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يعتبر تفعيل أطر الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خالل مراحـل إعـداد   
وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أهم مبادئ اإلدارة المالية، وذلك من خالل عرض 
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المعايير القانونية والدولية المنظمة لكل منهما، وكذا التصـنيف  والوظيفى فى إطار 
لسنة ) ٥٣(اإلدارى للموازنة العامة للدولة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 
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  :يتناول جزئني رئيسيني ، فإن البيان التحليلىوتبعاً ملا تقدم
  األول زءــاجل

  
:
  

للتقــــديرات األساســــية اإلمجاليــــة  توضــــيحىرض عــــ
مشــروع املوازنــة يتضــمنها  الــىتوارد املــو ســتخداماتالل
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  ملشروع املوازنة العامة للدولة

  ٢٠٢٠/٢٠٢١للسنة املالية 
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  التقديــرات األساسية اإلمجاليــــــة
  للدولة ةوازنة العامـامل مشروع وموارد الستخدامات

  ــــــــــــ

  
يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة الماليـة المقبلـة     

مليـار جنيـه، يمثـل حجـم اإلعتمـادات       ٢،٢٩٧,٥نحو  ٢٠٢٠/٢٠٢١
نحـو   مصـروفات البالغـة  ال ستخدامات الموازنة موزعة بـين إلالمستهدفة 
 ٢٨,٨ نحـو  مليار جنيه ومتطلبات حيازة األصول المالية البالغة ١،٧١٣,٢

مليـار   ٥٥٥,٥البالغة  األجنبيةمليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية و
  .جنيه

  
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المسـتهدفة  

  نحو البالغةو وايرادات أخرىمن ضرائب ومنح موزعة بين اإليرادات العامة 
  نحـو  مليار جنيه والمتحصالت من حيازة األصول المالية البالغة ١،٢٨٨,٨

قتراض من خالل األوراق المالية باألذون والسندات إلمليار جنيه، ثم ا ٢١,١
  .مليار جنيه ٩٨٧,٦ بنحووغيرها 
  

ستخدامات إمجاىل التقديرات األساسية إل) ١(رقم  التاىل ويوضح اجلدول
  :للدولة املوازنة العامة مشروع وموارد
   

  األول اجلزء
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سـتخدامات ومـوارد مشـروع املوازنـة العامـة تقـديرات إوبتحليل أهم 
  :املؤشرات التاليةللدولة، نعرض 

  
 .العامة للدولة ستخدامات وموارد الموازنةإالتوازنات الكلية بين  •
 
 .العامة للدولةستخدامات الموازنة إ •
 
   .العامة للدولةوازنة موارد الم •

 
  
  

  
ً للبيانات املتقدمة     : يأتي، ميكن إيضاح ما وفقا

ليار جنيه، م٢،٢٩٧,٥ نحو والبالغة للدولة العامة االستخداماتأن  -١
مصروفات من أجـور  ال مثلي مليار جنيه ١،٧١٣,٢ نحو تتضمن

ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعـم ومـنح   
 ."ستثماراتإلا"، وشراء أصول غير مالية اجتماعيةومزايا 
تقريبـاً مـن الحجـم العـام      %٧٤,٦مصروفات تمثـل  الأى أن 

    .العامة للدولة ستخدامات بمشروع الموازنةإلل
مليـار جنيـه    ١،٢٨٨,٨ نحو والبالغة للدولة أن اإليرادات العامة -٢

ضرائب الدخل والدمغة وضـرائب  (ضريبية اليرادات اإلتتمثل فى 
وكذلك اإليرادات من المـنح  ) والضرائب الجمركية مضافةالقيمة ال

، اإليرادات األخـرى مـن فـوائض الهيئـات     والمحليةالخارجية 
 .اإلقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من اإليرادات المختلفة

 :العامة للدولة ستخدامات وموارد املوازنةإالتوازنات الكلية بني ) أ(
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أن مقدرة الدولة على تغطيـة مصـروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة       -٣
جنيه مليار  ١،٢٨٨,٨ نحو اإليرادات العامة المشار إليها والبالغة

 ىأ .جنيـه مليار  ١،٧١٣,٢ نحو على تغطية المصروفات البالغة
من حجم المصـروفات   % ٧٥,٢تغطى نسبة  أن اإليرادات العامة

مليار جنيه تمثل ما يطلق  ٤٢٤,٤ نحو أو الفجوة وقدرها ىوالباق
 %٦,٢ للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسـبة  ىالنقدعليه العجز 

   .جمالىإلى امن الناتج المحل
مثـل مـا   يمليار جنيه  ٢٨,٨ نحو يتضمن االستخداماتأن جانب  -٤

قـروض ومسـاهمات فـى     منتدفعه الدولة لحيازة أصول مالية 
جانب مساهمة الخزانة العامة فى صندوق  إلى الهيئات والشركات

   .الهيكلة إعادة تمويل
  نحـو فإنـه يتضـمن   ) جانـب المـوارد  (وعلى الجانب اآلخـر  

جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها لألصول من مليار  ٢١,١
فـى   والمتحصالت من التصرف إقراضهاأقساط القروض السابق 

    .بعض األصول المالية للدولة
بدون مساهمة الخزانة فـى  ( أن الفرق بين حيازة األصول المالية -٥

مليـار جنيـه،    ٢٨,٨ نحو اوقدره )الهيكلة إعادة صندوق تمويل
بـدون حصـيلة   ( ن حيازة األصـول الماليـة  وبين المتحصالت م

مليار جنيه يمثل ما نطلق عليـه   ٢١,١ نحو اوقدره )الخصخصة
 مشـروع الموازنـة   ىيبلغ ف ىوالذصافى حيازة األصول المالية، 

هـذا   بإضـافة مليار جنيه، ومن ثم فإنه  ٧,٧ نحو العامة للدولة
   نحـو  السـابق اإلشـارة إليـه وقـدره     ىالنقدالعجز  إلىمبلغ ال
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مليار جنيـه   ٤٣٢,١ نحولى إلتصل الجملة مليار جنيه  ٤٢٤,٤
 العامة للدولـة  لموازنةبمشروع العجز الكلى اوهو ما يطلق عليه 

 .جمالىإلمن الناتج المحلى ا ٦,٣والذى يشكل ما نسبته 
 

مثـل  يمليـار جنيـه    ٥٥٥,٥ نحو يتضمن االستخداماتأن جانب  -٦
نة الماليــة أقســاط القــروض المطلــوب ســدادها خــالل الســ

كانت قروضاً محلية أو خارجية، وفى هـذا  أسواء  ٢٠٢٠/٢٠٢١
 حقيقيـاً  ئاًالصدد يتعين اإلشارة إلى أن سداد القروض ال يشكل عب

يمثل  ،على الموازنة حيث ال يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل
لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصاً من  إهالكفى حقيقته 

 حتسابإضمن ا، ومن ثم فإن سداد هذه القروض ال يدخل لتزاماتهإ
 .العامة للدولةبمشروع الموازنة العجز النقدى أو العجز الكلى 

 
اإليـرادات   يشتمل على كل مـن  ىوالذ(ن جانب الموارد العامة أ -٧

مليار  ٩٨٧,٦ نحو يتضمن) أيضاً مصادر التمويلو للدولة العامة
  .بخالف االسهم المالية وإصدار األوراق قتراضإلاجنيه تمثل 
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لسـنة الماليـة   ل العامة للدولـة  موازنةالمشروع ب االستخداماتتبلغ 
  .مليار جنيه ٢،٢٩٧,٥نحو  ٢٠٢٠/٢٠٢١

  
  :ستخدامات إىل ثالث مكونات أساسية وهىإلوتقسم هذه ا

  
 :صروفات امل •

المصروفات المرتبطة بأداء النشـاط المباشـر لوحـدات     ىتتمثل فو
وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من أجـور ومسـتلزمات   

صـول غيـر   األشراء  إلى باإلضافة أخرى وفوائد ودعم ومصروفات عامة
  ."ستثماراتإلا"مالية ال

 ١،٧١٣,٢ نحو بمشروع الموازنة المعروض  المصروفات وتُقدر هذه
ـ  ٢٠١٩/٢٠٢٠ الحاليـة لسنة المالية ا بموازنةليار جنيه مقارنة م ة والبالغ

فـى تقـديرات مشـروع     الزيـادة مليار جنيه ومن ثم فإن  ١،٥٧٤,٦ نحو
  .٨,٨ قدره زيادةدل مليار جنيه بمع ١٣٨,٦ نحو تبلغ المعروض الموازنة

 :للدولة ستخدامات املوازنة العامةإ) ب(
 

- ٨ -



 

  :حيازة األصول املالية •
  

قتصادية والشـركات  إلا وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات
  .ختالالت التمويلية فى تلك الجهاتإلفى شكل قروض ومساهمات لمعالجة ا

  
فـى مشـروع    مليار جنيه ٢٨,٨نحو بلهذه الحيازة  وتُقدر مدفوعات

  .٢٠٢٠/٢٠٢١ للسنة المالية للدولة الموازنة العامة
  

 :سداد القروض  •
  

ة وفقاً لمواعيـد  وتتمثل فى أقساط وإهالك القروض المحلية والخارجي
  .إلستحقاق المحددة لهاا

  
 للسـنة الماليـة   للدولة مشروع الموازنة العامةبقدر هذه األقساط وتُ
مليـار جنيـه    ٣٧٥,٥مليار جنيـه مقابـل    ٥٥٥,٥بنحو  ٢٠٢٠/٢٠٢١

 ١٨٠,٠ مبلـغ  اقـدره  بزيادة ٢٠١٩/٢٠٢٠لسنة المالية الحالية ابموازنة 
  .٤٧,٩بنسبة زيادة قدرها  مليار جنيـه

  
 شـروع املوازنـةمبسـتخدامات إلتوزيـع ا )٢(رقـم  التاىلويوضح اجلدول 

  .ختلفة فى إطار املكونات السابقةعلى أبوابه امل العامة للدولة

- ٩ -



موازنةمشروع موازنة

2021/20202020/20192019/20182018/20172017/2016

:املصروفات   -1
335,000301,115266,091240,054225,513االجور وتعويضات العاملين● 

100,20074,92362,36553,08842,450شراء الســـلع والخدمــــات● 

566,000569,135533,045437,448316,602الفوائــد ● 

326,280327,699287,461329,379276,719الدعم والمنح والمزايا االجتماعية● 

105,00090,44277,56574,75861,517المصروفات االخرى● 

280,698211,245143,342109,680109,139(االستثمارات)شراء االصول غير المالية ● 

1,713,1781,574,5591,369,8701,244,4081,031,938(1)مجلة 

:حيازة األصول املالية احمللية واألجنبية  -2

28,75028,56218,56619,57212,014اإلقراض والمساهمات وحقوق الملكية● 

0250000مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة● 

28,75028,81218,56619,57212,014(2)مجلة 

:سداد القروض  -3
555,569375,566242,631267,632273,763سداد القروض المحلية واألجنبية● 

2,297,4971,978,9371,631,0671,531,6121,317,715إجمالى عام 

فعليــــات
البيـان

(بالمليون جنيه)

 -   12- 
(2)رقمجدول

املوازنةأبوابعلىاإلستخداماتتوزيع
2017/2016-2021/2020

- ١٠ -



 

  
 

 

تبلغ الموارد بمشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة       
  .مليار جنيه ٢،٢٩٧,٥نحو  ٢٠٢٠/٢٠٢١

  
  :وتقسم هذه املوارد إىل ثالث مكونات أساسية وهى 

 :تاإليرادا •

تتحقق من عمليات التشغيل وأداء النشـاط   ىالتاإليرادات  ىتتمثل فو
المباشر وغير المباشر عن طريق الوحدات واألجهزة الداخلة فى الموازنـة  

اإليرادات الضريبية بأنواعهـا المختلفـة مـن    على مل تالعامة للدولة، وتش
مـا  والضرائب الجمركيـة، ك  القيمة المضافةضرائب على الدخول وضرائب 

تشمل المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك اإليرادات األخرى المحققة 
  .اةدالمؤمن الفوائض واألرباح وإيرادات الخدمات 

  
المعـروض بنحـو    للدولـة  العامة مشروع الموازنةباإليرادات وتُقدر 
 الحاليـة الماليـة  لسنة اموازنة بوإذا ما قورن ذلك  ،مليار جنيه ١،٢٨٨,٨

فى تقديرات  الزيادةفإن  جنيه مليار ١،١٣٤,٤ نحو والبالغ ٢٠١٩/٢٠٢٠
 قدره زيادةمليار جنيه بمعدل  ١٥٤,٤ نحو بلغت المعروض مشروع الموازنة

١٣,٦.  

 : للدولة املوازنة العامة موارد) جـ(
 

- ١١ -



 

 

   :املتحصالت من احليازة •
 ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانـة  ىفتمثل تو
  .يعن طرح أسهم حقوق الملكية للبوالمتحصالت م العامة

    
لسنة المالية ل العامة للدولة موازنةالمشروع بقدر هذه المتحصالت وتُ
سـنة  لاموازنة وإذا ما قورن ذلك ب مليار جنيه، ٢١,١بنحو  ٢٠٢٠/٢٠٢١

 الخفـض فإن  مليار جنيه ٢٣,٦ نحو والبالغ ٢٠١٩/٢٠٢٠ المالية الحالية
بنسـبة   مليار جنيه ٢,٥ نحو بلغيفى تقديرات مشروع الموازنة المعروض 

  .١٠,٥خفض قدرها 
    

   :مصادر التمويل •
حتياجات التمويلية الالزمة لتغطية كل من عجـز الموازنـة   إلوتمثل ا

وتغطية أقسـاط وإهـالك   ) الفرق بين المصروفات واإليرادات(للدولة العامة 
  .القروض المطلوب سدادها

    
للسـنة   للدولـة  شروع الموازنة العامةقدر حجم مصادر التمويل بموي

مليـار   ٨٢٠,٩ مليار جنيه مقابل نحو ٩٨٧,٦بنحو  ٢٠٢٠/٢٠٢١لمالية ا
نحـو   اقـدره  بزيـادة  أي، ٢٠١٩/٢٠٢٠ الحاليـة  السنة المالية ىفجنيه 

  .٢٠,٣ قدره زيادةمليار جنيه بمعدل  ١٦٦,٧

- ١٢ -



 

لألثر على الدين هو مـا   ىالحقيقالقياس  ومن الجدير بالذكر أنذا ه 
لمعـروض نحـو   مشروع الموازنـة ا بيبلغ  ىوالذيسمى بصافى اإلقتراض 

الســنة الماليــة الحاليــة  موازنــةبربــط مليــار جنيــه مقابــل  ٤٣٢,١
مليـار   ١٣,٣ نحـو  قدره بخفضمليار جنيه  ٤٤٥,٤قدره  ٢٠١٩/٢٠٢٠
   .٣,٠ بنسبة خفض قدرها جنيه

  
العامـة  شـروع املوازنـةمبتوزيع املـوارد ) ٣(رقم  التاىلويوضح اجلدول 

  .كونات السابق اإلشارة إليهاامل على أبوابه املختلفة فى إطار للدولة
  
  

 
   

- ١٣ -



موازنةمشروع موازنة

2021/20202020/20192019/20182018/20172017/2016

:االيرادات -1
964,777856,616736,121629,302462,007الضرائب● 

2,2093,8052,6093,19417,683المنح● 

321,766274,003203,181188,639179,494اإليرادات األخرى● 

1,288,7531,134,424941,910821,135659,184(1)مجلة 

:املتحصالت من احليازة  -2
21,08123,55716,57510,2655,182المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية● 

21,08123,55716,57510,2655,182(2)مجلة 

:مصادر التمويل  -3
اإلقتراض وإصدار األوراق المالية● 

    من أذون وسندات وغيرها
987,663820,956672,582700,212653,350

2,297,4971,978,9371,631,0671,531,6121,317,715إجمالى عام 

فعليــــات
البيـان

(بالمليون جنيه)

 -   16- 
(3)رقمجدول

املوازنةأبوابعلىاملواردتوزيع
2017/2016-2021/2020

- ١٤ -



 

  
     

  
  

 املالحق اإلحصائية
 ملشروع املوازنة العامة للدولة

  
  

 مالحق أساسـية  أربعةويتناول هذا الجزء المالحق اإلحصائيـة؛ وهى 
  :ىموضحه على النحو التال

  
  امللحق األول

  
 مشـروع  سـتخدامات امـوارد و لويعرض التوزيع التفصيلى   :

   .قتصادىإلا للتصنيفوفقاً  للدولة مةالموازنة العا
  

  امللحق الثانى
  

 مشـروع  سـتخدامات امـوارد و لويعرض التوزيع التفصيلى   :
   .اإلدارىللتصنيف وفقاً للدولة الموازنة العامة 

  
  .الوظيفىالتصنيف ويعرض أهم مكونات   :  امللحق الثالث

  
  .الوظيفىللتصنيف  وفقاويعرض المصروفات   :  امللحق الرابع

  
  

  ىالثاناجلزء 
 

- ١٥ -



 

 

  



 

 

 
 امللحق األول
 فصيلى التوزيع الت

  املوازنة العامة للدولة مشروعستخدامات و إواردمل
 قتصادىإل اللتصنيفًوفقا 





  
  

  
  البيــــــــــان

  رقم
  اجلدول

  رقم
  الصفحة

  ٢١  ١  الصورة اإلجمالية 

      :املـــــــــــــــوارد
  ٢٢  ٢  )الضرائــــب( الباب األول

  ٢٨     ٣   )المنــــــح( الباب الثانى

  ٢٩  ٤   )اإليرادات األخرى( لباب الثالثا

  ٣٢  ٥   )صول الماليةمتحصالت اإلقراض ومبيعات األ(الباب الرابع 

  ٣٣  ٦   )قتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهمإلا( الباب الخامس

      :اإلستخدامـــــات
  ٣٤  ٧     )لعامليناألجور وتعويضات ا( الباب األول

  ٣٩  ٨    )شراء السلع والخدمات( الباب الثانى

  ٤٤  ٩   )الفوائد( الباب الثالث

  ٤٥  ١٠  )جتماعيةإلوالمزايا االدعم والمنح ( الباب الرابع

  ٤٧  ١١   )المصروفات األخرى( الباب الخامس

  ٤٨  ١٢   )"ستثماراتإلا"شراء األصول غير المالية ( الباب السادس

  ٥٠  ١٣      )حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية( الباب السابع

  ٥١  ١٤   )المحلية واألجنبية سداد القروض( الباب الثامن
  

  جداول امللحق األول
 

- ٢١ - 





 

مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
١،٢٨٨،٧٥٣,٠١،١٣٤،٤٢٤,٢٩٤١،٩١٠,١٨٢١،١٣٤,٥٦٥٩،١٨٣,٥# االيرادات

١٩٦٤،٧٧٧,٤٨٥٦،٦١٦,٤٧٣٦،١٢٠,٦٦٢٩،٣٠١,٩٤٦٢،٠٠٦,٩ ـ الضـــــرائب

٢٢،٢٠٩,٤٣،٨٠٥,٣٢،٦٠٨,٥٣،١٩٣,٨١٧،٦٨٣,٠ ـ المنــح

٣٣٢١،٧٦٦,٢٢٧٤،٠٠٢,٥٢٠٣،١٨١,٠١٨٨،٦٣٨,٨١٧٩،٤٩٣,٦ ـ االيرادات االخرى

١،٧١٣،١٧٧,٩١،٥٧٤،٥٥٩,٢١،٣٦٩،٨٦٩,٩١،٢٤٤،٤٠٧,٨١،٠٣١،٩٣٨,٣# المصروفات

١٣٣٥،٠٠٠,٠٣٠١،١١٥,١٢٦٦،٠٩١,١٢٤٠،٠٥٤,٠٢٢٥،٥١٢,٦ ـ االجور والتعويضات للعاملين

٢١٠٠،٢٠٠,٠٧٤،٩٢٢,٨٦٢،٣٦٥,٤٥٣،٠٨٨,١٤٢،٤٤٩,٩ ـ شراء السلع والخدمات
٣٥٦٦،٠٠٠,٠٥٦٩،١٣٤,٧٥٣٣،٠٤٤,٥٤٣٧،٤٤٨,٢٣١٦،٦٠١,٥ ـ الفوائد

٤٣٢٦،٢٧٩,٧٣٢٧،٦٩٩,١٢٨٧،٤٦١,٤٣٢٩،٣٧٩,٢٢٧٦،٧١٨,٨ ـ الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية
٥١٠٥،٠٠٠,٠٩٠،٤٤٢,٢٧٧،٥٦٥,١٧٤،٧٥٨,٣٦١،٥١٦,٧ ـ المصروفات األخرى

٦٢٨٠،٦٩٨,٢٢١١،٢٤٥,٣١٤٣،٣٤٢,٤١٠٩،٦٧٩,٩١٠٩،١٣٨,٨ ـ شراء األصول غير المالية (األستثمارات)
٤٢٤،٤٢٤,٩٤٤٠،١٣٤,٩٤٢٧،٩٥٩,٨٤٢٣،٢٧٣,٣٣٧٢،٧٥٤,٨العجز ( الفائض ) نقدى

٧،٦٦٨,٧٥،٠٠٥,٠١،٩٩١,٠٩،٣٠٦,٤٦،٨٣٢,٧# صافى حيازة االصول المالية

٤٢١،٠٨١,٣٢٣،٥٥٦,٩١٦،٥٧٥,٠١٠،٢٦٥,٢٥،١٨١,٥ ـ متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون حصيلة الخصخصة
٧٢٨،٧٥٠,٠٢٨،٥٦١,٩١٨،٥٦٦,٠١٩،٥٧١,٦١٢،٠١٤,٢ ـ حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة

٤٣٢،٠٩٣,٦٤٤٥،١٣٩,٩٤٢٩،٩٥٠,٨٤٣٢،٥٧٩,٧٣٧٩،٥٨٧,٥العجز الكلى

٤٣٢،٠٩٣,٦٤٤٥،٣٨٩,٩٤٢٩،٩٥٠,٨٤٣٢،٥٧٩,٧٣٧٩،٥٨٧,٥# صافى األقتراض 

٥٩٨٧،٦٦٢,٥٨٢٠،٩٥٦,١٦٧٢،٥٨٢,٢٧٠٠،٢١١,٩٦٥٣،٣٥٠,٠ ـ األقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٨٥٥٥،٥٦٨,٩٣٧٥،٥٦٦,٢٢٤٢،٦٣١,٤٢٦٧،٦٣٢,٢٢٧٣،٧٦٢,٥ ـ سداد القروض المحلية واألجنبية

٠,٠٠,٠٠,٠-٠,٠٢٥٠,٠# صافى حصيلة الخصخصة

٦٢،٩٨٦(٤،٨٦٩)(١٠٣،٠٩٤)(١٢٣،٩٩٥)(١٣٣،٩٠٦)قيمة (الفائض) / العجز األولى
٦،٨٤٤،٠٠٠٦،١٦٢،٦٢٢٥،٢٥٠،٩٧٨٤،٤٣٧،٤٠٠٣،٤٧٦،١٧٤∆ الناتج المحلى االجمالى

١٩,٠٪١٨,٥٪١٧,٩٪١٨,٤٪١٨,٨٪∆ نسبة اإليرادات الى الناتج المحلى 

٢٩,٧٪٢٨,٠٪٢٦,١٪٢٥,٦٪٢٥,٠٪∆ نسبة المصروفات الى الناتج المحلى 

١٠,٧٪٩,٥٪٨,٢٪٧,١٪٦,٢٪∆ نسبة العجز ( فائض ) النقدى الى الناتج المحلى 

١٠,٩٪٩,٧٪٨,٢٪٧,٢٪٦,٣٪∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى 

١,٨٪٠,١٪-٢,٠٪-٢,٠٪-٢,٠٪- ∆ نسبة العجزاألولى الى الناتج المحلى 

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (١) الصورة اإلمجاليـــــة
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦
باملليون جنيه

- ٢١ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
١٩٦٤،٧٧٧,٤٨٥٦،٦١٦,٤٧٣٦،١٢٠,٦٦٢٩،٣٠١,٩٤٦٢،٠٠٦,٩- الضـــــرائب

  = الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب 
٣٥١،٥٨٤,٩٢٩١،١٣٤,٤٢٥٠،٠٨٠,٣٢٠٧،٢٣٠,٣١٦٦،٨٩٧,٣الرأسمالية

٨٠،١٩٩,٠٦١،٥٣٩,٨٥٩،١٨١,٢٤٥،٦٥٩,٥٣٧،٩٦٤,٤* الضرائب على الدخول من التوظف
x٧٧،٤٩٩,٠٥٧،٣٦٣,٠٥٦،٩٣٨,٠٤٠،٩٧٦,٣٣٤،١٨٨,٧ الضرائب على المرتبات المحلیة

x٢،٧٠٠,٠٤،١٧٦,٨٢،٢٤٣,٢٤،٦٨٣,٣٣،٧٧٥,٧ ضرائب الدمغة على الرواتب
٤٧،٦١٢,٠٣٧،٥٠٦,١٢٧،٢٠٠,٥١٨،٤٦٨,٨١٢،٦٦٥,٨* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

x٤،٩٠٠,٠٣،٧١٤,٠٢،٥٠٦,٢١،٦٥٠,٣١،١٥٤,٣ الضرائب على المھن غیر التجاریة
x٤٢،٧٠٠,٠٣٣،٧٨٢,١٢٤،٦٥٧,٢١٦،٨١٥,١١١،٥٠٨,٤ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x ضرائب على الفائدة من السندات ( رؤوس 
١٠,٠١٠,٠٠,٢٣,٣٣,٠أموال منقولة )

x٠,٠٠,٠٠,٠٠,١٠,١ الضریبة العامة على الدخل
x٢,٠٠,٠٣٦,٩٠,٠٠,٠ ایرادات أخرى

٢،٠٢٤,٠١،٧٢٠,٠٩٢٣,٩٤٥٠,٠٣٨٤,٠* الضرائب على االرباح الرأسمالية
x١،٠٢٩,٠٦٦٨,٠٨٦٧,٠٣٩٩,٥٣٨٤,٠ ضریبة الثروة العقاریة

x٠,٠٠,٠٠,١٠,٠٠,٠ أخرى
x٦٩٥,٠٧٥٢,٠٥٦,٨٥٠,٥٠,٠ ضریبة توزیعات األرباح

x ضریبة على إعادة التقییم بما فى ذلك 
٣٠٠,٠٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠حاالت االندماج والتقسیم واالستحواذ
٢٢١،٧٤٩,٩١٩٠،٣٦٨,٥١٦٢،٧٧٤,٧١٤٢،٦٥٢,٠١١٥،٨٨٣,١* الضريبة على ارباح شركات االموال

x٤١،٦٠٢,٠٤١،٨٠١,٧٤٢،٥٣٢,٠٥١،٩٧٥,٨٤٢،٤٦٤,٠ من ھیئة البترول والشریك االجنبى
x٣٤،٢٠٣,٩٣٧،٥٨٣,٤٣٤،٤٨٠,٠٢٩،٩٠٠,٠٢٢،٣٠٠,٠ من قناة السویس

x٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٣،٨٦٠,٠ من البنك المركزى
x١٤٥،٩٤٤,٠١١٠،٩٨٣,٤٨٥،٧٦٢,٧٦٠،٧٧٦,٣٤٧،٢٥٩,١ باقى الشركات
٧٠،٨٦١,٠٦٩،٥٣١,٢٥٨،٩٠٦,٧٥١،٤٠٩,٩٣٦،٥٣٩,٣  = الضرائب على الممتلكات

٧،٠٧٤,٠٦،٨٦٠,٢٤،٨٧٠,٥٢،٩٧٥,٩٢،٠٥٤,٦* ضرائب دوريه على الممتلكات
x١١٣,٠١٠٠,٠٧٢,٥١٤٨,٨٢٢٢,٨ ضریبة االراضى
x٦،٩٦١,٠٦،٧٦٠,٢٤،٧٨٣,٦٢،٨٢٧,١١،٨٣١,٨ ضریبة المبانى

x٠,٠٠,٠١٤,٤٠,٠٠,٠ ضرائب على العقارات والمواریث والمنح
* ضرائب على العمليات المالية التجارية 

٥٥،٧٦٢,٠٥٣،٠٢٦,٠٤٨،٣٣٤,٦٤٤،٩٥٦,٨٣١،٩٩٧,٣والرأسمالية

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

x٢،٠٠٢,٠١،٤٧٥,٠١،٤٠٦,٩١،٢٣٤,٨١،١٣٣,٧ رسوم نقل الملكیة
x٥٣،٧٦٠,٠٥١،٥٥١,٠٤٦،٩٢٧,٧٤٣،٧٢٢,١٣٠،٨٦٣,٦ ضرائب على عوائد االذون والسندات

٨،٠٢٥,٠٩،٦٤٥,٠٥،٧٠١,٦٣،٤٧٧,٢٢،٤٨٧,٤* ضرائب ورسوم على السيارات
x٤،٩٢٥,٠٦،٣١٧,٧٣،٣٩٨,٤١،٥١٩,٥٦٢٢,٧ رسوم تنمیة على تسییر السیارات

x رسوم تنمیة على السیارات الجدیدة 
المنتجة محلیًا وجمیع السیارات المستوردة 

من الخارج
٢،١١٢,٠٢،٥٨٠,٠١،٨٥٧,٢١،٤٩٩,٩١،٤٦٦,٣

x ضرائب ورسوم ذات صفة محلیة على 
٦٠٣,٠٤١٣,٣٤٤٦,٠٣٤٢,٧٣٢٦,٠السیارات

x ضرائب على السیارات الخاصة ( تضامن 
٣٨٥,٠٣٣٤,٠٠,٠١١٥,١٧٢,٤إجتماعى )

٤٦٩،٥٩٨,٥٤١٥،٣٥٠,٤٣٥٠،٥٧٥,٧٢٩٤،٢٥٦,٧٢٠٨،٦٢٤,١  = الضرائب على السلع والخدمات
٢٢١،٢٥٨,٠٢٠٩،١٤٥,٠١٥٥،٣٥٠,٦١٢٧،٠٣٨,٣٩٤،٣٨٣,٩* الضريبة على القيمة المضافة

x٧٥،٢٠٨,٠٦٦،٧٦٩,٠٥٠،٣٥٠,٨٤٣،٠٩٩,٥٣٢،٦٩٠,٢ على السلع المحلیة
x١٤٦،٠٥٠,٠١٤٢،٣٧٦,٠١٠٤،٩٩٩,٨٨٣،٩٣٨,٨٦١،٦٩٣,٧ على البضائع المستوردة

٦٦،٩٥٦,٠٥١،٩٦٦,٩٤٢،٣٢٨,٣٢٩،٢٣٧,٩١٨،١٣٩,٣* ضريبة القيمة المضافة على الخدمات
x  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم 

٩،٦٣٦,٠١١،٠٩٠,٩٧،١٢٧,٤٥،٨٩٤,٢٣،٠٦١,٢السیاحیة
x٣٩،١٦٩,٠٢٧،٧٠٠,٠٢٤،٠٤٨,٠١٥،٨١٩,٣٩،٥٦٢,٨  خدمات التشغیل للغیر

x١٥،٢٦٠,٠١٠،٨٩٢,٠٨،٩١٥,١٦،٠٦٤,٦٤،٥٩٩,٢ خدمات االتصاالت الدولیة والمحلیة
x٢،٨٩١,٠٢،٢٨٤,٠٢،٢٣٧,٨١،٤٥٩,٩٩١٦,١ خدمات أخرى

١١٢،٦٨٢,٠١٠٢،٢٧٨,٠١١٠،٩٠٩,٥١٠٣،٦٢٢,٦٧٠،٥٣٣,١* ضرائب على سلع جدول رقم "١" محلية
x١٣,٠١٢,٤٣,٥١٢,٩٩٢,٥ السكر

x میاه غازیة صودا أو میاه غازیة معطرة 
ومحاله أو غیر محاله معبئة فى زجاجات أو 
أوعیة أخرى (ضریبة جدول + ضریبة قیمة 

مضافة )

٣،٥٧١,٠٢،٦٣٨,٠٢،١٢٨,٤١،٥٤٩,٩٦٠٨,٣

x الجعة (البیرة) غیر الكحولیة (ضریبة 
٢،٨٥٠,٠١،٣٠٠,٠١،١١٢,٦٩٦٠,٢٧٥٠,٤جدول +ضریبة قیمة مضافة )

x٧٤،٦٠٠,٠٦٥،٨٦٦,٠٥٦،٠٠٨,٧٥٠،٠٤٣,٤٣٥،٠٥٠,٧  تبغ وسجائر
x١٦،٧٦٧,٠١٦،٨٩١,٠٤١،٤٨٤,٠٤٠،٤٧٠,٤٣٣،٠٧١,٩  منتجات النفط

x كحول إیثیلى نقى غیر محول، كحول 
محول، نبیذ عنب طازج وعصیر عنب، 

مشروبات روحیة وكحولیة محاله ومعطرة 
وأخرى (ضریبة جدول + ضریبة قیمة 

مضافة)

٣٩٤,٠٣٤٩,٠٣١٥,٢٢١٧,٥١٣٧,٠

x٢٧٣,٠٣٥١,٠١١٨,٩١٢٣,٥٤٠٠,٤  االدویة
x٦٦,٠١٦٣,٠١١٢,٠١٨٧,٢٥٧,٠  زیوت طعام نباتیھ

x١،٤٩١,٠٧١٩,٠٩٠٦,٥٦٥٥,٦٢٧٢,٧  زیوت وشحوم
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

x٤٢,٠١٢٠,٠٣,٤٢,٢٩٢,٢  اسمنت
x  الجعة (البیرة) الكحولیة (ضریبة جدول 

١٥٠,٠١٥٠,٠٩,٦٨,٠٠,٠+ضریبة قیمة مضافة )
x محضرات عطور أو تطریة أو تجمیل 
ومنتجات معدة للعنایة بالجلد أو الشعر 
(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة )

٢٥٠,٠٣٥٠,٠١١٣,٥٢٦٦,١٠,٠

x المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق 
٤٠٠,٠٥٧٠,٠٩٦,٢٣٤٥,٠٠,٠والحلوى من عجین عدا الخبز بجمیع أنواعھ

x٨٠٠,٠٦٨٠,٠٤٥٧,٥٤٥٠,١٠,٠ البطاطس المصنعة (الشیبس وإبدالھ)
x٥٨٠,٠٥٨٠,٠٣٠٢,٥٣٤١,٦٠,٠ األسمدة والمبیدات الزراعیة

x١،٢٠٧,٠٨٤٠,٠١،٠٤٤,٤٦٠٤,٤٠,٠ الجبس
x الصابون والمنظفات الصناعیة لالستخدام 

١٧٠,٠٢٠٨,٠٦٧,٠١٤١,٧٠,٠المنزلى
x التلیفزیونات (أكبر من ٣٢ بوصة )، 

الثالجات (أكبر من ١٦ قدم)، الدیب فریز 
(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة)

٥٠٠,٠٩٠٠,٠٢٩٣,٧٦٦١,٤٠,٠
x أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة 

