيه مقابل حنو ٤٤٥.٤ يبلغ حنو ٢٠١٩/٢٠٢٠

 : مليار جنيه وهو ما يوضحه اجلدول التاىل٦.٦بزيادة قدرها  ٢٠١٨/٢٠١٩املالية 
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤٤٣٩،٢٠٦٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٣٩،٤٩٩العجز (الفائض) الكلى

يضاف

٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣٢١١،٤٨٨٢٦٧،٦٣٢٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣سداد أقساط القروض المحلية والخارجية

٨٢٠،٧٠٦٧١٤،٦٣٧٦٥٠،٦٩٤٧٠٠،٢١٢٦٥٣،٣٥٣٥٨٩،٦٤٢إجمالى التمويل

(يستبعد)

٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣٢١١،٤٨٨٢٦٧،٦٣٢٢٧٣،٧٦٣٢٥٠،١٤٣الخفض فى الدين العام بمقدار المسدد من األقساط

-٠٠١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠-٢٥٠صافى حصيلة الخصخصة

٤٤٥،٣٩٠٤٣٨،٨٤٤٤٣٩،٤٥٦٤٣٢،٥٨٠٣٧٩،٥٩٠٣٤١،١٧٨صافى اإلقتراض

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥

متوقعموازنة مشروع موازنة

٨١٤،٠٢١٧٠٩،٨٨٧٦٤٤،٥١٣٤٤٠،٨٩٨٣٩٨،٩٥٨٤٥١،٤٣٦- التمويل بإصدار أذون وسندات

٦،٩٣٥٥،٠٠٠٦،٤٣١٢٦٢،٤٦٥٢٥٤،٣٦٥٢،٧٧٩- القروض من المصادر الخارجية

٢٩١٣٧،١٠٦-٠٠٠٣،١٥١- اإلقتراض من مصادر أخرى

-٠٠١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠-٢٥٠- صافى حصيلة الخصخصة

٨٢٠،٧٠٦٧١٤،٦٣٧٦٥٠،٦٩٤٧٠٠،٢١٢٦٥٣،٣٥٣٥٨٩،٦٤٢إجمالى مصادر التمويل

ومن الطبيعى أنه اذا توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها.

فعلى

فعلى
البيان

البيان
٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠١٩/٢٠١٨

هذا وقد روعى فى مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة لتغطية العجز الكلى و سداد أقساط القروض                  

المستحقة من المصادر التمويلية التالية:

جدول رقم (٢٢)
صافى اإلقتراض ومصادر التمویل
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 :مركز الدين العام احمللى واخلارجى : ًخامسا

العجز فى الموازنة العامة للدولة يعد من األسباب الرئيسية لزيادة          الشك أن   

 ٢٠١٩/٢٠٢٠حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة           

 مليار جنيه وهو ما يستدعى اإلقتراض لتغطيته،        ٤٤٥,١يتضمن عجزاً كلياً بنحو     

 .   ويؤدى بالتالى إلى زيادة الدين العام

 الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه اقتصادنا القومى، فـإن           لذلك وعلى 

التحدى األكبر للسياسة المالية يتمثل فى القدرة على تحجيم الدين العـام المحلـى              

والخارجى منسوباً إلى الناتج المحلى اإلجمالى، خاصة مع الصعوبات التى تواجهها 

عادة بمتطلبـات جماهيريـة     الحكومة فى تخفيض حجم اإلنفاق العام والذى يرتبط         

حتمية سواء بالنسبة لألجور أو الدعم والمنح والمزايا االجتماعية أو اإلستثمارات           

 .الالزمة لدفع عجلة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرها

اً من خالل ثالثة مـستويات      يوعلى الرغم من أن الدين العام يقاس إقتصاد       

إال أن  . دين الحكومى، والدين العـام للدولـة      وهى دين أجهزة الموازنة العامة، ال     

العنصر األول وهو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة يظل صاحب التأثير األساسى  

 .   والرئيسى فى قياسات الدين العام

ومن ثم فقد حرصت السياسة المالية التى تنفذها وزارة المالية على الحـد             

آلثاره على الدخل القومى وتحجيماً لألعباء      من التزايد النسبى فى هذا الدين؛ درءا        

