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  رقم     البيــــــــــان  
  اجلدول

  رقم 
  الصفحة

  ٤  ١   وموارد املوازنة العامـــــــــــــةاستخدامات

 املوازنة أبوابات على ــــع االستخدامــــتوزي
  ومكوناتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
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  مقدمـــة
   -  

يعتبر تفعيل أطر الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خالل مراحل إعـداد            

وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أهم مبادئ اإلدارة المالية، وذلك من خالل عرض             

الموازنة العامة للدولة بصورة واضحة وتفـصيلية وفقـاً للتـصنيف اإلقتـصادى              

المعايير القانونية والدولية المنظمة لكل منهما، وكذا التـصنيف         والوظيفى فى إطار    

لسنة ) ٥٣(اإلدارى للموازنة العامة للدولة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة رقم           

  .  وتعديالته والئحته التنفيذية١٩٧٣

  :يتناول جزئني رئيسيني  ًوتبعا ملا تقدم ، فإن البيان التحليلى
   األولزءــاجل

  
:  
  

وارد امل ولالستخدامات للتقديرات األساسية اإلمجالية توضيحىرض ع
  ٢٠١٧/٢٠١٨مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  يتضمنها الىت

   الثانىاجلزء
  

  : مالحق أساسية أربعةيتناول هذا اجلزء املالحق اإلحصائية ، و هى   :
  امللحق األول

  
ستخدامات إموارد ول ىالتفصيلويعرض التوزيع   :

 للتــصنيف وفقــاً  للدولــةالموازنــة العامــة
   ٠ ألوجه نشاط الدولةىقتصادإلا

ستخدامات إموارد ول ىالتفصيلويعرض التوزيع   :  امللحق الثانى
   ٠اإلدارىللتصنيف وفقاً للدولة الموازنة العامة 

  ٠ الوظيفىالتصنيفويعرض أهم مكونات   :  امللحق الثالث
    ٠ الوظيفىالتصنيفلمصروفات حسب ويعرض ا  :  امللحق الرابع

   البيان التحليلى
  ملشروع املوازنة العامة للدولة

  ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة املالية 
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 التقديـــرات األساسية اإلمجاليـــــــة
  للدولةةوازنة العامــ املإلستخدامات وموارد

 ــــــــــــ

 
يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة المقبلـة             

 مليار جنيه، يمثل حجم اإلعتمادات المستهدفة       ١،٤٨٨ نحو   ٢٠١٧/٢٠١٨
 مليـار   ١،٢٠٦ نحو   صروفات البالغة مالستخدامات الموازنة موزعة بين     إل

 مليار جنيه وأخيراً    ١٦,٦  نحو جنيه ومتطلبات حيازة األصول المالية البالغة     
 ٠ مليار جنيه٢٦٥,٤سداد القروض المحلية والخارجية البالغة 

 
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المـستهدفة          

  نحـو  ئب ومـنح وغيرهـا وقـدرها      موزعة بين اإليرادات العامة من ضرا     
  نحـو  مليار جنيه والمتحصالت من حيازة األصول المالية البالغـة         ٨٣٤,٦
قتراض من خالل األوراق المالية باألذون والسندات       إل مليار جنيه، ثم ا    ١٧,٧

 ٠ مليار جنيه٦٣٥,٦ بنحووغيرها 
 

ستخدامات إالتقديرات األساسية إلمجاىل ) ١( رقم  التاىلويوضح اجلدول
 :وموارد املوازنة العامة 

  

 األول اجلزء
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شروع موازنة
م

موازنة
شروع موازنة

م
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧
٢٠١٧/٢٠١٦

٢٠١٦/٢٠١٥
٢٠١٥/٢٠١٤

٢٠١٤/٢٠١٣
٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٧/٢٠١٦
٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٥/٢٠١٤
٢٠١٤/٢٠١٣

صروفات : 
● الم

١،٢٠٦٫٠
٩٧٤٫٨

٨١٧٫٨
٧٣٣٫٤

٧٠١٫٥
● االیرادات العامة: 

٨٣٤٫٦
٦٦٩٫٨

٤٩١٫٥
٤٦٥٫٢

٤٥٦٫٨

وتتمث   ل ف   ى االج   ور   ، والمس   تلزمات
ض

الس  لعیة والخدمی  ة ، وفوائ  د الق  رو
المحلی  ة والخارجی  ة  ، وال  دعم والمن  ح
ص   روفات

والمزای   ا االجتماعی   ة ، والم
ص    ول غ    یر  

المتنوع    ة  ، وش    راء اال
المالیة ( االستثمارات )

ض   ریبیة م   ن  
وتتمث   ل ف   ى االی   رادات ال

ض  ریبة القیم  ة 
ض  رائب عل  ى ال  دخول و

ض رائب الجمركی ة وغیرھ  ا  
ضافة وال

الم
م  ن الم  وارد الس  یادیة   ، وك  ذلك المن  ح 
المتاح      ة واالی      رادات االخ      رى م      ن
ض وأرب    اح وای    رادات الخ    دمات

ف    وائ
المختلفة.

صول المالیة: 
● حیازة اال

١٦٫٦
٢٥٫١

٢٠٫٧
١٣٫٨

١٥٫٣
صالت من الحیازة : 

● المتح
١٧٫٧

١٠٫٤
٥٫٩

٢٫٤
٤٫٣

ض والمس  اھمة م  ن 
وتتمث  ل ف  ى االق  را

الخزان   ة العام   ة للھیئ    ات والش    ركات  
والبن وك وإع ادة ھیكل  ة ش  ركات قط  اع  

االعمال العام.

ض 
ص الت م  ن االق  را

وتتمثل فى المتح
صول.

صالت من مبیعات اال
، والمتح

ض :
● سداد القرو

٢٦٥٫٤
٢٥٦٫٣

٢٥٠٫١
٢٣٦٫٥

١٠٧٫٥
صادر التمویل :

● م
٦٣٥٫٦

٥٧٦٫٠
٥٩١٫٣

٥١٥٫٩
٣٦٣٫٣

وتتمث    ل ف    ى س    داد أقس    اط وإھ    الك   
ض المحلی    ة والخارجی    ة وفق    ًا

الق    رو
لمواعید االستحقاق المحددة لھا.

ص     دار  
ض وا

وتتمث     ل ف     ى  االق     ترا
االوراق المالیة من  أذون وسندات.