١،٠٠٠,٠٧٠٠,٠٤١١,٠٦٢٢,٤٠,٠(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة)
x سیارات خاصة لنقل األشخاص فى مالعب 

الجولف، وسیارات مماثلة (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة)

١٠,٠٤٦,٠٠,٠٠,٠٠,٠

x سیارات ركوب حتى ١٦٠٠سم٣ أو ذات 
المحركات الدوارة فیما عدا المركبات ذات 
الثالث عجالت التى  تعمل بمحرك دراجة 

ناریة (ضریبة جدول + ضریبة قیمة مضافة )

١٠٠,٠٨٨٠,٠١٠,٨٧٩٠,٧٠,٠

x سیارات ركوب سعة السلندرات ١٦٠١ 
حتى ٢٠٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة، 

وسیارات نقل البضائع واألشخاص معًا 
وسیارات الجیب وسیارات رحالت 

ومعسكرات مجھزة للمعیشة ومقطورات 
مجھزة للرحالت (ضریبة جدول + ضریبة 

٤٦٤,٠١،٣٢٠,٠٨١١,٨٠,٠٠,٠

xسیارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 
٢٠٠٠ سم ٣ أو ذات المحركات الدوارة 

(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة)
١٢٠,٠٢٣٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

x المقاوالت وأعمال التشیید والبناء (تورید 
٣،٢٢٠,٠٣،٠٠٧,٠٢،٦٥١,٩٢،٢٩٥,٥٠,٠وتركیب)

x النقل المكیف بین المحافظات (أتوبیس – 
٦٠٠,٠١٢٧,٦٨٥,٢١٦,٥٠,٠سكة حدید)

x  الخدمات المھنیة واالستشاریة عدا 
٩٠٠,٠٦٦٠,٠٧٧٦,٧٣١٩,٠٠,٠خدمات الحرفیین

x اإلنتاج االعالمى والبرامجى، واألفالم 
السینمائیة، والتلیفزیونیة، والتسجیلیة 

والوثائقیة وأعمال الدراما التلیفزیونیة، 
واإلذاعة والمسرحیة

٣٠٠,٠١٢٠,٠١٥٢,٦٣٠,١٠,٠
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

x خدمات االتصاالت عن طریق شبكات 
المحمول (ضریبة جدول + ضریبة قیمة 

مضافة)
١،٨٤٤,٠٢،٥٠٠,٠١،٤٣١,٩٢،٥٠٧,٢٠,٠

٢٢٤,٠١،٢٦٧,٠٣٨٠,٥١،٦١١,٠٤١٥,١* ضرائب على سلع جدول رقم "١"  المستوردة
x٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٥٢,٨  الشاى

x٢٢٠,٠١،٢٦٢,٠٣٨٠,٥١،٦١١,٠٣٦١,٠ تبغ وسجائر
x  كحول إیثیلى نقى غیر محول، كحول 
محول، نبیذ عنب طازج وعصیر عنب، 

مشروبات روحیة وكحولیة محاله ومعطرة 
وأخرى (ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة)

٤,٠٥,٠٠,٠٠,٠١,٣

٢،٣٣٠,٠٣،٢٨٠,٠٢،٥٩٨,١٢،٣١٣,٥١،٧٩٧,٨* الضرائب على الخدمات الخاصة
x ضرائب على تذاكر السفر للخارج ( 

٤٨٣,٠١،٠٣٤,٠٦٢٥,٠٦٨٤,٧٦٠٧,٩تضامن اجتماعى )
x رسم تنمیة على تذاكر السفر إلى الخارج 

٣٧٣,٠١،٠٢٠,٠٤٢٢,٤٧٤٤,٩٥٣٨,٦الصادرة فى مصر بالعملة المحلیة
x٣٣٩,٠٢٩١,٠١٨٨,٢٢٢٤,٧١٤٥,٠ ضریبة المالھى

x٢٥٠,٠٢٥٠,٠٢٠٢,٦١٢٥,٣٢١,١ األتاوة على القمار
x ایرادات غرامات وتعویضات قانون 

٢٤٠,٠٧٩,٠٢٣٧,٥٧٨,٩١٨٩,٢الضریبة على الدخل
x٦٠٥,٠٦٠٥,٠٦٩٢,٨٤٥٤,٥٢٩٥,٩ مقابل التأخیر فى الضرائب

x٤٠,٠١,٠٢٢٩,٦٠,٥٠,١ اخرى متنوعة
٢٥،٣٢١,٤٢٢،٤٥٦,٧١٧،٦٣٤,٤١٣،٤٥٨,٧١١،٠١٦,٦* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات )

x الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع 
٥٨٥,٠٥٠٨,٠٢٢٠,٣٢٠٩,٨١٢٤,٥الدمغة

x١،٣٩٠,٠١،٤٤٢,٠٣٢٩,٨٤٣٤,٧٤١٥,٥ الدمغة على التأمین
x٢٤,٠٢١,٠٦٩,١١٥,٠١٧,٠ الدمغة على المراھنات والیانصیب

x٢،١٨٤,٠١،٧٧٩,٠٣,٤٣,٤٤٨,٦ الدمغة على أعمال البورصة
x الدمغة على عقود اشتراكات المیاه والنور 

١،٧٧٩,٠١،٤٣٤,٠٣،٥٤٢,٩٤٥٦,٢٦١٢,٠والغاز والتلیفون
x الدمغة على استھالك الغاز والكھرباء 

٢،١٨٠,٠١،٨٧٩,٠١٤٤,٣٧٥٧,٣١،١٦٩,٧والبوتاجاز
x١،١٦٥,٠١،٠١١,٠٣٩٧,٩٨٦١,١٤٥٨,٢ الدمغة على اإلعالنات

x١,٠٠,٥٠,٤٠,٤٠,٢ الدمغة على التصاریح والرخص اإلداریة
x٠,١٠,١٠,٠٠,١٠,٢ الدمغة على بطاقات التموین

x١٣,٠١١,١٨,١٨,٨١٧,١ الدمغة على الشھادات واإلقرارات
x٣٣٣,٠٢٨٩,٠١٨٢,٧٢٠٨,٣١٤٥,٨ الدمغة على العقود وما فى حكمھا

x٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,١ الدمغة على األوراق التجاریة
x الدمغة على اإلیصاالت والمخالصات 

٣١,٠٣١,٠٢٠,٧٣٠,٥١٣٨,١والفواتیر
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

x الدمغة على األعمال والمحررات المصرفیة 
٦،٦٨٣,٠٥،٤٥٤,٠٢،٦٨٩,٦٤،١٣٠,٣٢،٢٤٧,٨وما فى حكمھا

x١٤,٠١٤,٠٩,٥١٣,٧٨,٣ الدمغة على خدمات النقل
x٠,٢٠,٢٠,٠٠,٢٠,٠ الدمغة على تأسیس الشركات

x٨،٩٣٩,٠٨،٥٨٢,٧١٠،٠١٥,٧٦،٣٢٩,١٥،٦١٣,٥ دمغة متنوعة
* رسم تنمية الموارد ( عدا ما يزيد على 

١٨٠٠٠٢٣،٧٩٢,٠٥،٦٠٠,٠٣،٦٩٧,٢١،٣٧٤,٣١،٤١٩,٢ وعدا رسم التنميةعلى السيارات )
x٢٣٨,٠٣٨٥,٠٣٨٤,٥١٣٠,٠٦٧,٤ رسم تنمیة على جوازات السفر

x رسم تنمیة على إقامة األجانب وما یتعلق 
١٠٠,٠١٢٠,٠٧٩,٩٠,١٠,٨بھا

x رسم تنمیة على طلب الحصول على 
١٤,٠١٢,٠٦,٩٠,٠٠,٠الجنسیة المصریة

x٣٧٤,٠٧٢٣,٠٦٧٩,٠٢٦٩,٣٤١٩,٥ رسم تنمیة على مغادرة البالد
x١٥٢,٠١٣٢,٠١١٠,٩٢,٩٣٢,٢ رسم تنمیة على رخص السالح

x رسم تنمیة على المحررات وباقى األوعیة 
١٤٣,٠١٢٧,٠١١٠,١٤٢,٥٩١,٨الخاضعة لضریبة الدمغة النوعیة

x رسم تنمیة على استخراج صور المحررات 
١,٠١,٥٠,٥٠,٩٠,٩من مصلحة الشھر العقارى

x٣٦,٠٣٣,٠٣٨,٥٣٥,٧١٩,١ رسم تنمیة على الشراء من األسواق الحرة
x رسم تنمیة على الحفالت والخدمات 

الترفیھیة  التى تقام فى الفنادق والمحالت 
العامة السیاحیة

١٦١,٠١٧٦,٠٧٥,٧١٤٦,٩١٤٠,٥
x رسم تنمیة على الشالیھات والكباین 

واألكشاك التى تقع فى المصایف والمشاتى 
أیا كان نوعھا

١,٠١,٥٠,٧١,٥١,١

x٢٠،٤٦٠,٠٧١٤,٠٨٧,٨٣,٣٤٦,٦ رسم تنمیة على موارد أخرى
x١،٢٠٠,٠٢،٢٥٤,٠١،٣٧٠,٠٧٤١,٢٥٩٩,٣ رسم تنمیة المحاجر

x٩١٢,٠٩٢١,٠٧٥٢,٧٠,٠٠,٠ رسم تنمیة على خدمات المحمول
* ضرائب على استخدام السلع والترخيص 

١٧،٠٣٥,١١٩،٣٥٦,٩١٧،٦٧٧,١١٥،٦٠٠,٤١٠،٩١٩,١باستخدامها وتأدية االنشطة

x٤،٨٠٠,٠٥،٢٧٤,٦٥،١٥٦,٨٥،١٦٢,٨٣،٣٥٩,٨ االتاوة على قناة السویس

x١,٥١,٥٠,٦٠,٦٠,٥ االتاوة على استخدام الطریق النھرى

x١٠١,٠١٣٠,٠١٣٨,٤١٠٥,٩٧٦,٩ رسوم ترخیص العمل لالجانب

x٣٣٨,٦٢٩٩,٧٢٨٧,٨٢٩٥,٤٢٣٢,٨ إیرادات ورسوم ذات صفة محلیة

x١،٧٨٨,٠١،٧٧٠,٠١،٩٩٣,٥١،٦١٠,٨٨٩٥,٠ المصروفات االداریة للعملیات االستیرادیة

x٠,٠٠,٠٣٥٢,٠٥٤٢,٠٨٠٣,٧ رسوم العبور ( سومید )
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

x٢،٦٦٣,٠٤،١٦٠,٠٣،٢٥٤,٧٣،٠٩٠,٦٢،٢٦٧,٦ رسوم الموانى والمنائر

x٦،١٥٥,٠٧،٠٢١,٠٦،٢٢٦,٠٤،٤٢١,٧٢،٨٤٤,٧ رسوم االجراءات القنصلیة

x٢٠,٠٢٠,٠٢٤,٥١٤,١٦,٩ رسوم حلیج االقطان

x٢٥٠,٠٢٨٧,٠٠,٠١٢١,٠٢٥٧,٥ رسوم على جوازات السفر

x٣٨٤,٠٣٨٤,٠٢٣٣,٣٢٢٧,١١٦٤,٣ رسوم تصاریح العمل

x١١,٠٩,٠٩,٥٨,٤٩,٤ رسوم تحقیق الشخصیة

x٥٢٣,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ رسم صادر على الصادارات
٤٤،٥٠٤,٠٥١،٧٣٦,٦٤٢،٠١٩,٩٣٧،٩٠٧,٦٣٤،٢٥٥,٣  = ضرائب التجارة الدولية

٤٣،٤٠٤,٠٥٠،٦٣٧,٢٤٠،٩٩٤,٩٣٦،٨٤٨,١٣٣،٤١٠,٩* ضرائب على الواردات

x٤٢،٢٤٤,٠٤٩،٧٣٧,٣٤٠،٣٤٤,٢٣٦،٢٤٥,٥٣٢،٧٧٧,٢ ضرائب جمركیة قیمیة
x ضرائب جمركیة على السجائر والتبغ 

١،١٦٠,٠٨٩٩,٩٦٥٠,٧٦٠٢,٦٦٣٣,٧والدخان

١،١٠٠,٠١،٠٩٩,٤١،٠٢٥,٠١،٠٥٩,٥٨٤٤,٤* ضرائب على التجارة الدولية أخرى

x٣٦٨,٠٤١٨,٨٤٢٦,٨٤٢٨,٨٢٥٧,٨ الضرائب على الصادر

x٦٤٤,٠٦٠٠,٠٥٢٥,٢٥٥٨,١٤٢٦,٤ ایرادات الغرامات

x٨٨,٠٨٠,٦٧٣,٠٧٢,٥١٦٠,٢ ایرادات المضبوطات

٢٨،٢٢٩,٠٢٨،٨٦٣,٨٣٤،٥٣٨,٠٣٨،٤٩٧,٤١٥،٦٩٠,٩  = ضرائب أخرى

٢٨،٢٢٩,٠٢٨،٨٦٣,٨٣٤،٥٣٨,٠٣٨،٤٩٧,٤١٥،٦٩٠,٩* على االعمال التجارية
x ایرادات رؤوس أموال منقولة من البنك 

٢٤،٩٢٩,٠٢٨،٨٦٣,٨٣٤،٥٢٥,٧٣٨،٤٩٧,٤١٥،٦٩٠,٦المركزى
x ایرادات رؤوس أموال منقولة من جھات 

٠,٠٠,٠١٢,٣٠,٠٠,٣اخرى

x٣،٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ المحصل من مقابل اإلعفاءات الضریبیة
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

٢٢،٢٠٩,٤٣،٨٠٥,٣٢،٦٠٨,٥٣،١٩٣,٨١٧،٦٨٣,٠- المنح

١،٨٣١,٢٣،٤٢٨,٢١،١٠٠,١١،٠٠٥,٩١٧،٠٣٩,٨  = منح من حكومات أجنبية

٥٩٢,٠٢،٠٩٢,٠٦٢٢,٩١٩٥,٧٢٨٥,٠* جارية

x٥٩٢,٠٢،٠٩٢,٠٦٢٢,٩١٩٥,٧٢٨٥,٠ أخرى

١،٢٣٩,٢١،٣٣٦,٢٤٧٧,٢٨١٠,٢١٦،٧٥٤,٨* رأسمالية

x١،٢٣٩,٢١،٣٣٦,٢٤٧٧,٢٨١٠,٢١٦،٧٥٤,٨ لتمویل األستثمارات

٣٥٥,٨٣٢٢,٢٧٤٧,٤٩٠٧,٩٣٥٤,١  = منح من منظمات دولية

٠,٠٠,٠٤٩,٢٤٣٨,٥١٦,٣* جارية

x٠,٠٠,٠٤٩,٢٤٣٨,٥١٦,٣ أخرى

٣٥٥,٨٣٢٢,٢٦٩٨,٢٤٦٩,٤٣٣٧,٨* رأسمالية

x٣٥٥,٨٣٢٢,٢٦٩٨,٢٤٦٩,٤٣٣٧,٨ لتمویل األستثمارات

٢٢,٤٥٤,٩٧٦١,٠١،٢٨٠,١٢٨٩,١  = منح من جهات حكومية

٢٢,٤١٥,٥٩٥,٤٥٠,٣٦٦,٩* جارية

x٢٢,٤١٥,٥٩٥,٤٥٠,٣٦٦,٩ أخرى

٠,٠٣٩,٤٦٦٥,٦١،٢٢٩,٧٢٢٢,٢* رأسمالية

x٠,٠٣٩,٤٦٦٥,٦١،٢٢٩,٧٢٢٢,٢ لتمویل األستثمارات

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٣) املوارد
الباب الثانى املنح 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٣٣٢١،٧٦٦,٢٢٧٤،٠٠٢,٥٢٠٣،١٨١,٠١٨٨،٦٣٨,٨١٧٩،٤٩٣,٦- اإليرادات األخرى

١٠٨،٦٢٣,٠١٠٩،٨٠٦,٤٧٠،٣٥٤,١٦٩،١١٦,٣٩١،١٤٠,٩  = عوائد الملكية
١١،٧٥٧,٣٥،٦٧٩,٥٥،٩٨١,٤٣،٣٤٢,١٤،٢٦٢,٧* الفوائد المحصلة

x٤,٠٣,٠٧,٢٣,٠٢,٥ على السندات
x١,٨٢,١١,١١,٨٣,٧ على اإلقراض

x على إعادة اإلقراض (تشمل فوائد 
القروض الخارجیة المعاد أقراضھا من 

الخزانة العامة)
٨،١٠٨,٨٥،٥٦٧,١٥،٣٤١,١٣،١٨٥,٨٤،٢٠٢,٣

x٣،٦٤١,٦١٠٦,٥١٨٣,٢١٤٢,٩٥١,٨ فوائد دائنة
x١,٢٠,٨٤٤٨,٨٨,٥٢,٤ أخرى

٨١،٢١١,٨٨٥،٦٣٩,٢٤٨،٢٥٧,٨٥٢،٥٢٩,٦٧١،١٢١,٧* أرباح األسهم
x٤٢,٠٤٢,٠٤٤,٤١١,٩١,٩ شركات القطاع الخاص

x٢١،٩٣٩,٥٢٠،٧٢٧,٧١٠،٨١٦,٩٨،٢٩٦,٥١٠،٩٨٨,٩ الھیئات األقتصادیة
x٠,٠٠,٠٠,٠٥،٢٣٢,٥١٩،٤٢٧,٢ البنك المركزى

x١٠،٠٠١,٢٤،٤١٣,٠٢،٣٦٣,٤٢،٤١٢,٠٢،٥٠٦,٣ شركات القطاع العام
x٦،٨٥٧,٦٤،٨٤٠,١٣،٠٠٠,٣٤،٤٤٣,٠٢،٧٢٢,٠ شركات قطاع األعمال العام

x٨،٥٧٣,٤١٩،٢٨٩,٦١،٢٧٧,٨٨،١٤٤,٠٥،٩٤٤,١ ھیئة البترول
x٣٣،٥٠٥,٩٣٦،١٤١,٦٣٠،٣٠٨,٣٢٣،٧١٨,٢٢٩،٣٨١,٤ قناة السویس

x٢٩٢,٢١٨٥,٢٤٤٦,٧٢٧١,٥١٤٩,٩ أرباح أوراق مالیة
١٥،٠٣٣,٩١٨،٤٨٧,٧١٥،٨٣٨,٥١٣،١١٩,٩٨،٥٦٩,٧* عائد اإليجارات

x١٣،٢٠٧,٠١٦،٥٨٧,٠١٤،١٤٨,٠١١،٦١٠,٠٧،٣٧٢,٠ اتاوة البترول
x٣٢٢,١٢٤٨,٢٤٥٠,٢٢٨٣,٣٢٤٥,٥ إیجار أراضى حكومیة

x١،٠٣٩,٢١،٢٠٠,٠٨٨٤,٤٨٤٥,٥٦٤٩,١ إیرادات المناجم
x٦٥,٦٥٢,٤٣٢,١٢١,٦١٢,٩ إیرادات المرافق التى تدیرھا المحلیات

x٤٠٠,٠٤٠٠,٠٣٢٣,٨٣٥٩,٦٢٩٠,٢ أتاوة الذھب
٦٢٠,٠٠,٠٢٧٦,٤١٢٤,٦٧،١٨٦,٨* عوائد ملكية أخرى

٠,٠٠,٠-x٠,٠٠,٠٣٤٣,٠ الجیل الثالث للمحمول
x٦٢٠,٠٠,٠٦١٩,٤١٢٤,٦٦١٩,٩ مقابل رخصة االسمنت - الحدید
x٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٦،٥٦٦,٩ رخصة الجیل الرابع للمحمول

٦٩،٢٦٥,١٥٩،٤٦٤,٩٥٣،٥٦٥,١٥١،٤٣٢,٥٣٨،٠٥٨,٠  =  حصيلة بيع السلع والخدمات
٦٩،٢١٤,٥٥٩،٤١٦,٢٥٣،٥١٤,٤٥١،٣٩٧,١٣٨،٠٣٠,٥* إيرادات الخدمات

x رسوم قضائیة وغرامات (خدمات 
٤،٧٤٨,٣٤،٤٨٥,٠٤،١٠٠,٧٣،٧٥٥,٠٢،٥٢٢,٤العدالة عدا  رسوم نقل الملكیة)

x٢٨٤,٠٢٤٣,٥٢٦٨,٢٢١٤,٥١٧٥,٣ رسوم قید وتسجیل ورقابة واشراف
x٢٤٩,٠٢٠٠,٠٢١٣,٠١٠٧,٢١٩٣,٧ الخدمات الجمركیة

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

x١٨٣,٢٢٠٥,١١٩٣,٤١٦٣,٦١٤٣,٥ الخدمات الزراعیة
x٢٢٩,٠٢٢٠,٩١٩٤,٣٢٣٦,٦٢٦٢,٩ الخدمات التعلیمیة
x١٥٢,٩١٢٢,٠١٤٧,٧١٠٣,٣٨٩,٠ الخدمات الصحیة
x٦٢,٩٢٦,٨١٢,١١٠,٧٩,٢ الخدمات الثقافیة

x٢٧,٤١٣,٢٣,٤٥,٣٥,٩ خدمات االسكان والتعمیر
x١،٢٦١,٢١،٢٢٨,٣٥٧٠,٥٣٧٨,٢٢٤٢,٤ الخدمات االجتماعیة
x٢,٥٠,٨١,٨٩,٧١٢,٠ الخدمات التموینیة

x٣٤,٩٣٣,٦١٥,٧١٧,٣٢٥,٦ خدمات القوى العاملة
x٢٧٢,٦٢٤٥,٧٧١,٣٧٢,٨٤٧,١ خدمات الطرق والمواصالت
x٢,٣١,٤١٢,٩٢٠,٢١٣,٧ خدمات الشباب والریاضة

x١١,٣٧,٧٧,٣٦,٧٧,٤ الخدمات البیطریة
x٠,٠٠,١٠,٠٠,٠٠,٠ الخدمات السیاحیة

x١،٤٠٩,٠١،٣٤٧,١١،٠١٦,١١،٠٢٧,٥٥٩٣,٦ مبیعات بضائع
x٥٠٧,٧٥١٢,٩٣٠٣,١٣٦٢,٨٣٠٥,٣ ایرادات المشروعات االنتاجیة

x٤٩٤,٨٣٨٢,٩٤٦١,١٣٣٧,٢١٥٣,٩ ایجار المرافق العامة
x٢٤٣,١٢١٢,٤٢٥٨,٧١٧٤,٨١٥٢,٨ ایجار المبانى الحكومیة

x٠,٥١,٠٠,٣١,٠٠,٥ مقابل االشراف واالدارة على الشركات
x٠,٩٣,٥٠,٨٠,٦٦,٦ ارباح تشغیل العملة التذكاریة

x موارد جاریة من الصنادیق والحسابات 
٤٨،٣٨٠,٤٣٩،٧٦١,٤٣٦،١٢٧,٦٣٥،٧٣٢,٤٢٦،٢٢٣,٠الخاصة

x١،٣٦٠,٩١،١٢٩,٥١،٤١١,٧١،٦٠٠,٠٥٩٣,١ المحصل مقابل تأدیة خدمات
x مقابل تأدیة اعمال بعض المصالح 

٢٠,٢١٥,٢١٩,٤١٦,٢١٠,٠للمصالح االخرى
x٢٨,٣٢٤,٤٢٤,٧٢١,٢٢٠,٨ ایرادات البرامج التدریبیة

x١٣,٨١٦,٠٣٣,٦٣١,٣٢٧,٦ عمولة تحصیل
x١،٧٣٣,٢٣،٤٧٥,٥٢،٨٦٦,١٢،٣١١,٦١،٨٢٥,٠ أخرى

x  حصیلة وزارة المالیة من إجمالى 
٧،٥٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٥،١٧٨,٩٤،٦٧٩,٤٤،٣٦٨,٢إیرادات الصنادیق والحسابات الخاصة

٥٠,٦٤٨,٧٥٠,٧٣٥,٥٢٧,٥* إيرادات بيع السلع
x٥٠,٦٤٨,٧٥٠,٧٣٥,٥٢٧,٥  حصیلة بیع المخزون السلعى

١،٩١٢,١١،٧٥٠,٧١،٥٢٦,٥١،٠١١,٧١،٩٦٨,٣  =  تعويضات وغرامات
١،٩١٢,١١،٧٥٠,٧١،٥٢٦,٥١،٠١١,٧١،٩٦٨,٣* غرامات العقوبات والمصادرات

x٣٦٥,٠٢٥٦,٠٣٢٨,٨١٣٩,٣٦٢٥,٠ ایرادات النقد المصادر
x٦٨,٥٢٦,٠٦٨,٦١١١,١٢٥,٨ حصیلة االموال المستردة

x التعویضات الناتجة عن المخالفات 
٤٠,١٢٥٠,١٣٧,٥٥١,٤٢٧٨,٧االستیرادیة

x تعویضات عن الممارسات الضارة فى 
٢٥,٠١٥٠,٠٢٢,٦٨٣,٦١٧١,٠التجارة الدولیة
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

x٠,٠٠,٢٠,٣٠,٢٠,٠ حصیلة صندوق الغرامات والجزاءات
x١،١٢٥,١٨١١,٦١،٠٠٤,٨٧٦٢,٠٧٠٨,٧ حصیلة الغرامات

١٥٩,١-x٢٨٨,٣٢٥٦,٨٦٣,٩١٣٥,٨ أخرى
١،١٥٧,٩١،١٥٣,٨٢،٣١٥,٩٢،١٤٣,٢٢،٩٥٥,٩  =  التحويالت االختيارية

١،١٥٧,٩١،١٥٣,٨١،٣٢٢,٤١،٣٩٨,١٢،٠٨٩,٨* جـــارية
x٠,٠٠,١٠,٠٠,٠٠,٠ فائض لجنة المساعدات
x١،١٥٧,٩١،١٥٣,٧١،٣٢٢,٤١،٣٩٨,١٢،٠٨٩,٨ ایرادات انشطة مختلفة

٠,٠٠,٠٩٩٣,٥٧٤٥,١٨٦٦,١* رأسـمالية
x  مساعدات وتبرعات محلیة لتمویل 

٠,٠٠,٠٩١٧,٢٧٠٠,٣٨٣٥,٠األستثمارات
x  مساعدات وتبرعات أجنبیة لتمویل 

٠,٠٠,٠٧٦,٣٤٤,٨٣١,١األستثمارات
١٤٠،٨٠٨,٠١٠١،٨٢٦,٨٧٥،٤١٩,٤٦٤،٩٣٥,٠٤٥،٣٧٠,٥  =  ايرادات متنوعة
٣٧،٧٦٤,٦٢٧،٦٤٨,٣٣٣،٨٥٧,٤٢٧،٧٢٠,٣١٨،٠٨٠,١* جــارية

x مبالغ معاله دائنة مضت علیھا المدة 
٤٧٤,١٤٠٩,٤١،٠٤١,٤١،٠٩٨,٢٢،٠٧٢,٥القانونیة

x٧٧٧,٠٤،٦٣٧,٨٤،٣٤٨,٩٢،٠٦١,٥١،٢١٨,٢ ایرادات سنوات سابقة
x٩,٥٨,٩١٢,٢١١,٣٩,٣ مقابل اشتراك العاملین بالسیارات

x١٥٨,٩٩٩,٥١٤٤,٥١٢٢,٣١٠٣,٢ ایرادات اسواق
x١٧,٨٦,٠١٦,٠١٠,٧٣,٩ اایرادات غرامات المبانى

x٣٦،٣٢٧,٣٢٢،٤٨٦,٧٢٨،٢٩٤,٤٢٤،٤١٦,٤١٤،٦٧٣,٠ ایرادات أخرى مختلفة
١٠٣،٠٤٣,٤٧٤،١٧٨,٦٤١،٥٦٢,٠٣٧،٢١٤,٧٢٧،٢٩٠,٤* رأسمــالية

x نقص الرصید المدین للدفعات المقدمة  
٠,٠٠,٠٨،٤١٧,٠٨،٩٣٨,٦٨،٤٨٦,٩لتمویل األستثمارات

x موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل 
٥٤،١٠٣,٢٦٩،٥٤٧,٦٣٢،٣٣٨,٧٢٦،١٣٦,٣١٧،٩٢٩,٠األستثمارات

x حصیلة بیع أصول غیر انتاجیة 
٦٠١,٢٣٦١,٢٣١٠,٢١،٤١٢,١٣٥٧,٠(أراضى)

x حصیلة بیع أصول انتاجیة (مساكن 
٦,٢٦,٠١١,١٧,٨١٠,٦وسیارات وغیرھا)

x٤٨،٣٣٢,٩٤،٢٦٣,٩٤٨٥,٠٧٢٠,٠٥٠٦,٩ ایرادات رأسمالیة أخرى
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٤-متحصالت االقراض ومبيعات االصول 

٢١،٠٨١,٣٢٣،٥٥٦,٩١٦،٥٧٥,٠١٠،٢٦٥,٢٥،١٨١,٥المالية

  =  متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية 
٢١،٠٨١,٣٢٣،٥٥٦,٩١٦،٥٧٥,٠١٠،٢٦٥,٢٥،١٨١,٥المحلية

١٥،٩٨١,٣١٤،٤٥٦,٩١٥،٥٤٩,١١٠،٢١٨,٢٥،١٧٦,٩* أقساط محصلة من االقراض

x١،٤٣٢,١١،١٦١,٢١٢٣,٥٥٣٤,٧٩٥,١ من الھیئات االقتصادیة

x٧،١٥٠,٢٦،٥٧١,٥١،٢٢٩,٢٣،٥٤٢,١١٦,٨ من شركات قطاع االعمال العام
x محصلة من أجھزة الموازنة العامة (أقساط 

القروض الخارجیة المعاد أقراضھا من الخزانة 
العامة)

٥،٠٩٣,٨٤،٩٤٣,٩١٣،٨٥٢,٢٥،٤٣٧,٧٥،٠٤٤,١

x٢،٣٠٥,٢١،٧٨٠,٤٣٤٤,٢٧٠٣,٨٢٠,٩ من الجھات األخرى

٥،١٠٠,٠٩،١٠٠,٠١،٠٢٥,٩٤٧,٠٤,٦* المتحصالت من بيع االصول وحقوق الملكية

x٠,٠١،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ من  بنك االستثمار

x٥،١٠٠,٠٨،١٠٠,٠١،٠٢٥,٩٤٧,٠٤,٦ من جھات أخرى

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٥) املتحصالت من احليازة
الباب الرابع متحصالت من االقراض ومبيعات االصول املالية

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٥- االقتراض وأصدار االوراق المالية 

٩٨٧،٦٦٢,٥٨٢٠،٩٥٦,١٦٧٢،٥٨٢,٢٧٠٠،٢١١,٩٦٥٣،٣٥٠,٠بخالف االسهم

٩٧٤،٤٨٢,٥٨١٤،٠٢١,١٦٤٣،٠٥٨,١٤٣٧،٧٤٦,٨٣٩٨،٩٨٤,٦  =  االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية

٩٧٤،٤٨٢,٥٨١٤،٠٢١,١٦٤٤،٢٩٩,٤٤٤٠،٨٩٨,١٣٩٨،٩٥٥,٣* أصدار أوراق مالية بخالف االسهم

x٧٠٠،٠٠٠,٠٥٥٠،٠٠٠,٠٣٧٣،٢٨٢,٦١٨٠،٨٥٨,٧٢٦٧،٩٨٥,٩  سندات على الخزانة العامة

x٢٧٤،٤٨٢,٥٢٦٤،٠٢١,١٢٧١،٠١٦,٨٢٦٠،٠٣٩,٤١٣٠،٩٦٩,٤ اذون على الخزانة العامة

٣،١٥١,٣٢٩,٣-١،٢٤١,٣-٠,٠٠,٠* االقتراض

x قروض خارجیة معاد اقراضھا عن طریق 
٠,٠٠,٠٠,٠١٨٩,٧٦٦٦,٣الخزانة

٦٣٧,٠-٣،٣٤١,١-١،٢٤١,٣-x٠,٠٠,٠ اقتراض من مصادر اخرى

١٣،١٨٠,٠٦،٩٣٥,٠٢٩،٥٢٤,١٢٦٢،٤٦٥,١٢٥٤،٣٦٥,٤  =  االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية

١٣،١٨٠,٠٦،٩٣٥,٠٢٩،٥٢٤,١٢٦٢،٤٦٥,١٢٥٤،٣٦٥,٤* االقتراض

x١٣،١٨٠,٠٦،٩٣٥,٠٥،٩٠٥,٢٨،١٦٩,٩٥،٩١٧,٧ لتمویل االستثمارات

x٠,٠٠,٠٢٣،١٦٠,٩٢٥٣،٧٠٥,٤٢٤٥،٨٤٣,٩ لتمویل التزامات راسمالیة

x٠,٠٠,٠٤٥٨,٠٥٨٩,٨٢،٦٠٣,٨ لتمویل التزامات أخرى

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٦) مصادر التمويل
الباب اخلامس االقرتاض وإصدار األوراق املالية خبالف األسهم

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
١٣٣٥،٠٠٠,٠٣٠١،١١٥,١٢٦٦،٠٩١,١٢٤٠،٠٥٤,٠٢٢٥،٥١٢,٦- األجور وتعويضات العاملين

٢٥١،٠٤٤,٤٢٢٨،١٢٤,٧٢١٧،٥٩٢,٢١٩٥،٣٥٩,٦١٨١،٢٤٥,٤= االجور والبدالت النقدية والعينية

٨٦،٣٢٤,٧٨٣،٧٧١,٨٧٧،٩٠٣,٥٦٥،٦٦١,٣٥٦،٩٢٩,٤* الوظائف الدائمة

x٣٤،٦١٦,٦٣٣،٨٨٣,٦٣١،٠٧٢,٧٢٣،٨٤٣,٢١٨،٣٥٥,٣ المرتبات االساسیة
x تكالیف المعارین و تتحمل الموازنة 

٤٢٢,٢٣٨١,١٤٦٢,١٥٩٣,٩٢٢٩,٦مرتباتھم

x١,٢٠,٩٠,١٠,٨٠,٣ تكالیف االجازات الدراسیة

x٠,٢٠,٢٠,٢٠,٠٠,٠ تكالیف المنح التدریبیة

x٥١،١٤٦,٠٤٩،٤٤٢,٣٤٦،٣١٣,٣٤١،٢٢٣,٤٣٨،٣٤٤,٢ االجر الوظیفى
x تكالیف أجور ومرتبات المخاطبین 

١٣٨,٦٦٣,٧٥٥,١٠,٠٠,٠بأحكام القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨

٦،٠٣٦,٣٥،٣٨٤,٥٥،٤٣١,٨٤،٨٧١,٨٤،٣٣١,٩* الوظائف المؤقتة
x٣٩,٨٤٦,٠٢٩,٣٢٧,٢٣٦,٤ المكافات الشاملة (خبراء وطنیین )
x٣٠,٠٢٤,٦٢٥,١٢٣,٢١٤,٣ المكافات الشاملة (خبراء  اجانب)

x٢،٣٧٠,٩٢،١٦٨,٤٢،٢٤٣,٥١،٩٥٨,٤١،٦٢٢,٣ أجور موسمیین
x٠,٥٠,٤٠,٣٠,٣٠,٥ مكافات الصبیة

x مكافات اطباء امتیاز و اخصائى عالج 
١٦٧,٣٩٥,٠١١٣,٧٥٦,١٤٩,٩طبیعى

x٣،٤٠٧,٢٣،٠٠٧,٧٣،٠١١,٩٢،٨٠٣,٣٢،٦٠٨,٠ مكافات االساتذه المتفرغین
x١,٥٢٨,٥٠,٩٠,٥٠,٥ مكافات االساتذه غیر المتفرغین

x١٩,١١٣,٩٧,١٢,٩٠,٠ مكافات مساعدي ومعاوني الوزراء
١٠٥،١٢٩,٢٨٨،١١٧,٧٨٥،٤٣٤,٧٨٠،٢٨٤,١٧٥،٦٢١,٩* المكافات

١٦،٨٨٠,٢١٥،٨١٠,٢١٣،٨٣٠,٨١٢،٠٠١,٢١١،٠٣٤,٥ x تعویض العاملین عن جھود غیر عادیة

٨،٤٢٨,٢٧،٢٧٨,٨٧،٦١٧,٤٦،٠٨٣,٥٤،٥٣٣,٨ x المكافات التشجیعیة

٥،٢٨٧,٢٥،٦١٨,٦٥،٢٧٦,٦٥،٤٠٠,٢٥،٥٧٣,٠ x تكالیف حافز االثابة

٧،٧٠٦,٩٧،٣٩٠,٩٧،١٨٤,٧٧،١٣٧,٢٧،١٨٣,٤ xحوافز العاملین بالكادر العام

١٦،٢٦٠,٠١٥،٨٤٠,٣١٧،١٨٢,٩١٧،٦٣٠,١١٥،١٠٦,٥ xحوافز العاملین بالكادرات الخاصة

٢،١٧٩,٦٢،١٠٤,٦٢،٠٣٩,٥١،٩٩٥,١١،٩١٢,٢ xالحافز المالى االضافى

٢,٦٢,٧١,١٦,٨٢,٢ xحوافز العلمیین

فعليات موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٧) املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه
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x١،٦٧٨,٢١،٧٣٤,٧١،٥٧٨,١١،٥٠٨,٢١،٥٧٤,٢ حافز جذب العمالة

١١٦,٥١٠٢,٨٨٢,٠٦٩,٤٦٠,٥ x حافز تمیز ( ماجستیر و دكتوراه )

٧٥٢,٧٧٨٩,٢٧٩٥,٤٦٩٨,٦٩٤٠,٤ x مكافات التدریس
٥٠٦,٨٥١٧,١٤٥٠,٨٤٦٥,٨٤٩٨,٧ x مكافات الریادة العلمیة و االجتماعیة

٥٩٨,٤٥٧٦,٧٥٣٣,٤٥٢٦,٥٥٦٤,٤ x مكافات البحوث االكادیمیة و التطبیقیة
٦٢٠,٠٥٨٤,١٥٤١,١٥٤٠,٩٥٨٠,١ x مكافات االشراف على الرسائل العلمیة

١٣،٣١٩,٨١٣،٩٤٩,٠١١،١٦٩,٥١١،٢٦٣,١١٣،٢٧٧,١ x مكافات االمتحانات
٤٠٠,٤٣٤٩,٣٢٦٨,٣٢٧٦,٤٣٠٨,٣ x مكافات التصحیح

٤١٦,٠٣٧٩,٨٣٣٨,٨٢٨٦,٧٢٥٢,٥ x مكافات حضور جلسات و لجان
٠,٠٠,٠٠,٠٢,٠٠,٠ x مكافات طوارئ للعسكرین

١٥٩,٦١٤٤,٩٧٤,٨٦٨,٣٥٩,٥ x مكافات التدریب
٠,٢٠,٢٠,١٠,١٠,١ x مكافات محو االمیة

 x مكافات ساعات البحث الزائدة عن 
٣٤,٧٣٦,١٣٠,٦٣٠,٤٣١,٨النصاب

٧،٧٥٥,٣٦،٦٦٣,٣٩،١٩٦,١٦،٥٣٧,٩٤،٨٩٥,٠ x مكافات اخرى
١،٩١٢,٥١،٩٤٥,٣١،٦٢٨,٧١،٨٧٦,٨١،٤٧٦,٥ x تكالیف حافز اثابة اضافى

٢،٦٨٥,٩٢،٩١٣,٩٢،٥٨٠,٢٢،٨٠٥,٣٢،٩٧٨,٣ x حوافز االداء للمعلمین
٢،٢٤١,٠١،٦٥٠,٤١،٦١٢,٠١،٥٩٣,٧١،٣٠٥,٢ x حافز جودة

x٩٦,١٨٧,٩٨٠,٢٦٥,٧٥٨,٩ مكافات المستشارین
×الحافز التعویضى لتطبیق القانون رقم 

١٨١،٤٨٤,٧١،٥٦٣,٦١،٢٥١,٠١،٣٧١,٦١،٤١٤,٨ لسنة ٢٠١٥
x٨٦,٨٨٣,٤٩٠,٦٤٢,٤٠,٠ حافز المیكنة وتحدیث البیانات

x٧،٩٩٥,٩٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ حافز اضافى
x٤،٥٢٣,١٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ حافز تكمیلى للحد األدنى

X١،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ حافز تطویر التعلیم قبل الجامعى
٣٢،٦٥٨,١٣١،٠٧٦,١٢٩،٧٨٠,٢٢٧،٢٨٣,٠٢٧،١٧٣,٥* بدالت نوعية

٦,٦٦,١٣,٦٣,٨٤,٠ x بدل تمثیل الوظائف العلیا
٤٩,٣٥٢,٤٣١,١٣٤,٦١٥,٩ x بدل تمثیل لموظفین بالخارج

٢,٩٠,١١,٠٠,١٠,١ x بدل تمثیل لموظفین فنیین
٧٨,٧٨٧,١٦٢,٥٦٣,٣٦٤,٩ x بدل طبیعة عمل لالطباء

٠,١٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ x بدل تسجیل االطباء المقیمین
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 x بدل حرمان للصیادلة و الحكیمات و 
المولدات والممرضات والزائرات 

الصحیات و المفتشات
٦٩,١٦٣,٦٥٢,٧٥٠,٧٤٨,٩

٢٠٠,٥٢٠١,٥١٦٣,٦١٦٦,٢١٦٨,٨ x بدل عدوى ووقایة من االشعة

٨,١٨,٦٥,٤١٠,٤٦,٧ x بدل تفرغ للمھندسین

٢,٠٢,٠١,٤١,٣١,٧ x بدل تفرغ للمحامین
٠,٤٠,٤٠,٣٠,٣٠,٣ x بدل تفرغ لموظفین فنیین

٤٠,٣٤٥,٢٣٢,٦٣٥,٨٣٨,١ x بدل تفرغ للمھندسین الزراعیین

٥,٠٥,٢٣,٦٣,٧٤,١ x بدل تفرغ لالطباء البیطرین

٤,٤٤,٦٢,٤٢,٣٢,٣ x بدل تفرغ للتجاریین

٢٣٠,٢٢٠٠,٨٢١٨,٤٢٠٦,٥١٤٠,٠ x بدالت عسكریة

٤٥٢,٩٤٠٨,٠٤٨٥,١٣٧٩,٦٤٣٨,٠ x بدل طبیعة عمل

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٤ x بدل تفتیش

١,١١,٠١,٠١,١٠,٩ x بدل امتیاز

١,٧١,٥١,٨١,٥١,٣ x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم
 x بدل صیارف و تحصیل و بدل عجز 

٣,١٣,٦٢,١١,٩٢,٢للصیارف

١،٦١٠,٣١،٥٩٥,٠١،٧١٨,٥١،٧٨٧,٦١،٢٧٦,٧ x بدل خطر

٠,٣٠,٣٠,٠٠,٠٠,٠ x بدل سماعة للتلیفون و الالسلكى

٢,٠٢,٠١,٢١,٦١,٦ x بدل قیادة
٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,١ x بدل صناعة

٢,٤١,٧١,٥١,٦٣,٦ x بدالت مھنیة وفنیة اخرى

٤٣٣,٧٤٣٥,٠٣٧١,٧٣٦٣,٩٣٥٩,٣ x بدل اقامة بالجھات النائیة
٤٠,٠٣٨,٥٥٠,٥٣٩,١٤٥,٣ x بدل سودان
٢,١٢,٤١,٦١,٤١,٨ x بدل اغتراب

٤٤,٧٤٤,٨٤٧,١٤٦,٧٢٦,٩ x بدل سكن فى الداخل و الخارج
٠,٣٠,٣٠,١٠,١٢,٢ x بدل ماجستیر ودكتوراه

٠,٤٠,٤٠,٠٠,٩٠,٠ x بدل بحث
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٠,٣٠,٤٠,٠٠,٠٠,٠ x بدل استقبال و ضیافة

١,٧١,٧٠,١٠,٠٠,٨ x بدل مراسلة

٤٠٧,٧٣٩٤,٥٢٩٢,٠٣٠٧,٦٢٣٠,٩ x بدل أغذیة

٢,٠٢,١٠,٣٠,٨٦,٣ x بدل مالبس
 x بدل انتقال نقدى ثابت ونظیر عدم 

٢٥,٥١٩,٤٢١,٦٢٥,٨١٠,٧تخصیص سیارات ركوب حكومیة

٠,١٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ x بدل قضاء

٢،٨٥٥,٥٢،٧٨٦,٩٢،٧٦٨,٢٢،٧١٧,٢٢،٦٨٢,٢ x بدل جامعة
 x بدل یخص العالقات الثقافیة والتعاون 

١٣٦,٤١٢٩,٤١٧٥,٥١٩٣,٦١٩٢,٠الخارجى

٠,٦٠,٦٠,٣٠,٣٠,٤ x بدل تفرغ فنانین تشكیلین

٣،٨٢٨,٨٤،٠٥٦,٥٣،٦٩٨,٠٣،٨٦٥,١٤،٠٣١,٢ x بدل معلم ( تدریس )

١١،١١١,١١١،١٢٠,٥١٠،٩٩٣,٦١٠،٨٩٠,٤١١،١٠٧,٠ x بدل اعتماد ( معلمین )

٥،٩٨٨,١٦،٦٤٤,٣٥،٩٩٥,٥٣،٥٦١,٩٣،٨١٧,٨ x بدالت مختلفة أخرى

x٥،٠٠٧,١٢،٧٠٧,٧٢،٥٧٤,٣٢،٥١٤,٠٢،٤٣٨,١ بدل مھن طبیة

x٠,٦٠,١٠,٠٠,٠٠,٠ بدل تمثیل إضافى

١٢،٨٨٨,٣١٢،٧٦٣,٤١٢،١٠٥,٦١١،٤٥٤,٢١٢،٨١٥,٧*  مزايــــا نقـــديــة

١٢٣,٣١٢٥,١١٠٧,٤١١١,٦١١١,٦ x عالوة اجتماعــیة
١١٩,٥١٢١,٢١٠٣,٣١١٠,٨١١٥,٢ x عالوة اجتماعیة اضافیة

 x تكالیف تعویض العامالت بما یعادل 
٢٥٨,١٥,٦٧,٣٤,٦٤,٢% من المرتب الشھرى

٣،١٢٤,٧٣،٤٩٥,٥٢،٧٠٥,٤٣،٦٥٦,٧٥،٨٧٩,٤ x العالوة الخاصة
٣٥٠,٩٣٥٧,٤٣٠٦,٤٣٢٠,١٣٢٩,٠ x المنحة الشھریة

٣٩,٦٢٥,٧٣٤,٧١٩,٠١٨,١ x مزایا نقدیة أخرى
١٨٦,٩١٨٨,٤١٥٠,٥١٢٩,٨٢٤٠,٦ x عالوة الحد األدنى

٦،٠٧٥,٠٦،١٧٣,٤٥،٩٨٥,٤٦،٠٧٤,٨٦،١١٧,٦ x عالوة األعباء الوظیفیة للمعلمین
x تكالیف المقابل النقدى لرصید االجازات 

٢،٨٦٠,٢٢،٢٧١,١٢،٧٠٥,٢١،٠٢٦,٨٠,٠االعتیادیة
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٨،٠٠٧,٨٧،٠١١,٢٦،٩٣٦,٤٥،٨٠٥,٣٤،٣٧٣,٠* المزايــا العينيــة

x٤،٢١٩,٥٣،٤٤٥,٧٣،٩٧١,٣٢،٩٧٨,٠٢،٠٨٧,٩ أغذیة للعاملین

x١،٢٦١,٧١،٢١٩,٢١،١٧٥,٩١،٠٧٤,٢٩٦١,٦ مالبس للعاملین

x٢،٣٦٤,٦٢،١٨٩,١١،٦٥٣,٢١،٦٧٩,١١،٢٤٠,٤ عالج طبى للعاملین

x١٢١,٣١١٦,٣٨٥,١٤٨,٣٤١,٢ خدمات اجتماعیة وریاضیة للعاملین

x٤٠,٧٤٠,٩٥٠,٩٢٥,٧٤١,٩  اخـــرى

٣٦،٧١٦,١٣٢،٤٤٥,٨٣٠،٥٢٠,٢٢٦،٧٤١,٩٢٣،١٨٣,٧= المزايا التأمينية
* حصة الحكومة فى صندوق التأمين 

٢٩،١٧٥,٨٢٥،٩٧١,٢٢٤،٥٨٦,٧٢١،٦١٢,٩١٩،٧١٨,٩االجتماعى للحكومة

x٢٧،١٦٧,٥٢٤،٣٢٩,٧٢٣،٠٦٨,٨٢٠،٣٥٢,٤١٨،٧٢٦,٥ التأمین ضد الشیخوخة والعجز والوفاة
x حصة الحكومة فى اشتراكات نظام 

١،٣٩٦,٨١،١٥٣,٣٩٦٧,٧٨٣٨,٤٦٧٤,٦المكافات
x تكالیف مساھمة الحكومة فى التأمین 
٦١١,٥٤٨٨,٢٥٥٠,٢٤٢٢,٢٣١٧,٨على العامالت فى اجازة لرعایة أطفالھن

٧،٥٤٠,٣٦،٤٧٤,٦٥،٩٣٣,٥٥،١٢٩,٠٣،٤٦٤,٨* مزايا تأمينية أخرى

x٥،٣٢١,٤٤،٦٢٩,٤٤،٣١٢,٤٣،٦١٦,٠٢،١٠٠,٨ التأمین ضد المرض

x٢،٠٨٨,٦١،٨٤٥,٢١،٦٢١,١١،٥١٣,٠١،٣٦٤,٠ التأمین ضد اصابة العمل
x التأمین ضد المرض (تأمین صحي 

٨٩,٧٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠شامل)
x التأمین ضد إصابة العمل (تأمین صحي 

٤٠,٥٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠شامل)

٤٧،٢٣٩,٥٤٠،٥٤٤,٧١٧،٩٧٨,٧١٧،٩٥٢,٤٢١،٠٨٣,٥= االجوراالجمالية واالحتياطيات العامة

٢١،٩٦١,٥١٩،٣٤٤,٧١٧،٩٧٨,٧١٧،٩٥٢,٤٢١،٠٨٣,٥* االجور االجمالية

x أجور اجمالیــة مدرجة بموازنات 
٢١،٩٦١,٥١٩،٣٤٤,٧١٧،٩٦٠,٣١٧،٦٧٤,٦١٨،٠٧٧,٥الجھات

x اعتمادات االجور للحسابات والصنادیق 
٠,٠٠,٠١٨,٤٢٧٧,٨٣،٠٠٦,٠الخاصة

٢٥،٢٧٨,٠٢١،٢٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠* االمتطلبات اإلضافية لالجور

x٢٥،٢٧٨,٠٢١،٢٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠  احتیاطیات عامة لالجور
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٢١٠٠،٢٠٠,٠٧٤،٩٢٢,٨٦٢،٣٦٥,٤٥٣،٠٨٨,١٤٢،٤٤٩,٩- شراء السلع والخدمات

٥٢،٨٣٣,٨٣٩،٧٨٦,٧٣٤،٠٥٠,١٢٨،٣٩٥,٧٢١،٦٧٧,٣=  الســـلع
٢٧،٠٢١,٢٢٣،٢٥٢,٥١٩،٨٥٦,٩١٥،٨٧٤,٥١٢،٦٢٣,٠* المواد الخام
x١٠،٩٨٥,٦٩،١١٣,٤٨،٢١٢,٥٧،٠٥٩,٠٤،٣١٤,١ االدویة
x٥،٣١٦,٧٤،٤٩٠,٧٣،٣٤٠,٣٢،٢٦٤,٦٢،٠٧٧,٠ االغذیة

x١٠،٧١٨,٩٩،٦٤٨,٤٨،٣٠٤,١٦،٥٥٠,٨٦،٢٣١,٩ مواد خام أخرى
٤،٧٤٧,٢٣،٦٦١,٨٢،٤٦٠,٩٢،٥٩٣,٠١،٥١٢,١* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل

x٠,٢٠,٤٠,٠٠,٠٠,٠ فحومات
x٢،٢٩٩,٦١،٧٥٥,٢١،٧٥٧,٧١،٣٥٣,٠٧١٤,٧ مواد بترولیة وغاز

x٢٩٥,٦٢٨٦,٣١٦٨,٠١٥٩,٣١٠٨,٥ مواد تزییت و تشحیم
x٢،١٥١,٧١،٦١٩,٨٥٣٥,٢١،٠٨٠,٧٦٨٨,٩ كھرباء

٦٠٨,٣٥١٤,٣٣٩٧,٢٣١١,٦١٥٧,٠* وقود وزيوت لسيارات الركوب
x٥١٢,٣٤٢٣,٣٣٥٢,٩٢٦٩,٦١٢٥,٣ مواد بترولیة وغاز

x٩٦,٠٩٠,٩٤٤,٣٤٢,٠٣١,٧ مواد تزییت و تشحیم
٢،٨٥٣,٦٢،٦٢٤,٦٢،٣٠٩,١١،٨٤٧,٨١،٠٠٣,٠* قطع غيار ومهمات

x١،٥٣١,٣١،٣٩٥,٣١،٠٢٩,٧٨٧٨,٧٤٥٦,٦ قطع غیار و مواد للصیانة
x١،٣٢٢,٣١،٢٢٩,٣١،٢٧٩,٤٩٦٩,١٥٤٦,٤ مواد و مھمات متنوعة

٢٥,٦١٤,٤١٤,٧١٠,٠٦,٧* مواد تعبئة وتغليف
x٢٥,٢١٣,٠١٤,٥٨,٣٦,٦ مواد مستھلكة
x٠,٣١,٤٠,٢١,٧٠,١ مواد متداولة
١،١٣٨,٢١،٠٥٦,٦٩٤٣,٨٨٠٤,٧٥٠٢,٠* ادوات كتابية وكتب

x٣٧٠,٨٣٥٣,٢٢٨٥,٠٢٦١,٨١٧٥,١ ادوات كتابیة ومكتبیة
x٩٧,٦٨٥,٥٦١,٨٥١,٩٣٨,١ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات

x٦٨,٣٦٢,٢٤٥,١٤٦,١٣٤,٢ كراسات ودفاتر
x٦٠١,٥٥٥٥,٧٥٥١,٩٤٤٤,٨٢٥٤,٦ مطبوعات اخرى

١٤،١٧٥,٨٦،٩٩٢,٠٦،١٦٣,٩٥،٢١٤,٦٤،٥٠٢,١* مياه وانارة
x٢،٠٨٨,٢٨٨٢,٧١،٣٥٢,٦١،١٤٨,٩٧٧٨,١ میــاه
x١٢،٠٨٧,٦٦،١٠٩,٣٤،٨١١,٣٤،٠٦٥,٦٣،٧٢٤,٠ انــارة

١،٨٨٥,٣١،٤٢٤,٤١،٧٧٤,٣١،٧٣٣,٩١،٣٦٧,١* مستلزمات سلعية متنوعة

موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات

x مستلزمات تعلیمیة ومعینات سمعیة 
٩٦,٦٨١,٠٦٩,٤٤٤,٧٤٨,٢وبصریة

x٨,٨٧,١٢,٨٣,٢٢,٠ مستلزمات تنظیم الحدائق
x٢٢,١٢٠,٥١٨,٠١٢,٣٨,١ مستلزمات تصویر

x١,٢١,١٠,١٠,٨٠,١ مستلزمات موسیقى
x١٤,٢١٠,٣٥,٥٣,٥٢,٩ مستلزمات العاب ریاضیة
x١،٧٤٢,٣١،٣٠٤,٤١،٦٧٨,٥١،٦٦٩,٥١،٣٠٥,٨ مستلزمات سلعیة متنوعة

٣٧٨,٧٢٤٦,٢١٢٩,٣٥,٧٤,٣*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع
x٣٧٨,٧٢٤٦,٢١٢٩,٣٥,٧٤,٣ محلیة

٤١،٥٨٨,٧٣١،٢١١,٩٢٦،٨٩٣,٤٢٢،٦٢٣,٦١٦،٧١٩,١=  الخدمات
١٤،١٣٤,٢١٢،٠٢٧,٧٨،٠٤٤,٧٧،٤٢٥,٥٥،٧٨٥,١* نفقات الصيانة

x٩٠٦,٨٧٦٨,٧٨٩٣,٠٦٢٢,٤٥١٦,٧ صیانة و تطھیر لوسائل الرى و الصرف
x صیانة و ترمیم مبانى انشاءات واعمال 

٥،٦٠٧,٥٣،٦٩٣,٦١،٨٢٨,٠١،٧٤٦,٢١،٣٢٥,٢صغیرة المبانى
x٢٥٧,٧٢٢٦,٠١٨٣,٣١٥٢,٥١٥١,٢ صیانة مرافق و شبكات

x٢،٩٦٧,٣٢،٤٨٨,٤٢،٠٦٤,٢٢،٣١٠,٠٢،٠١٣,١ صیانة طرق و جسور و كبارى
x٢،٧٣٠,٦٣،٥٢٠,٢١،٨١٨,٣١،٥٠٦,١١،١٣٧,٧ صیانة اآلت و معدات

x١،٣٠٩,٠١،٠٢٠,٨٩٦٨,٧٧٩٩,٩٥٤٢,٨ صیانة وسائل نقل واتصاالت
x٧٤,٨٦٤,٨٣٨,١٤٠,٧٢٤,٦ صیانة اثاث و معدات مكتبیة ومكاتب

x١٥٤,٢١٢٠,٢٦٨,٧٦٣,٣٣٨,٠ صیانة الحاسبات واالجھزة االلكترونیة
x١٢٦,٤١٢٤,٩١٨٢,٤١٨٤,٤٣٥,٨ اخرى

١،١٧٠,٨١،١٤٣,٧٤٣٤,٥٣٢٠,٣٦٧٦,٨* نشر واعالن ودعاية واستقبال
x١٠٠,٩٩٠,٣١٢٣,١٦١,١٦٣,٣ نفقات نشر واعالن

x٩٢٧,٨٩٢٦,٨١٦٧,٥١٤٨,٥٥٥١,٥ نفقات دعایة
x٥٤,٠٣٩,١٣٤,٧١٩,٥١٤,٢ نفقات الحفالت و االستقباالت

x نفقات الزیارات الدولیة واالشتراك فى 
٥٤,٩٥٦,٢٨١,٤٦٥,٧٤٠,٤المؤتمرات الدولیة

x٨,٢٥,٣١٢,٧٣,٥٠,٨ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلیة
x١٧,٨١٦,٨١٠,٧١٥,٠٦,٦ نفقات الشئون والعالقات العامة

x٧,٢٩,٣٤,٤٧,٠٠,٠ اخرى
٣،٧٤٦,١٣،٤٧٢,٦٣،٠٩٧,١٢،٩٧٥,٦١،٥٧٧,٩* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات

x٣،٦٦٨,٢٣،٤١٤,٧٣،٠٥٩,٤٢،٩٣٤,٢١،٥٤٦,٧ نفقات طبع
x١٩,٥١٩,٣٩,٢٩,٧١٧,٠ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوریات

x٨,٨٨,٨٤,٢٤,٤٣,٢ شراء حقوق المؤلفین
x١,٧١,٥٠,٩١,١٠,٨ نفقات تشجیع التألیف والمؤلفین

x اصداركتب ومجالت ونشرات وثقافیة 
٣٦,٠٢٦,٥٢١,٨١٥,٩١٠,٢وعلمیة
x١٢,٠١,٩١,٦١٠,٣٠,٠ اخرى

٤،٦٦٠,٢٤،٠٣١,٠٣،٧٠١,٤٣،١٨٢,٧٣،٠٢٥,٤* نقل وانتقاالت عامة
x١٠,٧١٠,٩٨,٤٣,٧١,٧ نقل مھمات بالسكة الحدید

x انتقاالت عامة للعاملین و غیر العاملین 
١٣٨,٧١٢٧,٦٩٠,١٦٤,٦٥٦,٥بالسكك الحدیدیة

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى 
٦٩٣,٧٥٨١,٨٥٠٥,٢٤٣٣,٤٣٥١,٣للسفر بالداخل

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى 
٢٩٢,٠٢٧٠,٥٢١٩,٢٢٠٢,٧١٥٥,٩للسفر بالخارج

x تكالیف نقل وانتقاالت وبدل انتقال 
١٢,٤١٢,٦٩,٦١٢,٤٧,٥للمعارین بالخارج

x٤٥٠,٩٣٣٧,٢٢٦٠,٠٢٥٣,٨٢٤٢,٢ بدل انتقال للسفر بالداخل
x٣٩٨,٥١٢٧,٩١٢٤,١٩٩,٠٨٣,٩ بدل انتقال للسفر بالخارج

x٢،٦٥٢,٤٢،٥٥٣,٤٢،٤٦٩,٦٢،١٠٣,٨٢،١١٨,٥ المقابل النقدى للعاملین بالمناطق النائیة
x١٠,٨٩,٣١٥,٢٩,٢٧,٩ اخرى

٦٤٢,٦٦١٧,٤٣٥٦,٣٣٢٣,٠٢٦٧,٣* البريد واإلتصاالت
x١٥٢,٤١٤٩,٣١٠٠,٧١٢٤,٨٨٧,٩ برید

x٢٨٤,٦٢٧٩,١١٤٦,١١١٩,٣١٣١,٩ تلیفون
x٠,٤٠,٦٠,١٠,١٠,٠ تلغراف

x١,٧٢,١٠,٨١,٦٢,٢ اشتراك تیكر
x١,٢١,٦٠,٥٠,٧١,٠ تلكس و فاكس
x١٩٦,٠١٧٨,٢١٠٢,٩٧٤,٧٤٣,٦  شبكة االنترنت

x٦,٤٦,٦٥,٢١,٩٠,٧ اخرى
١،١٦٦,٣٩٩٩,٧١،٠٢٢,٠٦٦٧,٠٥٧٠,٢* ايجـــار

x ایجار أراضـى ومبــانى ومخازن 
٧٩٤,١٦٨٦,١٦٨١,٣٣٩٦,٥٤٤٢,٢وجراجات  وغیرھا
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات

x٦١,٩٤١,٨١٠١,٣٧٣,١٢٢,٨ ایجاراآلت احصائیة وحاسبات

x٤٣,٤٤٧,٦٣٠,٠٣٤,٥٨,٩ ایجاراآلت وماكینات ومعدات

x٢١,٢١٧,١٢٢,٠١٣,٣٩,٧ ایجارخیام وكراسى

x٢٤٥,٦٢٠٧,١١٨٧,٤١٤٩,٤٨٦,٦ ایجاروسائل نقل

١٤٥,١٤٩,٧٢٣٢,٩١٥١,١٤٧,٤* نفقات اقامة المعارض  والمؤتمرات

x١٣٣,٧٤٢,٢٢٢٥,٨١١٧,٣٣٣,٩ فى الداخل

x١١,٤٧,٦٧,١٣٣,٨١٣,٥  فى الخارج
١٥٠,١١٥٢,٣١٦٢,٦٢٢٢,٧٢١٦,٧* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون الخارجى

x تكالیف تبادل البعثات والوفود مع 
الحكومات الجنبیة وتنفیذ المعاھدات 

الثقافیة
١١١,٢١٠١,٠١٠٣,٢٦٨,٠٦٠,٨

x تكالیف المكاتب و المراكز الثقافیة و 
٣٧,٢٥٠,٦٥٩,٢١٠٠,٤١٥٥,٤مكاتب البعثات

x١,٧٠,٧٠,٢٥٤,٣٠,٥ أخرى

٢،١٢٨,٥١،٢٤٥,٩٣١٨,٠٢٧٥,١١٥٦,٢* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين

x١،٩٣٣,٦١،١٢٠,٠١٢٠,٣٤٩,٦١٠٥,٥ خدمات ابحاث وتجارب

x١٩٤,٩١٢٥,٩١٩٧,٧٢٢٥,٥٥٠,٧ تكالیف البرامج التدریبیة

١٣،٦٤٤,٩٧،٤٧١,٧٩،٥٢٣,٩٧،٠٨٠,٧٤،٣٩٦,١* نفقات خدمية متنوعة

x٤٠٥,٦٣٠٠,١٢٦١,٤٢٣٧,٣٩٣,٤ نفقات تأمین و عمولة

x٤٥,٤٤٦,٣٤٦,٨٣٥,١٢٢,٠ نفقات األعیاد و المواسم

x٣٢٤,٩٣٢١,٣٢٦٩,١٨١٨,٦١٧١,٥ نفقات تنفیذ األحكام القضائیة

x٣,٣٢,٩٢,١٢,٥٢,١ نفقات رسوم القید بنقابة المحامین

x٤٠١,٦٠,٦١٠٥,٠٤١,٠٣٢,٥ نفقات لجان تحكیم
x نفقات تشغیل لدى الغیر و مقاولى 

٥١,٢٤٦,٨٤١,٧٢٩,٥٣١,٩الباطن

x٧١,٣٦٨,٢١٣٣,٣٩١,٥٨٢,١ نفقات سریة وذات طبیعة خاصة

- ٤٢ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات

x٤،٥٢٤,٣٣،١٥٦,٠٤،٨٣٤,٦٢،٥٠٥,٢١،٤٠٠,٥ اخرى متنوعة

x٥٠٨,٠٣٧٥,٥١٥١,٩١٦٩,٣١٢٠,٧ نفقات خدمات الصرف الصحي

x٤،٣١٤,٧١،٥٣٦,٣٢،١٢٥,٦١،٦٧٦,٦١،٠٦٦,٤ نفقات النظافة

x١،٨٧٩,٤٥١٣,٥٤١٥,٥٣١٣,٦٢٥٢,٥ نفقات األمن والحراسة

x١،١١٥,٣١،١٠٤,٢١،١٣٦,٩١،١٦٠,٤١،١٢٠,٥ نفقات مقابل الخدمات االعالمیة
= شراء السلع والخدمات االجمالية واالحتياطيات 

٥،٧٧٧,٥٣،٩٢٤,٢١،٤٢١,٩٢،٠٦٨,٨٤،٠٥٣,٥العامة

٨٥٣,٢٦٢٤,٢١،٤٢١,٩٢،٠٦٨,٨٤،٠٥٣,٥* شراء السلع والخدمات  االجمالية

x شراء سلع وخدمات اجمالیــة مدرجة 
٨٥٣,٢٦٢٤,٢١،٣٦٢,٣١،١٣٣,٧٨٣٣,٧بموازنات الجھات

x اعتمادات شراء السلع والخدمات 
٠,٠٠,٠٥٩,٦٩٣٥,١٣،٢١٩,٨للحسابات والصنادیق الخاصة

٤،٩٢٤,٣٣،٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠* المتطلبات االضافية لشراء السلع والخدمات

x  احتیاطیات عامة لشراء السلع 
٤،٩٢٤,٣٣،٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠والخدمات

- ٤٣ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٣٥٦٦،٠٠٠,٠٥٦٩،١٣٤,٧٥٣٣،٠٤٤,٥٤٣٧،٤٤٨,٢٣١٦،٦٠١,٥- الفوائد

٤٨،٧٧١,٠٤٤،٧٠٤,١٣٥،٢٠٩,٠٢٢،١٩٨,٩٩،٥٩٨,٧=  فوائد خارجية

٤٨،٧٧١,٠٤٤،٧٠٤,١٣٥،٢٠٩,٠٢٢،١٩٨,٩٩،٥٩٨,٧* فوائد خارجية (لغير المقيمين)
x٤٨،٤١٩,٣٤٤،٣٧٤,١٣٥،١٣٦,٨٢٢،١٠٣,٦٩،٤٢٥,٩ فوائد الدین العام الخارجى

x٣٥١,٧٣٢٩,٩٧٢,٢٩٥,٢١٧٢,٨ فوائد خارجیة تسددھا الجھات
٥١٧،٢٢٩,٠٥٢٤،٤٣٠,٧٤٩٧،٨٣٥,٥٤١٥،٢٤٩,٤٣٠٦،٧٩٣,٠=  فوائد محلية (المقيمين)

٥١٤،٤٠٦,٥٤٨٨،٩٣٣,٧٤٥٥،١٩٠,٢٣٩١،٦٧٠,٩٢٧٥،٩٨٨,٠* بخالف وحدات الحكومة العامة

x٧٠،٧٠٣,٢٩٦،٧٢٩,٦١١٨،٤١٠,٥١٠٩،٧٧٨,١٥٨،١٩٣,١ فوائد سندات البنك المركزى
x فوائد السندات الدوالریة بالعجز فى 

٥،٨٨٢,١٢،٢٨٥,٩٢،٢٩١,٨٣،٤٥١,٧١،٩٨٠,٢مركز العمالت األجنبیة
x٢١٥،٧٨٦,٨٢٣٥،٦٥٦,٥٢٠٨،٢٣٢,٨١٦٤،٣١٥,٩٩٠،٩٧٥,١ فوائد األذون على الخزانة العامة
x٢٠٦،٧٢١,٧١٢٩،١٥٦,١١١٢،٨٨٩,٠١١٠،١٣٩,٨١٠٧،٨٠٥,٥ فوائد سندات الخزانة المصریة

x٥،٠٠٠,٠٧،٥٥٠,٠٧،٤٤٤,٢٣،٥٦٣,٧١٦،٥٣٢,٤ فوائد التغطیة المؤقتة للرصید المدین
x فوائد سندات العجز االكتوارى 

٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠لصندوقى التأمینات
x٨٦,٣١٠٠,٠٨٠,٨٧٧,٥٧٤,٨ فوائد الـ ٥% سندات حكومیة

x فوائد السندات المتوقع إصدارھا لصالح 
٠,٠٢،٢٨٨,٥٠,٠٠,٠٠,٠صندوقى التأمین

x٠,٠٠,٠٠,٠٥,٢٢٩,٢ فوائد أرصدة االموال المساندة
x١٠،٢٢٦,٣١٥،٠٠٧,١٥،٦٨١,١١٧٩,١٢٣٧,٧ أخرى