المترتبة على خدمة هذا الدين، وتقليالً لنصيب األجيال الحالية والقادمة من هـذا             

 .   الدين

أى إمجـاىل (وفيما يلى بيان يوضح تطور صافى الـدين العـام ألجهـزة املوازنـة 
 :اتج احمللى اإلمجاىلًمنسوبا إىل الن) ًدين هذه األجهزة مطروحا منه ودائعها بالبنوك
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قيمة
نسبة إلى 
الناتج


قيمة

نسبة إلى 
الناتج


قيمة

نسبة إلى 
الناتج



٦٧,٧%١٣,٧٧٠٥،٤٧١%٥٤,٠١٤٣،١٤٥%٢٠٠٩/٦/٣٠٥٦٢،٣٢٦

٦٧,٢%١٢,٢٨١٠،٥٣٥%٥٥,٠١٤٦،٧١٧%٢٠١٠/٦/٣٠٦٦٣،٨١٨

٧٠,٥%١١,٦٩٦٦،٨٤٦%٥٨,٩١٥٨،٧٣٤%٢٠١١/٦/٣٠٨٠٨،١١٢

٦٩,٠%٩,٢١،١٤٣،٦٠٢%٥٩,٨١٥٣،٠٧٩%٢٠١٢/٦/٣٠٩٩٠،٥٢٣

٧٩,١%١٠,٧١،٤٥٨،٢٧٣%٦٨,٤١٩٧،١٣٢%٢٠١٣/٦/٣٠١،٢٦١،١٤١

٨٢,٩%٩,٧١،٧٤٣،٣٢٤%٧٣,٢٢٠٤،٨٦٤%٢٠١٤/٦/٣٠١،٥٣٨،٤٦٠

٨٤,٧%٧,٩٢،٠٥٧،٢٨٠%٧٦,٨١٩١،٠٩٢%٢٠١٥/٦/٣٠١،٨٦٦،١٨٨

٩٠,٠%٧,٧٢،٤٩٩،٥٧٠%٨٢,٣٢١٣،٧١٥%٢٠١٦/٦/٣٠٢،٢٨٥،٨٥٥

٩٥,٤%١٨,٠٣،٣٠٩،٢٥٥%٧٧,٤٦٢٤،٦١٥%٢٠١٧/٦/٣٠٢،٦٨٤،٦٤٠

٨٦,٢%١٥,٠٣،٧٨٨،٨٦٠%٧١,٢٦٥٨،٣٩٢%٢٠١٨/٦/٣٠٣،١٣٠،٤٦٨

٧٨,٤%١٤,٣٤،١٢١،٢١٥%٦٤,١٧٥٠،٩٥٠%٢٠١٩/٢/٢٨٣،٣٧٠،٢٦٥

السنوات
إجمالى صافى الدين المحلى والخارجىالدين الخارجىصافى الدين المحلى

الدين العام ألجهزة الموازنة
(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٢٣)
تطور صافى الدین العام ألجھزة الموازنة 
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 رابعالفصل ال
 مشروع موازنة اخلزانة العامة

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة املالية 

 ــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

 وتعديالته،  ١٩٧٣ لسنة   ٥٣وفقاً ألحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم         

 :تعد موازنة الخزانة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية ويعرض فيها

 .ىالعجز أو الفائض النقد §

 .ىالعجز أو الفائض الكلـ §

 .ىمصادر تمويل العجز الكل §

 موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول ىتمويل العجز ف §

 .إليها فوائض تلك الجهات

 :ما يلي) ٢٥(واجلدول رقم ) ٢٤(قم اجلدول رويوضح 

 وعجـز   ىالصورة اإلجمالية لموازنة الخزانة العامة وما تظهره من عجز نقد          .١

 . سيمول من الخزانة العامةى ومصادر التمويل والعجز الذىكل

 . النتائج العامة للموازنة العامة للدولة حسبما تبرزها موازنة الخزانة العامة .٢

  

- 135 -



(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

٢٠١٩/٢٠١٨

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

موازنةإجمالى

# اإليرادات
٨٥١،٩٨٧٧١٣٣،٩١٦٨٥٦،٦١٦٧٧٠،٢٨٠ - الضرائب

٢،٦٠٧٠١،١٩٩٣،٨٠٥١،١٤١ - المنح 
١٩١،٨٩٤١٦،٦٩٣٦٥،٤١٥٢٧٤،٠٠٣٢١٧،٧٦٧ - اإليرادات األخرى