ـى
ـ
ـ
ـ
ـ
االجمال

١،٤٨٨,٠
١،٢٥٦,٢

١،٠٨٨,٧
٩٨٣,٦

٨٢٤,٤
ـى

ـ
ـ
ـ
ـ
االجمال

١،٤٨٨,٠
١،٢٥٦,٢

١،٠٨٨,٧
٩٨٣,٦

٨٢٤,٤ ( بالمليار جنيه)
الموارد

ت
ستخداما

 اال

ـان
البي

ـان
البي

ت
ـا

ـ
ـ
ـ
فعلي

ت
ـا

ـ
ـ
ـ
فعلي

جدول رقم (١)
ت وموارد الموازنة العامة 

استخداما
٢٠٠٥/٢٠٠٤ - ٢٠٠٩/٢٠٠٨
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ستخدامات وموارد مـشروع املوازنـة العامـة تقديرات إوبتحليل أهم 
 :املؤشرات التاليةللدولة، نعرض 

 
 ٠ العامة للدولةستخدامات وموارد الموازنةإالتوازنات الكلية بين  •
 
 ٠العامة للدولةستخدامات الموازنة إ •
 
  ٠العامة للدولةموارد الموازنة  •

 
 
 

 
   : يأتيًقا للبيانات املتقدمة ، ميكن إيضاح ما وف
مليار جنيـه،   ١،٤٨٨  نحو والبالغة للدولةستخدامات العامة إلأن ا  -١

مـصروفات مـن أجـور      ال مثلي مليار جنيه  ١،٢٠٦نحو تتضمن
ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعم ومـنح         

 ٠" اراتاالستثم"، وشراء أصول غير مالية اجتماعيةومزايا 
ستخدامات إل تقريباً من الحجم العام ل     ٨١مصروفات تمثل   الأى أن   

  ٠بمشروع الموازنة 
 مليار جنيه تتمثل    ٨٣٤,٦  نحو  والبالغة  للدولة أن اإليرادات العامة   -٢

القيمـة  ضرائب الدخل والدمغة وضرائب     (ضريبية  اليرادات  اإلفى  
ـ       )  والضرائب الجمركية  المضافة نح وكـذلك اإليـرادات مـن الم

، اإليرادات األخـرى مـن فـوائض الهيئـات          والمحليةالخارجية  
 ٠اإلقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من اإليرادات المختلفة 

أن مقدرة الدولة على تغطيـة مـصروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة           -٣
مليـار جنيـه    ٨٣٤,٦  نحواإليرادات العامة المشار إليها والبالغة 

 أن  ىأ ٠مليار جنيه  ١،٢٠٦  نحو على تغطية المصروفات البالغة   

  : العامة للدولةستخدامات وموارد املوازنةإالتوازنات الكلية بني ) أ(
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 مـن حجـم المـصروفات        ٦٩,٢تغطى نسبة    اإليرادات العامة 
 مليار جنيه تمثـــــل     ٣٧١,٤  نحو  أو الفجوة وقدرها   ىوالباق

  للموازنة العامة ، وهو ما يشكل نسبة     ىالنقدما يطلق عليه العجز     
٩,٠٠جمالى إل من الناتج المحلى ا  

مثـل مـا    ي مليار جنيه    ١٦,٦  نحو ستخدامات يتضمن إلأن جانب ا   -٤
 قـروض ومـساهمات فـى       منتدفعه الدولة لحيازة أصول مالية      

 جانب مساهمة الخزانة العامة فى صندوق       إلى الهيئات والشركات 
  ٠  الهيكلةإعادة تمويل

 نحـو فإنـه يتـضمن     ) جانـب المـوارد   (وعلى الجانب اآلخـر     
 من مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها لألصول         ١٧,٧

 فـى    والمتحصالت من التصرف   إقراضهاأقساط القروض السابق    
  ٠بعض األصول المالية للدولة 

بدون مساهمة الخزانة فـى   ( أن الفرق بين حيازة األصول المالية  -٥
مليار جنيـه،    ١٦,٣  نحو ا وقدره )  الهيكلة إعادة صندوق تمويل 

بـدون حـصيلة     (وبين المتحصالت من حيازة األصـول الماليـة       
 مليار جنيه يمثل ما نطلق عليـه        ١٧,٧  نحو ا وقدره )صةالخصخ

  مـشروع الموازنـة   يبلغ فيىوالذصافى حيازة األصول المالية،    
 هـذا   بإضافةمليار جنيه، ومن ثم فإنه       ١,٤- نحو العامة للدولة 

 ٣٧١,٤  نحو  السابق اإلشارة إليه وقدره    ىالنقد العجز   إلىمبلغ  ال
 مليار جنيه وهو ما يطلق      ٣٧٠ نحولى  إلتصل الجملة   مليار جنيه   

 والذى يشكل ما نـسبته       العامة للدولة  لعجز الكلى للموازنة  اعليه  
٩,٠ جمالىإل من الناتج المحلى ا. 
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مثـل  ي مليـار جنيـه   ٢٦٥,٤ نحو ستخدامات يتضمنإلأن جانب ا  -٦

أقــساط القــروض المطلــوب ســدادها خــالل الــسنة الماليــة 
ارجية،  وفى هذا    كانت قروضاً محلية أو خ    أ سواء   ٢٠١٧/٢٠١٨

 حقيقيـاً  ئاًالصدد يتعين اإلشارة إلى أن سداد القروض ال يشكل عب         
على الموازنة حيث ال يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل          

 لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصاً من         إهالكفى حقيقته   
 حتسابإضمن لتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض ال يدخل إ

 . العامة للدولةالعجز النقدى أو العجز الكلى للموازنة
 

 اإليـرادات    يشتمل على كل مـن     ىوالذ(ن جانب الموارد العامة     أ -٧
 مليار  ٦٣٥,٦  نحو يتضمن) أيضاً مصادر التمويل  و  للدولة العامة

 . وإصدار األوراق الماليةقتراضإلاجنيه تمثل 
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قاً لمشروع موازنة الـسنة      وف  للدولة ستخدامات الموازنة العامة  إتبلغ  
 .مليار جنيه ١،٤٨٨نحو  ٢٠١٧/٢٠١٨المالية 

 
 :ستخدامات إىل ثالث مكونات أساسية وهى إلوتقسم هذه ا

 
 :صروفات امل •

 
 المصروفات المرتبطة بأداء النـشاط المباشـر لوحـدات          ىتتمثل ف و

وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من أجور ومـستلزمات           
صـول غيـر    األشراء   إلى باإلضافة  أخرى وفوائد ودعم ومصروفات عامة   

 ."االستثمارات"مالية ال
 

 بموازنـة  مليار جنيه مقارنة     ١،٢٠٦ نحو وقد قدر لهذه المصروفات   
 مليار جنيه ومن    ٩٧٤,٨ ة نحو  والبالغ ٢٠١٦/٢٠١٧ الحاليةلسنة المالية   ا