٢،٨٢٢,٦٣٥،٤٩٧,٠٤٢،٦٤٥,٣٢٣،٥٧٨,٥٣٠،٨٠٥,٠* لوحدات الحكومة العامة
x٠,٠٣٣،١٧٩,١٤٠،٨٧٢,٤٢٢،٣٢٣,٨٢٨،١٦٤,٤ فوائد قروض تمویل االستثمارات

x للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض 
٢،٦٧٠,٧٢،١٥٢,٦١،٦٠٥,٣١،٠٧٨,٢٤٢٤,٤الخارجیة والمعاد اقراضھا من الخزانة )

x١٥١,٩١٦٥,٣١٦٧,٦١٧٦,٥٢،٢١٦,٢ لجھات اخرى (شاملة المحلیات)
٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٢٠٩,٨= الفوائد االجمالية واالحتياطيات العامة

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٢٠٩,٨* الفوائد االجمالية
x اعتمادات الفوائد للحسابات والصنادیق 

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٢٠٩,٨الخاصة

موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (٩) املصروفات
الباب الثالث الفوائد
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦
باملليون جنيه

فعليات

- ٤٤ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٤٣٢٦،٢٧٩,٧٣٢٧،٦٩٩,١٢٨٧،٤٦١,٤٣٢٩،٣٧٩,٢٢٧٦،٧١٨,٨- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١٤٠،٦٨٠,٢١٧١،٧٦٩,٦٢٠٣،٦٥٦,٩٢٤٣،٥٨٦,٦٢٠٢،٥٥٩,١=  الدعم
١٣٤،٦٢٠,٢١٦٦،٤٦٩,٦٢٠٢،١٧٨,١٢٤٢،٤٦٢,١٢٠١،٤٩٠,٧* لمؤسسات غيرمالية

x٨٤،٤٨٧,٠٨٩،٠٠٠,٠٨٧،٠٠٠,٠٨٠،٥٠٠,٠٤٧،٥٣٤,٨ دعم السلع التموینیة
x٢٨،١٩٣,٠٥٢،٩٦٣,١٨٤،٧٣٢,٠١٢٠،٨٠٣,٣١١٥،٠٠٠,٠ دعم المواد البترولیة

x٧،٠٠٠,٠٦،٠٠٠,٠٣،٦٥٦,٧٢،٣٠٤,٦٣،٣٠٠,٥ دعم تنشیط الصـــادرات
x٦٦٤,٥٥٦٤,٥٥٧٤,٦٧٣٣,٢٤١,١ دعم المزارعین
x٠,٠٤،٠٠٠,٠١٦،٠٠٠,٠٢٨،٥٨٥,٠٢٧،٥٨٩,٦ دعم الكھرباء

x١،٨٠٠,٠١،٨٥٠,٠١،٨٥٠,٠١،٨٠٣,٥١،٧٥١,٥ دعم نقل الركاب
x٣،٥٩٩,٧٣،٥٩٦,٠٢،١٢٣,٤١،٥١١,٣١،١٤٥,٠ التأمین الصحى واالدویة

x٠,٠٠,٠٠,٠١،١٧٢,٠٦٤٠,٠ دعم االنتاج الصناعى
x٢٥٠,٠٢٠٠,٠٠,٠٢٠٠,٠٠,٠ دعم تنمیة الصعید

x٨،٦٢٦,٠٨،٢٩٥,٩٦،٢٤١,٤٤،٨٤٩,٢٤،٤٨٨,٢ أخـــــــرى
٦،٠٦٠,٠٥،٣٠٠,٠١،٤٧٨,٨١،١٢٤,٥١،٠٦٨,٤* لمؤسسات مالية

x٣٦٠,٠٤٠٠,٠١٢٨,٩١٢٤,٤٨٥,٤ دعم فائدة القروض المیسرة
x دعم اسكان ( محدودى الدخل/ اجتماعى 

(٥،٧٠٠,٠٣،٩٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠
x٠,٠١،٠٠٠,٠١،٣٤٩,٩١،٠٠٠,١٩٨٣,٠ أخــــــــرى

١٧،٠٠٢,٩١٣،٧٩٤,٤٦،٧٣٧,٩٦،٧٢٢,٧٨،٩١٩,٣=  المنح
٢٧٤,٣٢٦٩,٣١٩٩,١٢٧٩,٨٢٧٨,٩* المنح للحكومات األجنبية

x٢٧٤,٣٢٦٩,٣١٩٩,١٢٧٩,٨٢٧٨,٩ جارى
٠,٢٠,٢٤,٦٢٨,٢٠,٢* منح للمنظمات الدولية

x٠,٢٠,٢٤,٦٢٨,٢٠,٢ جارى
١٦،٧٢٨,٤١٣،٥٢٤,٩٦،٥٣٤,٢٦،٤١٤,٧٨،٦٤٠,٢* منح لجهات الحكومة العامة

x١٦،٧٢١,٤١٣،٥١٨,١٦،٥٢٨,٢٦،٤٠٧,٦٤،٧٠٢,١ جارى
x٦,٩٦,٨٦,٠٧,١٣،٩٣٨,١ رأسمالى
١٥٨،٨٢٠,٤١٠٩،٦٠٧,٢٧٦،٠٠١,٧٧٧،٩٩٧,٢٦٤،١٩٤,٤=  مزايا اجتماعية

١٩،٢٠١,٠١٨،٧٦٤,٣١٧،٨٨٧,١١٧،٦٢٢,٢١٣،٠٩٢,٠* مزايا لألمان اإلجتماعى
x١٩،٠٠٠,٠١٨،٥٠٠,٠١٧،٥١٢,١١٧،٥٣٥,٤٧،٤٥٤,٠ معاش الضمان االجتماعى

x٧٠,٠٧٠,٠٥٢,٩٧,٩٧٠,٠ معاش الطفل
x٠,٠٠,٠٠,٠٣,٧١٢,٩ مزایا لألمان اإلجتماعى عینیة

x١٣١,٠١٩٤,٣٣٢٢,١٧٥,١٥،٥٥٥,١ أخرى
١٣٠،٠٠٨,٢٨٢،٢١٦,١٤٨،٥٧٧,٩٥٢،٥٥٣,٢٤٥،٢٣٥,٥* مساعدات إجتماعية

فعليات موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١٠) املصروفات
الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

- ٤٥ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
فعليات موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١٠) املصروفات
الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

x١٣٠،٠٠٠,٠٨٢،٢٠٠,٠٤٨،٥٠٠,٠٥٢،٥٠٠,٠٤٥،٢٣٥,٠ مساھمات فى صنادیق المعاشات
x٨,٢١٦,١٧٧,٩٥٣,٢٠,٥ مساعدات إجتماعیة عینیة

٩،٣٦٠,٠٨،٣٧٩,٦٩،٣٣٤,١٧،٦٠٢,٢٥،٦٨٧,١* نفقات خدمية لغير العاملين
x  نفقات عالج مواطنى جمھوریة مصر 

٧،٠٣٥,٠٦،٦٢١,٩٦،٨١٣,٨٥،٧٤٩,٨٤،٦٢٧,٢العربیة
x  نفقات نشاط ریاضى واجتماعى لغیر 

٣٩٤,٠٣٠٤,٣٣٦٢,٨٢٩٧,٨٢٣٧,١العاملین
x١٥٠,٢١٠٣,١١٣٥,٦١٠١,٥٥٥,٨  نفقات خدمات صحیة لغیر العاملین

x١،٦٧٩,١١،٢٦٥,٥١،٩٤٩,٠١،٣٩٢,٢٧٠٥,٣  مكافأت لغیر العاملین عن خدمات مؤداة
x١٠١,٦٨٤,٨٧٢,٩٦١,٠٦١,٧  جوائز وأوسمة

٢٥١,٣٢٤٧,٢٢٠٢,٦٢١٩,٦١٧٩,٨* مزايا إجتماعية للعاملين
x١٧٠,٣١٧١,٢١٢٥,٠١٣٩,٣١١٣,٠ نفقات دفن

x٠,١٠,١٠,٠٠,٠٠,٠ نفقات محو األمیة
x٢,١٠,٨١,٦٠,٢٠,٢  مزایا إجتماعیة للعاملین عینیة

x٧٨,٨٧٥,٢٧٦,٠٨٠,١٦٦,٦ أخرى
٩،٧٧٦,٢٣٢،٥٢٧,٩١،٠٦٤,٩١،٠٧٢,٧١،٠٤٦,٠= الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة

٣٧٩,٩٣٢٧,٩١،٠٦٤,٩١،٠٧٢,٧١،٠٤٦,٠* الدعم والمنح االجمالية
x الدعم والمنح االجمالیــة المدرجة 

٣٧٩,٩٣٢٧,٩١،٠٤٧,٥١،٠٤٠,٦٧٩٧,٤بموازنات الجھات
x اعتمادات الدعم والمنح للحسابات 

٠,٠٠,٠١٧,٤٣٢,١٢٤٨,٦والصنادیق الخاصة
٩،٣٩٦,٣٣٢،٢٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠* المتطلبات االضافية للدعم والمنح

x٩،٣٩٦,٣٣٢،٢٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ احتیاطیات عامة للدعم والمنح

- ٤٦ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٥١٠٥،٠٠٠,٠٩٠،٤٤٢,٢٧٧،٥٦٥,١٧٤،٧٥٨,٣٦١،٥١٦,٧- المصروفات االخرى

٢١،٩٧١,١١٧،٤٠٣,٨١٢،٤١٠,٦١٥،٦٩٩,٤٨،٤٨٣,٠=   جارية
٨،٣٤٥,٧٤،٣٣٨,٣٨٨٤,٤٧٢٥,١١٣٦,١* ضرائب ورسوم

٨٧,٣٨٦,٦١٧٥,٤٣٠٨,٩١٧,٣ x الضرائب الجمركیة
٤،٨٤٥,٤٤،١٤٣,٦٥٩٩,٧٣٤٧,٦٧٦,١ x الضریبة على القیمة المضافة

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ x رسوم تنمیة الموارد
٦٢,٦٦٣,٤٣٦,١٢٥,٤٢٣,١ x رسوم تراخیص السیارات

٧,٩٥,٦٣,٠٢,٩٢,٢ x رسوم فحص العینات
٣,٢٢,٩١,٨٢,٢١,٠ x ضرائب عقاریة
٠,٥٠,١٠,٠٠,٠٠,٠ x رسوم تسجیل

 x عموالت أو مصاریف نقل 
٠,١٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠الملكي

٣٨,٦٣٥,٩٦٨,٤٣٨,٠١٦,٤ x أخرى
٣،٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ x مقابل اإلعفاءات الضریبیة

١،٥١٦,١١،٥١٨,٣١،٥٢٦,٧٨٠١,٨٦٩١,٥* اشــتراكات
x٢,٠٣,٢١,٠٠,٩١,٣  فى ھیئات محلیة
x١،٥١٤,٢١،٥١٥,١١،٥٢٥,٧٨٠٠,٩٦٩٠,٢  فى ھیئات دولیة

١٢،١٠٩,٣١١،٥٤٧,٢٩،٩٩٩,٥١٤،١٧٢,٦٧،٦٥٥,٤*  متنوعة
x٢،٩٨١,٧٢،٣٧٤,٣١،٤٥٤,١٣،١٤٥,٤٩٠٨,٤ تعویضات وغرامات

x٠,٣٠,٤٠,٠٠,١٠,١ نفقات رأسمالیة متنوعة
x٥٠٦,٤٦٩٩,٨٤٢٠,٤١،٨٥٥,١٩٨٣,٤ فائض مرحل

x٨،٦٢٠,٩٨،٤٧٢,٨٨،١٢٥,٠٩،١٧٢,١٥،٧٦٣,٥ تحویالت جاریة وتخصیصیة أخرى
٨٣،٠٢٨,٩٧٣،٠٣٨,٣٦٥،١٥٤,٥٥٩،٠٥٨,٩٥٣،٠٣٣,٧= المصروفات االخرى االجمالية واالحتياطيات العامة

٧٨،٧٤١,٦٧٠،٠٣٨,٣٦٥،١٥٤,٥٥٩،٠٥٨,٩٥٣،٠٣٣,٧* المصروفات االخرى االجمالية
x٧٤،٤١٤,٠٦٦،٠١٣,٦٦١،٥٨١,٥٥٥،٠٠١,٨٤٨،٩٣٣,٩  ق ٠ م

x مصروفات أخرى اجمالیــة مدرجة 
٤،٣٢٧,٦٤،٠٢٤,٧٣،٥٧٣,٠٤،٠٥٧,١٣،٩٦٩,٧بموازنات الجھات

x اعتمادات المصروفات االخرى 
٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠١٣٠,١للحسابات والصنادیق الخاصة

٤،٢٨٧,٣٣،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠* المتطلبات االضافية للمصروفات االخرى
x٤،٢٨٧,٣٣،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠  احتیاطیات عامة للمصروفات االخرى

موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١١) املصروفات
الباب اخلامس املصروفات األخرى

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

فعليات
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٦٢٨٠،٦٩٨,٢٢١١،٢٤٥,٣١٤٣،٣٤٢,٤١٠٩،٦٧٩,٩١٠٩،١٣٨,٨- شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

٢٤٨،٤٣٩,١١٩٢،٤١١,٤١١٥،٣٧٣,٣٩٠،٠٨١,٨٨٨،٣٢٤,٣= األصول الثابتة
٢٤٦،٤١٩,٦١٩١،٦١٣,٥١١٤،٩٧٥,٦٨٩،٧٩٠,٨٨٧،٩٠٩,٨* أستثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية)

x٢٣،٥٧٠,٢٢٤،٨٦٩,٩١٩،٥١٩,٥١٤،٦٦٦,٢٢١،٧٩٢,٧ مبانى سكنیة
x٤٩،٩٨١,٨٣٣،٨٥٠,٧٢١،٤٤٠,٤١٧،٣٢٣,٩١٦،٦١٨,٨ مبانى غیر سكنیة

x١٠٠،٤٣٧,١٧٦،٧٥٩,٠٥٣،٣٦٦,٤٤١،٩٣٠,٦٣٣،٩٨٦,٥ تشییدات
x٤،١٤٠,٣٢،٢٩٩,٩٢،٢٨٥,٣٦١٦,٤٢،٤٤٥,٨ وسائل نقل

x٩٥٣,٣٦٩٠,٤٤٩٧,٤٥١٢,٠١٥٦,٧ وسائل انتقال
x٥١،٧٣٩,١٤٤،٧٨٧,٤١٤،٤٥٨,٣١٢،١٣٤,١١٠،٣٧٤,٥ اآلت ومعدات
x١،٠٩٠,٤٩٣٧,٩٥٢٣,٧٢٩٨,١١٧٥,٥ عدد وادوات

x١٤،٤٠٥,٩٧،٣٥٦,٨٢،٨٦٣,٠٢،٢٨٣,١٢،٣٣٧,٥ تجھیزات
x١٠١,٦٦١,٥٢١,٦٢٦,٥٢١,٨ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

٢،٠١٩,٥٧٩٧,٩٣٩٧,٧٢٩١,٠٤١٤,٥* نفقات دورة تشغيل أولى
x٨,٠٨,٥٠,٠٠,٠٠,٠ مبانى سكنیة

x١،٣٠٩,٨٣٩٦,٩٣٠,٠٧٣,٩٩٣,٨ مبانى غیر سكنیة
x٥٥,٧٥٠,٤١١٠,٠٢٧,٥٦٣,٩ تشییدات

x١٠,٨٧,٧١,٠٠,٨٠,٩ وسائل نقل
x١,٥٠,١٠,٢٠,٣٠,٠ وسائل انتقال
x٢٩٨,٠٣٠٥,٩١٩٧,٧١٧٩,٥١٨٠,٥ اآلت ومعدات
x٩٥,٦١٢,١١,٥٢,٢١,٦ عدد وادوات

x١٣٩,٢٧,٤٢١,٥١,٠٥٣,٢ تجھیزات
x١٠١,٠٩,٠٣٥,٨٥,٨٢٠,٦ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

٢،٥٥٨,٤٢،١٢٠,٦١،٣٢٦,٩١،٨٤٧,١١،١٥١,٩=  األصول غير المنتجة

٢،٥٥٨,٤٢،١٢٠,٦١،٣٢٦,٩١،٨٤٧,١١،١٥١,٩*  أصول طبيعية

x٢،٢٥٥,٢١،٩٦٦,٠١،٢٠٠,٢١،٥٨٥,٩١،٠٥٢,٤  شراء أراضى

x٢٩٨,٧١٥١,٦١٢٤,٨٢٥٩,٢٩٩,٥ تمھید وأستصالح أراضى

x٤,٦٣,٠١,٩٢,٠٠,٠ أصول طبیعیة أخرى

فعليات موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١٢) املصروفات
الباب السادس شراء االصول غري املالية (االستثمارات)

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

- ٤٨ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
فعليات موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١٢) املصروفات
الباب السادس شراء االصول غري املالية (االستثمارات)

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

٢٠،٧٠٠,٨١١،٢١٣,٣٢٦،٦٤٢,٢١٧،٧٥١,٠١٩،٦٦٢,٦= أصول غير مالية أخرى

٢٠،٧٠٠,٨١١،٢١٣,٣٢٦،٦٤٢,٢١٧،٧٥١,٠١٩،٦٦٢,٦* متنوعة

x٢١,٢٣٧,٣٤٨,٦٢٥,٦٢٩,٩  فوائد سابقة على بدء التشغیل

x١،٤٠٠,٦١،٢٤٢,٤٤٧٤,٤٩٤٨,٦٨٢٨,٥  البعثات
x  ابحاث ودراسات للمشروعات 

٨،١٤٤,٦٧،٥٠٧,٤١،٨٨٤,٦٣،٠٢٤,٠٢،٣٨٠,٧االستثماریة

x٥،١٢٥,٨٢،٤٢٦,٢٢٣،٧٥٧,٩١٣،٤٣٨,٧١٥،٦٩٧,٨  دفعات مقدمة

x٦،٠٠٠,٠٠,٠٣٦,٨٢١,٢١٣,٧  تعویضات فروق األسعار للمقاولین

x٨,٦٠,٠٤٣٩,٩٢٩٢,٩٧١٢,٠ األجور للمشروعات األستثماریة
   = شراء االصول غير المالية االجمالية 

٩،٠٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠واالحتياطيات العامة

* المتطلبات االضافية لشراء االصول غير 
٩،٠٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠المالية

x احتیاطیات عامة لشراء االصول غیر 
٩،٠٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠المالیة
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مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٧٢٨،٧٥٠,٠٢٨،٨١١,٩١٨،٥٦٦,٠١٩،٥٧١,٦١٢،٠١٤,٢- حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية

٢٠،٧٠٦,١٢٢،٤٠٩,٠١٧،٥٧٥,٠١٨،١٧٩,٩١٠،٥٦٠,١=  حيازة االصول المالية المحلية
٦٠٥,٠٢٠٠,٠١،٢٥٨,٦٠,٠٠,٠*  أوراق مالية بخالف األسهم

x١٠١,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ سندات
x٥٠٤,٠٢٠٠,٠١،٢٥٨,٦٠,٠٠,٠ أذون
٨٤٠,٠٢٨٥,٠١،٦٢٢,٢٩٠٨,٦٦٤٦,٤* االقراض

x٠,٠٠,٠٤٠٠,٠٠,٠١٣,٥ للھیئات االقتصادیة
x٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٢٢,٠ للشركات القابضة

x٠,٠٠,٠١٣,٩٥١,٨٠,٠ لشركات قطاع االعمال العام
x٨٤٠,٠٢٨٥,٠١،٢٠٨,٣٨٥٦,٨٦١٠,٩ فى جھات أخرى

١٩،٢٦١,١٢١،٦٧٤,٠١٤،٦٩٤,٢١٧،٢٧١,٣٩،٩١٣,٧* مساهمات وحقوق ملكية
x١٦،٩٥٤,٦١٥،٤٤٨,٣١١،٧٣٦,٤٩،٤٥٤,٦٧،٩٣٢,٠ فى ھیئات اقتصادیة
x١،٨٧٥,٠٥،١٠٥,٠٢،٠١٧,٩١،٦٣١,٠١،٥٨٨,٩ فى شركات قابضة

x٢٣١,٥١٧٠,٧٠,٠٠,٠٠,٠ فى شركات قطاع عام
x٢٠٠,٠٩٥٠,٠٩٣٩,٩٦،١٨٥,٧٣٩٢,٨ فى جھات أخرى

٠,٠٢٥٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠* مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة
x مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل 

٠,٠٢٥٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠الھیكلة
٣،٨٨٨,٦٣،٤٠٢,٩٩٩١,٠١،٣٩١,٧١،٤٥٤,١=  حيازة االصول المالية االجنبية

٠,٠٢,٠٠,٠٠,٠٠,٠*  أوراق مالية بخالف األسهم
x٠,٠٢,٠٠,٠٠,٠٠,٠ أذون

٣،٨٨٨,٦٣،٤٠٠,٩٩٩١,٠١،٣٩١,٧١،٤٥٤,١* مساهمات وحقوق ملكية
x٣،٨٨٨,٦٣،٤٠٠,٩٩٩١,٠١،٣٩١,٧١،٤٥٤,١ فى جھات أخرى

= حيازة االصول المالية االجمالية واالحتياطيات 
٤،١٥٥,٣٣،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠العامة

٤،١٥٥,٣٣،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠* المتطلبات االضافية لحيازة االصول المالية
x٤،١٥٥,٣٣،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ احتیاطیات عامة لحیازة االصول المالیة

فعليات موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١٣) احليازة من االصول املالية
الباب السابع حيازة االصول املالية احمللية واالجنبية

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

- ٥٠ -



مشروع
موازنة

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦
٨٥٥٥،٥٦٨,٩٣٧٥،٥٦٦,٢٢٤٢،٦٣١,٤٢٦٧،٦٣٢,٢٢٧٣،٧٦٢,٥-  سداد القروض المحلية واالجنبية

٥١٩،٢٩١,٢٣٢٤،٤١٥,١٢١٢،٢٢٤,١٢٣٥،٤٦٣,٥٢١٩،٢٣٨,١=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية المحلية

٣٤٤،٨٠٢,٨٢١٤،٣٦٤,٩١٥٩،٩٢١,٤١٩١،٣٦٣,٥١٩٣،٣٠٥,١*  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

x٣٤٤،٨٠٢,٨٢١٤،٣٦٤,٩١٥٩،٩٢١,٤١٩١،٣٦٣,٥١٩٣،٣٠٥,١  سندات على الخزانة العامة

١٧٤،٤٨٨,٤١١٠،٠٥٠,٢٥٢،٣٠٢,٧٤٤،١٠٠,٠٢٥،٩٣٣,٠* سداد القروض

x٢٠٠,٣٢١٠,٧٢٤٧,١٢٧٨,٧٠,٠  لبنك االستثمار القومى
x  قروض خارجیة معاد اقراضھا عن 

٥،١١٣,٦٤،٩٤٤,٥٣،٠٦٤,٧٢،٨٧٤,٧١،٨٤١,٣طریق الخزانة

x١٦٩،١٧٤,٥١٠٤،٨٩٥,١٤٨،٩٩٠,٩٤٠،٩٤٦,٦٢٤،٠٩١,٧  لمصادر أخرى
=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية 

٣٦،٢٧٧,٧٥١،١٥١,١٣٠،٤٠٧,٣٣٢،١١٢,٣٥٤،٢٩٢,٧األجنبية

٣٦،٢٧٧,٧٥١،١٥١,١٣٠،٤٠٧,٣٣٢،١١٢,٣٥٤،٢٩٢,٧* سداد القروض االجنبية

x٣٥،٠٥٩,٢٥٠،١٨٤,٥٢٩،٥٦٢,٦٣١،٣٤١,٧٥٣،٤٤٩,٧ أقساط الدین العام الخارجى

x١،٢١٨,٥٩٦٦,٦٨٤٤,٧٧٧٠,٧٨٤٣,٠ أقساط خارجیة تسددھا الجھات

٠,٠٠,٠٠,٠٥٦,٣٢٣١,٧= سداد القروض االجمالية واالحتياطيات العامة

٠,٠٠,٠٠,٠٥٦,٣٢٣١,٧* سداد القروض االجمالية
x سداد قروض للحسابات والصنادیق 

٠,٠٠,٠٠,٠٥٦,٣٢٣١,٧الخاصة

فعليات موازنةالبيــــــــــان

جدول رقم (١٤) سداد القروض
الباب الثامن سداد القروض احمللية واالجنبية

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

باملليون جنيه

- ٥١ -



 



 
 امللحق الثانى

 التوزيع التفصيلى  
 للدولةاملوازنة العامة   مشروع ستخداماتملوارد و إ

 اإلدارى للتصنيفًوفقا 
 

 





  

  
  

  البيــــــــــان
  رقم
  اجلدول

  رقم
  الصفحة

  ٥٧  ١  الصورة اإلجمالية 

      :املـــــــــــــــوارد

  ٥٨  ٢  )الضرائــــب(الباب األول 

  ٦٤  ٢  ) المنــــــح(الباب الثانى 

  ٦٥  ٢  ) اإليرادات األخرى(الباب الثالث 

  ٦٩  ٢  ) متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية(الباب الرابع 

  ٧٠  ٢  ) اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم(الباب الخامس 

      :اإلستخدامـــــات

  ٧١  ٣  )   األجور وتعويضات العاملين(الباب األول 

  ٧٦  ٣  )  شراء السلع والخدمات(الباب الثانى 

  ٨١  ٣  ) الفوائد(الباب الثالث 

  ٨٢  ٣  )اعيةالدعم والمنح والمزايا اإلجتم(الباب الرابع 

  ٨٤  ٣  ) المصروفات األخرى(الباب الخامس 

  ٨٥  ٣  ") االستثمارات"شراء األصول غير المالية (الباب السادس 

  ٨٧  ٣  )    حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية(الباب السابع 

  ٨٨  ٣  ) سداد القروض المحلية واألجنبية(الباب الثامن 
  
  

  جداول امللحق الثانى
 



 



التغیر موازنة
٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

١،١٦٢،٤٣٩٫١١٩،٦١٨٫٥١٠٦،٦٩٥٫٤١،٢٨٨،٧٥٣٫٠١،١٣٤،٤٢٤٫٢١٥٤،٣٢٨٫٧# اإلیرادات

٩٦١،٣٩٨٫٥٩٤١٫٦٢،٤٣٧٫٣٩٦٤،٧٧٧٫٤٨٥٦،٦١٦٫٤١٠٨،١٦١٫٠- الضرائب

-١،١٨٠٫٣٠٫٠١،٠٢٩٫١٢،٢٠٩٫٤٣،٨٠٥٫٣١،٥٩٥٫٩- المنــح
١٩٩،٨٦٠٫٢١٨،٦٧٦٫٨١٠٣،٢٢٩٫١٣٢١،٧٦٦٫٢٢٧٤،٠٠٢٫٥٤٧،٧٦٣٫٦- االیرادات االخرى

١،٣٢٦،٦٣٣٫٩١٧١،٦٤٨٫٣٢١٤،٨٩٥٫٧١،٧١٣،١٧٧٫٩١،٥٧٤،٥٥٩٫٢١٣٨،٦١٨٫٧# المصروفات

١٦٢،٠٨٥٫٠١٢٩،٥٠٣٫٦٤٣،٤١١٫٤٣٣٥،٠٠٠٫٠٣٠١،١١٥٫١٣٣،٨٨٤٫٩- االجور والتعویضات للعاملین
٦١،٣١٣٫٠١٧،٥٣٦٫٩٢١،٣٥٠٫١١٠٠،٢٠٠٫٠٧٤،٩٢٢٫٨٢٥،٢٧٧٫٢- شراء السلع والخدمات

-٥٦٤،٥٤١٫٧٣٢٨٫٦١،١٢٩٫٧٥٦٦،٠٠٠٫٠٥٦٩،١٣٤٫٧٣،١٣٤٫٧- الفوائد
-٣١١،٦٣٩٫٣٥٩٣٫٩١٤،٠٤٦٫٤٣٢٦،٢٧٩٫٧٣٢٧،٦٩٩٫١١،٤١٩٫٤- الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٩٨،٩٥٤٫٢١،٩٤٤٫٢٤،١٠١٫٦١٠٥،٠٠٠٫٠٩٠،٤٤٢٫٢١٤،٥٥٧٫٨- المصروفات األخرى
١٢٨،١٠٠٫٧٢١،٧٤١٫١١٣٠،٨٥٦٫٤٢٨٠،٦٩٨٫٢٢١١،٢٤٥٫٣٦٩،٤٥٢٫٩- شراء األصول غیر المالیة (األستثمارات)

-١٦٤،١٩٤,٩١٥٢،٠٢٩,٨١٠٨،٢٠٠,٢٤٢٤،٤٢٤,٩٤٤٠،١٣٤,٩١٥،٧١٠,٠العجز ( الفائض ) النقدى

٦،٥٩٨٫٧٠٫٠١،٠٧٠٫٠٧،٦٦٨٫٧٥،٠٠٥٫٠٢،٦٦٣٫٧# صافى حیازة االصول المالیة
- متحصالت اإلقراض ومبیعات األصول المالیة 

-٢٠،٧٣١٫٣٠٫٠٣٥٠٫٠٢١،٠٨١٫٣٢٣،٥٥٦٫٩٢،٤٧٥٫٦بدون حصیلة الخصخصة
- حیازة األصول المالیة المحلیة واألجنبیة بدون 

٢٧،٣٣٠٫٠٠٫٠١،٤٢٠٫٠٢٨،٧٥٠٫٠٢٨،٥٦١٫٩١٨٨٫١مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة
-١٧٠،٧٩٣,٥١٥٢،٠٢٩,٨١٠٩،٢٧٠,٢٤٣٢،٠٩٣,٦٤٤٥،١٣٩,٩١٣،٠٤٦,٣العجز الكلى

-١٧٠،٧٩٣٫٥١٥٢،٠٢٩٫٨١٠٩،٢٧٠٫٢٤٣٢،٠٩٣٫٦٤٤٥،٣٨٩٫٩١٣،٢٩٦٫٣# صافى األقتراض 
٧٢١،٠٦٩٫٢١٥٢،٢٩١٫٨١١٤،٣٠١٫٦٩٨٧،٦٦٢٫٥٨٢٠،٩٥٦٫١١٦٦،٧٠٦٫٤- األقتراض وإصدار األوراق المالیة بخالف األسھم

٥٥٠،٢٧٥٫٧٢٦١٫٩٥،٠٣١٫٤٥٥٥،٥٦٨٫٩٣٧٥،٥٦٦٫٢١٨٠،٠٠٢٫٨- سداد القروض المحلیة واألجنبیة
٢٥٠,٠-٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٢٥٠,٠# صافى حصيلة الخصخصة

(٩،٩١٢)(١٢٣،٩٩٥)(١٣٣،٩٠٦)١٥١،٧٠١١٠٨،١٤٠(٣٩٣،٧٤٨)قیمة (الفائض) / العجز األولى
٦،٨٤٤،٠٠٠٦،٨٤٤،٠٠٠٦،٨٤٤،٠٠٠٦،٨٤٤،٠٠٠٦،١٦٢،٦٢٢∆ الناتج المحلى االجمالى

١٨,٤٪١٨,٨٪١,٦٪٠,٣٪١٧,٠٪∆ نسبة اإلیرادات الى الناتج المحلى 
٢٥,٦٪٢٥,٠٪٣,١٪٢,٥٪١٩,٤٪∆ نسبة المصروفات الى الناتج المحلى 

٧,١٪٦,٢٪١,٦٪٢,٢٪٢,٤٪∆ نسبة العجز ( الفائض ) النقدى الى الناتج المحلى 
٧,٢٪٦,٣٪١,٦٪٢,٢٪٢,٥٪∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى 

٢,٠٪-٢,٠٪-١,٦٪٢,٢٪٥,٨٪- ∆ نسبة العجز( الفائض )األولى الى الناتج المحلى 

(مليون جنيه)

ملحق (٢) التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

(١-٢) البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

جدول (١):  الصورة اإلمجالية
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٥٧ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

١٩٦١،٣٩٨,٥٩٤١,٦٢،٤٣٧,٣٩٦٤،٧٧٧,٤٨٥٦،٦١٦,٤١٠٨،١٦١,٠- الضـــــرائب

  = الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب 
الرأسمالية

٣٥١،٥٨٤,٩٠,٠٠,٠٣٥١،٥٨٤,٩٢٩١،١٣٤,٤٦٠،٤٥٠,٥

٨٠،١٩٩,٠٠,٠٠,٠٨٠،١٩٩,٠٦١،٥٣٩,٨١٨،٦٥٩,٢* الضرائب على الدخول من التوظف

x٧٧،٤٩٩,٠٠,٠٠,٠٧٧،٤٩٩,٠٥٧،٣٦٣,٠٢٠،١٣٦,٠ الضرائب على المرتبات المحلیة

-x٢،٧٠٠,٠٠,٠٠,٠٢،٧٠٠,٠٤،١٧٦,٨١،٤٧٦,٨ ضرائب الدمغة على الرواتب

٤٧،٦١٢,٠٠,٠٠,٠٤٧،٦١٢,٠٣٧،٥٠٦,١١٠،١٠٥,٩* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

x٤،٩٠٠,٠٠,٠٠,٠٤،٩٠٠,٠٣،٧١٤,٠١،١٨٦,٠ الضرائب على المھن غیر التجاریة

x٤٢،٧٠٠,٠٠,٠٠,٠٤٢،٧٠٠,٠٣٣،٧٨٢,١٨،٩١٧,٩ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x ضرائب على الفائدة من السندات ( رؤوس أموال 
منقولة )