١،٠٤٦،٤٨٨١٧،٤٠٦٧٠،٥٣٠١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨جملة اإليرادات
# املصروفات

١٤٣،٠٧٤١٢١،٢٨٥٣٦،٧٥٦٣٠١،١١٥٢٧٠،٠٩٠ - األجور وتعويضات العاملين
٤٥،٦٩٤١٤،١٩٤١٥،٠٣٥٧٤،٩٢٣٦٠،١٢٤ - شراء السلع والخدمات

٥٦٨،٠٠٩٢٤٠٨٨٦٥٦٩،١٣٥٥٤١،٣٠٥ - الفوائد
٣١٥،٦٧٩٥٤٦١١،٤٧٤٣٢٧،٦٩٩٣٢٨،٢٩١ - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٨٤،٦٢٢١،٧٦٨٤،٠٥٢٩٠،٤٤٢٧٥،٦٩٩ - المصروفات األخرى
١٠٠،٦٦٧١٥،٨٣٣٩٤،٧٤٦٢١١،٢٤٥١٤٨،٥١٢ - شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

١،٢٥٧،٧٤٥١٥٣،٨٦٦١٦٢،٩٤٨١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠جملة المصروفات
٢١١،٢٥٨١٣٦،٤٦٠٩٢،٤١٧٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢العجز ( الفائض)  النقدى
 # صافى حيازة األصول املالية

٢٣،٥٥٧٠٠٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨ - المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول (بدون الخصخصة)
٢٧،٣٥٠٠١،٢١٢٢٨،٥٦٢٢٤،٣٧٠ - حيازة األصول المالية المحلية والخارجية ( بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة )

٣،٧٩٣٠١،٢١٢٥،٠٠٥٣،٧٦٢صافى حيازة االصول المالية
٢١٥،٠٥١١٣٦،٤٦٠٩٣،٦٢٩٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤العجز ( الفائض ) الكلى
# مصادر التمويل للعجز الكلي

= االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
٥٨٢،٥٣٨١٣٦،٢٧٥٩٥،٢٠٧٨١٤،٠٢١٧٠٩،٨٨٧* إصدار األوراق المالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات

٥٨٢،٥٣٨١٣٦،٢٧٥٩٥،٢٠٧٨١٤،٠٢١٧٠٩،٨٨٧جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية
= االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية

٣،١١٥٤٧٠٣،٣٥٠٦،٩٣٥٥،٠٠٠. لتمويل االستثمارات
٣،١١٥٤٧٠٣،٣٥٠٦،٩٣٥٥،٠٠٠جملة االقتراض وإصدار األوراق المالية االجنبية
٥٨٥،٦٥٣١٣٦،٧٤٥٩٨،٥٥٧٨٢٠،٩٥٦٧١٤،٨٨٧إجمالي اإلقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٣٧٠،٣٥٣٢٨٥٤،٩٢٨٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣ -  يستبعد سداد القروض  المحلية واألجنبية

٢١٥،٣٠١١٣٦،٤٦٠٩٣،٦٢٩٤٤٥،٣٩٠٤٣٨،٨٤٤صافي االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠ -  صافى حصيلة الخصخصة

٢١٥،٠٥١١٣٦،٤٦٠٩٣،٦٢٩٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤صافى مصادر متويل العجز الكلى

البيان
مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

جدول رقم (٢٤)
موازنة الخزانة العامة

الصورة اإلجمالیة للموازنة العامة للدولة
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(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

مشروع 
موازنة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢٠/٢٠١٩

٤٤٠،١٣٥٤٣٤،٨٣٢العجز النقدى١،١٣٤،٤٢٤٩٨٩،١٨٨إجمالى اإليرادات١،٥٧٤،٥٥٩١،٤٢٤،٠٢٠إجمالى المصروفات

حيازة 
األصول 
المالية 
المحلية 

والخارجية 
(بدون 

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل الهيكلة)

٢٨،٥٦٢٢٤،٣٧٠

متحصالت 
من االقراض 

ومبيعات 
األصول 
(بدون 
حصيلة 

الخصخصة)