  نحـو   تبلـغ   المعـروض   فى تقديرات مشــروع الموازنـة     الزيادةثم فإن   
 .٢٣,٧  قدرهزيادةدل مليار جنيه بمع ٢٣١,٢

  : للدولةستخدامات املوازنة العامةإ) ب(
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 :حيازة األصول املالية  •
 

قتصادية والـشركات   إلوتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات ا      
 .ختالالت التمويلية فى تلك الجهاتإلى شكل قروض ومساهمات لمعالجة اف

 
 فى مـشروع الموازنـة    مليار جنيه ١٦,٦وقد قدر لهذه الحيازة نحو      

 مقارنة بموازنة السنة المالية الحاليـة      ٢٠١٧/٢٠١٨ للسنة المالية العامة  
 ٨,٥ نحـو  بخفـض قـدره      مليار جنيه  ٢٥,١ ة نحو والبالغ ٢٠١٦/٢٠١٧
 .نيـهمليار ج
 

 :سداد القروض  •
 

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

 
 للـسنة الماليـة   مـشروع الموازنـة العامـة       بوتقدر هذه األقـساط     

مليـار جنيـه     ٢٥٦,٣ مليار جنيـه مقابـل       ٢٦٥,٤بنحو   ٢٠١٧/٢٠١٨
 مليار  ٩,١  مبلغ ا قدره بزيادة ٢٠١٦/٢٠١٧لسنة المالية الحالية    ابموازنة  
 .جنيـه
 

 شروع املوازنـةمبـستخدامات إل توزيع ا)٢( رقم التاىلويوضح اجلدول 
 .ختلفة فى إطار املكونات السابقة على أبوابه املالعامة للدولة

- ٩ -



موازنةمشروع موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

١‐ املصروفات  :
٢٣٩،٥٥٥٢٢٨،٧٣٦٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨١٧٨،٥٨٩● االجور وتعويضات العاملين

٥١،٥٦٥٤٢،٣٠٢٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦٢٧،٢٤٧● شراء الســـلع والخدمــــات

٣٨٠،٩٨٦٢٩٢،٥٢٠٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨١٧٣،١٥٠● الفوائــد 

٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩٢٢٨،٥٧٩● الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٦٥،٧٦٥٥٨،١٠٠٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩٤١،٠٦٨● المصروفات االخرى

١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١١٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠٥٢،٨٨٢● شراء االصول غير المالية (االستثمارات)

١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤مجلة (١)

٢‐ حيازة األصول املالية احمللية واألجنبية :

١٦،٣١٧٢٤،٨٢٩١٩،٠٥٥١٣،٧٦٢١٤،٩٦٤● اإلقراض والمساھمات وحقوق الملكية

٢٥٠٢٥٠١،٦٧٩٠٣٥٠● مساھمة الخزانة فى صندوق تمويل الھيكلة

١٦،٥٦٧٢٥،٠٧٩٢٠،٧٣٤١٣،٧٦٢١٥،٣١٤مجلة (٢)

٣‐ سداد القروض :

٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦١٠٧،٥٤٧● سداد القروض المحلية واألجنبية

١،٤٨٧،٩٨٨١،٢٥٦،١٦١١،٠٨٨،٧٢٤٩٨٣،٥٧٨٨٢٤،٣٧٦إجمالى عام 

فعليــــات
البيـان

(بالمليون جنيه)

(٢) رقم جدول

  ومكوناتها املوازنة أبواب على االستخدامات توزيع

- ١٠ -



 

 
 

 

 وفقاً لمشروع موازنة السنة المالية       للدولة تبلغ موارد الموازنة العامة   
 .ليار جنيه م١،٤٨٨نحو  ٢٠١٧/٢٠١٨

 
 :وتقسم هذه املوارد إىل ثالث مكونات أساسية وهى 

 :اإليرادات العامة  •

 تتحقق من عمليات التشغيل وأداء النـشاط        ىالت اإليرادات   ىتتمثل ف و
المباشر وغير المباشر عن طريق الوحدات واألجهزة الداخلة فى الموازنـة           

عهـا المختلفـة مـن      اإليرادات الضريبية بأنوا  على  مل  تالعامة للدولة، وتش  
 والضرائب الجمركيـة، كمـا      القيمة المضافة ضرائب على الدخول وضرائب     

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

 
وض  المعر  العامة مشروع الموازنة  للدولة ب  وقد قدرت اإليرادات العامة   

 الحاليةالمالية  لسنة  اموازنة  ب وإذا ما قورن ذلك      ،مليار جنيه  ٨٣٤,٦بنحو  
 فـى تقـديرات     الزيادةفإن   جنيه  مليار ٦٦٩,٨  نحو  والبالغ ٢٠١٦/٢٠١٧

  قدره زيادةمليار جنيه بمعدل     ١٦٤,٨  نحو بلغت  المعروض مشروع الموازنة 
٢٤,٦. 

  : للدولةوازنة العامة املموارد) جـ(
 

- ١١ -



 

  :املتحصالت من احليازة  •
 من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة     ما يتم تحصيله     ىفتمثل  تو
   .ن طرح أسهم حقوق الملكية للبيع والمتحصالت مالعامة

لسنة المالية  ل  العامة للدولة  موازنةالمشروع  بوتقدر هذه المتحصالت    
ـ اموازنة   وإذا ما قورن ذلك ب      مليار جنيه،  ١٧,٧بنحو   ٢٠١٧/٢٠١٨ سنة ل

 الزيـادة فإن    مليار جنيه  ١٠,٤  نحو  والبالغ ٢٠١٦/٢٠١٧ المالية الحالية 
 مليار جنيه بمعـدل     ٧,٣  نحو فى تقديرات مشروع الموازنة المعروض تبلغ     

 . ٧٠,٣ قدره زيادة
  

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

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

  
 للـسنة    للدولـة  شروع الموازنة العامة  ويقدر حجم مصادر التمويل بم    

مليـار   ٥٧٦,٠ مليار جنيه مقابل نحو    ٦٣٥,٦بنحو   ٢٠١٧/٢٠١٨المالية  
 ٥٩,٦ نحو   ا قدره بزيادة ىأ،  ٢٠١٦/٢٠١٧  الحالية  السنة المالية  ىفجنيه  

 . ١٠,٤   قدرهزيادةمليار جنيه بمعدل 

- ١٢ -



 

 لألثر على الدين هـو مـا يـسمى بـصافى            ىالحقيقن القياس   أ كما 
 مليار جنيه   ٣٧٠,٣مشروع الموازنة المعروض نحو     ب يبلغ   ىوالذاإلقتراض  