١٠,٠٠,٠٠,٠١٠,٠١٠,٠٠,٠

x٢,٠٠,٠٠,٠٢,٠٠,٠٢,٠ ایرادات أخرى

٢،٠٢٤,٠٠,٠٠,٠٢،٠٢٤,٠١،٧٢٠,٠٣٠٤,٠* الضرائب على االرباح الرأسمالية

x١،٠٢٩,٠٠,٠٠,٠١،٠٢٩,٠٦٦٨,٠٣٦١,٠ ضریبة الثروة العقاریة

-x٦٩٥,٠٠,٠٠,٠٦٩٥,٠٧٥٢,٠٥٧,٠ ضریبة توزیعات األرباح

x ضریبة على إعادة التقییم بما فى ذلك حاالت 
االندماج والتقسیم واالستحواذ

٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٣٠٠,٠٣٠٠,٠٠,٠

٢٢١،٧٤٩,٩٠,٠٠,٠٢٢١،٧٤٩,٩١٩٠،٣٦٨,٥٣١،٣٨١,٤* الضريبة على ارباح شركات االموال

-x٤١،٦٠٢,٠٠,٠٠,٠٤١،٦٠٢,٠٤١،٨٠١,٧١٩٩,٧ من ھیئة البترول والشریك االجنبى

-x٣٤،٢٠٣,٩٠,٠٠,٠٣٤،٢٠٣,٩٣٧،٥٨٣,٤٣،٣٧٩,٥ من قناة السویس

x١٤٥،٩٤٤,٠٠,٠٠,٠١٤٥،٩٤٤,٠١١٠،٩٨٣,٤٣٤،٩٦٠,٦ باقى الشركات

٧٠،٢٥٨,٠٦٠٣,٠٠,٠٧٠،٨٦١,٠٦٩،٥٣١,٢١،٣٢٩,٨  = الضرائب على الممتلكات

٧،٠٧٤,٠٠,٠٠,٠٧،٠٧٤,٠٦،٨٦٠,٢٢١٣,٨* ضرائب دوريه على الممتلكات

x١١٣,٠٠,٠٠,٠١١٣,٠١٠٠,٠١٣,٠ ضریبة االراضى

x٦،٩٦١,٠٠,٠٠,٠٦،٩٦١,٠٦،٧٦٠,٢٢٠٠,٨ ضریبة المبانى

* ضرائب على العمليات المالية التجارية 
والرأسمالية

٥٥،٧٦٢,٠٠,٠٠,٠٥٥،٧٦٢,٠٥٣،٠٢٦,٠٢،٧٣٦,٠

(١-٢) الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٥٨ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x٢،٠٠٢,٠٠,٠٠,٠٢،٠٠٢,٠١،٤٧٥,٠٥٢٧,٠ رسوم نقل الملكیة

x٥٣،٧٦٠,٠٠,٠٠,٠٥٣،٧٦٠,٠٥١،٥٥١,٠٢،٢٠٩,٠ ضرائب على عوائد االذون والسندات

-٧،٤٢٢,٠٦٠٣,٠٠,٠٨،٠٢٥,٠٩،٦٤٥,٠١،٦٢٠,٠* ضرائب ورسوم على السيارات

-x٤،٩٢٥,٠٠,٠٠,٠٤،٩٢٥,٠٦،٣١٧,٧١،٣٩٢,٧ رسوم تنمیة على تسییر السیارات

x رسوم تنمیة على السیارات الجدیدة المنتجة 
محلیًا وجمیع السیارات المستوردة من الخارج

٢،١١٢,٠٠,٠٠,٠٢،١١٢,٠٢،٥٨٠,٠٤٦٨,٠-

x٠,٠٦٠٣,٠٠,٠٦٠٣,٠٤١٣,٣١٨٩,٧ ضرائب ورسوم ذات صفة محلیة على السیارات

x ضرائب على السیارات الخاصة ( تضامن 
إجتماعى )

٣٨٥,٠٠,٠٠,٠٣٨٥,٠٣٣٤,٠٥١,٠

٤٦٦،٨٢٢,٦٣٣٨,٦٢،٤٣٧,٣٤٦٩،٥٩٨,٥٤١٥،٣٥٠,٤٥٤،٢٤٨,٠  = الضرائب على السلع والخدمات

٢٢١،٢٥٨,٠٠,٠٠,٠٢٢١،٢٥٨,٠٢٠٩،١٤٥,٠١٢،١١٣,٠* الضريبة على القيمة المضافة

x٧٥،٢٠٨,٠٠,٠٠,٠٧٥،٢٠٨,٠٦٦،٧٦٩,٠٨،٤٣٩,٠ على السلع المحلیة

x١٤٦،٠٥٠,٠٠,٠٠,٠١٤٦،٠٥٠,٠١٤٢،٣٧٦,٠٣،٦٧٤,٠ على البضائع المستوردة

٦٦،٩٥٦,٠٠,٠٠,٠٦٦،٩٥٦,٠٥١،٩٦٦,٩١٤،٩٨٩,١* ضريبة القيمة المضافة على الخدمات

-x٩،٦٣٦,٠٠,٠٠,٠٩،٦٣٦,٠١١،٠٩٠,٩١،٤٥٤,٩  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السیاحیة

x٣٩،١٦٩,٠٠,٠٠,٠٣٩،١٦٩,٠٢٧،٧٠٠,٠١١،٤٦٩,٠  خدمات التشغیل للغیر

x١٥،٢٦٠,٠٠,٠٠,٠١٥،٢٦٠,٠١٠،٨٩٢,٠٤،٣٦٨,٠ خدمات االتصاالت الدولیة والمحلیة

x٢،٨٩١,٠٠,٠٠,٠٢،٨٩١,٠٢،٢٨٤,٠٦٠٧,٠ خدمات أخرى

١١٢،٦٨٢,٠٠,٠٠,٠١١٢،٦٨٢,٠١٠٢،٢٧٨,٠١٠،٤٠٤,٠* ضرائب على سلع جدول رقم "١" محلية

x١٣,٠٠,٠٠,٠١٣,٠١٢,٤٠,٦ السكر

x میاه غازیة صودا أو میاه غازیة معطرة ومحاله 
أو غیر محاله معبئة فى زجاجات أو أوعیة أخرى 

(ضریبة جدول + ضریبة قیمة مضافة )
٣،٥٧١,٠٠,٠٠,٠٣،٥٧١,٠٢،٦٣٨,٠٩٣٣,٠

x الجعة (البیرة) غیر الكحولیة (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة )

٢،٨٥٠,٠٠,٠٠,٠٢،٨٥٠,٠١،٣٠٠,٠١،٥٥٠,٠

x٧٤،٦٠٠,٠٠,٠٠,٠٧٤،٦٠٠,٠٦٥،٨٦٦,٠٨،٧٣٤,٠  تبغ وسجائر

-x١٦،٧٦٧,٠٠,٠٠,٠١٦،٧٦٧,٠١٦،٨٩١,٠١٢٤,٠  منتجات النفط

x كحول إیثیلى نقى غیر محول، كحول محول، نبیذ 
عنب طازج وعصیر عنب، مشروبات روحیة 

وكحولیة محاله ومعطرة وأخرى (ضریبة جدول + 
ضریبة قیمة مضافة)

٣٩٤,٠٠,٠٠,٠٣٩٤,٠٣٤٩,٠٤٥,٠

-x٢٧٣,٠٠,٠٠,٠٢٧٣,٠٣٥١,٠٧٨,٠  االدویة
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

-x٦٦,٠٠,٠٠,٠٦٦,٠١٦٣,٠٩٧,٠  زیوت طعام نباتیھ

x١،٤٩١,٠٠,٠٠,٠١،٤٩١,٠٧١٩,٠٧٧٢,٠  زیوت وشحوم

-x٤٢,٠٠,٠٠,٠٤٢,٠١٢٠,٠٧٨,٠  اسمنت

x  الجعة (البیرة) الكحولیة (ضریبة جدول 
+ضریبة قیمة مضافة )

١٥٠,٠٠,٠٠,٠١٥٠,٠١٥٠,٠٠,٠

x محضرات عطور أو تطریة أو تجمیل ومنتجات 
معدة للعنایة بالجلد أو الشعر (ضریبة جدول 

+ضریبة قیمة مضافة )
٢٥٠,٠٠,٠٠,٠٢٥٠,٠٣٥٠,٠١٠٠,٠-

x المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق 
والحلوى من عجین عدا الخبز بجمیع أنواعھ

٤٠٠,٠٠,٠٠,٠٤٠٠,٠٥٧٠,٠١٧٠,٠-

x٨٠٠,٠٠,٠٠,٠٨٠٠,٠٦٨٠,٠١٢٠,٠ البطاطس المصنعة (الشیبس وإبدالھ)

x٥٨٠,٠٠,٠٠,٠٥٨٠,٠٥٨٠,٠٠,٠ األسمدة والمبیدات الزراعیة

x١،٢٠٧,٠٠,٠٠,٠١،٢٠٧,٠٨٤٠,٠٣٦٧,٠ الجبس

-x١٧٠,٠٠,٠٠,٠١٧٠,٠٢٠٨,٠٣٨,٠ الصابون والمنظفات الصناعیة لالستخدام المنزلى

x التلیفزیونات (أكبر من ٣٢ بوصة )، الثالجات 
(أكبر من ١٦ قدم)، الدیب فریز (ضریبة جدول 

+ضریبة قیمة مضافة)
٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٥٠٠,٠٩٠٠,٠٤٠٠,٠-

x أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة 
(ضریبة جدول +ضریبة قیمة مضافة)

١،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠١،٠٠٠,٠٧٠٠,٠٣٠٠,٠

x سیارات خاصة لنقل األشخاص فى مالعب 
الجولف، وسیارات مماثلة (ضریبة جدول +ضریبة 

قیمة مضافة)
١٠,٠٠,٠٠,٠١٠,٠٤٦,٠٣٦,٠-

x سیارات ركوب حتى ١٦٠٠سم٣ أو ذات 
المحركات الدوارة فیما عدا المركبات ذات الثالث 
عجالت التى  تعمل بمحرك دراجة ناریة (ضریبة 

جدول + ضریبة قیمة مضافة )

١٠٠,٠٠,٠٠,٠١٠٠,٠٨٨٠,٠٧٨٠,٠-

x سیارات ركوب سعة السلندرات ١٦٠١ حتى 
٢٠٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة، وسیارات 

نقل البضائع واألشخاص معًا وسیارات الجیب 
وسیارات رحالت ومعسكرات مجھزة للمعیشة 
ومقطورات مجھزة للرحالت (ضریبة جدول + 

ضریبة قیمة مضافة)

٤٦٤,٠٠,٠٠,٠٤٦٤,٠١،٣٢٠,٠٨٥٦,٠-

xسیارات ركوب سعة السلندرات أكثر من ٢٠٠٠ 
سم ٣ أو ذات المحركات الدوارة (ضریبة جدول 

+ضریبة قیمة مضافة)
١٢٠,٠٠,٠٠,٠١٢٠,٠٢٣٠,٠١١٠,٠-
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x المقاوالت وأعمال التشیید والبناء (تورید 
وتركیب)

٣،٢٢٠,٠٠,٠٠,٠٣،٢٢٠,٠٣،٠٠٧,٠٢١٣,٠

x النقل المكیف بین المحافظات (أتوبیس – سكة 
حدید)

٦٠٠,٠٠,٠٠,٠٦٠٠,٠١٢٧,٦٤٧٢,٤

x  الخدمات المھنیة واالستشاریة عدا خدمات 
الحرفیین

٩٠٠,٠٠,٠٠,٠٩٠٠,٠٦٦٠,٠٢٤٠,٠

x اإلنتاج االعالمى والبرامجى، واألفالم السینمائیة، 
والتلیفزیونیة، والتسجیلیة والوثائقیة وأعمال 

الدراما التلیفزیونیة، واإلذاعة والمسرحیة
٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٣٠٠,٠١٢٠,٠١٨٠,٠

x خدمات االتصاالت عن طریق شبكات المحمول 
(ضریبة جدول + ضریبة قیمة مضافة)

١،٨٤٤,٠٠,٠٠,٠١،٨٤٤,٠٢،٥٠٠,٠٦٥٦,٠-

-٢٢٤,٠٠,٠٠,٠٢٢٤,٠١،٢٦٧,٠١،٠٤٣,٠* ضرائب على سلع جدول رقم "١"  المستوردة

-x٢٢٠,٠٠,٠٠,٠٢٢٠,٠١،٢٦٢,٠١،٠٤٢,٠ تبغ وسجائر
x  كحول إیثیلى نقى غیر محول، كحول محول، 

نبیذ عنب طازج وعصیر عنب، مشروبات روحیة 
وكحولیة محاله ومعطرة وأخرى (ضریبة جدول 

+ضریبة قیمة مضافة)

٤,٠٠,٠٠,٠٤,٠٥,٠١,٠-

-٢،٣٣٠,٠٠,٠٠,٠٢،٣٣٠,٠٣،٢٨٠,٠٩٥٠,٠* الضرائب على الخدمات الخاصة

x ضرائب على تذاكر السفر للخارج ( تضامن 
اجتماعى )

٤٨٣,٠٠,٠٠,٠٤٨٣,٠١،٠٣٤,٠٥٥١,٠-

x رسم تنمیة على تذاكر السفر إلى الخارج 
الصادرة فى مصر بالعملة المحلیة

٣٧٣,٠٠,٠٠,٠٣٧٣,٠١،٠٢٠,٠٦٤٧,٠-

x٣٣٩,٠٠,٠٠,٠٣٣٩,٠٢٩١,٠٤٨,٠ ضریبة المالھى

x٢٥٠,٠٠,٠٠,٠٢٥٠,٠٢٥٠,٠٠,٠ األتاوة على القمار

x ایرادات غرامات وتعویضات قانون الضریبة على 
الدخل

٢٤٠,٠٠,٠٠,٠٢٤٠,٠٧٩,٠١٦١,٠

x٦٠٥,٠٠,٠٠,٠٦٠٥,٠٦٠٥,٠٠,٠ مقابل التأخیر فى الضرائب

x٤٠,٠٠,٠٠,٠٤٠,٠١,٠٣٩,٠ اخرى متنوعة

٢٥،٣٢١,٤٠,٠٠,٠٢٥،٣٢١,٤٢٢،٤٥٦,٧٢،٨٦٤,٧* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات )

x٥٨٥,٠٠,٠٠,٠٥٨٥,٠٥٠٨,٠٧٧,٠ الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة

-x١،٣٩٠,٠٠,٠٠,٠١،٣٩٠,٠١،٤٤٢,٠٥٢,٠ الدمغة على التأمین

x٢٤,٠٠,٠٠,٠٢٤,٠٢١,٠٣,٠ الدمغة على المراھنات والیانصیب

x٢،١٨٤,٠٠,٠٠,٠٢،١٨٤,٠١،٧٧٩,٠٤٠٥,٠ الدمغة على أعمال البورصة

x الدمغة على عقود اشتراكات المیاه والنور والغاز 
والتلیفون

١،٧٧٩,٠٠,٠٠,٠١،٧٧٩,٠١،٤٣٤,٠٣٤٥,٠
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x٢،١٨٠,٠٠,٠٠,٠٢،١٨٠,٠١،٨٧٩,٠٣٠١,٠ الدمغة على استھالك الغاز والكھرباء والبوتاجاز

x١،١٦٥,٠٠,٠٠,٠١،١٦٥,٠١،٠١١,٠١٥٤,٠ الدمغة على اإلعالنات

x١,٠٠,٠٠,٠١,٠٠,٥٠,٥ الدمغة على التصاریح والرخص اإلداریة

x٠,١٠,٠٠,٠٠,١٠,١٠,٠ الدمغة على بطاقات التموین

x١٣,٠٠,٠٠,٠١٣,٠١١,١١,٩ الدمغة على الشھادات واإلقرارات

x٣٣٣,٠٠,٠٠,٠٣٣٣,٠٢٨٩,٠٤٤,٠ الدمغة على العقود وما فى حكمھا

x٣١,٠٠,٠٠,٠٣١,٠٣١,٠٠,٠ الدمغة على اإلیصاالت والمخالصات والفواتیر

x الدمغة على األعمال والمحررات المصرفیة وما 
فى حكمھا

٦،٦٨٣,٠٠,٠٠,٠٦،٦٨٣,٠٥،٤٥٤,٠١،٢٢٩,٠

x١٤,٠٠,٠٠,٠١٤,٠١٤,٠٠,٠ الدمغة على خدمات النقل

x٠,٢٠,٠٠,٠٠,٢٠,٢٠,٠ الدمغة على تأسیس الشركات

x٨،٩٣٩,٠٠,٠٠,٠٨،٩٣٩,٠٨،٥٨٢,٧٣٥٦,٣ دمغة متنوعة

* رسم تنمية الموارد ( عدا ما يزيد على 
١٨٠٠٠ وعدا رسم التنميةعلى السيارات )

٢٣،٧٩٢,٠٠,٠٠,٠٢٣،٧٩٢,٠٥،٦٠٠,٠١٨،١٩٢,٠

-x٢٣٨,٠٠,٠٠,٠٢٣٨,٠٣٨٥,٠١٤٧,٠ رسم تنمیة على جوازات السفر

-x١٠٠,٠٠,٠٠,٠١٠٠,٠١٢٠,٠٢٠,٠ رسم تنمیة على إقامة األجانب وما یتعلق بھا

x رسم تنمیة على طلب الحصول على الجنسیة 
المصریة

١٤,٠٠,٠٠,٠١٤,٠١٢,٠٢,٠

-x٣٧٤,٠٠,٠٠,٠٣٧٤,٠٧٢٣,٠٣٤٩,٠ رسم تنمیة على مغادرة البالد

x١٥٢,٠٠,٠٠,٠١٥٢,٠١٣٢,٠٢٠,٠ رسم تنمیة على رخص السالح

x رسم تنمیة على المحررات وباقى األوعیة 
الخاضعة لضریبة الدمغة النوعیة

١٤٣,٠٠,٠٠,٠١٤٣,٠١٢٧,٠١٦,٠

x رسم تنمیة على استخراج صور المحررات من 
مصلحة الشھر العقارى

١,٠٠,٠٠,٠١,٠١,٥٠,٥-

x٣٦,٠٠,٠٠,٠٣٦,٠٣٣,٠٣,٠ رسم تنمیة على الشراء من األسواق الحرة

x رسم تنمیة على الحفالت والخدمات الترفیھیة  
التى تقام فى الفنادق والمحالت العامة السیاحیة

١٦١,٠٠,٠٠,٠١٦١,٠١٧٦,٠١٥,٠-

x رسم تنمیة على الشالیھات والكباین واألكشاك 
التى تقع فى المصایف والمشاتى أیا كان نوعھا

١,٠٠,٠٠,٠١,٠١,٥٠,٥-

x٢٠،٤٦٠,٠٠,٠٠,٠٢٠،٤٦٠,٠٧١٤,٠١٩،٧٤٦,٠ رسم تنمیة على موارد أخرى

-x١،٢٠٠,٠٠,٠٠,٠١،٢٠٠,٠٢،٢٥٤,٠١،٠٥٤,٠ رسم تنمیة المحاجر

-x٩١٢,٠٠,٠٠,٠٩١٢,٠٩٢١,٠٩,٠ رسم تنمیة على خدمات المحمول
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب األول: الضرائب)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

* ضرائب على استخدام السلع والترخيص 
باستخدامها وتأدية االنشطة

١٤،٢٥٩,٢٣٣٨,٦٢،٤٣٧,٣١٧،٠٣٥,١١٩،٣٥٦,٩٢،٣٢١,٨-

-x٤،٨٠٠,٠٠,٠٠,٠٤،٨٠٠,٠٥،٢٧٤,٦٤٧٤,٦ االتاوة على قناة السویس
x٠,٠٠,٠١,٥١,٥١,٥٠,٠ االتاوة على استخدام الطریق النھرى

-x١٠١,٠٠,٠٠,٠١٠١,٠١٣٠,٠٢٩,٠ رسوم ترخیص العمل لالجانب
x٠,٠٣٣٨,٦٠,٠٣٣٨,٦٢٩٩,٧٣٨,٩ إیرادات ورسوم ذات صفة محلیة

x١،٧٥٠,٠٠,٠٣٨,٠١،٧٨٨,٠١،٧٧٠,٠١٨,٠ المصروفات االداریة للعملیات االستیرادیة
-x٢٨٥,٢٠,٠٢،٣٧٧,٨٢،٦٦٣,٠٤،١٦٠,٠١،٤٩٧,٠ رسوم الموانى والمنائر

-x٦،١٥٥,٠٠,٠٠,٠٦،١٥٥,٠٧،٠٢١,٠٨٦٦,٠ رسوم االجراءات القنصلیة
x٠,٠٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٠,٠ رسوم حلیج االقطان

-x٢٥٠,٠٠,٠٠,٠٢٥٠,٠٢٨٧,٠٣٧,٠ رسوم على جوازات السفر
x٣٨٤,٠٠,٠٠,٠٣٨٤,٠٣٨٤,٠٠,٠ رسوم تصاریح العمل

x١١,٠٠,٠٠,٠١١,٠٩,٠٢,٠ رسوم تحقیق الشخصیة
x٥٢٣,٠٠,٠٠,٠٥٢٣,٠٠,٠ رسم صادر على الصادارات

-٤٤،٥٠٤,٠٠,٠٠,٠٤٤،٥٠٤,٠٥١،٧٣٦,٦٧،٢٣٢,٦  = ضرائب التجارة الدولية

-٤٣،٤٠٤,٠٠,٠٠,٠٤٣،٤٠٤,٠٥٠،٦٣٧,٢٧،٢٣٣,٢* ضرائب على الواردات

-x٤٢،٢٤٤,٠٠,٠٠,٠٤٢،٢٤٤,٠٤٩،٧٣٧,٣٧،٤٩٣,٣ ضرائب جمركیة قیمیة

x١،١٦٠,٠٠,٠٠,٠١،١٦٠,٠٨٩٩,٩٢٦٠,١ ضرائب جمركیة على السجائر والتبغ والدخان

١،١٠٠,٠٠,٠٠,٠١،١٠٠,٠١،٠٩٩,٤٠,٦* ضرائب على التجارة الدولية أخرى

-x٣٦٨,٠٠,٠٠,٠٣٦٨,٠٤١٨,٨٥٠,٨ الضرائب على الصادر

x٦٤٤,٠٠,٠٠,٠٦٤٤,٠٦٠٠,٠٤٤,٠ ایرادات الغرامات

x٨٨,٠٠,٠٠,٠٨٨,٠٨٠,٦٧,٤ ایرادات المضبوطات

-٢٨،٢٢٩,٠٠,٠٠,٠٢٨،٢٢٩,٠٢٨،٨٦٣,٨٦٣٤,٨  = ضرائب أخرى

-٢٨،٢٢٩,٠٠,٠٠,٠٢٨،٢٢٩,٠٢٨،٨٦٣,٨٦٣٤,٨* على االعمال التجارية

-x٢٤،٩٢٩,٠٠,٠٠,٠٢٤،٩٢٩,٠٢٨،٨٦٣,٨٣،٩٣٤,٨ ایرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى 

x٣،٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٣،٣٠٠,٠٠,٠٣،٣٠٠,٠ المحصل من مقابل اإلعفاءات الضریبیة

- ٦٣ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

-٢١،١٨٠,٣٠,٠١،٠٢٩,١٢،٢٠٩,٤٣،٨٠٥,٣١،٥٩٥,٩- المنح

-١،١١٤,٠٠,٠٧١٧,٢١،٨٣١,٢٣،٤٢٨,٢١،٥٩٧,٠  = منح من حكومات أجنبية

-٥٩٢,٠٠,٠٠,٠٥٩٢,٠٢،٠٩٢,٠١،٥٠٠,٠* جارية

-x٥٩٢,٠٠,٠٠,٠٥٩٢,٠٢،٠٩٢,٠١،٥٠٠,٠ أخرى

-٥٢٢,٠٠,٠٧١٧,٢١،٢٣٩,٢١،٣٣٦,٢٩٧,٠* رأسمالية

-x٥٢٢,٠٠,٠٧١٧,٢١،٢٣٩,٢١،٣٣٦,٢٩٧,٠ لتمویل األستثمارات

٦٦,٣٠,٠٢٨٩,٥٣٥٥,٨٣٢٢,٢٣٣,٦  = منح من منظمات دولية

٦٦,٣٠,٠٢٨٩,٥٣٥٥,٨٣٢٢,٢٣٣,٦* رأسمالية

x٦٦,٣٠,٠٢٨٩,٥٣٥٥,٨٣٢٢,٢٣٣,٦ لتمویل األستثمارات

-٠,٠٠,٠٢٢,٤٢٢,٤٥٤,٩٣٢,٥  = منح من جهات حكومية

٠,٠٠,٠٢٢,٤٢٢,٤١٥,٥٦,٩* جارية

x٠,٠٠,٠٢٢,٤٢٢,٤١٥,٥٦,٩ أخرى

(١-٢) الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثانى: منح)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٦٤ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

٣١٩٩،٨٦٠,٢١٨،٦٧٦,٨١٠٣،٢٢٩,١٣٢١،٧٦٦,٢٢٧٤،٠٠٢,٥٤٧،٧٦٣,٦- اإليرادات األخرى

-١٠٧،٨٠٥,٠٢٣٥,١٥٨٢,٩١٠٨،٦٢٣,٠١٠٩،٨٠٦,٤١،١٨٣,٤  = عوائد الملكية

١١،٧٤٨,٦٠,٠٨,٨١١،٧٥٧,٣٥،٦٧٩,٥٦،٠٧٧,٩* الفوائد المحصلة

x٤,٠٠,٠٠,٠٤,٠٣,٠١,٠ على السندات

-x٠,٨٠,٠١,٠١,٨٢,١٠,٣ على اإلقراض

x على إعادة اإلقراض (تشمل فوائد القروض 
الخارجیة المعاد أقراضھا من الخزانة العامة)

٨،١٠٨,٨٠,٠٠,٠٨،١٠٨,٨٥،٥٦٧,١٢،٥٤١,٧

x٣،٦٣٥,٠٠,٠٦,٦٣،٦٤١,٦١٠٦,٥٣،٥٣٥,٢ فوائد دائنة

x٠,٠٠,٠١,٢١,٢٠,٨٠,٣ أخرى

-٨١،٢٠٢,٨٠,٠٩,٠٨١،٢١١,٨٨٥،٦٣٩,٢٤،٤٢٧,٤* أرباح األسهم

x٣٣,٠٠,٠٩,٠٤٢,٠٤٢,٠٠,٠ شركات القطاع الخاص

x٢١،٩٣٩,٥٠,٠٠,٠٢١،٩٣٩,٥٢٠،٧٢٧,٧١،٢١١,٨ الھیئات األقتصادیة

x١٠،٠٠١,٢٠,٠٠,٠١٠،٠٠١,٢٤،٤١٣,٠٥،٥٨٨,٢ شركات القطاع العام

x٦،٨٥٧,٦٠,٠٠,٠٦،٨٥٧,٦٤،٨٤٠,١٢،٠١٧,٥ شركات قطاع األعمال العام

-x٨،٥٧٣,٤٠,٠٠,٠٨،٥٧٣,٤١٩،٢٨٩,٦١٠،٧١٦,٢ ھیئة البترول

-x٣٣،٥٠٥,٩٠,٠٠,٠٣٣،٥٠٥,٩٣٦،١٤١,٦٢،٦٣٥,٧ قناة السویس

x٢٩٢,٢٠,٠٠,٠٢٩٢,٢١٨٥,٢١٠٧,٠ أرباح أوراق مالیة

-١٤،٢٣٣,٦٢٣٥,١٥٦٥,١١٥،٠٣٣,٩١٨،٤٨٧,٧٣،٤٥٣,٨* عائد اإليجارات

-x١٣،٢٠٧,٠٠,٠٠,٠١٣،٢٠٧,٠١٦،٥٨٧,٠٣،٣٨٠,٠ اتاوة البترول

x٢٦,٦١٣٠,٣١٦٥,١٣٢٢,١٢٤٨,٢٧٣,٩ إیجار أراضى حكومیة

-x١،٠٠٠,٠٣٩,٢٠,٠١،٠٣٩,٢١،٢٠٠,٠١٦٠,٨ إیرادات المناجم

x٠,٠٦٥,٦٠,٠٦٥,٦٥٢,٤١٣,١ إیرادات المرافق التى تدیرھا المحلیات

x٠,٠٠,٠٤٠٠,٠٤٠٠,٠٤٠٠,٠٠,٠ أتاوة الذھب

(١-٢) الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٦٥ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

٦٢٠,٠٠,٠٠,٠٦٢٠,٠٠,٠٦٢٠,٠* عوائد ملكية أخرى

x٦٢٠,٠٠,٠٠,٠٦٢٠,٠٠,٠٦٢٠,٠ مقابل رخصة االسمنت - الحدید

٢٣،٤٢٧,٣١٣،١٨٧,٦٣٢،٦٥٠,٢٦٩،٢٦٥,١٥٩،٤٦٤,٩٩،٨٠٠,٢  =  حصيلة بيع السلع والخدمات

٢٣،٤٢٧,٣١٣،١٤٤,٣٣٢،٦٤٢,٩٦٩،٢١٤,٥٥٩،٤١٦,٢٩،٧٩٨,٣* إيرادات الخدمات

x رسوم قضائیة وغرامات (خدمات العدالة عدا  
رسوم نقل الملكیة)

٤،٧٤٨,٣٠,٠٠,٠٤،٧٤٨,٣٤،٤٨٥,٠٢٦٣,٣

x٢٥٨,٠٠,٠٢٦,٠٢٨٤,٠٢٤٣,٥٤٠,٥ رسوم قید وتسجیل ورقابة واشراف

x٢٤٩,٠٠,٠٠,٠٢٤٩,٠٢٠٠,٠٤٩,٠ الخدمات الجمركیة

-x١١١,٠٢,٧٦٩,٥١٨٣,٢٢٠٥,١٢١,٨ الخدمات الزراعیة

x٤١,٧١٤٠,٥٤٦,٩٢٢٩,٠٢٢٠,٩٨,١ الخدمات التعلیمیة

x٨,٢١٢٣,٨٢٠,٩١٥٢,٩١٢٢,٠٣٠,٩ الخدمات الصحیة

x١٣,٤٠,٠٤٩,٥٦٢,٩٢٦,٨٣٦,١ الخدمات الثقافیة

x٠,٠٧,٤٢٠,٠٢٧,٤١٣,٢١٤,٢ خدمات االسكان والتعمیر

x١،٢٥٩,٥١,٧٠,٠١،٢٦١,٢١،٢٢٨,٣٣٢,٩ الخدمات االجتماعیة

x٠,٠٢,٥٠,٠٢,٥٠,٨١,٧ الخدمات التموینیة

x٠,٠٣٤,٩٠,٠٣٤,٩٣٣,٦١,٢ خدمات القوى العاملة

x٤٢,٥٥٤,٩١٧٥,٢٢٧٢,٦٢٤٥,٧٢٧,٠ خدمات الطرق والمواصالت

x٠,٠٢,٣٠,٠٢,٣١,٤٠,٩ خدمات الشباب والریاضة

x٠,٠٤,٥٦,٨١١,٣٧,٧٣,٦ الخدمات البیطریة

x١،١٤٨,٣٠,٠٢٦٠,٧١،٤٠٩,٠١،٣٤٧,١٦١,٩ مبیعات بضائع

-x٠,٠٤١٨,٩٨٨,٩٥٠٧,٧٥١٢,٩٥,٢ ایرادات المشروعات االنتاجیة

x٣٧٥,٠١٣,٨١٠٦,٠٤٩٤,٨٣٨٢,٩١١١,٨ ایجار المرافق العامة

x١٦٩,٩٦٦,٠٧,٣٢٤٣,١٢١٢,٤٣٠,٧ ایجار المبانى الحكومیة

- ٦٦ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

-x٠,٥٠,٠٠,٠٠,٥١,٠٠,٥ مقابل االشراف واالدارة على الشركات

-x٠,٩٠,٠٠,٠٠,٩٣,٥٢,٦ ارباح تشغیل العملة التذكاریة

x٥،٦٣٥,٣١٢،٢٣٩,٨٣٠،٥٠٥,٣٤٨،٣٨٠,٤٣٩،٧٦١,٤٨،٦١٩,٠ موارد جاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة

x٦٦٢,٢١,١٦٩٧,٦١،٣٦٠,٩١،١٢٩,٥٢٣١,٤ المحصل مقابل تأدیة خدمات

x مقابل تأدیة اعمال بعض المصالح للمصالح 
االخرى

٢٠,٢٠,٠٠,٠٢٠,٢١٥,٢٥,٠

x٢٣,٣٠,٠٥,٠٢٨,٣٢٤,٤٤,٠ ایرادات البرامج التدریبیة

-x٦,٥٣,٤٤,٠١٣,٨١٦,٠٢,٢ عمولة تحصیل

-x١،١٥٣,٦٢٦,٣٥٥٣,٣١،٧٣٣,٢٣،٤٧٥,٥١،٧٤٢,٣ أخرى
x  حصیلة وزارة المالیة من إجمالى إیرادات 

الصنادیق والحسابات الخاصة
٧،٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٧،٥٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٢،٠٠٠,٠

٠,٠٤٣,٣٧,٣٥٠,٦٤٨,٧١,٩* إيرادات بيع السلع

x٠,٠٤٣,٣٧,٣٥٠,٦٤٨,٧١,٩  حصیلة بیع المخزون السلعى

١،٢٩٠,٤٩٩,٨٥٢١,٩١،٩١٢,١١،٧٥٠,٧١٦١,٥  =  تعويضات وغرامات

١،٢٩٠,٤٩٩,٨٥٢١,٩١،٩١٢,١١،٧٥٠,٧١٦١,٥* غرامات العقوبات والمصادرات

x٣٦٥,٠٠,٠٠,٠٣٦٥,٠٢٥٦,٠١٠٩,٠ ایرادات النقد المصادر

x٦٨,٥٠,٠٠,٠٦٨,٥٢٦,٠٤٢,٥ حصیلة االموال المستردة

-x٤٠,٠٠,٠٠,١٤٠,١٢٥٠,١٢١٠,٠ التعویضات الناتجة عن المخالفات االستیرادیة

x تعویضات عن الممارسات الضارة فى التجارة 
الدولیة

٢٥,٠٠,٠٠,٠٢٥,٠١٥٠,٠١٢٥,٠-

-x٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٢٠,٢ حصیلة صندوق الغرامات والجزاءات

x٧٩١,٩٩٧,٧٢٣٥,٥١،١٢٥,١٨١١,٦٣١٣,٦ حصیلة الغرامات

x٠,٠٢,١٢٨٦,٢٢٨٨,٣٢٥٦,٨٣١,٦ أخرى

٨٨,٧٠,٠١،٠٦٩,٢١،١٥٧,٩١،١٥٣,٨٤,٢  =  التحويالت االختيارية

٨٨,٧٠,٠١،٠٦٩,٢١،١٥٧,٩١،١٥٣,٨٤,٢* جـــارية

x٨٨,٧٠,٠١،٠٦٩,٢١،١٥٧,٩١،١٥٣,٧٤,٣ ایرادات انشطة مختلفة

- ٦٧ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
(١-٢) الجھاز 

االدارى
الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (الباب الثالث: اإليرادات األخرى)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

٦٧،٢٤٨,٨٥،١٥٤,٣٦٨،٤٠٤,٩١٤٠،٨٠٨,٠١٠١،٨٢٦,٨٣٨،٩٨١,٢  =  ايرادات متنوعة

٢٩،٨٠٥,٥١،٣٣٢,٨٦،٦٢٦,٣٣٧،٧٦٤,٦٢٧،٦٤٨,٣١٠،١١٦,٣* جــارية

x٢٧٢,٧١٩٣,٤٨,٠٤٧٤,١٤٠٩,٤٦٤,٨ مبالغ معاله دائنة مضت علیھا المدة القانونیة

-x٧٣٤,٢٤٠,٨٢,٠٧٧٧,٠٤،٦٣٧,٨٣،٨٦٠,٩ ایرادات سنوات سابقة

x٦,٨٠,٥٢,٢٩,٥٨,٩٠,٦ مقابل اشتراك العاملین بالسیارات

x٠,٠١٥٨,٩٠,٠١٥٨,٩٩٩,٥٥٩,٤ ایرادات اسواق

x٠,٠٧,٨١٠,٠١٧,٨٦,٠١١,٨ اایرادات غرامات المبانى

x٢٨،٧٩١,٨٩٣١,٥٦،٦٠٤,١٣٦،٣٢٧,٣٢٢،٤٨٦,٧١٣،٨٤٠,٦ ایرادات أخرى مختلفة

٣٧،٤٤٣,٣٣،٨٢١,٥٦١،٧٧٨,٦١٠٣،٠٤٣,٤٧٤،١٧٨,٦٢٨،٨٦٤,٩* رأسمــالية

x موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل 
األستثمارات

١٧،٥٣٣,٣٣،٨١٨,٨٣٢،٧٥١,٠٥٤،١٠٣,٢٦٩،٥٤٧,٦١٥،٤٤٤,٤-

x٤٩٢,٢٠,٠١٠٩,٠٦٠١,٢٣٦١,٢٢٤٠,٠ حصیلة بیع أصول غیر انتاجیة (أراضى)

x حصیلة بیع أصول انتاجیة (مساكن وسیارات 
وغیرھا)