٢٣،٥٥٧٢٠،٦٠٨
صافى حيازة 

األصول 
المالية

٥،٠٠٥٣،٧٦٢

إجمالى 
المصروفات 

وحيازة 
األصول 
المالية

١،٦٠٣،١٢١١،٤٤٨،٣٩٠

إجمالى 
اإليرادات 

ومتحصالت 
اإلقراض

٤٤٥،١٤٠٤٣٨،٥٩٤العجز الكلى١،١٥٧،٩٨١١،٠٠٩،٧٩٦

سداد 
القروض 
المحلية 
واإلجنبية

٨٢٠،٩٥٦٧١٤،٨٨٧اإلقتراض٣٧٥،٥٦٦٢٧٦،٠٤٣
صافى 

اإلقتراض
٤٤٥،٣٩٠٤٣٨،٨٤٤

مساهمة 
الخزانة فى 

صندوق 
تمويل 
الهيكلة

٢٥٠٢٥٠
حصيلة 

الخصخصة
٠٠

صافى 
حصيلة 

الخصخصة
٢٥٠٢٥٠

١،٩٧٨،٩٣٧١،٧٢٤،٦٨٣٠٠اإلجمالى١،٩٧٨،٩٣٧١،٧٢٤،٦٨٣اإلجمالى

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٩/٢٠١٨

موازنة السنة 
المالية  

٢٠١٩/٢٠١٨

النتائجالموارداالستخدامات

البيانالبيانالبيان

جدول رقم (٢٥)
موازنة الخزانة العامة

النتائج العامة للموازنة العامة للدولة
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 اخلامسالفصل 
 العالقات مع اهليئات االقتصادية

 ـــــــــــــ

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 

بـشأن  وتعديالتـه    ١٩٧٣ لسنة   ٥٣ادة الثالثة من القانون رقم      تقضي الم 

سـتخدامات  إلالموازنة العامة للدولة، بأن تشمل الموازنة العامة للدولـة جميـع ا           

 ووحدات الحكم   ى يقوم بها كل من الجهاز اإلدار      ىوالموارد ألوجه نشاط الدولة الت    

 . والهيئات العامة وصناديق التمويلىالمحل

ازنة العامة للدولة موازنات الهيئـات العامـة االقتـصادية          وال تشمل المو  

 يصدر بتحديدها قرار مـن رئـيس        ى الت ىقتصادإلوصناديق التمويل ذات الطابع ا    

مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلـس             

بـين هـذه    الوزراء إلحالتها إلى السلطة التشريعية العتمادها، وتقتصر العالقـة          

 يؤول للدولة، وما    ىالموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذ       

 .يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات

وتبعاً لذلك فقد تم إرسال مشروعات موازنات تلك الهيئات االقتصادية إلـى            

 .مجلسكم الموقر
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 العامـة  الموازنـة  بين  هذا المقام اإلشارة إلى العالقاتىلذلك فإنه يتعين ف 

 للـسنة الماليـة      للدولة مشروع الموازنة العامة  بوبين الهيئات االقتصادية    للدولة  

 : تسفر عنى والت٢٠١٩/٢٠٢٠

 مليار جنيه  

 البيان
 مشروع موازنة

٢٠١٩/٢٠٢٠ 

  موازنة

٢٠١٨/٢٠١٩ 
 التغير

 العامة من الهيئات    للموازنةما يؤول   

 االقتصادية

١,٨( ٢٠٠,٦ ١٩٨,٨( 

 العامـة للهيئـات     الموازنةما تدفعه   

 االقتصادية

١٦,١ ٢٥٩,٨ ٢٤٣,٧ 

 ١٤,٣ )٥٩,٢( )٤٤,٩( الصافي

أن ما يـؤول مـن الهيئـات االقتـصادية           من الجدول السابق     من المالحظ 

 مليـار  ١٩٨,٨  نحـو  يبلـغ المعروض للموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة    

ـ لتلك الهيئـات يبلـغ      للدولة  مة   العا الموازنة تدفعه فى حين أن ما      ،جنيه و ـنح

 . مليار جنيه٤٤,٩ عالقة سالبة تقدر بنحو بصافي  مليار جنيه٢٤٣,٧

الهيئـات  بين الموازنـة العامـة للدولـة و    العالقة  التاليةوتوضح الجداول   

 .االقتصادية
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ف ذلك)
خال

جنیھ إال إذا ذكر 
ف 
(باالل

مشروع
ربط

مشروع
ربط

٢٠٢٠/٢٠١٩
٢٠١٩/٢٠١٨

+
-

٢٠٢٠/٢٠١٩
٢٠١٩/٢٠١٨

+
-

صادیة
من الھیئات االقت

صادیة
الى الھیئات االقت

ض الحكومة
١-  فائ

  
٧٦،١٥٨،٩٢٦

٦٥،٤٢٦،٤٥٥
١٠،٧٣٢،٤٧١

٠
١-  الدعم ( اإلعانات )