مليار  ٣١٩,٧قدره  ٢٠١٦/٢٠١٧ السنة المالية الحالية    موازنةبربط  مقابل  
  . ١٥,٨  قدره بمعدل زيادةمليار جنيه ٥٠,٥  نحوجنيه بزيادة قدرها

 
 العامـة شروع املوازنةمبتوزيع املوارد ) ٣( رقم التاىلدول ويوضح اجل

 ٠ على أبوابه املختلفة فى إطار املكونات السابق اإلشارة إليها للدولة
 
 

 
  

- ١٣ -



موازنةمشروع موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

١‐ االيرادات العامة :
٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧٢٦٠،٢٨٩● االيرادات الضريبية

١،١٤٣٢،٢١٣٣،٥٤٦٢٥،٤٣٧٩٥،٨٥٦● المنح

٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧١٠٠،٦٤٢● االيرادات االخرى

٨٣٤،٦٢٢٦٦٩،٧٥٦٤٩١،٤٩٢٤٦٥،٢٤١٤٥٦،٧٨٨مجلة (١)

٢‐ املتحصالت من احليازة :
١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٥٢● المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية

٠٠٠٠٣٥● متحصالت الخصخصة

١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٨٧مجلة (٢)

٣‐ مصادر التمويل :
اإلقتراض وإصدار األوراق المالية ●

٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨٥٩١،٣١٧٥١٥،٨٩٧٣٦٣،٣٠١    من أذون وسندات وغيرھا

١،٤٨٧،٩٨٨١،٢٥٦،١٦١١،٠٨٨،٧٢٤٩٨٣،٥٧٨٨٢٤،٣٧٦إجمالى عام 

فعليــــات
البيـان

(بالمليون جنيه)

(٣) رقم جدول

  ومكوناتها املوازنة أبواب على املوارد توزيع

- ١٤ -



 

 
    

 
 

 املالحق اإلحصائية
 ملشروع املوازنة العامة للدولة

 
 

  مالحق أساسية  أربعةويتناول هذا الجزء المالحق اإلحصائيـة ؛ وهى        
 :ى على النحو التالموضحه
 

 امللحق األول
 

سـتخدامات ومـوارد الموازنـة      إلويعرض التوزيع التفصيلى     :
  ٠ االقتصادى للتصنيف وفقاً  للدولةالعامة

 
 امللحق الثانى

 
سـتخدامات ومـوارد الموازنـة      إلويعرض التوزيع التفصيلى     :

  ٠اإلدارى  للتصنيفوفقاً للدولة العامة 
 

 ٠الوظيفى لتصنيفارض أهم مكونات ويع : امللحق الثالث
 

 ٠الوظيفى للتصنيف وفقاويعرض المصروفات  : امللحق الرابع
 

 

 الثانياجلزء 
 

- ١٥ -



 

 

- ١٦ -



 

 

 
 امللحق األول

  التوزيع التفصيلى
 ستخدامات املوازنة العامة للدولة و إواردمل

 قتصادىإل اللتصنيفًوفقا 

- ١٧ -



- ١٨ -



  
  

  
  البيــــــــــان

  رقم
  اجلدول

  رقم
  الصفحة

  ٢١  ١  الصورة اإلجمالية 

      :املـــــــــــــــوارد
  ٢٢  ٢  )الضرائــــب (الباب األول

  ٢٦     ٣   )المنــــــح (الباب الثانى

  ٢٧  ٤   )اإليرادات األخرى (لباب الثالثا

  ٣٠  ٥   )صول الماليةمتحصالت اإلقراض ومبيعات األ(الباب الرابع 

  ٣١  ٦   )قتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهمإلا (الباب الخامس

      :اإلستخدامـــــات
  ٣٢  ٧     )لعامليناألجور وتعويضات ا (الباب األول

  ٣٥  ٨    )شراء السلع والخدمات (الباب الثانى

  ٣٩  ٩   )الفوائد (الباب الثالث

  ٤٠  ١٠  )جتماعيةإلوالمزايا االدعم والمنح  (الباب الرابع

  ٤٢  ١١   )المصروفات األخرى (الباب الخامس

  ٤٣  ١٢   )"االستثمارات"شراء األصول غير المالية  (الباب السادس

  ٤٥  ١٣      )حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية (الباب السابع

  ٤٦  ١٤   ) المحلية واألجنبيةسداد القروض (الباب الثامن
  

  جداول امللحق األول
 

- ١٩ -



- ٢٠ -



 

مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٨٣٤،٦٢٢٦٦٩،٧٥٦٤٩١،٤٩٢٤٦٥،٢٤١٤٥٦،٧٨٨# االيرادات

٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧٢٦٠،٢٨٩ - الضـــــرائب
١،١٤٣٢،٢١٣٣،٥٤٦٢٥،٤٣٧٩٥،٨٥٦ - المنح

٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧١٠٠،٦٤٢ - اإليرادات األخرى
١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤# المصروفات

٢٣٩،٥٥٥٢٢٨،٧٣٦٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨١٧٨،٥٨٩ - األجور وتعويضات العاملين
٥١،٥٦٥٤٢،٣٠٢٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦٢٧،٢٤٧- شراء الســـلع والخـدمات

٣٨٠،٩٨٦٢٩٢،٥٢٠٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨١٧٣،١٥٠- الفـــــــــوائد 
٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩٢٢٨،٥٧٩ - الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٦٥،٧٦٥٥٨،١٠٠٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩٤١،٠٦٨ - المصروفات األخرى
١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١١٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠٥٢،٨٨٢- شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

٣٧١،٤٠٨٣٠٥،٠٣٨٣٢٦،٣٥٦٢٦٨،١٠٩٢٤٤،٧٢٧العجز (الفائض) النقدى
١٤،٤٢٢١٣،١٣٩١١،٣٢١١٠،٧١٣-١،٤٠٨ # صافى حيازة االصول المالية 

١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٥٢ - متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون حصيلة الخصخصة
١٦،٣١٧٢٤،٨٢٩١٩،٠٥٥١٣،٧٦٢١٤،٩٦٤ - حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة

٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠٣٣٩،٤٩٥٢٧٩،٤٣٠٢٥٥،٤٣٩العجز (الفائض) الكلى
٣٧٠،٢٥٠٣١٩،٧١٠٣٤١،١٧٤٢٧٩،٤٣٠٢٥٥،٧٥٤#  صافى االقتراض 

٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨٥٩١،٣١٧٥١٥،٨٩٧٣٦٣،٣٠١-  االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم
٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦١٠٧،٥٤٧-  سداد القروض المحلية واالجنبية