١,٢٢,٠٣,٠٦,٢٦,٠٠,٢

x١٩،٤١٦,٦٠,٧٢٨،٩١٥,٦٤٨،٣٣٢,٩٤،٢٦٣,٩٤٤،٠٦٩,٠ ایرادات رأسمالیة أخرى

- ٦٨ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

-٤٢٠،٧٣١,٣٠,٠٣٥٠,٠٢١،٠٨١,٣٢٣،٥٥٦,٩٢،٤٧٥,٦-متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية

-٢٠،٧٣١,٣٠,٠٣٥٠,٠٢١،٠٨١,٣٢٣،٥٥٦,٩٢،٤٧٥,٦  =  متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية المحلية

١٥،٦٣١,٣٠,٠٣٥٠,٠١٥،٩٨١,٣١٤،٤٥٦,٩١،٥٢٤,٤* أقساط محصلة من االقراض

x١،٤٣٢,١٠,٠٠,٠١،٤٣٢,١١،١٦١,٢٢٧٠,٩ من الھیئات االقتصادیة

x٧،١٥٠,٢٠,٠٠,٠٧،١٥٠,٢٦،٥٧١,٥٥٧٨,٧ من شركات قطاع االعمال العام

x محصلة من أجھزة الموازنة العامة 
(أقساط القروض الخارجیة المعاد 

أقراضھا من الخزانة العامة)
٥،٠٩٣,٨٠,٠٠,٠٥،٠٩٣,٨٤،٩٤٣,٩١٤٩,٩

x١،٩٥٥,٢٠,٠٣٥٠,٠٢،٣٠٥,٢١،٧٨٠,٤٥٢٤,٨ من الجھات األخرى

* المتحصالت من بيع االصول وحقوق 
الملكية

٥،١٠٠,٠٠,٠٠,٠٥،١٠٠,٠٩،١٠٠,٠٤،٠٠٠,٠-

-x٥،١٠٠,٠٠,٠٠,٠٥،١٠٠,٠٨،١٠٠,٠٣،٠٠٠,٠ من جھات أخرى

(١-٢) الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (املتحصالت من احليازة)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

٥٧٢١،٠٦٩,٢١٥٢،٢٩١,٨١١٤،٣٠١,٦٩٨٧،٦٦٢,٥٨٢٠،٩٥٦,١١٦٦،٧٠٦,٤- االقتراض وأصدار االوراق المالية بخالف االسهم

٧١٧،١٥٩,٢١٥٠،٥٢١,٨١٠٦،٨٠١,٦٩٧٤،٤٨٢,٥٨١٤،٠٢١,١١٦٠،٤٦١,٤  =  االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية

٧١٧،١٥٩,٢١٥٠،٥٢١,٨١٠٦،٨٠١,٦٩٧٤،٤٨٢,٥٨١٤،٠٢١,١١٦٠،٤٦١,٤* أصدار أوراق مالية بخالف االسهم

x٥٠٠،٠٠٠,٠١٠٠،٠٠٠,٠١٠٠،٠٠٠,٠٧٠٠،٠٠٠,٠٥٥٠،٠٠٠,٠١٥٠،٠٠٠,٠  سندات على الخزانة العامة

x٢١٧،١٥٩,٢٥٠،٥٢١,٨٦،٨٠١,٦٢٧٤،٤٨٢,٥٢٦٤،٠٢١,١١٠،٤٦١,٤ اذون على الخزانة العامة

٣،٩١٠,٠١،٧٧٠,٠٧،٥٠٠,٠١٣،١٨٠,٠٦،٩٣٥,٠٦،٢٤٥,٠  =  االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية

٣،٩١٠,٠١،٧٧٠,٠٧،٥٠٠,٠١٣،١٨٠,٠٦،٩٣٥,٠٦،٢٤٥,٠* االقتراض

x٣،٩١٠,٠١،٧٧٠,٠٧،٥٠٠,٠١٣،١٨٠,٠٦،٩٣٥,٠٦،٢٤٥,٠ لتمویل االستثمارات

(١-٢) الجھاز 
االدارى

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

جدول (٢):  املوارد (مصادر التمويل)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٧٠ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

١١٦٢،٠٨٥٫٠١٢٩،٥٠٣٫٦٤٣،٤١١٫٤٣٣٥،٠٠٠٫٠٣٠١،١١٥٫١٣٣،٨٨٤٫٩- األجور وتعویضات العاملین

١٠٣،٤٧١,٨١٠٩،٠٤٩,٦٣٨،٥٢٣,٠٢٥١،٠٤٤,٤٢٢٨،١٢٤,٧٢٢،٩١٩,٨= االجور والبدالت النقدية والعينية

٢٨،٨٩٤,٨٤٦،٢٥٥,٦١١،١٧٤,٣٨٦،٣٢٤,٧٨٣،٧٧١,٨٢،٥٥٢,٩* الوظائف الدائمة

x١١،٣٢٤,٥٢٠،٩٩٢,٣٢،٢٩٩,٨٣٤،٦١٦,٦٣٣،٨٨٣,٦٧٣٢,٩ المرتبات االساسیة

x تكالیف المعارین و تتحمل الموازنة 
مرتباتھم

٤٢٢,٢٠,٠٠,٠٤٢٢,٢٣٨١,١٤١,٢

x٠,٠٠,٠١,١١,٢٠,٩٠,٢ تكالیف االجازات الدراسیة

x٠,٢٠,٠٠,٠٠,٢٠,٢٠,٠ تكالیف المنح التدریبیة

x١٧،٠١١,١٢٥،٢٦٣,٤٨،٨٧١,٥٥١،١٤٦,٠٤٩،٤٤٢,٣١،٧٠٣,٧ االجر الوظیفى

x تكالیف أجور ومرتبات المخاطبین 
بأحكام القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨

١٣٦,٧٠,٠١,٩١٣٨,٦٦٣,٧٧٤,٨

١،٠٧٩,٠١،٢٠١,٦٣،٧٥٥,٧٦،٠٣٦,٣٥،٣٨٤,٥٦٥١,٧* الوظائف المؤقتة

-x٣٤,١٠,٥٥,٢٣٩,٨٤٦,٠٦,٢ المكافات الشاملة (خبراء وطنیین )

x٢,١٠,١٢٧,٩٣٠,٠٢٤,٦٥,٥ المكافات الشاملة (خبراء  اجانب)

x٤٠٧,٥١،٢٠١,٠٧٦٢,٣٢،٣٧٠,٩٢،١٦٨,٤٢٠٢,٤ أجور موسمیین

x٠,٥٠,٠٠,٠٠,٥٠,٤٠,٠ مكافات الصبیة

x مكافات اطباء امتیاز و اخصائى عالج 
طبیعى

٧,٠٠,٠١٦٠,٣١٦٧,٣٩٥,٠٧٢,٣

x٦٠٨,٨٠,٠٢،٧٩٨,٥٣،٤٠٧,٢٣،٠٠٧,٧٣٩٩,٥ مكافات االساتذه المتفرغین

-x٠,٠٠,٠١,٥١,٥٢٨,٥٢٧,٠ مكافات االساتذه غیر المتفرغین

x١٩,١٠,٠٠,٠١٩,١١٣,٩٥,٣ مكافات مساعدي ومعاوني الوزراء

٥٠،٤٢٩,٦٣٦،٠٤٨,٩١٨،٦٥٠,٨١٠٥،١٢٩,٢٨٨،١١٧,٧١٧،٠١١,٦* المكافات

١١،٨٧٣,٣٢،٤٢٤,٣٢،٥٨٢,٦١٦،٨٨٠,٢١٥،٨١٠,٢١،٠٧٠,٠ x تعویض العاملین عن جھود غیر عادیة

٧،٥٩٣,٦٢٠٥,٠٦٢٩,٦٨،٤٢٨,٢٧،٢٧٨,٨١،١٤٩,٥ x المكافات التشجیعیة

-٦٢٨,٦٤،٦٥٨,٦٠,٠٥،٢٨٧,٢٥،٦١٨,٦٣٣١,٤ x تكالیف حافز االثابة

٣،٩٦٩,٧٢٢٨,٠٣،٥٠٩,٢٧،٧٠٦,٩٧،٣٩٠,٩٣١٦,١ xحوافز العاملین بالكادر العام

١٠،٥٠٦,٠٥،٣٦٢,١٣٩١,٨١٦،٢٦٠,٠١٥،٨٤٠,٣٤١٩,٦ xحوافز العاملین بالكادرات الخاصة

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٧١ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٢٩,٠١،٦٠٧,١٣٤٣,٥٢،١٧٩,٦٢،١٠٤,٦٧٥,٠ xالحافز المالى االضافى

-١,٦٠,١٠,٩٢,٦٢,٧٠,١ xحوافز العلمیین

-x٤٥٣,٤١،١٠٣,٣١٢١,٥١،٦٧٨,٢١،٧٣٤,٧٥٦,٥ حافز جذب العمالة

٣٢,٧٥٨,٨٢٥,٠١١٦,٥١٠٢,٨١٣,٧ x حافز تمیز ( ماجستیر و دكتوراه )

-٢٢١,٦١٩٦,٠٣٣٥,٠٧٥٢,٧٧٨٩,٢٣٦,٥ x مكافات التدریس

-٨٨,٨٩,٠٤٠٩,٠٥٠٦,٨٥١٧,١١٠,٣ x مكافات الریادة العلمیة و االجتماعیة

١٣٥,٠٠,٠٤٦٣,٥٥٩٨,٤٥٧٦,٧٢١,٧ x مكافات البحوث االكادیمیة و التطبیقیة

٩٠,٢٠,٠٥٢٩,٨٦٢٠,٠٥٨٤,١٣٥,٩ x مكافات االشراف على الرسائل العلمیة

-٣،٣٣٦,٩٨،٢١٤,٢١،٧٦٨,٦١٣،٣١٩,٨١٣،٩٤٩,٠٦٢٩,٢ x مكافات االمتحانات

٧٤,٠٩٧,٨٢٢٨,٦٤٠٠,٤٣٤٩,٣٥١,١ x مكافات التصحیح

١٥٤,٩٤٠,٤٢٢٠,٧٤١٦,٠٣٧٩,٨٣٦,٢ x مكافات حضور جلسات و لجان

١٠٤,٢١٤,٢٤١,٢١٥٩,٦١٤٤,٩١٤,٨ x مكافات التدریب

٠,٢٠,٠٠,٠٠,٢٠,٢٠,٠ x مكافات محو االمیة

 x مكافات ساعات البحث الزائدة عن 
النصاب

١٣,٨٠,٠٢١,٠٣٤,٧٣٦,١١,٤-

٣،٦٥١,٠٤٣٣,٠٣،٦٧١,٣٧،٧٥٥,٣٦،٦٦٣,٣١،٠٩٢,٠ x مكافات اخرى

-٨٣٥,٨٩٦٩,٥١٠٧,٣١،٩١٢,٥١،٩٤٥,٣٣٢,٨ x تكالیف حافز اثابة اضافى

-٣٤٣,٨٢،٣٤٢,٠٠,١٢،٦٨٥,٩٢،٩١٣,٩٢٢٨,٠ x حوافز االداء للمعلمین

٤١٧,٤٠,٠١،٨٢٣,٦٢،٢٤١,٠١،٦٥٠,٤٥٩٠,٥ x حافز جودة

x٤٨,٧٩,٣٣٨,٢٩٦,١٨٧,٩٨,٢ مكافات المستشارین

×الحافز التعویضى لتطبیق القانون رقم 
١٨ لسنة ٢٠١٥

٤٩٤,٢٧١٣,٤٢٧٧,١١،٤٨٤,٧١،٥٦٣,٦٧٨,٨-

x٣٧,٤٣٤,٩١٤,٥٨٦,٨٨٣,٤٣,٤ حافز المیكنة وتحدیث البیانات

x٣،٦٦٨,٠٣،٥٩٧,٣٧٣٠,٦٧،٩٩٥,٩٠,٠٧،٩٩٥,٩ حافز اضافى

x١،٤٢٥,٨٢،٧٣٠,٧٣٦٦,٦٤،٥٢٣,١٠,٠٤،٥٢٣,١ حافز تكمیلى للحد األدنى

X٠,٠١،٠٠٠,٠٠,٠١،٠٠٠,٠٠,٠١،٠٠٠,٠ حافز تطویر التعلیم قبل الجامعى

- ٧٢ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

١٣،٥٧٦,٩١٥،٨٤٢,٣٣،٢٣٨,٩٣٢،٦٥٨,١٣١،٠٧٦,١١،٥٨٢,١* بدالت نوعية

٣,٧٠,٦٢,٣٦,٦٦,١٠,٦ x بدل تمثیل الوظائف العلیا

-٢٣,٠٠,٠٢٦,٣٤٩,٣٥٢,٤٣,١ x بدل تمثیل لموظفین بالخارج

٢,٩٠,٠٠,٠٢,٩٠,١٢,٨ x بدل تمثیل لموظفین فنیین

-٧,٧٥٣,٧١٧,٤٧٨,٧٨٧,١٨,٤ x بدل طبیعة عمل لالطباء

٠,١٠,٠٠,٠٠,١٠,٠٠,١ x بدل تسجیل االطباء المقیمین
 x بدل حرمان للصیادلة و الحكیمات 

والمولدات والممرضات والزائرات 
٥,٧٤٢,٩٢٠,٦٦٩,١٦٣,٦٥,٥

-١٩,٦١٣٨,٧٤٢,٢٢٠٠,٥٢٠١,٥١,٠ x بدل عدوى ووقایة من االشعة

-٢,٢٣,٠٢,٨٨,١٨,٦٠,٥ x بدل تفرغ للمھندسین

٠,٢٠,٠١,٧٢,٠٢,٠٠,٠ x بدل تفرغ للمحامین

٠,٢٠,١٠,٠٠,٤٠,٤٠,٠ x بدل تفرغ لموظفین فنیین

-٣,٣٣٠,٢٦,٨٤٠,٣٤٥,٢٤,٩ x بدل تفرغ للمھندسین الزراعیین

-٠,٥٣,٤١,١٥,٠٥,٢٠,٣ x بدل تفرغ لالطباء البیطرین

-٠,٦٣,٠٠,٧٤,٤٤,٦٠,٢ x بدل تفرغ للتجاریین

٢٢٩,٩٠,٠٠,٤٢٣٠,٢٢٠٠,٨٢٩,٤ x بدالت عسكریة

٣١٨,٢٤٨,٨٨٥,٩٤٥٢,٩٤٠٨,٠٤٤,٩ x بدل طبیعة عمل

١,١٠,٠٠,٠١,١١,٠٠,١ x بدل امتیاز

٠,٤٠,٠١,٣١,٧١,٥٠,٢ x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم

 x بدل صیارف و تحصیل و بدل عجز 
للصیارف

٢,١٠,٧٠,٣٣,١٣,٦٠,٥-

١،٤٠٩,٠١٠٧,١٩٤,٢١،٦١٠,٣١،٥٩٥,٠١٥,٤ x بدل خطر

٠,١٠,١٠,١٠,٣٠,٣٠,٠ x بدل سماعة للتلیفون و الالسلكى

١,٥٠,٠٠,٥٢,٠٢,٠٠,٠ x بدل قیادة

١,٥٠,٥٠,٣٢,٤١,٧٠,٧ x بدالت مھنیة وفنیة اخرى

-١٨٠,٨٢٢١,٦٣١,٣٤٣٣,٧٤٣٥,٠١,٣ x بدل اقامة بالجھات النائیة

٤٠,٠٠,٠٠,٠٤٠,٠٣٨,٥١,٥ x بدل سودان

- ٧٣ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

-١,٩٠,٠٠,٢٢,١٢,٤٠,٢ x بدل اغتراب

-١٩,٩٠,٠٢٤,٨٤٤,٧٤٤,٨٠,١ x بدل سكن فى الداخل و الخارج

٠,٢٠,٠٠,٢٠,٣٠,٣٠,٠ x بدل ماجستیر ودكتوراه

٠,٣٠,٠٠,٠٠,٤٠,٤٠,٠ x بدل بحث

-٠,٣٠,٠٠,٠٠,٣٠,٤٠,١ x بدل استقبال و ضیافة

١,٧٠,٠٠,٠١,٧١,٧٠,٠ x بدل مراسلة

٣٧٢,٦١٦,٣١٨,٨٤٠٧,٧٣٩٤,٥١٣,٢ x بدل أغذیة

١,٧٠,٢٠,٢٢,٠٢,١٠,٠ x بدل مالبس

 x بدل انتقال نقدى ثابت ونظیر عدم 
تخصیص سیارات ركوب حكومیة

٣,٣٠,٠٢٢,٢٢٥,٥١٩,٤٦,١

٠,١٠,٠٠,٠٠,١٠,٠٠,١ x بدل قضاء

٥٥٨,١٠,٠٢،٢٩٧,٤٢،٨٥٥,٥٢،٧٨٦,٩٦٨,٦ x بدل جامعة

 x بدل یخص العالقات الثقافیة والتعاون 
الخارجى

١٣٦,٤٠,٠٠,٠١٣٦,٤١٢٩,٤٧,٠

٠,١٠,٣٠,١٠,٦٠,٦٠,٠ x بدل تفرغ فنانین تشكیلین

-٥٠٤,٥٣،٣٢٤,٣٠,٠٣،٨٢٨,٨٤،٠٥٦,٥٢٢٧,٧ x بدل معلم ( تدریس )

-١،٣٦٧,١٩،٧٤٤,٠٠,٠١١،١١١,١١١،١٢٠,٥٩,٤ x بدل اعتماد ( معلمین )

-٥،٩٣٦,٦١,٣٥٠,١٥،٩٨٨,١٦،٦٤٤,٣٦٥٦,٢ x بدالت مختلفة أخرى

x٢،٤١٧,١٢،١٠١,٣٤٨٨,٧٥،٠٠٧,١٢،٧٠٧,٧٢،٢٩٩,٣ بدل مھن طبیة

x٠,٦٠,٠٠,٠٠,٦٠,١٠,٥ بدل تمثیل إضافى

٣،٠٣١,٥٩،٣٥٢,٠٥٠٤,٨١٢،٨٨٨,٣١٢،٧٦٣,٤١٢٤,٩*  مزايــــا نقـــديــة

-٤٣,١٧١,٥٨,٧١٢٣,٣١٢٥,١١,٨ x عالوة اجتماعــیة

-٣٥,٥٧٣,٧١٠,٣١١٩,٥١٢١,٢١,٧ x عالوة اجتماعیة اضافیة

 x تكالیف تعویض العامالت بما یعادل 
٢٥% من المرتب الشھرى

١,١٦,٥٠,٦٨,١٥,٦٢,٥

-١،١٩٥,٨١،٧٤٨,٢١٨٠,٨٣،١٢٤,٧٣،٤٩٥,٥٣٧٠,٨ x العالوة الخاصة

-١٢٦,٢٢٠٠,٨٢٣,٩٣٥٠,٩٣٥٧,٤٦,٥ x المنحة الشھریة

- ٧٤ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب األول: األجور وتعويضات العاملني)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

١,٦٩,١٢٨,٩٣٩,٦٢٥,٧١٣,٩ x مزایا نقدیة أخرى

-١٨٦,٩٠,٠٠,٠١٨٦,٩١٨٨,٤١,٥ x عالوة الحد األدنى

-٧٦٦,٢٥،٣٠٨,٥٠,٣٦،٠٧٥,٠٦،١٧٣,٤٩٨,٥ x عالوة األعباء الوظیفیة للمعلمین

x تكالیف المقابل النقدى لرصید االجازات 
االعتیادیة

٦٧٥,٢١،٩٣٣,٦٢٥١,٥٢،٨٦٠,٢٢،٢٧١,١٥٨٩,٢

٦،٤٦٠,٠٣٤٩,٢١،١٩٨,٥٨،٠٠٧,٨٧،٠١١,٢٩٩٦,٦* المزايــا العينيــة

x٣،٤٣٨,٥٣٤١,٥٤٣٩,٥٤،٢١٩,٥٣،٤٤٥,٧٧٧٣,٨ أغذیة للعاملین

x١،١٩١,١٦,٤٦٤,١١،٢٦١,٧١،٢١٩,٢٤٢,٥ مالبس للعاملین

x١،٦٨٢,٠٠,١٦٨٢,٥٢،٣٦٤,٦٢،١٨٩,١١٧٥,٥ عالج طبى للعاملین

x١٠٧,٨١,٢١٢,٣١٢١,٣١١٦,٣٥,٠ خدمات اجتماعیة وریاضیة للعاملین

-x٤٠,٦٠,٠٠,١٤٠,٧٤٠,٩٠,٢  اخـــرى

١١،٣٩٥,٧٢٠،٤٥٤,٠٤،٨٦٦,٤٣٦،٧١٦,١٣٢،٤٤٥,٨٤،٢٧٠,٣= المزايا التأمينية

* حصة الحكومة فى صندوق التأمين 
االجتماعى للحكومة

٩،١٣٣,٥١٦،١٨٨,٥٣،٨٥٣,٨٢٩،١٧٥,٨٢٥،٩٧١,٢٣،٢٠٤,٦

x٨،٥٥١,٢١٥،٠٨٨,١٣،٥٢٨,٢٢٧،١٦٧,٥٢٤،٣٢٩,٧٢،٨٣٧,٨ التأمین ضد الشیخوخة والعجز والوفاة

x حصة الحكومة فى اشتراكات نظام 
المكافات

٥١٣,١٦٦٤,٨٢١٨,٩١،٣٩٦,٨١،١٥٣,٣٢٤٣,٥

x تكالیف مساھمة الحكومة فى التأمین 
على العامالت فى اجازة لرعایة أطفالھن

٦٩,٢٤٣٥,٦١٠٦,٧٦١١,٥٤٨٨,٢١٢٣,٣

٢،٢٦٢,٢٤،٢٦٥,٥١،٠١٢,٦٧،٥٤٠,٣٦،٤٧٤,٦١،٠٦٥,٧* مزايا تأمينية أخرى

x١،٦٠١,٦٣،٠٩٧,٨٦٢١,٩٥،٣٢١,٤٤،٦٢٩,٤٦٩٢,٠ التأمین ضد المرض

x٦٤٦,٠١،١١٦,٥٣٢٦,٠٢،٠٨٨,٦١،٨٤٥,٢٢٤٣,٤ التأمین ضد اصابة العمل

x١٢,٠٣٧,٩٣٩,٨٨٩,٧٠,٠٨٩,٧ التأمین ضد المرض (تأمین صحي شامل)

x٢,٥١٣,٢٢٤,٨٤٠,٥٠,٠٤٠,٥ التأمین ضد إصابة العمل (تأمین صحي شامل)

٤٧،٢١٧,٥٠,٠٢٢,٠٤٧،٢٣٩,٥٤٠،٥٤٤,٧٦،٦٩٤,٨= االجوراالجمالية واالحتياطيات العامة

٢١،٩٣٩,٥٠,٠٢٢,٠٢١،٩٦١,٥١٩،٣٤٤,٧٢،٦١٦,٨* االجور االجمالية

x أجور اجمالیــة مدرجة بموازنات 
الجھات

٢١،٩٣٩,٥٠,٠٢٢,٠٢١،٩٦١,٥١٩،٣٤٤,٧٢،٦١٦,٨

٢٥،٢٧٨,٠٠,٠٠,٠٢٥،٢٧٨,٠٢١،٢٠٠,٠٤،٠٧٨,٠* االمتطلبات اإلضافية لالجور

x٢٥،٢٧٨,٠٠,٠٠,٠٢٥،٢٧٨,٠٢١،٢٠٠,٠٤،٠٧٨,٠  احتیاطیات عامة لالجور
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

٢٦١،٣١٣٫٠١٧،٥٣٦٫٩٢١،٣٥٠٫١١٠٠،٢٠٠٫٠٧٤،٩٢٢٫٨٢٥،٢٧٧٫٢- شراء السلع والخدمات

٢٩،٦٥٩,١١١،٧٥٨,٦١١،٤١٦,٠٥٢،٨٣٣,٨٣٩،٧٨٦,٧١٣،٠٤٧,١=  الســـلع

١٣،٨٢٠,٤٥،٦٢٤,٦٧،٥٧٦,٣٢٧،٠٢١,٢٢٣،٢٥٢,٥٣،٧٦٨,٧* المواد الخام

x٥،٨٠٤,٤١،٦٨٩,٧٣،٤٩١,٥١٠،٩٨٥,٦٩،١١٣,٤١،٨٧٢,٢ االدویة

x١،٩٥٠,٥٢،٣٩١,٢٩٧٥,٠٥،٣١٦,٧٤،٤٩٠,٧٨٢٦,٠ االغذیة

x٦،٠٦٥,٥١،٥٤٣,٦٣،١٠٩,٨١٠،٧١٨,٩٩،٦٤٨,٤١،٠٧٠,٥ مواد خام أخرى

٣،٣٥٣,٥٨١٥,٣٥٧٨,٤٤،٧٤٧,٢٣،٦٦١,٨١،٠٨٥,٣* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل

-x٠,١٠,١٠,٠٠,٢٠,٤٠,٢ فحومات

x١،٣٦٨,٢٥٩٥,٣٣٣٦,٢٢،٢٩٩,٦١،٧٥٥,٢٥٤٤,٤ مواد بترولیة وغاز

x١٢٦,٧١٣٢,٢٣٦,٧٢٩٥,٦٢٨٦,٣٩,٣ مواد تزییت و تشحیم

x١،٨٥٨,٥٨٧,٧٢٠٥,٥٢،١٥١,٧١،٦١٩,٨٥٣١,٩ كھرباء

٢١١,٤٢٥٥,٥١٤١,٥٦٠٨,٣٥١٤,٣٩٤,١* وقود وزيوت لسيارات الركوب

x١٨٩,١٢٠١,٨١٢١,٤٥١٢,٣٤٢٣,٣٨٩,٠ مواد بترولیة وغاز

x٢٢,٢٥٣,٨٢٠,١٩٦,٠٩٠,٩٥,١ مواد تزییت و تشحیم

١،٥١٠,٧٥٥٩,٧٧٨٣,١٢،٨٥٣,٦٢،٦٢٤,٦٢٢٩,٠* قطع غيار ومهمات

x٨٥٤,٧٣٦٧,١٣٠٩,٥١،٥٣١,٣١،٣٩٥,٣١٣٦,٠ قطع غیار و مواد للصیانة

x٦٥٦,٠١٩٢,٦٤٧٣,٧١،٣٢٢,٣١،٢٢٩,٣٩٣,٠ مواد و مھمات متنوعة

١٧,٣٢,٣٦,٠٢٥,٦١٤,٤١١,٢* مواد تعبئة وتغليف

x١٧,٣٢,٣٥,٧٢٥,٢١٣,٠١٢,٢ مواد مستھلكة

-x٠,٠٠,٠٠,٣٠,٣١,٤١,٠ مواد متداولة

٣٦٩,٥٤٩٢,٨٢٧٥,٩١،١٣٨,٢١،٠٥٦,٦٨١,٦* ادوات كتابية وكتب

x١١٥,٠١٥٠,٦١٠٥,١٣٧٠,٨٣٥٣,٢١٧,٦ ادوات كتابیة ومكتبیة

x٣٢,٣٢,٨٦٢,٤٩٧,٦٨٥,٥١٢,١ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٧٦ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x٨,٢٣٧,٤٢٢,٧٦٨,٣٦٢,٢٦,١ كراسات ودفاتر

x٢١٣,٩٣٠١,٩٨٥,٧٦٠١,٥٥٥٥,٧٤٥,٨ مطبوعات اخرى

٨،٩٩٣,٩٣،٥٣٦,٧١،٦٤٥,٢١٤،١٧٥,٨٦،٩٩٢,٠٧،١٨٣,٨* مياه وانارة

x١،٢٧٢,٦٤٥٨,٦٣٥٧,٠٢،٠٨٨,٢٨٨٢,٧١،٢٠٥,٥ میــاه

x٧،٧٢١,٢٣،٠٧٨,١١،٢٨٨,٢١٢،٠٨٧,٦٦،١٠٩,٣٥،٩٧٨,٣ انــارة

١،٣٨١,١١٥٨,٧٣٤٥,٤١،٨٨٥,٣١،٤٢٤,٤٤٦٠,٨* مستلزمات سلعية متنوعة

x مستلزمات تعلیمیة ومعینات سمعیة و 
بصریة

٦٨,٨٤,١٢٣,٧٩٦,٦٨١,٠١٥,٥

x٢,١١,٣٥,٥٨,٨٧,١١,٨ مستلزمات تنظیم الحدائق

x١٢,٧١,٦٧,٨٢٢,١٢٠,٥١,٦ مستلزمات تصویر

x٠,٦٠,١٠,٦١,٢١,١٠,٢ مستلزمات موسیقى

x٩,٧٠,٩٣,٦١٤,٢١٠,٣٣,٩ مستلزمات العاب ریاضیة

x١،٢٨٧,٣١٥٠,٧٣٠٤,٢١،٧٤٢,٣١،٣٠٤,٤٤٣٧,٩ مستلزمات سلعیة متنوعة

١,٥٣١٣,٠٦٤,٢٣٧٨,٧٢٤٦,٢١٣٢,٦*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع

x١,٥٣١٣,٠٦٤,٢٣٧٨,٧٢٤٦,٢١٣٢,٦ محلیة

٢٥،٩٦٠,٣٥،٧٦٤,٣٩،٨٦٤,١٤١،٥٨٨,٧٣١،٢١١,٩١٠،٣٧٦,٩=  الخدمات

٧،٣٥٣,٦١،٦١٦,٦٥،١٦٤,٠١٤،١٣٤,٢١٢،٠٢٧,٧٢،١٠٦,٦* نفقات الصيانة

x٦٨٨,٦١٦,٣٢٠٢,٠٩٠٦,٨٧٦٨,٧١٣٨,١ صیانة و تطھیر لوسائل الرى و الصرف

x صیانة و ترمیم مبانى انشاءات واعمال 
صغیرة المبانى

٤،٠٠٣,٤٦٦٧,٥٩٣٦,٦٥،٦٠٧,٥٣،٦٩٣,٦١،٩١٣,٩

x١٢٤,٤٧١,٨٦١,٤٢٥٧,٧٢٢٦,٠٣١,٧ صیانة مرافق و شبكات

x٣٠١,٢١٤٩,٩٢،٥١٦,٣٢،٩٦٧,٣٢،٤٨٨,٤٤٧٨,٩ صیانة طرق و جسور و كبارى

-x١،٥٣٩,٠٤٠١,٦٧٩٠,٠٢،٧٣٠,٦٣،٥٢٠,٢٧٨٩,٧ صیانة اآلت و معدات

x٥٢٤,١٢١٢,٨٥٧٢,١١،٣٠٩,٠١،٠٢٠,٨٢٨٨,٢ صیانة وسائل نقل واتصاالت

x٢٩,٦١٥,١٣٠,١٧٤,٨٦٤,٨١٠,٠ صیانة اثاث و معدات مكتبیة ومكاتب
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x٩٦,٧٢٦,٠٣١,٥١٥٤,٢١٢٠,٢٣٤,٠ صیانة الحاسبات واالجھزة االلكترونیة

x٤٦,٦٥٥,٦٢٤,٢١٢٦,٤١٢٤,٩١,٥ اخرى

١٥٢,٩٣١,٩٩٨٦,٠١،١٧٠,٨١،١٤٣,٧٢٧,١* نشر واعالن ودعاية واستقبال

x٥٧,٠١٤,٣٢٩,٦١٠٠,٩٩٠,٣١٠,٦ نفقات نشر واعالن

x٧,٣٠,٧٩١٩,٩٩٢٧,٨٩٢٦,٨١,٠ نفقات دعایة

x٣٣,١١,٦١٩,٣٥٤,٠٣٩,١١٤,٩ نفقات الحفالت و االستقباالت

x نفقات الزیارات الدولیة واالشتراك فى 
المؤتمرات الدولیة

٤٦,٧٠,٠٨,٢٥٤,٩٥٦,٢١,٢-

x٢,٧١,٠٤,٤٨,٢٥,٣٢,٩ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلیة

x٤,٧٩,٦٣,٥١٧,٨١٦,٨٠,٩ نفقات الشئون والعالقات العامة

-x١,٢٤,٨١,٢٧,٢٩,٣٢,١ اخرى

٣،٤٠٤,٦١٠٦,٧٢٣٤,٨٣،٧٤٦,١٣،٤٧٢,٦٢٧٣,٥* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف

x٣،٣٥٢,٨١٠٣,٣٢١٢,١٣،٦٦٨,٢٣،٤١٤,٧٢٥٣,٥ نفقات طبع

x١٠,٨١,٧٦,٩١٩,٥١٩,٣٠,٢ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوریات

x٦,٠٠,٠٢,٨٨,٨٨,٨٠,٠ شراء حقوق المؤلفین

x١,٤٠,٠٠,٣١,٧١,٥٠,٢ نفقات تشجیع التألیف والمؤلفین

x اصداركتب ومجالت ونشرات وثقافیة 
وعلمیة

٢٣,٤٠,١١٢,٤٣٦,٠٢٦,٥٩,٥

x١٠,٢١,٥٠,٢١٢,٠١,٩١٠,٠ اخرى

٢،٠٥٠,٠٢،١٢٦,٠٤٨٤,٢٤،٦٦٠,٢٤،٠٣١,٠٦٢٩,١* نقل وانتقاالت عامة

-x١٠,٥٠,١٠,١١٠,٧١٠,٩٠,١ نقل مھمات بالسكة الحدید

x انتقاالت عامة للعاملین و غیر العاملین 
بالسكك الحدیدیة

٨٨,٢٢٢,٤٢٨,١١٣٨,٧١٢٧,٦١١,١

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى 
للسفر بالداخل

٣٠٥,٣٢٥٠,٢١٣٨,١٦٩٣,٧٥٨١,٨١١١,٩

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى 
للسفر بالخارج

٢٣٤,٩٠,٢٥٦,٩٢٩٢,٠٢٧٠,٥٢١,٥

x تكالیف نقل وانتقاالت وبدل انتقال 
للمعارین بالخارج

١١,٦٠,٠٠,٨١٢,٤١٢,٦٠,٢-
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x٤٠٨,٧٢٠,٨٢١,٥٤٥٠,٩٣٣٧,٢١١٣,٧ بدل انتقال للسفر بالداخل

x٣٦٥,٠٠,٧٣٢,٨٣٩٨,٥١٢٧,٩٢٧٠,٧ بدل انتقال للسفر بالخارج

x٦١٥,٧١،٨٣١,١٢٠٥,٥٢،٦٥٢,٤٢،٥٥٣,٤٩٩,٠ المقابل النقدى للعاملین بالمناطق النائیة

x١٠,٢٠,٤٠,٣١٠,٨٩,٣١,٦ اخرى

٤٠٢,٨١٤٧,٣٩٢,٥٦٤٢,٦٦١٧,٤٢٥,٢* البريد واإلتصاالت

x٧٧,٠٦٢,٨١٢,٦١٥٢,٤١٤٩,٣٣,١ برید

x٢١٩,٤٤٠,٠٢٥,١٢٨٤,٦٢٧٩,١٥,٥ تلیفون

-x٠,٢٠,٠٠,٢٠,٤٠,٦٠,٣ تلغراف

-x٠,٧٠,٠١,٠١,٧٢,١٠,٣ اشتراك تیكر

-x١,٠٠,١٠,٢١,٢١,٦٠,٤ تلكس و فاكس

x١٠٣,٩٣٨,٨٥٣,٣١٩٦,٠١٧٨,٢١٧,٨  شبكة االنترنت

-x٠,٦٥,٦٠,١٦,٤٦,٦٠,٣ اخرى

٣٦٤,٧١٦٩,٠٦٣٢,٥١،١٦٦,٣٩٩٩,٧١٦٦,٦* ايجـــار

x ایجار أراضـى ومبــانى ومخازن 
وجراجات  وغیرھا

١٧٥,٧١٠٠,٥٥١٧,٨٧٩٤,١٦٨٦,١١٠٨,٠

x١,٧٠,٠٦٠,١٦١,٩٤١,٨٢٠,١ ایجاراآلت احصائیة وحاسبات

-x٢٩,٧١,٢١٢,٥٤٣,٤٤٧,٦٤,١ ایجاراآلت وماكینات ومعدات

x١٢,٠٢,٨٦,٥٢١,٢١٧,١٤,١ ایجارخیام وكراسى

x١٤٥,٦٦٤,٥٣٥,٦٢٤٥,٦٢٠٧,١٣٨,٦ ایجاروسائل نقل

٢٨,٩٠,١١١٦,٠١٤٥,١٤٩,٧٩٥,٣* نفقات اقامة المعارض  والمؤتمرات

x٢٦,٣٠,١١٠٧,٢١٣٣,٧٤٢,٢٩١,٥ فى الداخل

x٢,٦٠,٠٨,٨١١,٤٧,٦٣,٨  فى الخارج

* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون 
الخارجى

٩٥,٣٠,٠٥٤,٨١٥٠,١١٥٢,٣٢,٣-

x تكالیف تبادل البعثات والوفود مع 
الحكومات االجنبیة وتنفیذ المعاھدات 

الثقافیة
٦٨,٨٠,٠٤٢,٥١١١,٢١٠١,٠١٠,٢
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثانى: شراء السلع واخلدمات)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x تكالیف المكاتب و المراكز الثقافیة و 
مكاتب البعثات