   
٢٢٦،٨٧٩،٠٩٢

٢٤٤،٤٤٩،١٨٧
٠

١٧،٥٧٠،٠٩٥

ضرائب الدخلیة
٢-  ال

  
٨٣،٤٦٣،٣٠١

٨١،٦٥٣،٩٥٨
١،٨٠٩،٣٤٣

٠
٢-  المسـاھمــات

   
١٥،٤٤٨،٢٧٢

١٤،٠٥٠،٦٨٤
١،٣٩٧،٥٨٨

٠

٣-  اإلتــــــــاوات
  

س ، ھیئة البترول)
( قناة السوی

٢١،٨٦١،٦٠٠
١٩،٤١٠،٩٩٠

٢،٤٥٠،٦١٠
٠

٣-اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون
    

خدمات مؤداه ألجھزة الدولة)
)         

١،١٠٠،٠٠٠
١،١٠٠،٠٠٠

٠
٠

سابقة
سنوات 

عن 
ضرائب الدخلیة 

٤-ال
 

٠
٣،٠٠٠،٠٠٠

٠
٣،٠٠٠،٠٠٠

غیر القادرین    
٤-  اشتراكات 

   

               (الھیئة العامة 
٢٥٢،٠٠٠

٢١٩،٠٠٠
٣٣،٠٠٠

٠

٥-  الرســــــــوم
  

١٤،١٤٢،٥٤٧
١٧،٩٣٦،٠٠٧

٠
٣،٧٩٣،٤٦٠

٦-  أخــــــرى
  

٣،١٢٥،٥٤٨
١٣،١٥٥،٩٣٠

٠
١٠،٠٣٠،٣٨٢

جملة ما یؤول للخزانة
 

١٩٨،٧٥١،٩٢٢
٢٠٠،٥٨٣،٣٤٠

١٤،٩٩٢،٤٢٤
١٦،٨٢٣،٨٤٢

جملة ما تدفعھ الخزانة
 

٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤
٢٥٩،٨١٨،٨٧١

١،٤٣٠،٥٨٨
١٧،٥٧٠،٠٩٥

صافى العالقة 
عن ما یؤول )

 ( زیادة ما تدفعھ 
٤٤،٩٢٧،٤٤٢

٥٩،٢٣٥،٥٣١
٠

١٤،٣٠٨،٠٨٩
صافى العالقة 

عن ما تدفعھ )
 ( زیادة ما یؤول 

٠
٠

٠
٠

اإلجمـــــالى
٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤

٢٥٩،٨١٨،٨٧١
١٤،٩٩٢،٤٢٤

٣١،١٣١،٩٣١
اإلجمـــــالى

٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤
٢٥٩،٨١٨،٨٧١

١،٤٣٠،٥٨٨
١٧،٥٧٠،٠٩٥

-١٦،١٣٩،٥٠٧
-١٦،١٣٩،٥٠٧

التغير
التغير

ما يؤول من الموازنة العامة 
للدولة

ما يؤول للموازنة العامة 
للدولة

(٢٦
جدول رقم (

صادیة للموازنة العامة للدولة وما یؤول إلیھا
بیان إجمالى ما یؤول من الھیئات االقت
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موازنة مشروع موازنة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

ما يؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة

١- فائض الحكومة من:
٥،٧٨٣،٠٧٠-١٩،٢٨٩،٦٤٩٢٥،٠٧٢،٧١٩  الهيئة العامة للبترول

٣٦،١٤١،٥٦٠٣٢،٩٥٩،٩١٦٣،١٨١،٦٤٤  هيئة قناة السويس
٢٠،٧٢٧،٧١٧٧،٣٩٣،٨٢٠١٣،٣٣٣،٨٩٧ باقى الهيئات االقتصادية

٧٦،١٥٨،٩٢٦٦٥،٤٢٦،٤٥٥١٠،٧٣٢،٤٧١إجمالى فائض الحكومة 
٢- ضرائب الدخل من:

٣،١٢٧،٩٦٠-١٥،٥٠٩،٥٢٤١٨،٦٣٧،٤٨٤  الهيئة العامة للبترول
٢٦،٢٩٢،١٣٥٢٥،٦٠٢،٦٥٨٦٨٩،٤٧٧ الهيئة العامة للبترول (الشريك األجنبي)

٣٧،٥٨٣،٤٤٠٣٤،٠٧٠،٥٨٤٣،٥١٢،٨٥٦ هيئة قناة السويس
٤،٠٧٨،٢٠٢٣،٣٤٣،٢٣٢٧٣٤،٩٧٠ باقى الهيئات االقتصادية

٨٣،٤٦٣،٣٠١٨١،٦٥٣،٩٥٨١،٨٠٩،٣٤٣إجمالى الضرائب الدخلية
٣- االتاوات من:

١٦،٥٨٧،٠٠٠١٤،٢٤٨،٤٩٠٢،٣٣٨،٥١٠  الهيئة العامة للبترول
٥،٢٧٤،٦٠٠٥،١٦٢،٥٠٠١١٢،١٠٠ هيئة قناة السويس

٢١،٨٦١،٦٠٠١٩،٤١٠،٩٩٠٢،٤٥٠،٦١٠إجمالى اإلتاوات
٣،٠٠٠،٠٠٠-٤٠٣،٠٠٠،٠٠٠- ضرائب الدخل عن سنوات سابقة

٤- الرسوم:
٣،٣٥١،٧٢٤-١٣،٧٣٠،٤٣٢١٧،٠٨٢،١٥٦ضرائب ورسوم سلعية

٢،٢٦٥٢،٢٦٥٠ مغادرة الموانى  
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٠رسوم مغادرة البالد طبقا لقانون ٥٣ لسنة ١٩٨٠

٤٣٧،٥٠٠-٠٤٣٧،٥٠٠رسوم سوميد (هيئة البترول)
٤،٢٣٦-٣٢٩،٨٥٠٣٣٤،٠٨٦ رسم دمغة نوعى (هيئة البترول)

٣،٧٩٣،٤٦٠-١٤،١٤٢،٥٤٧١٧،٩٣٦،٠٠٧إجمالى الرسوم
٥- أخرى:

١،٢٢٤،١٥٣١،١٦٢،٥٠٠٦١،٦٥٣المحول من هيئة االوقاف إلى وزارة األوقاف
١٣،٥٠٩٦،٨٠٠٦،٧٠٩المحول من هيئة مشروعات التعمير إلى وزارة الزراعة (المراقبات)
٢٧٠،٧٢٠٢٦٢،٩٠٠٧،٨٢٠الفوائد المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
١٣٤،٩٦٣-١،١٦١،١٧٠١،٢٩٦،١٣٣األقساط المعاد إقراضها التى تؤول للخزانة
٨١،٤٤٩٧٩،٢٢٣٢،٢٢٦المخصص من هيئة البترول للطرق والكبارى
٨١،٤٤٩٧٩،٢٢٣٢،٢٢٦المخصص لوزارة التنمية المحلية ( صيانة طرق ) .

٢٨،٦٠٠١٥،٠٠٠١٣،٦٠٠إعانات للغير (للمحافظات السياحية)
٢٦٤،٤٩٨٢٥٤،١٥١١٠،٣٤٧تكاليف خدمات المصالح

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٠١٠،٠٠٠،٠٠٠المحول من هيئة المجتمعات إلى وزارة االسكان
١٠،٠٣٠،٣٨٢-٣،١٢٥،٥٤٨١٣،١٥٥،٩٣٠إجمالى أخرى

١،٨٣١،٤١٨-١٩٨،٧٥١،٩٢٢٢٠٠،٥٨٣،٣٤٠إجمالى ما يؤول إلى الجهاز اإلدارى للدولة

التغيرالبيـــــــــــان

(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

جدول رقم (٢٧)
ما یؤول من الھیئات االقتصادیة للموازنة العامة للدولة
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(بااللف جنیھ إال إذا ذكر خالف ذلك)

موازنة مشروع موازنة

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

  ١- الدعم (اإلعانات) الى:

٣٦،١١٢،٢٩٥-٥٢،٩٦٣،٠٩٢٨٩،٠٧٥،٣٨٧الهيئة العامة للبترول

٨٩،٠٠٠،٠٠٠٨٦،١٧٥،٠٠٠٢،٨٢٥،٠٠٠هيئة السلع التموينية 

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

٤٢،٠٠٠،٠٠٠٣٣،٠٤٣،٠٠٠٨،٩٥٧،٠٠٠

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي - صندوق 
التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال 

العام والخاص.
٤٠،٢٠٠،٠٠٠٣٣،٤١٦،٠٠٠٦،٧٨٤،٠٠٠

٢٣،٨٠٠-٢،٧١٦،٠٠٠٢،٧٣٩،٨٠٠باقى الهيئات االقتصادية

١٧،٥٧٠،٠٩٥-٢٢٦،٨٧٩،٠٩٢٢٤٤،٤٤٩،١٨٧إجمالى الدعم (اإلعانات)

٢١٥،٤٤٨،٢٧٢١٤،٠٥٠،٦٨٤١،٣٩٧،٥٨٨- المساهمات:

٣١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٠- الهيئة الوطنية لالعالم (خدمات مؤداه ألجهزة الدولة):

٤٢٥٢،٠٠٠٢١٩،٠٠٠٣٣،٠٠٠- اشتراكات غير القادرين (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل)

١٦،١٣٩،٥٠٧-٢٤٣،٦٧٩،٣٦٤٢٥٩،٨١٨،٨٧١إجمالى ما يؤول من الموازنة العامة للدولة للهيئات االقتصادية

التغيرالبيـــــــــــان

جدول رقم (٢٨)
ما یؤول من الموازنة العامة للدولة للھیئات اإلقتصادیة
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 خلامتة ا

 رئيس جملس النواب / السيد األستاذ  الدكتور

 السيدات والسادة أعضاء الس املوقـر 
 

لقد حرصت خالل عرض المالمح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة          

 على الوضوح والشفافية الكاملة فأنتم نواب الشعب        ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنة المالية   

لهدف الذي نسعى إليه جميعا وهـو تحقيـق         وانتم شركاء في المسئولية ووحدة ا     

التنمية الشاملة على المستوى االقتصادي واالجتماعي وهو ما تعمـل الـسياسة            

راتكم الوصول إليه وذلـك      على حض  ضالمالية من خالل مشروع الموازنة المعرو     

  -:ارتكازا على المحاور اآلتية

ضـوء القـدرة    الواقعية في تقدير اإليرادات العامة المستهدفة وذلك فـي           §

لنمـو   ومعـدالت ا   ىألتكليفيه للمجتمع الضريبي ومؤشرات األداء االقتصاد     

 .المستهدفة في قطاعات الدولة

الفاعلية والرشادة في تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى اقـل الحـدود             §

 .الستخدام األمثل للموارد المتاحةالممكنة بشكل يضمن ا

خلـق  فع كفاءة البنية األساسـية و     التوسع فى اإلنفاق االستثماري بهدف ر      §

 .فرص عمل للعديد من المواطنين

، وان  سساتها البد أن تحقق نتـائج مثمـرة       ان حقوق الدولة وملكيتها لمؤ     §

غي أن تكون لصالح الخزانة     إدارة هذه المؤسسات والملكيات العامة إنما ينب      

  أموال تلك المؤسـسات دون     س، وان يتحقق العائد المالئم على رؤو      العامة

 . من أداء الدور االجتماعي للدولةإغفال لما يناط بالبعض منها
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 نوفى الختام أود ان أؤكد على أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين السياستي            

، من قانون الموازنة العامة للدولـة     ) ١٥(المالية والنقدية إعماال لحكم المادة رقم       

استقرار سـعر الـصرف      و ىوذلك تحقيقا لالنضباط المطلوب فى األداء االقتصاد      

 والسيطرة علـى التـضخم ورفـع        ىوالحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصر     

، وزيادة معدالت النمو بصفة     تحسين موازنة المعامالت التجارية   معدالت التصدير و  

 .عامة

وأخير فأن مهمة اإلصالح والبناء والتنمية هي مهمـة تـشاركيه يتكـاتف            

ذا الوطن وتحقيقا لما نصبوا إليه جميعا من عزة         الجميع على حملها سعيا لرفعة ه     

 .وكرامة لوطننا العزيز

 

 واهللا ويل التوفيق
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