-٠٣١٥-١،٦٧٩-٢٥٠-٢٥٠#  صافى حصيلة الخصخصة 
٠٠٠٠٣٥-  حصيلة الخصخصة

٢٥٠٢٥٠١،٦٧٩٠٣٥٠-  مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة
٤،١٠٦،٩٨٥٣،٢٤٦،٥٣٤٢،٧٠٨،٥٠٠٢،٤٢٩،٨٠٠٢،١٠١،٩٠٠∆ الناتج المحلى اإلجمالى      

٢١,٧٪١٩,١٪١٨,١٪٢٠,٦٪٢٠,٣٪∆ نسبة االيرادات الى الناتج المحلى  

٣٣,٤٪٣٠,٢٪٣٠,٢٪٣٠,٠٪٢٩,٤٪∆ نسبة المصروفات الى الناتج المحلى        

١١,٦٪١١,٠٪١٢,٠٪٩,٤٪٩,٠٪∆ نسبة العجز (فائض) النقدى الى الناتج المحلى

١٢,٢٪١١,٥٪١٢,٥٪٩,٨٪٩,٠٪∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى      

٣,٩٪٣,٦٪٣,٥٪٠,٨٪٠,٣٪- ∆ نسبة العجز (الفائض) األولى الى الناتج المحلى 

باملليون جنيه

جدول رقم ١ الصورة اإلمجاليـــــة

فعلياتالبيــــــــــان

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
للموازنة العامة للدولة

موازنة

- ٢١ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
١٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠٣٥٢،٣١٥٣٠٥،٩٥٧٢٦٠،٢٨٩- الضـــــرائب

٢٠٩،٣٩٨١٥٠،٤٦٥١٤٤،٧٤٣١٢٩،٨١٨١٢٠،٩٢٥  = الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية
٣٧،٣٥٤٣٦،٤٤٣٣٢،٠٣١٢٦،٨٠١٢٢،٢٥٢* الضرائب على الدخول من التوظف

x٣٢،٤٠٩٣٢،٧٨٩٢٨،٠٩٨٢٣،٨٠٣١٩،٣٣٦ الضرائب على المرتبات المحلیة
x٤،٩٤٥٣،٦٥٤٣،٩٣٣٢،٩٩٨٢،٩١٦ ضرائب الدمغة على الرواتب

٢٥،٣٩٥١٥،٦٧٧٩،٩٨٢١١،١٣٤٨،٩٤٣* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف
x١،٧٩١١،٤٤٦٧٣١٥٤٤٥٠٩ الضرائب على المھن غیر التجاریة
x٢٣،٦٠٠١٤،٢٢٩٩،٢٤٧١٠،٥٨٩٨،٤٣١ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x٤٢٤٢٢ ضرائب على الفائدة من السندات ( رؤوس أموال منقولة )
x٠٠١٠٠ الضریبة العامة على الدخل
٣،٧٠٣٢،٥٢٦٣٤٣٢٧٩٢١٨* الضرائب على االرباح الرأسمالية

x٧٠١٥٢٣٣٤٣٢٧٩٢١٨ ضریبة الثروة العقاریة
x٢،٢٠٠١،٢٠٠٠٠٠ ضریبة توزیعات األرباح

x٨٠٢٨٠٣٠٠٠ ضریبة على إعادة التقییم بما فى ذلك حاالت االندماج والتقسیم واالستحواذ
١٤٢،٩٤٦٩٥،٨١٩١٠٢،٣٨٧٩١،٦٠٣٨٩،٥١٢* الضريبة على ارباح شركات االموال 

x٤٤،١٧٩٢١،٤١٩٣٧،٣١٣٣٦،٠٠٠٤٦،٠٦٠ من ھیئة البترول والشریك االجنبى
x٣٠،١٥٠١٨،١١٤١٤،٩٠٣١٣،٤٠٠١٤،٣١٢ من قناة السویس

x٣،٤٤٤١١،١٨٦١٣،٢٤٥٣،٦٩١٤،٠٤٢ من البنك المركزى
x٦٥،١٧٣٤٥،١٠٠٣٦،٩٢٦٣٨،٥١٢٢٥،٠٩٩ باقى الشركات
٥٠،٢٨٥٣٦،٣٤١٢٧،٩٩٠٢١،١٠٧١٨،٧٦١  = الضرائب على الممتلكات

٣،٩٠٦٢،٦٤٩١،١٧٢٦٣٧٤٢٨* ضرائب دوريه على الممتلكات 
x٢٥٦٢٣٤٢٠٣١٨٦١٨٤ ضریبة االراضى
x٣،٦٥٠٢،٤١٥٩٦٩٤٥١٢٤٤ ضریبة المبانى

٤٠،٣٣٨٢٩،١٠٩٢٤،٠٧١١٧،٦٢٩١٦،٠٥٥* ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية
x١،٢٠٥١،١٣٢١،٠٠٢٩٤٧٧٩٩ رسوم نقل الملكیة

x٣٩،١٣٣٢٧،٩٧٧٢٣،٠٦٩١٦،٦٨٢١٥،٢٥٦ ضرائب على عوائد االذون والسندات
٦،٠٤١٤،٥٨٣٢،٧٤٧٢،٨٤١٢،٢٧٩* ضرائب ورسوم على السيارات

x٣،٩٠٣٢،٧٥٠١،٢٥٥١،٤٠١١،٢٧١ رسوم تنمیة على تسییر السیارات 
x١،٧٣٤١،٤٥٩١،١٤٣١،٠٩٢٦٨٠ رسوم تنمیة على السیارات الجدیدة المنتجة محلیًا   وجمیع السیارات المستوردة من الخارج

x٣٥٦٣٥٠٣١٧٣٣١٢٩٠ ضرائب ورسوم ذات صفة محلیة على السیارات 
x٤٨٢٤٣٢١٨٣٧ ضرائب على السیارات الخاصة ( تضامن إجتماعى ) 

الباب األول (الضرائب) 

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
للموازنة العامة للدولة

جدول رقم ٢ املوارد

فعلياتالبيــــــــــان
باملليون جنيه

موازنة
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مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٢٩١،٠٥٥٢٠١،١٧٨١٤٠،٥٢٥١٢٢،٩٢٩٩١،٨٦٧  = الضرائب على السلع والخدمات