٢٤,٩٠,٠١٢,٣٣٧,٢٥٠,٦١٣,٥-

x١,٧٠,٠٠,٠١,٧٠,٧١,٠ أخرى

* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب 
العاملين

٢،٠٤١,٩٣,٥٨٣,١٢،١٢٨,٥١،٢٤٥,٩٨٨٢,٦

x١،٨٧٩,٠٠,٠٥٤,٦١،٩٣٣,٦١،١٢٠,٠٨١٣,٧ خدمات ابحاث وتجارب

x١٦٢,٩٣,٥٢٨,٥١٩٤,٩١٢٥,٩٦٩,٠ تكالیف البرامج التدریبیة

١٠،٠٦٥,٥١،٥٦٣,٢٢،٠١٦,٢١٣،٦٤٤,٩٧،٤٧١,٧٦،١٧٣,١* نفقات خدمية متنوعة

x٣٤٧,٠٩,٩٤٨,٦٤٠٥,٦٣٠٠,١١٠٥,٤ نفقات تأمین و عمولة

-x٢٣,٢١٤,٣٧,٩٤٥,٤٤٦,٣٠,٩ نفقات األعیاد و المواسم

x٢٣٨,٥٦٤,٢٢٢,٢٣٢٤,٩٣٢١,٣٣,٦ نفقات تنفیذ األحكام القضائیة

x٠,٥٠,٠٢,٧٣,٣٢,٩٠,٤ نفقات رسوم القید بنقابة المحامین

x٤٠٠,٨٠,٠٠,٨٤٠١,٦٠,٦٤٠١,٠ نفقات لجان تحكیم

x نفقات تشغیل لدى الغیر و مقاولى 
الباطن

٢٢,٥٦,٩٢١,٨٥١,٢٤٦,٨٤,٣

x٦٨,٥٠,٠٢,٨٧١,٣٦٨,٢٣,١ نفقات سریة وذات طبیعة خاصة

x٣،٣٩٤,٨٤٨١,٠٦٤٨,٥٤،٥٢٤,٣٣،١٥٦,٠١،٣٦٨,٢ اخرى متنوعة

x٣٤٨,١٥١,٨١٠٨,٢٥٠٨,٠٣٧٥,٥١٣٢,٦ نفقات خدمات الصرف الصحي

x٢،٧٤٠,٥٧٤٠,٦٨٣٣,٥٤،٣١٤,٧١،٥٣٦,٣٢،٧٧٨,٤ نفقات النظافة

x١،٣٦٨,٠١٩٤,٧٣١٦,٧١،٨٧٩,٤٥١٣,٥١،٣٦٥,٩ نفقات األمن والحراسة

x١،١١٣,٠٠,٠٢,٣١،١١٥,٣١،١٠٤,٢١١,١ نفقات مقابل الخدمات االعالمیة

٥،٦٩٣,٥١٤,٠٧٠,٠٥،٧٧٧,٥٣،٩٢٤,٢١،٨٥٣,٣= شراء السلع والخدمات االجمالية واالحتياطيات العامة

٧٦٩,٢١٤,٠٧٠,٠٨٥٣,٢٦٢٤,٢٢٢٩,٠* شراء السلع والخدمات  االجمالية

x شراء سلع وخدمات اجمالیــة مدرجة 
بموازنات الجھات

٧٦٩,٢١٤,٠٧٠,٠٨٥٣,٢٦٢٤,٢٢٢٩,٠

٤،٩٢٤,٣٠,٠٠,٠٤،٩٢٤,٣٣،٣٠٠,٠١،٦٢٤,٣* المتطلبات االضافية لشراء السلع والخدمات

x  احتیاطیات عامة لشراء السلع 
والخدمات

٤،٩٢٤,٣٠,٠٠,٠٤،٩٢٤,٣٣،٣٠٠,٠١،٦٢٤,٣
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التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

-٣٥٦٤،٥٤١٫٧٣٢٨٫٦١،١٢٩٫٧٥٦٦،٠٠٠٫٠٥٦٩،١٣٤٫٧٣،١٣٤٫٧- الفوائد

٤٨،٥٣٧,٩٠,٦٢٣٢,٥٤٨،٧٧١,٠٤٤،٧٠٤,١٤،٠٦٦,٩=  فوائد خارجية

٤٨،٥٣٧,٩٠,٦٢٣٢,٥٤٨،٧٧١,٠٤٤،٧٠٤,١٤،٠٦٦,٩* فوائد خارجية (لغير المقيمين)

x٤٨،٤١٩,٣٠,٠٠,٠٤٨،٤١٩,٣٤٤،٣٧٤,١٤،٠٤٥,١ فوائد الدین العام الخارجى

x١١٨,٧٠,٦٢٣٢,٥٣٥١,٧٣٢٩,٩٢١,٨ فوائد خارجیة تسددھا الجھات

-٥١٦،٠٠٣,٨٣٢٨,٠٨٩٧,٣٥١٧،٢٢٩,٠٥٢٤،٤٣٠,٧٧،٢٠١,٦=  فوائد محلية (المقيمين)

٥١٤،٤٠٦,٥٠,٠٠,٠٥١٤،٤٠٦,٥٤٨٨،٩٣٣,٧٢٥،٤٧٢,٨* بخالف وحدات الحكومة العامة

-x٧٠،٧٠٣,٢٠,٠٠,٠٧٠،٧٠٣,٢٩٦،٧٢٩,٦٢٦،٠٢٦,٤ فوائد سندات البنك المركزى

x فوائد السندات الدوالریة بالعجز فى 
مركز العمالت األجنبیة

٥،٨٨٢,١٠,٠٠,٠٥،٨٨٢,١٢،٢٨٥,٩٣،٥٩٦,٢

-x٢١٥،٧٨٦,٨٠,٠٠,٠٢١٥،٧٨٦,٨٢٣٥،٦٥٦,٥١٩،٨٦٩,٧ فوائد األذون على الخزانة العامة

x٢٠٦،٧٢١,٧٠,٠٠,٠٢٠٦،٧٢١,٧١٢٩،١٥٦,١٧٧،٥٦٥,٦ فوائد سندات الخزانة المصریة

-x٥،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٥،٠٠٠,٠٧،٥٥٠,٠٢،٥٥٠,٠ فوائد التغطیة المؤقتة للرصید المدین

-x٨٦,٣٠,٠٠,٠٨٦,٣١٠٠,٠١٣,٧ فوائد الـ ٥% سندات حكومیة

-x١٠،٢٢٦,٣٠,٠٠,٠١٠،٢٢٦,٣١٥،٠٠٧,١٤،٧٨٠,٨ أخرى

-١،٥٩٧,٣٣٢٨,٠٨٩٧,٣٢،٨٢٢,٦٣٥،٤٩٧,٠٣٢،٦٧٤,٤* لوحدات الحكومة العامة

x للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض 
الخارجیة والمعاد اقراضھا من الخزانة )

١،٥٩٧,٣١٧٦,١٨٩٧,٣٢،٦٧٠,٧٢،١٥٢,٦٥١٨,١

-x٠,٠١٥١,٩٠,٠١٥١,٩١٦٥,٣١٣,٤ لجھات اخرى (شاملة المحلیات)

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب الثالث: فوائد)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٨١ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

-٤٣١١،٦٣٩٫٣٥٩٣٫٩١٤،٠٤٦٫٤٣٢٦،٢٧٩٫٧٣٢٧،٦٩٩٫١١،٤١٩٫٤- الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-١٣٠،٦٦٥,٦٥,٠١٠،٠٠٩,٦١٤٠،٦٨٠,٢١٧١،٧٦٩,٦٣١،٠٨٩,٤=  الدعم

-١٣٠،٣٠٥,٦٥,٠٤،٣٠٩,٦١٣٤،٦٢٠,٢١٦٦،٤٦٩,٦٣١،٨٤٩,٤* لمؤسسات غيرمالية

-x٨٤،٤٨٧,٠٠,٠٠,٠٨٤،٤٨٧,٠٨٩،٠٠٠,٠٤،٥١٣,٠ دعم السلع التموینیة

-x٢٨،١٩٣,٠٠,٠٠,٠٢٨،١٩٣,٠٥٢،٩٦٣,١٢٤،٧٧٠,١ دعم المواد البترولیة

x٣،٢٠٠,٠٠,٠٣،٨٠٠,٠٧،٠٠٠,٠٦،٠٠٠,٠١،٠٠٠,٠ دعم تنشیط الصـــادرات

x٦٥٠,٠٠,٠١٤,٥٦٦٤,٥٥٦٤,٥١٠٠,٠ دعم المزارعین

-x١،٨٠٠,٠٠,٠٠,٠١،٨٠٠,٠١،٨٥٠,٠٥٠,٠ دعم نقل الركاب

x٣،٥٩٩,٧٠,٠٠,٠٣،٥٩٩,٧٣،٥٩٦,٠٣,٧ التأمین الصحى واالدویة

x٠,٠٠,٠٢٥٠,٠٢٥٠,٠٢٠٠,٠٥٠,٠ دعم تنمیة الصعید

x٨،٣٧٥,٩٥,٠٢٤٥,٠٨،٦٢٦,٠٨،٢٩٥,٩٣٣٠,٠ أخـــــــرى

٣٦٠,٠٠,٠٥،٧٠٠,٠٦،٠٦٠,٠٥،٣٠٠,٠٧٦٠,٠* لمؤسسات مالية

-x٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٣٦٠,٠٤٠٠,٠٤٠,٠ دعم فائدة القروض المیسرة
x دعم اسكان ( محدودى الدخل/ 

اجتماعى )
٠,٠٠,٠٥،٧٠٠,٠٥،٧٠٠,٠٣،٩٠٠,٠١،٨٠٠,٠

١٣،٧٠٦,٩٣٧٩,١٢،٩١٦,٨١٧،٠٠٢,٩١٣،٧٩٤,٤٣،٢٠٨,٥=  المنح

١٠٩,٣٠,٠١٦٥,٠٢٧٤,٣٢٦٩,٣٥,٠* المنح للحكومات األجنبية

x١٠٩,٣٠,٠١٦٥,٠٢٧٤,٣٢٦٩,٣٥,٠ جارى

٠,٢٠,٠٠,٠٠,٢٠,٢٠,٠* منح للمنظمات الدولية

x٠,٢٠,٠٠,٠٠,٢٠,٢٠,٠ جارى

١٣،٥٩٧,٤٣٧٩,١٢،٧٥١,٩١٦،٧٢٨,٤١٣،٥٢٤,٩٣،٢٠٣,٥* منح لجهات الحكومة العامة

x١٣،٥٩٧,٤٣٧٢,٢٢،٧٥١,٩١٦،٧٢١,٤١٣،٥١٨,١٣،٢٠٣,٤ جارى

x٠,٠٦,٩٠,٠٦,٩٦,٨٠,١ رأسمالى

١٥٧،٥٣٠,٦٢٠٩,٨١،٠٨٠,٠١٥٨،٨٢٠,٤١٠٩،٦٠٧,٢٤٩،٢١٣,٢=  مزايا اجتماعية

١٩،١٩٩,٧٠,٦٠,٧١٩،٢٠١,٠١٨،٧٦٤,٣٤٣٦,٧* مزايا لألمان اإلجتماعى

x١٩،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠١٩،٠٠٠,٠١٨،٥٠٠,٠٥٠٠,٠ معاش الضمان االجتماعى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣): االستخدامات (الباب الرابع: الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٨٢ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣): االستخدامات (الباب الرابع: الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x٧٠,٠٠,٠٠,٠٧٠,٠٧٠,٠٠,٠ معاش الطفل

x٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ مزایا لألمان اإلجتماعى عینیة

-x١٢٩,٧٠,٦٠,٧١٣١,٠١٩٤,٣٦٣,٣ أخرى

١٣٠،٠٠٠,٠٨,١٠,١١٣٠،٠٠٨,٢٨٢،٢١٦,١٤٧،٧٩٢,٠* مساعدات إجتماعية

x١٣٠،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠١٣٠،٠٠٠,٠٨٢،٢٠٠,٠٤٧،٨٠٠,٠ مساھمات فى صنادیق المعاشات

-x٠,٠٨,١٠,١٨,٢١٦,١٨,٠ مساعدات إجتماعیة عینیة

٨،٢٨٣,٤٨٩,٠٩٨٧,٦٩،٣٦٠,٠٨،٣٧٩,٦٩٨٠,٤* نفقات خدمية لغير العاملين

x٧،٠٠٠,٠٠,٠٣٥,٠٧،٠٣٥,٠٦،٦٢١,٩٤١٣,١  نفقات عالج مواطنى جمھوریة مصر العربیة

x١٤,١١٣,٢٣٦٦,٧٣٩٤,٠٣٠٤,٣٨٩,٧  نفقات نشاط ریاضى واجتماعى لغیر العاملین

x٢٦,٤٠,٧١٢٣,٢١٥٠,٢١٠٣,١٤٧,٢  نفقات خدمات صحیة لغیر العاملین

x١،٢٠٧,٧٧٢,٨٣٩٨,٦١،٦٧٩,١١،٢٦٥,٥٤١٣,٦  مكافأت لغیر العاملین عن خدمات مؤداة

x٣٥,٢٢,٢٦٤,١١٠١,٦٨٤,٨١٦,٨  جوائز وأوسمة

٤٧,٦١١٢,١٩١,٦٢٥١,٣٢٤٧,٢٤,١* مزايا إجتماعية للعاملين

-x٤٣,٣١٠٥,١٢٢,٠١٧٠,٣١٧١,٢٠,٨ نفقات دفن

x٠,١٠,٠٠,٠٠,١٠,١٠,٠ نفقات محو األمیة

x٠,٠١,٧٠,٤٢,١٠,٨١,٣  مزایا إجتماعیة للعاملین عینیة

x٤,٢٥,٤٦٩,٢٧٨,٨٧٥,٢٣,٦ أخرى

-٩،٧٣٦,٢٠,٠٤٠,٠٩،٧٧٦,٢٣٢،٥٢٧,٩٢٢،٧٥١,٧= الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة

٣٣٩,٩٠,٠٤٠,٠٣٧٩,٩٣٢٧,٩٥٢,٠* الدعم والمنح االجمالية
x الدعم والمنح االجمالیــة المدرجة 

بموازنات الجھات
٣٣٩,٩٠,٠٤٠,٠٣٧٩,٩٣٢٧,٩٥٢,٠

-٩،٣٩٦,٣٠,٠٠,٠٩،٣٩٦,٣٣٢،٢٠٠,٠٢٢،٨٠٣,٧* المتطلبات االضافية للدعم والمنح

-x٩،٣٩٦,٣٠,٠٠,٠٩،٣٩٦,٣٣٢،٢٠٠,٠٢٢،٨٠٣,٧ احتیاطیات عامة للدعم والمنح

- ٨٣ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

٥٩٨،٩٥٤٫٢١،٩٤٤٫٢٤،١٠١٫٦١٠٥،٠٠٠٫٠٩٠،٤٤٢٫٢١٤،٥٥٧٫٨- المصروفات االخرى

١٥،٩٢٥,٣١،٩٤٤,٢٤،١٠١,٦٢١،٩٧١,١١٧،٤٠٣,٨٤،٥٦٧,٣=   جارية

٨،٢٥٣,٩٤٩,٤٤٢,٥٨،٣٤٥,٧٤،٣٣٨,٣٤،٠٠٧,٤* ضرائب ورسوم

٨٥,٤٠,٠١,٩٨٧,٣٨٦,٦٠,٧ x الضرائب الجمركیة

٤،٨٣٩,٨١,٧٣,٩٤،٨٤٥,٤٤،١٤٣,٦٧٠١,٨ x الضریبة على القیمة المضافة

-١٢,٦٣٢,٦١٧,٥٦٢,٦٦٣,٤٠,٨ x رسوم تراخیص السیارات

٠,١٣,٤٤,٣٧,٩٥,٦٢,٣ x رسوم فحص العینات

٠,٢٢,٦٠,٤٣,٢٢,٩٠,٢ x ضرائب عقاریة

٠,٠٠,٠٠,٥٠,٥٠,١٠,٤ x رسوم تسجیل

٠,٠٠,٠٠,١٠,١٠,٠٠,١ x عموالت أو مصاریف نقل الملكیة

١٥,٨٩,٠١٣,٨٣٨,٦٣٥,٩٢,٧ x أخرى

٣،٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٣،٣٠٠,٠٠,٠٣،٣٠٠,٠ x مقابل اإلعفاءات الضریبیة

-١،٥٠٢,٥٠,٠١٣,٧١،٥١٦,١١،٥١٨,٣٢,٢* اشــتراكات

-x٠,٢٠,٠١,٨٢,٠٣,٢١,٣  فى ھیئات محلیة

-x١،٥٠٢,٣٠,٠١١,٩١،٥١٤,٢١،٥١٥,١٠,٩  فى ھیئات دولیة

٦،١٦٩,٠١،٨٩٤,٨٤،٠٤٥,٥١٢،١٠٩,٣١١،٥٤٧,٢٥٦٢,١*  متنوعة

x٢،٨١٣,٥١١٠,٥٥٧,٨٢،٩٨١,٧٢،٣٧٤,٣٦٠٧,٤ تعویضات وغرامات

-x٠,٠٠,٠٠,٣٠,٣٠,٤٠,١ نفقات رأسمالیة متنوعة

-x٠,٠٠,٠٥٠٦,٤٥٠٦,٤٦٩٩,٨١٩٣,٤ فائض مرحل

x٣،٣٥٥,٥١،٧٨٤,٤٣،٤٨١,٠٨،٦٢٠,٩٨،٤٧٢,٨١٤٨,١ تحویالت جاریة وتخصیصیة أخرى

٨٣،٠٢٨,٩٠,٠٠,٠٨٣،٠٢٨,٩٧٣،٠٣٨,٣٩،٩٩٠,٥= المصروفات االخرى االجمالية واالحتياطيات العامة

٧٨،٧٤١,٦٠,٠٠,٠٧٨،٧٤١,٦٧٠،٠٣٨,٣٨،٧٠٣,٣* المصروفات االخرى االجمالية

x٧٤،٤١٤,٠٠,٠٠,٠٧٤،٤١٤,٠٦٦،٠١٣,٦٨،٤٠٠,٤  ق ٠ م

x٤،٣٢٧,٦٠,٠٠,٠٤،٣٢٧,٦٤،٠٢٤,٧٣٠٢,٩ مصروفات أخرى اجمالیــة مدرجة بموازنات الجھات

٤،٢٨٧,٣٠,٠٠,٠٤،٢٨٧,٣٣،٠٠٠,٠١،٢٨٧,٣* المتطلبات االضافية للمصروفات االخرى

x٤،٢٨٧,٣٠,٠٠,٠٤،٢٨٧,٣٣،٠٠٠,٠١،٢٨٧,٣  احتیاطیات عامة للمصروفات االخرى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب اخلامس: املصروفات األخرى)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٨٤ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

٦١٢٨،١٠٠٫٧٢١،٧٤١٫١١٣٠،٨٥٦٫٤٢٨٠،٦٩٨٫٢٢١١،٢٤٥٫٣٦٩،٤٥٢٫٩- شراء األصول غیر المالیة (األستثمارات)

١٠٦،٠٠٩,٢٢١،١٢٥,٦١٢١،٣٠٤,٢٢٤٨،٤٣٩,١١٩٢،٤١١,٤٥٦،٠٢٧,٧= األصول الثابتة

١٠٥،٦٢٤,١٢١،١٢٣,٢١١٩،٦٧٢,٣٢٤٦،٤١٩,٦١٩١،٦١٣,٥٥٤،٨٠٦,١* أستثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية)

-x١،٧٤٦,٧٤٣٧,٤٢١،٣٨٦,١٢٣،٥٧٠,٢٢٤،٨٦٩,٩١،٢٩٩,٧ مبانى سكنیة

x٢٢،٨٣٨,٠١،٥٦٤,٦٢٥،٥٧٩,٣٤٩،٩٨١,٨٣٣،٨٥٠,٧١٦،١٣١,١ مبانى غیر سكنیة

x٣٦،٧٦٦,٢١٣،٦٨٤,٧٤٩،٩٨٦,١١٠٠،٤٣٧,١٧٦،٧٥٩,٠٢٣،٦٧٨,١ تشییدات

x١،٨٢٩,٦١٦٩,٠٢،١٤١,٨٤،١٤٠,٣٢،٢٩٩,٩١،٨٤٠,٤ وسائل نقل

x٥٦٤,١١٤٨,٧٢٤٠,٦٩٥٣,٣٦٩٠,٤٢٦٢,٩ وسائل انتقال

x٣١،٣٩١,٨٣،٦٤٥,٧١٦،٧٠١,٥٥١،٧٣٩,١٤٤،٧٨٧,٤٦،٩٥١,٦ اآلت ومعدات

x٢٠٢,٤٦٥٨,٦٢٢٩,٤١،٠٩٠,٤٩٣٧,٩١٥٢,٥ عدد وادوات

x١٠،٢١٩,٣٨١٤,٧٣،٣٧١,٩١٤،٤٠٥,٩٧،٣٥٦,٨٧،٠٤٩,١ تجھیزات

x٦٦,٠٠,٠٣٥,٦١٠١,٦٦١,٥٤٠,١ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

٣٨٥,١٢,٤١،٦٣٢,٠٢،٠١٩,٥٧٩٧,٩١،٢٢١,٦* نفقات دورة تشغيل أولى

-x٢,٤٠,٠٥,٦٨,٠٨,٥٠,٤ مبانى سكنیة

x٢٧,٨١,٠١،٢٨٠,٩١،٣٠٩,٨٣٩٦,٩٩١٢,٨ مبانى غیر سكنیة

x٤٢,٤٠,٠١٣,٣٥٥,٧٥٠,٤٥,٣ تشییدات

x٩,١٠,٠١,٧١٠,٨٧,٧٣,١ وسائل نقل

x٠,٠٠,٠١,٥١,٥٠,١١,٥ وسائل انتقال

-x١٤٢,٢١,٤١٥٤,٤٢٩٨,٠٣٠٥,٩٧,٩ اآلت ومعدات

x٨٣,٨٠,٠١١,٨٩٥,٦١٢,١٨٣,٥ عدد وادوات

x٦١,٨٠,٠٧٧,٤١٣٩,٢٧,٤١٣١,٨ تجھیزات

x١٥,٦٠,٠٨٥,٥١٠١,٠٩,٠٩٢,٠ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

٦٠٨,٧٥٩٠,٤١،٣٥٩,٣٢،٥٥٨,٤٢،١٢٠,٦٤٣٧,٧=  األصول غير المنتجة

٦٠٨,٧٥٩٠,٤١،٣٥٩,٣٢،٥٥٨,٤٢،١٢٠,٦٤٣٧,٧*  أصول طبيعية

x٥٧٧,٤٥٩٠,٤١،٠٨٧,٤٢،٢٥٥,٢١،٩٦٦,٠٢٨٩,١  شراء أراضى

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب السادس: شراء األصول غري املالية)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٨٥ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)
الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (الباب السادس: شراء األصول غري املالية)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

x٢٦,٧٠,٠٢٧٢,٠٢٩٨,٧١٥١,٦١٤٧,٠ تمھید وأستصالح أراضى

x٤,٦٠,٠٠,٠٤,٦٣,٠١,٦ أصول طبیعیة أخرى

١٢،٤٨٢,٨٢٥,١٨،١٩٢,٩٢٠،٧٠٠,٨١١،٢١٣,٣٩،٤٨٧,٥= أصول غير مالية أخرى

١٢،٤٨٢,٨٢٥,١٨،١٩٢,٩٢٠،٧٠٠,٨١١،٢١٣,٣٩،٤٨٧,٥* متنوعة

-x١١,٢٠,٠١٠,٠٢١,٢٣٧,٣١٦,١  فوائد سابقة على بدء التشغیل

x١،٤٠٠,٦٠,٠٠,٠١،٤٠٠,٦١،٢٤٢,٤١٥٨,٢  البعثات

x  ابحاث ودراسات للمشروعات 
االستثماریة

٤،٨٠٠,٠٢٥,١٣،٣١٩,٥٨،١٤٤,٦٧،٥٠٧,٤٦٣٧,٢

x٢٧١,١٠,٠٤،٨٥٤,٨٥،١٢٥,٨٢،٤٢٦,٢٢،٦٩٩,٧  دفعات مقدمة

x٦،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٦،٠٠٠,٠٠,٠٦،٠٠٠,٠  تعویضات فروق األسعار للمقاولین

x٠,٠٠,٠٨,٦٨,٦٠,٠٨,٦ األجور للمشروعات األستثماریة

   = شراء االصول غير المالية االجمالية واالحتياطيات 
العامة

٩،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٩،٠٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٣،٥٠٠,٠

* المتطلبات االضافية لشراء االصول غير 
المالية

٩،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٩،٠٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٣،٥٠٠,٠

x احتیاطیات عامة لشراء االصول غیر 
المالیة

٩،٠٠٠,٠٠,٠٠,٠٩،٠٠٠,٠٥،٥٠٠,٠٣،٥٠٠,٠

- ٨٦ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

-٧٢٧،٣٣٠٫٠٠٫٠١،٤٢٠٫٠٢٨،٧٥٠٫٠٢٨،٨١١٫٩٦١٫٩- حیازة االصول المالیة المحلیة واالجنبیة

-١٩،٢٨٦,١٠,٠١،٤٢٠,٠٢٠،٧٠٦,١٢٢،٤٠٩,٠١،٧٠٢,٩=  حيازة االصول المالية المحلية

٠,٠٠,٠٦٠٥,٠٦٠٥,٠٢٠٠,٠٤٠٥,٠*  أوراق مالية بخالف األسهم

x٠,٠٠,٠١٠١,٠١٠١,٠٠,٠١٠١,٠ سندات

x٠,٠٠,٠٥٠٤,٠٥٠٤,٠٢٠٠,٠٣٠٤,٠ أذون

٢٢٥,٠٠,٠٦١٥,٠٨٤٠,٠٢٨٥,٠٥٥٥,٠* االقراض

x٢٢٥,٠٠,٠٦١٥,٠٨٤٠,٠٢٨٥,٠٥٥٥,٠ فى جھات أخرى

-١٩،٠٦١,١٠,٠٢٠٠,٠١٩،٢٦١,١٢١،٦٧٤,٠٢،٤١٢,٩* مساهمات وحقوق ملكية

x١٦،٩٥٤,٦٠,٠٠,٠١٦،٩٥٤,٦١٥،٤٤٨,٣١،٥٠٦,٣ فى ھیئات اقتصادیة

-x١،٨٧٥,٠٠,٠٠,٠١،٨٧٥,٠٥،١٠٥,٠٣،٢٣٠,٠ فى شركات قابضة

x٢٣١,٥٠,٠٠,٠٢٣١,٥١٧٠,٧٦٠,٨ فى شركات قطاع عام

-x٠,٠٠,٠٢٠٠,٠٢٠٠,٠٩٥٠,٠٧٥٠,٠ فى جھات أخرى

٣،٨٨٨,٦٠,٠٠,٠٣،٨٨٨,٦٣،٤٠٢,٩٤٨٥,٧=  حيازة االصول المالية االجنبية

٣،٨٨٨,٦٠,٠٠,٠٣،٨٨٨,٦٣،٤٠٠,٩٤٨٧,٧* مساهمات وحقوق ملكية

x٣،٨٨٨,٦٠,٠٠,٠٣،٨٨٨,٦٣،٤٠٠,٩٤٨٧,٧ فى جھات أخرى

٤،١٥٥,٣٠,٠٠,٠٤،١٥٥,٣٣،٠٠٠,٠١،١٥٥,٣= حيازة االصول المالية االجمالية واالحتياطيات العامة

* المتطلبات االضافية لحيازة االصول 
المالية

٤،١٥٥,٣٠,٠٠,٠٤،١٥٥,٣٣،٠٠٠,٠١،١٥٥,٣

x٤،١٥٥,٣٠,٠٠,٠٤،١٥٥,٣٣،٠٠٠,٠١،١٥٥,٣ احتیاطیات عامة لحیازة االصول المالیة

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (احليازة من األصول املالية)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٨٧ -



التغیر موازنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩االجمالى

(١)(٢)

٨٥٥٠،٢٧٥٫٧٢٦١٫٩٥،٠٣١٫٤٥٥٥،٥٦٨٫٩٣٧٥،٥٦٦٫٢١٨٠،٠٠٢٫٨-  سداد القروض المحلیة واالجنبیة

٥١٤،٨١٣,١٢٦١,٢٤،٢١٦,٩٥١٩،٢٩١,٢٣٢٤،٤١٥,١١٩٤،٨٧٦,٢=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية المحلية

٣٤٤،٨٠٢,٨٠,٠٠,٠٣٤٤،٨٠٢,٨٢١٤،٣٦٤,٩١٣٠،٤٣٨,٠*  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

x٣٤٤،٨٠٢,٨٠,٠٠,٠٣٤٤،٨٠٢,٨٢١٤،٣٦٤,٩١٣٠،٤٣٨,٠  سندات على الخزانة العامة

١٧٠،٠١٠,٣٢٦١,٢٤،٢١٦,٩١٧٤،٤٨٨,٤١١٠،٠٥٠,٢٦٤،٤٣٨,٢* سداد القروض

-x٠,٠٢٠٠,٣٠,٠٢٠٠,٣٢١٠,٧١٠,٣  لبنك االستثمار القومى

x  قروض خارجیة معاد اقراضھا عن 
طریق الخزانة

٣،٢١٠,٠٥٩,٧١،٨٤٣,٩٥،١١٣,٦٤،٩٤٤,٥١٦٩,١

x١٦٦،٨٠٠,٣١,٢٢،٣٧٣,٠١٦٩،١٧٤,٥١٠٤،٨٩٥,١٦٤،٢٧٩,٤  لمصادر أخرى

=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية 
األجنبية

٣٥،٤٦٢,٦٠,٧٨١٤,٥٣٦،٢٧٧,٧٥١،١٥١,١١٤،٨٧٣,٤-

-٣٥،٤٦٢,٦٠,٧٨١٤,٥٣٦،٢٧٧,٧٥١،١٥١,١١٤،٨٧٣,٤* سداد القروض االجنبية

-x٣٥،٠٥٩,٢٠,٠٠,٠٣٥،٠٥٩,٢٥٠،١٨٤,٥١٥،١٢٥,٣ أقساط الدین العام الخارجى

x٤٠٣,٤٠,٧٨١٤,٥١،٢١٨,٥٩٦٦,٦٢٥١,٩ أقساط خارجیة تسددھا الجھات

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣):  االستخدامات (سداد القروض)
٢٠٢١/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠/٢٠١٩

- ٨٨ -



 

 
 امللحق الثالث

 عرض ألهم مكونات 
 الوظيفى التصنيف

 





 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

 . التشريعيةاألجهزة • الخدمات العامة ١
 . التنفيذيةاألجهزة •
 . الشئون الماليةأجهزة •
 . الشئون الخارجيةأجهزة •
 .معامالت الدين العام •

 .النوابمجلس  -
 .رئاسة الجمهورية -
 .رئاسة مجلس الوزراء -
 .ةيتخصصلالمجالس ا -
 .دواوين عموم المحافظات -
 .الجهاز المركزى للمحاسبات -
 .وزارة المالية ومصالحها -
 .وزارة الخارجية -
 .قسم الدين العام -
 

 الدفاع  ٢

 القوميواألمن 

 . والدفاعاألمنخدمات  •
 والتطور فى مجالالبحوث  •

 .الدفاع
 

 .وزارة الدفاع -
 
 . الحربىاإلنتاجوزارة  -
 

النظام العام  ٣

 وشئـــون

 السالمة العامة

 .خدمات الشرطة والسجون •
 . الحريقضدالحماية خدمات  •
 .المحاكم •
 السجون •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

النظام العام وشئون السالمة    

 .العامة

 .وزارة الداخلية  -
 .وزارة العدل -
 .مصلحة السجون -
 .المحكمة الدستورية -
 .هيئة قضايا الدولة -
 .دار اإلفتاء المصرية -
ـــدوق تطــوير نظــ - ام صن