١٣٥،٧٠٨٨٣،٩١٩٥٧،٤٥٤٥٣،٤٢٥٤٢،٩٧٤* الضريبة على القيمة المضافة
x٤٩،٩٠٠٣١،٩٩٤٢١،١٠٢١٨،٤١٥١٤،٥٧٧ على السلع المحلیة

x٨٥،٨٠٨٥١،٩٢٥٣٦،٣٥٢٣٥،٠١٠٢٨،٣٩٨ على البضائع المستوردة
٤٢،١٥٦٣٣،٧٢٩١٤،٠٧٢١٢،٠٩٨٩،٤٦٣* ضريبة القيمة المضافة على الخدمات

x٩،٠٠٩٧،١٤٩٢،١٥٧٢،٣٣٤١،٧٠٤  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السیاحیة
x١٦،٣١١١٣،٠٣٥٦،٨٤٥٤،٨٤٤٣،٤٤٢  خدمات التشغیل للغیر

x١١،١٢٥٦،٨٤٤٤،٥٥٩٤،٣٩٣٣،٨٧٧ خدمات االتصاالت الدولیة والمحلیة
x٥،٧١١٦،٧٠١٥١٢٥٢٧٤٤٠ خدمات أخرى 

٧٤،٣٥٢٥٤،٤٠٠٤٨،١٢٥٣٩،٧٥٠٢٤،١٩٠* ضرائب على سلع جدول رقم "١" محلية  
x٧١٦٣٦٧٣٨٤٠ السكر

x٢٠٣٠٠٠٠ میاه غازیھ
x٦٤٥٦٢١٦١٣٤٩٩٢٩٣ بیره

x٥٤،٥٤٥٤٢،٣٠١٣٣،٢٩١٢٦،٢٦٤١٩،٢٦٩  تبغ وسجائر
x١٧،٨٦٦١٠،٣٠١١٣،١٨١١٢،٠٠٤٣،٩٣٤  منتجات بترولیة

x١٤٨٢١٥١٤١١٧٩٩٦  الكحول
x٧٤٦٧٠٣٧٠٩٦٤١٥٢١  االدویة

x١٩١٨١٨١٦١٩  زیوت طعام نباتیھ
x١٠٩١٢٩١٠٣٦٥٨  زیوت وشحوم

x٠٤٩٠٤٥١٠  اسمنت
٥٦٣٢٩٧٣٩٦٢٥٩٣٧٤* ضرائب على سلع جدول رقم "١"  المستوردة 

x١٣٥٧٨١٠٠٥٩٥٤  الشاى
x٤٢٤٢١٧٢٩٣١٩٩٣١٩ تبغ وسجائر 

x٤٢٣٢١ الكحول 
٢،٧٠٧٢،١٥٥٢،٣١١١،٣٨٢١،١٦٧* الضرائب على الخدمات الخاصة

x٨٠٠٨٢٢٦١٦٢٨٦٢٢١ ضرائب على تذاكر السفر للخارج ( تضامن اجتماعى ) 
x٨٥٠٧٢٤٦٤٩٥٢٥٤٩٦ رسم تنمیة على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلیة

x١٦٧١٤٦١٢٣١٠٧٧٢ ضریبة المالھى
x٣٨٣٨٧١٣٨٨١ األتاوة على القمار

x٨٧١١٩٨٧١١٨١٢٧ ایرادات غرامات وتعویضات قانون الضریبة على الدخل
x٧٦٥٣٠٦٧٦٤٣٠٦١٧١ مقابل التأخیر فى الضرائب

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ٢ املوارد
الباب األول الضرائب 
للموازنة العامة للدولة
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مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
١٨،١٦٢١٣،٧٩٢٩،٧٠٧٧،٧٢١٦،٦٩٤* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات )

x٢٠٥١٦٢٨٣١٢٢٩١ الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة
x٧٦٠٦٠١٢٧٤٤٥٠٤١٩ الدمغة على التأمین

x٢٨٢٧١٨٢٠٦٧٨ الدمغة على المراھنات والیانصیب
x١،٥٧٢٠٣١٠٦٤٠١٠ الدمغة على أعمال البورصة

x٧٦٣٦٠٣٦٨٨٤٥١٣٣٤ الدمغة على عقود اشتراكات المیاه والنور والغاز والتلیفون
x١،٢٦٢٩٩٨٢٥٩٧٤٧٩٢٤ الدمغة على استھالك الغاز والكھرباء والبوتاجاز

x٣٥٤٨٤٧٢٣٤٦٣٤٧٠٨ الدمغة على اإلعالنات
x٠١٠٠٢ الدمغة على التصاریح والرخص اإلداریة

x٠١٠١١ الدمغة على بطاقات التموین
x٤٢٤٢٢٨٣١٢١ الدمغة على الشھادات واإلقرارات
x٢٢١١٢٤١٤٥٩٢٨١ الدمغة على العقود وما فى حكمھا

x١٣١٤٨١٣١٤٨٢٠ الدمغة على اإلیصاالت والمخالصات والفواتیر
x٣،٦٦٤٢،٨٩٦٢،٨٢١١،٤٣٩١،٨٤٩ الدمغة على األعمال والمحررات المصرفیة وما فى حكمھا

x٠٩٠٩١٠ الدمغة على خدمات النقل
x٩،٢٧٨٧،٣٣٣٤،٨٣٣٢،٩٣٨١،٥٤٨ دمغة متنوعة

٤،٩٢٣٤،١١٨١،٩٤٧١،٨٦٧١،٣٩٣* رسم تنمية الموارد ( عدا ما يزيد على ١٨٠٠٠ وعدا رسم التنميةعلى السيارات )
x١٦٨١٣٣١٢٧١٠٠٩٦ رسم تنمیة على جوازات السفر

x٣٢٣٢٤ رسم تنمیة على إقامة األجانب وما یتعلق بھا
x١٣٣٠٠ رسم تنمیة على طلب الحصول على الجنسیة المصریة

x٩٨١٩٥٤٧٦٤٨١٤٦٢٨ رسم تنمیة على مغادرة البالد
x١٢١١٢ رسم تنمیة على رخص السالح

x٢١٠١٣٧٢١٣١١١٦٧ رسم تنمیة على المحررات وباقى األوعیة الخاضعة لضریبة الدمغة النوعیة
x٢١٢١١ رسم تنمیة على استخراج صور المحررات من مصلحة الشھر العقارى

x٢٤٢٦٢١٢٦١٨ رسم تنمیة على الشراء من األسواق الحرة
x٥٢٤٣٤٥٤٣٣٥ رسم تنمیة على الحفالت والخدمات الترفیھیة  التى تقام فى الفنادق والمحالت العامة السیاحیة
x١١١١٢ رسم تنمیة على الشالیھات والكباین واألكشاك التى تقع فى المصایف والمشاتى أیا كان نوعھا 

x٢،٤٨٠١،٨١٥٢٣١٥١٢ رسم تنمیة على موارد أخرى
x١،٠٠٠١،٠٠١٧٤٣٧٥٣٥٢٨ رسم تنمیة المحاجر

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ٢ املوارد
الباب األول الضرائب 
للموازنة العامة للدولة
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مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
١٢،٤٨٤٨،٧٦٨٦،٥١٢٦،٤٢٨٥،٦١٣* ضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية االنشطة

x٤،٥٦٠٢،٧٩٠٢،٠٥٨١،٩٤٥١،٨٦٧ االتاوة على قناة السویس
x٢٢٠٠١ االتاوة على استخدام الطریق النھرى

x٦١٣٣٦١٢٨٤٦ رسوم ترخیص العمل لالجانب
x٢١٠١٩٠٢٠٧١٩٢١٣٢ إیرادات ورسوم ذات صفة محلیة

x١،٠٢٠١،٠١٩١،٢٤٧٨٣١٦٢٩ المصروفات االداریة للعملیات االستیرادیة
x٥٤٤٣١٥٢٢٥٦٥٤٢٤٠ رسوم العبور ( سومید )
x٢،١٥٥١،٣٥٠١،٢٨٣١،١٥٤١،٠٤٦ رسوم الموانى والمنائر

x٣،٣٦٤٢،٦٣٦١،٠٥٦١،٢٩٥١،٢٧٦ رسوم االجراءات القنصلیة
x٢٠٢٠١٢٢ رسوم حلیج االقطان

x٢٢٠٢٢٠٢٠١١٦٦٢٢١ رسوم على جوازات السفر
x٣٢٠١٨٥١٦٧١٥٢١٤٦ رسوم تصاریح العمل

x٨٨٧٨٧ رسوم تحقیق الشخصیة
٣٦،٤١٤٢٩،٥٤٨٢٨،٠٩١٢١،٨٦٧١٧،٦٧٣  = ضرائب التجارة الدولية

٣٥،٥٢٠٢٩،٠٩٤٢٧،٥٣٤٢١،٤٦٠١٧،٣٥٢* ضرائب على الواردات
x٣٤،٧٤٤٢٨،٤٤١٢٦،٩٣٣٢٠،٩٥٥١٦،٩٣٥ ضرائب جمركیة قیمیة

x٧٧٦٦٥٣٦٠١٥٠٦٤١٧ ضرائب جمركیة على السجائر والتبغ والدخان 
٨٩٤٤٥٤٥٥٧٤٠٧٣٢١* ضرائب على التجارة الدولية أخرى

x٥٣٦٢٢١٢١٦١٨٠١٨٣ الضرائب على الصادر
x٣٠٢١٩٣٣٠٢١٩٣١٢٣ ایرادات الغرامات 

x٥٦٤٠٤٠٣٣١٤ ایرادات المضبوطات
١٦،٧٦٦١٥،٧٦٨١٠،٩٦٦١٠،٢٣٥١١،٠٦٢  = ضرائب أخرى

١٦،٧٦٦١٥،٧٦٨١٠،٩٦٦١٠،٢٣٥١١،٠٦٢* على االعمال التجارية
x١٦،٧٦٥١٥،٧٦٠١٠،٩٦٥١٠،٢٢٨١٠،٦٠٤ ایرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى 
x١٨١٨٤٥٨ ایرادات رؤوس أموال منقولة من جھات اخرى

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ٢ املوارد
الباب األول الضرائب 
للموازنة العامة للدولة
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مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

١،١٤٣٢،٢١٣٣،٥٤٦٢٥،٤٣٧٩٥،٨٥٦ ٢- المنح

٨٠٣١،٢٨٨٣،٢٤٠٢٤،٩٤٢٩٥،٤٩٧   = منح من حكومات أجنبية

٣١٤٨٢٣٢،٥٤٠٢٤،٠٩٠٨١،٧٠٣* جارية

٤٨٩٤٦٥٧٠٠٨٥١١٣،٧٩٤* رأسمالية

x٤٨٩٤٦٥٧٠٠٨٥١١٣،٧٩٤ لتمويل األستثمارات

٢٥٨٥٩٧١٦٩٣٠١١٥٠   = منح من منظمات دولية

٠٣٨٩٥٤* جارية

٢٥٨٥٩٤١٦١٢٠٦١٤٥* رأسمالية

x٢٥٨٥٩٤١٦١٢٠٦١٤٥ لتمويل األستثمارات

٨٢٣٢٨١٣٧١٩٤٢١٠   = منح من جهات حكومية

٣٦٩٢٧٦٤١٣٧* جارية

٤٧٢٣٦٦٢١٥٣١٧٢* رأسمالية

x٤٧٢٣٦٦٢١٥٣١٧٢ لتمويل األستثمارات

البيــــــــــان
فعليات

باملليون جنيه

الباب الثانى املنح 

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
للموازنة العامة للدولة

جدول رقم ٣ املوارد

موازنة

- ٢٦ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٣٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣١٣٥،٦٣٠١٣٣،٨٤٧١٠٠،٦٤٢- اإليرادات األخرى

١٠٢،٢٨٧٩٩،٣٠٩٦٩،٤٥٢٨١،٤٦٣٥٦،٩٩٠  = عوائد الملكية
٣،٢٣٢٢،٥٢٠٩٦٨٣،٤٥٣٧٤٥* الفوائد المحصلة

x٣٣٢٣٢ على السندات

x٤٤٤١٢٤ على اإلقراض

x٣،٠٦٩٢،٤٠٦٨١٦٣،٣٥٠٥٨٩ على إعادة اإلقراض (تشمل فوائد القروض الخارجیة المعاد أقراضھا من الخزانة العامة)

x١٥٥١٠٦١٤٥٨٩١٥٠ فوائد دائنة

x١١١٠٠ أخرى

٨٨،٠٦٤٨٥،٦٣٩٦٣،٥٦٥٧١،٥٧١٥٣،٩٦٦* أرباح األسهم

x٢٣٩٩١٦٣٤٤١ شركات القطاع الخاص

x٥،٠٢١٩،٧٠٤٧،٨٢٠١٠،٠٩٣١،٦٣٠ الھیئات األقتصادیة

x١٠،٩٧٦٢٩،٢٤٤٢٩،٤٦٢١٣،٤١٧٩،٢٨٣ البنك المركزى

x٨،٤٣٢٦،٥٦٨١،١٤٥١،٠٧٠٧٥٤ شركات القطاع العام

x٣،١٧٣٢،٧٩٧٢،٢٧٢٢،١٩١٢،٣٦٢ شركات قطاع األعمال العام

x٢٨،٩١٢١٣،٩٥٠٧،٨٢٠٢٥،٤١٤٢١،٨٠٩ ھیئة البترول

x٣١،٤٢٣٢٣،٢٦٨١٤،٧٥٥١٩،٢١٤١٨،٠٨٤ قناة السویس

x١٠٤٨٢٧٦١٣٧٥ أرباح أوراق مالیة
١٠،٦٩٠١٠،١٥١٤،٨٤٤٦،٣١١٢،٠٣٤* عائد اإليجارات
x٨،٦١٠٤،٦٢٥٤،١٣٩٥،٩٦٤١،٧٣٧ اتاوة البترول