 .األحوال المدنية
صندوق أبنيـة   الهيئة العامة ل   -

 والـــشهر دور المحـــاكم
 .العقاري

 

 أهم مكونات
 ىالوظيف التصنيف

- ٩١ -



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــشئون اإدارة • قتصاديةإلالشئون ا ٤ ــصادية إل ال قت

 وشـئون العمالـة     والتجارية

 .العامة
 واإلنتـاج  والـري الزراعة   •

 . والصيدالحيواني
 .الوقود والطاقة •
 .والصناعةالتعدين  •
 .النقل •
 .تصاالتإلا •
 .السياحة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .قتصاديةإلالشئون ا
 

التجارة وزارة ديوان عام  -
 .والصناعة

 .ستثمارإلديوان عام وزارة ا -
 دمغ المصوغاتمصلحة  -

 .والموازين
 .مديريات التموين بالمحافظات -
الهيئة العامة للرقابة على  -

 .الصادرات والواردات
 وزارة القوى العاملة  -

لقوى العاملة ومديريات ا
 .بالمحافظات

ومديريات  وزارة الزراعة -
 .الزراعة بالمحافظات

  الموارد المائيةوزارة -
 .لرىاو

لخدمات  العامة لهيئةال -
البيطرية ومديريات الطب 

 .البيطرى بالمحافظات
  والطاقةالكهرباءوزارة  -

 . المتجددة
 .وزارة البترول -
وزارة النقل ومديريات  -

 .الطرق والنقل بالمحافظات
طرق ل العامة لهيئةال -

 . والنقل البريوالكباري
الهيئة المصرية العامة  -

 .لسالمة المالحة البحرية
 .لألنفاق القوميةالهيئة  -
وتكنواوجيا تصاالت إلوزارة ا -

 .المعلومات
 .وزارة السياحة -

- ٩٢ -



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــاف النإدارة • حماية البيئة ٥ ــصريفها ي ات وت

 .ومعالجتها
ــصريف • ــاهت ــصرف  مي  ال

 .الصحى
 .معالجة التلوث •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 . البيئةحماية

 النظافــة بالقــاهرة تــىهيئ -

 .والجيزة
 . شئون البيئةجهاز -
ــا - ــاز التنظيمــي لمي  هالجه

الشرب والـصرف الـصحي     

 .وحماية المستهلك

سكان اإل ٦

والمرافق 

 المجتمعية

 .اإلسكانتنمية  •
 .إدارة شئون اإلسكان •
 .التنمية المجتمعية •
 . المياهإمدادات •
 . الشوارعإنارة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 . والمرافقاإلسكان

 والمرافــق اإلســكانوزارة  -

ــديريات  ــكانومـ  اإلسـ

 .بالمحافظات
 .الجهاز المركزى للتعمير -
ــيط  - ــة للتخط ــة العام الهيئ

 .العمرانى
صندوق تطـوير المنـاطق      -

 .العشوائية
الهيئة القومية لمياه الشرب     -

 .والصرف الصحى
ــاه  - ــذى لمي ــاز التنفي الجه

 . الشرب والصرف الصحى
 

ــشفيات   • الصحة ٧ ــدمات المستـ خـ
 .ةيوالعيادات الخارج

ــشفيات   • ــدمات المستـ خـ
 .المتخصصة

ــز • ــدمات المراك ــةخ   الطبي
 .مومةألومراكز ا

ومديريات  وزارة الصحة -
الشئون الصحية 

 .بالمحافظات
 .المستشفيات العامة -
 .المستشفيات الجامعية -
 .لطبية المتخصصةالمراكز ا -

- ٩٣ -



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

 .خدمات الصحة العامة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .الشئون الصحية

الهيئة العامة للمستـشفيات     -
 . التعليميةوالمعاهد

ــةال - ــةهيئ ــة ل  القومي لرقاب
 .والبحوث الدوائية

 . العيونأمراضمعهد بحوث  -
 وعـالج   صندوق مكافحـة   -

 . والتعاطياإلدمان
 سعاف المصريةإلهيئة ا -

الشباب والثقافة  ٨
 والشئون الدينية

والترفيهية الخدمات الشبابية    •
 .ةوالرياضي

 .الخدمات الثقافية •
 . والنشراإلذاعيةالخدمات  •
 .الخدمات الدينية •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 . والثقافة والدينالشباب

 .لرياضة والشبابا وزارة -
مديريات الشباب والرياضـة     -

 .بالمحافظات
 .وزارة الثقافة -
ــسرح   - ــى للم ــت الفن البي

 .والمركز القومى للسينما
 .لآلثار األعلىالمجلس  -
 .فةاقصور الثق العامة لهيئةال -
 .ستعالماتإلل  العامةهيئةال -
 .اإلسكندريةمكتبة  -
الهيئــة المــصرية العامــة  -

 .للكتاب
ـ    - دار الكتـب   الهيئة العامة ل

 .والوثائق
 .الهيئة الوطنية للصحافة -
مـديريات  ال و األوقافوزارة   -

 .اإلقليمية
 . الشريفاألزهر -
 
 
 

- ٩٤ -



 
              

 التصنيف مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

التعليم قبل الجـامعى بكافـة       • التعليم ٩

 .مراحله
 .التعليم العالى •
 .التعليم غير المحدد بمستوى •
 .خدمات مساعدة التعليم •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .التعليم

 وزارة التربية والتعليم -
مديريات التربيـة والتعلـيم      -

 .بالمحافظات
 .وزارة التعليم العالى -
 الجامعات -
 .األكاديمية المهنية للمعلمين -
المركــز القــومي للبحــوث  -

 .التربوية
 .القومي لالمتحاناتالمركز  -
 األميـة الهيئة العامة لمحو     -

 .وتعليم الكبار
ــة   - ــة لألبني ــة العام الهيئ

 .التعليمية
 .صندوق تطوير التعليم -

الحماية  ١٠

 جتماعيةإلا

جتماعيـة فـى   إلالمـساندة ا  •

 .حاالت العجز والشيخوخة
 .جتماعىإلالضمان ا •
 .معاش الطفل •
 .معالجة البطالة •
 .جتماعيةإلالحماية ا •
 .الدعم •
 .المعاشات •

 جتماعىإلوزارة التضامن ا -
 جتماعيةإلشئون ا مديريات ال  -

 .بالمحافظات
المجلس القـومى للطفولـة      -

 .واألمومة
المركــز القــومى للبحــوث  -

 .جتماعية والجنائيةإلا
قسم الدعم وخفض تكـاليف      -

 .المعيشة

 

- ٩٥ -



 



 

 
 امللحق الرابع

 املصروفات  
 ظيفىالو للتصنيفًوفقا 

 





  

  
  

  ــــــــانالبيــ
  رقم

  اجلدول
  رقم

  الصفحة
  ١٠٣  أ- ٢   :تطور املصروفات مقارنة بالسنوات السابقة

  ١٠٥  ١/أ- ٢  قطاع الخدمات العامة

  ١٠٦  ٢/أ- ٢  ةالعام السالمةقطاع النظام العام وشئون 

  ١٠٧  ٣/أ- ٢  قتصاديةإلقطاع الشئون ا

  ١٠٨  ٤/أ- ٢  قطاع حماية البيئة

  ١٠٩  ٥/أ- ٢  كان والمرافق المجتمعيةقطاع اإلس

  ١١٠  ٦/أ- ٢  قطاع الصحة

  ١١١  ٧/أ- ٢  قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

  ١١٢  ٨/أ- ٢  قطاع التعليم

  ١١٣  ٩/أ- ٢  جتماعيةإلقطاع الحماية ا

  ١١٤  ب - ٢  :للمصروفات الوظيفي التصنيف

  ١١٥  ١/ب - ٢  قطاع الخدمات العامة

  ١١٦  ٢/ب - ٢  السالمة العامةقطاع النظام العام وشئون 

  ١١٧  ٣/ب - ٢  قتصاديةإلع الشئون ااقط

  ١١٨  ٤/ب - ٢  قطاع حماية البيئة

  ١١٩  ٥/ب - ٢  سكان والمرافق المجتمعيةإلقطاع ا

  ١٢٠  ٦/ب - ٢  قطاع الصحة

  ١٢١  ٧/ب - ٢  قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

  ١٢٢  ٨/ب - ٢  قطاع التعليم

  ١٢٣  ٩/ب - ٢  ةجتماعيإلاقطـاع الحماية 
  

  جداول امللحق الرابع
 

- ٩١ - 





  
  
  
  

  رقم     البيــــــــــان  
  الشكل

  رقم 
  الصفحة

  ١٠٤  أ  الوظيفى بالتصنيفاملصروفات  توزيع

  ١٠٥  ب  ةتطور قطاع الخدمات العام

  ١٠٦  ج  السالمة العامةقطاع النظام العام وشئون تطور 

  ١٠٧  د  قطاع الشئون اإلقتصاديةتطور 

  ١٠٨  هـ  قطاع حماية البيئةتطور 

  ١٠٩  و  قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعيةتطور 

  ١١٠  ز  ةتطور قطاع الصح

  ١١١  ح  قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينيةتطور 

  ١١٢  ط  مالتعليقطاع تطور 

  ١١٣  ك  جتماعيةإلقطاع الحماية اتطور 

  أشكال امللحق الرابع
 

-٩٣- 



 



٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ 

١،٧١٣،١٧٨١،٥٧٤،٥٥٩١،٣٦٩،٨٧٠١،٢٤٤،٤٠٨١،٠٣١،٩٣٨ـ اإلجمالى العام

٧٧٦،٥٠٣٧٥٦،٠٨٦٦١٥،٥١٣٥٠٤،٢١٦٣٧٧،٥٢٨

( ٪٣ )( ٪٢٣ )( ٪٢٢ )( ٪٣٤ )( ٪١٣ )

٨٠،٤١٩٦٩،٦٨٨٦٩،٩١١٦٣،٠٥٠٥٦،٤٨٦

( ٪١٥ )( ٪٠ )( ٪١١ )( ٪١٢ )( ٪١٧ )

١١١،٧٥٣٩٨،٨٩٨٧٠،٣٩٥٦١،١٧٥٥٣،٢٥٧

( ٪١٣ )( ٪٤٠ )( ٪١٥ )( ٪١٥ )( ٪٤ )

٣،٣٢٣٣،٠٢٤٣،١٨٩٣،١٩٣٢،٨٠٣

( ٪١٠ )-( ٪٥ )( ٪٠ )( ٪١٤ )( ٪١٢ )

٧٩،٥٢٩٦٣،٣٨٧٤٨،٢٣٢٤٢،٢٢٩٤٣،٠٢٨

( ٪٢٥ )( ٪٣١ )( ٪١٤ )-( ٪٢ )( ٪٢ )

٩٣،٥٤٤٧٣،٠٦٣٧٣،٠٦٤٦٠،٨٣٣٥٤،١٢٢

( ٪٢٨ )( ٪٠ )( ٪٢٠ )( ٪١٢ )( ٪١٠ )

٤٨،٣٩٥٤١،٠٩١٤٠،١٨٣٣٤،٢٧٥٣٤،٤٩٥

( ٪١٨ )( ٪٢ )( ٪١٧ )-( ٪١ )( ٪١٠ )

١٥٧،٥٨٠١٣٢،٠٣٨١٢٢،٩٤٥١٠٩،١٨٧١٠٣،٦٨٢

( ٪١٩ )( ٪٧ )( ٪١٣ )( ٪٥ )( ٪١٤ )
٢٨٥،٩٦٩٢٧٠،٩٤١٢٦٤،٣٧٥٣١٠،٨٨٦٢٥٧،٢٧٢
( ٪٦ )( ٪٢ )-( ٪١٥ )( ٪٢١ )( ٪٢٠ )
٧٦،١٦٣٦٦،٣٤٣٦٢،٠٦٢٥٥،٣٦٤٤٩،٢٦٥

( ٪١٥ )( ٪٧ )( ٪١٢ )( ٪١٢ )( ٪٢ )

  اإلسكان والمرافق المجتمعیة

  الحمایة اإلجتماعیة

  الصحــــــة

(  ) یمثل معدل التغیر المئوى عن السنة المالیة السابقة

  الخدمات العامة

 باقى القطاعات الوظیفیة

  النظام العام وشئون السالمة العامة

  التعلیــم

  الشئون االقتصادیة

  الشباب والثقافة والشئون الدینیھ 

  حمایة البیئة

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

( باملليون جنيه ) 
الفعلیات البيــــــــــان

مشروع 
موازنة 

٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (٢ - أ) 
تطور المصروفات مقارنة بالسنوات السابقة

- ١٠٣ -



* یمثل حصة كل قطاع من إجمالى تقدیرات مشروع موازنة السنة المالیة ٢٠٢١/٢٠٢٠

شكل (أ)

  الخدمات العامة
%٤٥٫٣

باقى القطاعات 
الوظیفیة
%٤٫٤

  النظام العام وشئون 
االمن  العام

  الشئون االقتصادیة٤٫٧%
%٦٫٥

  حمایة البیئة
%٠٫٢

  اإلسكان والمرافق 
المجتمعیة

%٤٫٦

  الصحــــــة
%٥٫٥

  الشباب والثقافة 
والشئون الدینیھ 

%٢٫٨

  التعلیــم
%٩٫٢

  الحمایة اإلجتماعیة
%١٦٫٧

- ١٠٤ -



٧٧٦،٥٠٣٧٥٦،٠٨٦٦١٥،٥١٣٥٠٤،٢١٦٣٧٧،٥٢٨ـ اإلجمالى العام

٧٣،٤٩٨٦٢،٦٣١٣٦،٥٩٧٢٩،٩٤٤٢٦،٨٨١األجور وتعویضات العاملین

٤١،٣٩٣٣١،٢٧١١٣،٩١١١١،٤٨٠٧،٩٠٩شراء السلع والخدمات

٥٦٣،١٩٦٥٦٦،٧٧٣٥٣١،٤٧٨٤٣٦،٣٤٧٣١٦،٠١٦الفوائد

١٨،٧٣٦٣٨،٩١٢٣،٠٢٧٣،٢٤٧٥،٩٣٢الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٢٢،٥٤٤١٦،٤٣٧٨،٦٣٦٩،١٦٥٦،٤٤٢المصروفات األخرى

٥٧،١٣٦٤٠،٠٦٢٢١،٨٦٤١٤،٠٣٣١٤،٣٤٨شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

(باملليون جنيه)

٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

شكل ( ب ) تطور قطاع الخدمات العامة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٣٧٧٫٥

٥٠٤٫٢
٦١٥٫٥

٧٥٦٫١ ٧٧٦٫٥

٠
٨٠

١٦٠
٢٤٠
٣٢٠
٤٠٠
٤٨٠
٥٦٠
٦٤٠
٧٢٠
٨٠٠
٨٨٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/١) 
قطاع الخدمات العامة

- ١٠٥ -



٨٠،٤١٩٦٩،٦٨٨٦٩،٩١١٦٣،٠٥٠٥٦،٤٨٦ـ اإلجمالى العام

٥٩،٢٨٠٥٤،٠٣٧٥٤،٢٢٥٤٩،٦٦٧٤٤،٩٢٣األجور وتعویضات العاملین

٨،٢٢٧٦،٦١٥٦،١٨٩٤،٦٨٢٣،٣٤٣شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠الفوائد

١،٠٧٢١،٠٠٦١،٩٢٧١،٧١٨١،١٦٩الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٠٢٧٩٤٥٨٦٤١،٤٢٤١،١٧٢المصروفات األخرى

١٠،٨١٣٧،٠٨٥٦،٧٠٦٥،٥٥٩٥،٨٧٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

شكل ( ج ) تطور قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٥٦٫٥
٦٣٫١

٦٩٫٩
٦٩٫٧

٨٠٫٤

٤٠
٤٦
٥٢
٥٨
٦٤
٧٠
٧٦
٨٢
٨٨
٩٤

١٠٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/٢) 
قطــاع النظام العام وشئون السالمة العامة

- ١٠٦ -



١١١،٧٥٣٩٨،٨٩٨٧٠،٣٩٥٦١،١٧٥٥٣،٢٥٧ـ اإلجمالى العام

١٩،٠٥١١٧،٧٤٥١٧،٠٣٢١٥،٥٨٩١٥،٤٨٦األجور وتعویضات العاملین

٨،٩١٧٦،٨٢٣٦،٤٤٦٦،٩٢٩٥،٣٥٧شراء السلع والخدمات

٨٤٠٨٦٣٦٨٠٤٧٣٢٦٨الفوائد

٦،٥٥٨٦،٠٤٩٧،٩٤٧٥،٠٧٢٥،٨٩٢الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٢،٥٨٠٢،٩٣٥٢،١٨٠٤،٢٦٩٢،٥٥١المصروفات األخرى

٧٣،٨٠٧٦٤،٤٨٣٣٦،١١٠٢٨،٨٤٣٢٣،٧٠٣شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

شكل ( د ) تطور قطاع الشئون االقتصادیة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٥٣٫٣
٦١٫٢

٧٠٫٤

٩٨٫٩
١١١٫٨

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة  ٢٠٢٠/٢٠١٩ مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/٣) 
قطــاع الشئون االقتصادیة

- ١٠٧ -



٣،٣٢٣٣،٠٢٤٣،١٨٩٣،١٩٣٢،٨٠٣ـ اإلجمالى العام

١،١٨٨١،٠٥٩١،٠٥٨٩٣١٨٨٢األجور وتعویضات العاملین

٩٠٠٦٣٧١،١٥٨١،٣٧٨٩٣٤شراء السلع والخدمات

٦٤٣٣٠الفوائد

٤٧٤١٢٣١١٩١٢الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١٠١٦٤١١٦٨١٥٩المصروفات األخرى

١،٠٨١١،٢١٩٨٣١٦٨١٩١٦شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( ھـ ) تطور قطاع حمایة البیئة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٫٨
٣٫٢ ٣٫٢

٣٫٠
٣٫٣

١

٢

٣

٤

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة  ٢٠٢٠/٢٠١٩ مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢- أ/٤) 
قطــاع حمایة البیئة

- ١٠٨ -



٧٩،٥٢٩٦٣،٣٨٧٤٨،٢٣٢٤٢،٢٢٩٤٣،٠٢٨ـ اإلجمالى العام

١،١٣٩١،٠٨٨١،١٢٤١،٠٠٧٩٨٧األجور وتعویضات العاملین

٥٨٦٥٦١٥٨٧٤٧٨٤٢٧شراء السلع والخدمات

١،٢٠٢٩٧٦٤٩١٣٤٠١٨١الفوائد

٥،٧١٤٣،٩٠٧١،٢٨٩١،٣٢٥٦٦٩الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٦٥٥٨٩٠١،٥٨٩٥٠المصروفات األخرى

٧٠،٨٢٣٥٦،٧٩٧٤٤،٦٥١٣٧،٤٩٠٤٠،٧١٤شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

(باملليون جنيه)

شكل ( و ) تطور قطاع االسكان والمرافق المجتمعیة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٤٣٫٠ ٤٢٫٢ ٤٨٫٢

٦٣٫٤

٧٩٫٥

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢-أ/٥) 
قطــاع االسكان والمرافق المجتمعیة

- ١٠٩ -



٩٣،٥٤٤٧٣،٠٦٣٧٣،٠٦٤٦٠،٨٣٣٥٤،١٢٢ـ اإلجمالى العام

٤١،٦١٦٣٥،٩٠٤٣٤،٧٤٤٣٠،٧٠٤٢٨،٢٩٤األجور وتعویضات العاملین

٢٢،١٠١١٥،٣٩٨١٩،٠٣٩١٥،٢٤٧١٣،٧٦٨شراء السلع والخدمات

٢٩٧١٢٤١٠٦٤٧٢٧الفوائد

٧،٤٩٤٦،٣١٨٧،٢٦٦٦،٠٣٥٤،٧٩٧الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٥١٣١،٨١٨١،٣٤٥١،٢٧٢٦٧٥المصروفات األخرى

٢٠،٥٢٣١٣،٥٠١١٠،٥٦٤٧،٥٢٨٦،٥٦١شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

جدول رقم (٢- أ/٦) 
قطــــاع الصحــــة

شكل ( ز ) تطور قطاع الصحــــة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٥٤٫١
٦٠٫٨

٧٣٫١ ٧٣٫١

٩٣٫٥

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

- ١١٠ -



٤٨،٣٩٥٤١،٠٩١٤٠،١٨٣٣٤،٢٧٥٣٤،٤٩٥ـ اإلجمالى العام

٣١،٧٣٠٢٨،٨٧٤٢٦،٧٩٠٢٤،٤٤٠٢٢،٥٧٤األجور وتعویضات العاملین

٤،٣٤٢٢،٧٧٢٤،٦٣٦٣،٨٩٩٣،٣٣٤شراء السلع والخدمات

٢٤٠٠٦٠الفوائد

٣،١٧٥٢،٨٦٨٣،٣٦١٢،٨٧٤٢،٦٧٩الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٦٣٣٥٩١٤٢٢٢٣٢١٩١المصروفات األخرى

٨،٥١٣٥،٩٨٢٤،٩٧٤٢،٨٣٠٥،٦٥٧شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( ح ) تطور قطاع الشباب والثقافة والشئون الدینیة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٣٤٫٥ ٣٤٫٣

٤٠٫٢ ٤١٫١

٤٨٫٤

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة  ٢٠٢٠/٢٠١٩ مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢- أ/٧) 
قطاع الشباب والثقافة والشئون الدینیة

- ١١١ -



١٥٧،٥٨٠١٣٢،٠٣٨١٢٢،٩٤٥١٠٩،١٨٧١٠٣،٦٨٢ـ اإلجمالى العام

١٠٥،١٤٨٩٧،٤٨٥٩٢،٣٢٥٨٥،٦٩٢٨٣،٤٦٤األجور وتعویضات العاملین

١٣،٤٧١١٠،٦٢٩١٠،٠٨١٨،٧٥٧٧،١٥٤شراء السلع والخدمات

٢٤٩٢٤٨١٦٣٤٤٣٨الفوائد

٥١٠٣٩٩٨٥٩٥٤٢٤٢٤الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٢،١١٥١،٥٧٤٢،٢٨٣١،٦٨٨١،٤٠٧المصروفات األخرى

٣٦،٠٨٧٢١،٧٠٣١٧،٢٣٤١٢،٤٦٤١١،١٩٥شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

الفعلیات
٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

جدول رقم (٢- أ/٨) 
قطـــــاع التعلیـــــم

شكل ( ط ) تطور قطاع التعلیـــــم
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

١٠٣٫٧ ١٠٩٫٢

١٢٢٫٩
١٣٢٫٠

١٥٧٫٦

٨٠
٩٠

١٠٠
١١٠
١٢٠
١٣٠
١٤٠
١٥٠
١٦٠
١٧٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة  ٢٠٢٠/٢٠١٩ مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

- ١١٢ -



٢٨٥،٩٦٩٢٧٠،٩٤١٢٦٤،٣٧٥٣١٠،٨٨٦٢٥٧،٢٧٢ـ اإلجمالى العام

٢،١٦٤٢،١١٥١،٩٩٠١،٩٠٦١،٨٧٠األجور وتعویضات العاملین

١٨٣١٦١٢٢١١٥٣١٤٤شراء السلع والخدمات

٢٠٨١٤٣١٢٤١٩٤١١الفوائد

٢٨٢،٩٧٣٢٦٨،١٩٨٢٦١،٧٦٢٣٠٨،٤٤٧٢٥٥،١٤٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٨٦٤٣٣٠١٢المصروفات األخرى

٤٣٣٣١٨٢٣٥١٥٦٩٢شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠٢١/٢٠٢٠

موازنة 
٢٠٢٠/٢٠١٩

الفعلیات

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٩/٢٠١٨

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( ك ) تطور قطاع الحمایة االجتماعیة
٢٠١٧/٢٠١٦ - ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٥٧٫٣ ٣١٠٫٩
٢٦٤٫٤ ٢٧٠٫٩ ٢٨٦٫٠

١٠٠

١٤٠

١٨٠

٢٢٠

٢٦٠

٣٠٠

٣٤٠

٣٨٠

٤٢٠

فعلى  ٢٠١٧/٢٠١٦ فعلى  ٢٠١٨/٢٠١٧ فعلى  ٢٠١٩/٢٠١٨ موازنة  ٢٠٢٠/٢٠١٩ مشروع موازنة
٢٠٢١/٢٠٢٠

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢-أ /٩) 
قطـــاع الحمایة االجتماعیة

- ١١٣ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

١،٣٢٦،٦٣٤١٧١،٦٤٨٢١٤،٨٩٦١،٧١٣،١٧٨١،٥٧٤،٥٥٩١٣٨،٦١٩ـ اإلجمالى العام

٧٣١،٢٣٧٤١،٧٢٤٣،٥٤٢٧٧٦،٥٠٣٧٥٦،٠٨٦٢٠،٤١٧  خدمات عامة

٧٨،٨٧٩٠١،٥٤٠٨٠،٤١٩٦٩،٦٨٨١٠،٧٣١  النظام العام وشئون السالمة العامة

٤١،٨٢٨٧،٢٤٧٦٢،٦٧٨١١١،٧٥٣٩٨،٨٩٨١٢،٨٥٥  الشئون االقتصادیة

٧٨١٠٢،٥٤٢٣،٣٢٣٣،٠٢٤٢٩٩  حمایة البیئة

٢٢،٣٣٨٤٨٦٥٦،٧٠٥٧٩،٥٢٩٦٣،٣٨٧١٦،١٤٢  اإلسكان والمرافق المجتمعیة

٣٦،١٠٣٣٠،١٩٨٢٧،٢٤٣٩٣،٥٤٤٧٣،٠٦٣٢٠،٤٨١  الصحــــــة

٣٣،٠٩٤٢،٦٨٨١٢،٦١٣٤٨،٣٩٥٤١،٠٩١٧،٣٠٤  الشباب والثقافة والشئون الدینیة 

٢٢،٦٥٣٨٧،٠٦٤٤٧،٨٦٣١٥٧،٥٨٠١٣٢،٠٣٨٢٥،٥٤٢  التعلیــم

٢٨٣،٥٥٨٢،٢٤١١٧٠٢٨٥،٩٦٩٢٧٠،٩٤١١٥،٠٢٨  الحمایة اإلجتماعیة

٧٦،١٦٣٠٠٧٦،١٦٣٦٦،٣٤٣٩،٨٢٠باقى القطاعات الوظیفیة

البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

التغیر

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى
جدول رقم (٢ - ب) 

التوزيع اإلدارى للمصروفات

- ١١٤ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٧٣١،٢٣٧٤١،٧٢٤٣،٥٤٢٧٧٦،٥٠٣٧٥٦،٠٨٦٢٠،٤١٧ـ اإلجمالى العام

٦٠،٤٩٥١٢،٦١٨٣٨٥٧٣،٤٩٨٦٢،٦٣١١٠،٨٦٧األجور وتعویضات العاملین

٣٢،٩٨٤٧،٧٨٤٦٢٥٤١،٣٩٣٣١،٢٧١١٠،١٢٢شراء السلع والخدمات

-٥٦٢،٨٦٧٣٢٩٠٥٦٣،١٩٦٥٦٦،٧٧٣٣،٥٧٧الفـــــــوائد

-١٨،٢٨٧٢٢٨٢٢١١٨،٧٣٦٣٨،٩١٢٢٠،١٧٦الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٢١،٠٦٢١،٣٣٢١٥٠٢٢،٥٤٤١٦،٤٣٧٦،١٠٧المصروفات األخرى

٣٥،٥٤٢١٩،٤٣٣٢،١٦١٥٧،١٣٦٤٠،٠٦٢١٧،٠٧٤شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (٢ - ب/١) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطاع اخلدمات العامة

- ١١٥ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٧٨،٨٧٩٠١،٥٤٠٨٠،٤١٩٦٩،٦٨٨١٠،٧٣١ـ اإلجمالى العام

٥٩،١٦٦٠١١٤٥٩،٢٨٠٥٤،٠٣٧٥،٢٤٣األجور وتعویضات العاملین

٧،٨١٩٠٤٠٨٨،٢٢٧٦،٦١٥١،٦١٢شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠٠الفـــــــوائد

١،٠١٤٠٥٨١،٠٧٢١،٠٠٦٦٦الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٤٧٥٠٥٥٢١،٠٢٧٩٤٥٨٢المصروفات األخرى

١٠،٤٠٥٠٤٠٨١٠،٨١٣٧،٠٨٥٣،٧٢٨شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٢) 

التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع النظام العام وشئون السالمة العامة

- ١١٦ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٤١،٨٢٨٧،٢٤٧٦٢،٦٧٨١١١،٧٥٣٩٨،٨٩٨١٢،٨٥٥ـ اإلجمالى العام

٥،٩٨٦٦،٧٠٨٦،٣٥٧١٩،٠٥١١٧،٧٤٥١،٣٠٦األجور وتعویضات العاملین

٣،٢٢٤٤١١٥،٢٨٢٨،٩١٧٦،٨٢٣٢،٠٩٤شراء السلع والخدمات

-٢٨٤٠٥٥٦٨٤٠٨٦٣٢٣الفـــــــوائد

١٢٣١٣٦،٤٢٢٦،٥٥٨٦،٠٤٩٥٠٩الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-١،٩٢٥٤٠٦١٥٢،٥٨٠٢،٩٣٥٣٥٥المصروفات األخرى

٣٠،٢٨٦٧٥٤٣،٤٤٦٧٣،٨٠٧٦٤،٤٨٣٩،٣٢٤شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر

جدول رقم (٢ - ب/٣) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع الشئون االقتصادية

- ١١٧ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٧٨١٠٢،٥٤٢٣،٣٢٣٣،٠٢٤٢٩٩ـ اإلجمالى العام

٢٦٣٠٩٢٥١،١٨٨١،٠٥٩١٢٩األجور وتعویضات العاملین

١٤١٠٧٥٩٩٠٠٦٣٧٢٦٣شراء السلع والخدمات

٦٠٠٦٤٢الفـــــــوائد

٣٣٠١٤٤٧٤١٦الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٥٤٠٤٧١٠١٦٤٣٧المصروفات األخرى

-٢٨٤٠٧٩٧١،٠٨١١،٢١٩١٣٨شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر

جدول رقم (٢ - ب/٤) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع محاية البيئة

- ١١٨ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٢٢،٣٣٨٤٨٦٥٦،٧٠٥٧٩،٥٢٩٦٣،٣٨٧١٦،١٤٢ـ اإلجمالى العام

٤٥٦٤٥٩٢٢٤١،١٣٩١،٠٨٨٥١األجور وتعویضات العاملین

٥٠٢٢٦٥٨٥٨٦٥٦١٢٥شراء السلع والخدمات

٦٥١٠٥٥١١،٢٠٢٩٧٦٢٢٦الفـــــــوائد

١٠١٥،٧٠٣٥،٧١٤٣،٩٠٧١،٨٠٧الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٦٠٠٥٦٥٥٨٧المصروفات األخرى

٢٠،٦٥٩٠٥٠،١٦٤٧٠،٨٢٣٥٦،٧٩٧١٤،٠٢٦شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (٢ - ب/٥) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع االسكان واملرافق اتمعية

- ١١٩ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٣٦،١٠٣٣٠،١٩٨٢٧،٢٤٣٩٣،٥٤٤٧٣،٠٦٣٢٠،٤٨١ـ اإلجمالى العام

٤،٧٣٦٢٥،٥٣٥١١،٣٤٥٤١،٦١٦٣٥،٩٠٤٥،٧١٢األجور وتعویضات العاملین

٨،٥٤٨٤،٢٩١٩،٢٦٢٢٢،١٠١١٥،٣٩٨٦،٧٠٣شراء السلع والخدمات

٢٨٥٠١٢٢٩٧١٢٤١٧٣الفـــــــوائد

٧،٣٥٧٢٠١١٧٧،٤٩٤٦،٣١٨١،١٧٦الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-٨٣٠٣٥٢٣٣١١،٥١٣١،٨١٨٣٠٥المصروفات األخرى

١٤،٣٤٧٠٦،١٧٦٢٠،٥٢٣١٣،٥٠١٧،٠٢٢شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

جدول رقم (٢ - ب/٦) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــــاع الصحــــة

- ١٢٠ -



موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٣٣،٠٩٤٢،٦٨٨١٢،٦١٣٤٨،٣٩٥٤١،٠٩١٧،٣٠٤ـ اإلجمالى العام

٢٦،٠٤٧٢،٤٠٠٣،٢٨٣٣١،٧٣٠٢٨،٨٧٤٢،٨٥٦األجور وتعویضات العاملین

٣،٥٣٨٦٣٧٤١٤،٣٤٢٢،٧٧٢١،٥٧٠شراء السلع والخدمات

-٠٠٢٢٤٢الفـــــــوائد

١،٩٢٨١٢٥١،١٢٢٣،١٧٥٢،٨٦٨٣٠٧الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٤١٠٥٩٢٦٣٣٥٩١٤٢المصروفات األخرى

١،٥٤٠١٠٠٦،٨٧٣٨،٥١٣٥،٩٨٢٢،٥٣١شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

( باملليون جنيه ) 

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

جدول رقم (٢ - ب/٧) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

- ١٢١ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٢٢،٦٥٣٨٧،٠٦٤٤٧،٨٦٣١٥٧،٥٨٠١٣٢،٠٣٨٢٥،٥٤٢ـ اإلجمالى العام

٤،٥٥٧٧٩،٨٨٣٢٠،٧٠٨١٠٥،١٤٨٩٧،٤٨٥٧،٦٦٣األجور وتعویضات العاملین

٤،٣٧١٤،٨٩٥٤،٢٠٥١٣،٤٧١١٠،٦٢٩٢،٨٤٢شراء السلع والخدمات

٢٤١٠٨٢٤٩٢٤٨١الفـــــــوائد

٩٥٦٦٣٤٩٥١٠٣٩٩١١١الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٩١٢٢٠١،٨٠٤٢،١١٥١،٥٧٤٥٤١المصروفات األخرى

١٣،٢٩٨٢،٠٠٠٢٠،٧٨٩٣٦،٠٨٧٢١،٧٠٣١٤،٣٨٤شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

التغیر

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

جدول رقم (٢ - ب/٨) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع التعليـم

- ١٢٢ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠٢٠/٢٠١٩اإلجمالىالخدمیة

٢٨٣،٥٥٨٢،٢٤١١٧٠٢٨٥،٩٦٩٢٧٠،٩٤١١٥،٠٢٨ـ اإلجمالى العام

١٩٥١،٨٩٩٧٠٢،١٦٤٢،١١٥٤٩األجور وتعویضات العاملین

١٠٦٦٧١٠١٨٣١٦١٢٢شراء السلع والخدمات

٢٠٨٠٠٢٠٨١٤٣٦٥الفـــــــوائد

٢٨٢،٧٩٢١٤٢٣٩٢٨٢،٩٧٣٢٦٨،١٩٨١٤،٧٧٥الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٠٠٨٨٦٢المصروفات األخرى

٢٥٧١٣٣٤٣٤٣٣٣١٨١١٥شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٩) 

التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطـــاع احلماية االجتماعية

- ١٢٣ -



 