x١٦٠١٣٣١٨٦١١٣٧٥ إیجار أراضى حكومیة
x١،٥٥٥٥،٢٣٠٣٨٨١٢٨١٠٨ إیرادات المناجم

x١٤١٣١٣٥٤ إیرادات المرافق التى تدیرھا المحلیات
x٣٥٠١٥٠١١٨١٠٢١١٠ اتاوة الذھب

٣٠٠١،٠٠٠٧٤١٢٨٢٤٥* عوائد ملكية أخرى

٠٥٣-x٠٠١٣١ الجیل الثالث للمحمول

x٣٠٠١،٠٠٠٢٠٥١٢٨١٩٢ مقابل رخصة االسمنت - الحدید

الباب الثالث اإليرادات األخرى 

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
للموازنة العامة للدولة

جدول رقم ٤ املوارد

فعلياتالبيــــــــــان

باملليون جنيه

موازنة

- ٢٧ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٣٧،٤٦٣٣٠،٦٤٣٢٩،٠٥٢٢٦،٤٥٧٢٨،٤٩٩  =  حصيلة بيع السلع والخدمات

٣٧،٤٢٠٣٠،٦٠٢٢٩،٠٠٧٢٦،٤١٦٢٨،٤٧١* إيرادات الخدمات
x٢،٤٠٥٢،٢٩١١،٩٩١١،٧٣٢١،١٤٧ رسوم قضائیة وغرامات (خدمات العدالة عدا  رسوم نقل الملكیة)
x١٧٥١٥٣١٦٤٢٣٨٢٠٢ رسوم قید وتسجیل ورقابة واشراف

-١٢٨-x١٥٠٥٠٢٧٤٣٧ الخدمات الجمركیة
x١٩٧٢٤٣١٥٥١٣٨١١٩ الخدمات الزراعیة
x٢٢٦١٨٤٢٥٧٢١٦١١٨ الخدمات التعلیمیة
x٩٣٧٨١٢٨٨٣٥٥ الخدمات الصحیة
x١٩١٧٩٦٣ الخدمات الثقافیة 

x١١٩٨٦٦ خدمات االسكان والتعمیر
x١،٠٨٠٩٣٢٢٢٨٤٢١٢٥٨ الخدمات االجتماعیة 

x٢١٥١١ الخدمات التموینیة
x٣٦٣٧٢١٢٣١٤ خدمات القوى العاملة

x٧٨٩١،١٤٠٤٣٣٣٤٠ خدمات الطرق والمواصالت
x١٥١١١٢١١١٠ خدمات الشباب والریاضة

x٦٤٥٣٣ الخدمات البیطریة
x١٢٠٢٠ الخدمات السیاحیة

x٧٢٣٧٢٧٤٤٦٣٠١٢١٢ مبیعات بضائع
x٤٧٢٤٦٩٢٧٣٣٠٦٢٩٩ ایرادات المشروعات االنتاجیة

x٢١٣٩٨١١٥٩٩٧٦ ایجار المرافق العامة
x١٢٧١١٠١١٠١٠٥٧٦ ایجار المبانى الحكومیة

x٠٤٠٤٠١٠ مقابل االشراف واالدارة على الشركات
x٣٢١٤١١ ارباح تشغیل العملة التذكاریة 
x٢٤،٢٠٣١٧،٧٢٦١٩،٦٢٧١٧،٧٩٧١٧،٠٥٢ موارد جاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة
x١،٠٥١٥٣٨٥٣٩٥١٤٥٣٤ المحصل مقابل تأدیة خدمات

x٥٥٥٧٣ مقابل تأدیة اعمال بعض المصالح للمصالح االخرى
x٢٤٢٣١٨٢٣١٩ ایرادات البرامج التدریبیة

x١١٧٧٢١٦١٠ عمولة تحصیل
x٣٨٦٣٤٠١،٤٨٤١،١٢٩١،٠٣٤ أخرى

x٥،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٢٣،٢٤٠٧،٣٠٧ نسبة الـ ٢٠% حصیلة وزارة المالیة من إجمالى إیرادات الحسابات والصنادیق الخاصة
٤٣٤٢٤٥٤١٢٧* إيرادات بيع السلع

x٤٣٤٢٤٥٤١٢٧  حصیلة بیع المخزون السلعى

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ٤ املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة

- ٢٨ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
١،٢٩٦٩١٤١،٣٨١٨٤١٥٤٦  =  تعويضات وغرامات 

١،٢٩٦٩١٤١،٣٨١٨٤١٥٤٦* غرامات العقوبات والمصادرات
x٠٢٠٢٢ ایرادات النقد المصادر

x١٢١١٢٢٣٤ حصیلة االموال المستردة
x٢٠٠١٢٢٢٥٣١٠٠٤٣ التعویضات الناتجة عن المخالفات االستیرادیة
x١٠٠١١٤٥٧٩٣٧٣ تعویضات عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولیة
x٠٠١٠١ حصیلة صندوق الغرامات والجزاءات

x٧٤٤٦٣١٨٠٨٥٦٦٤٠٢ حصیلة الغرامات
x٢٤٠٣٤٢٤٣٧٧٢١ أخرى 

١،٠٧٩٧٧١١،٤٥٥٩٠١١،٠٦١  =  التحويالت االختيارية
١،٠٧٩٧٦٥٥٨٤٣٧٩٥٧٩* جـــارية

x١١٠٠٠ فائض لجنة المساعدات 

x١،٠٧٨٧٦٤٥٨٤٣٧٩٥٧٩ ایرادات انشطة مختلفة
٠٦٨٧٠٥٢٣٤٨٢* رأسـمالية

x٠٦٨٥٥٤٨٠٤٦٤  مساعدات وتبرعات محلیة لتمویل األستثمارات
x٠٠١٥٤٣١٧  مساعدات وتبرعات أجنبیة لتمویل األستثمارات

x٠٠٠٠١ أخرى
٨٧،٤٣٦١٠٢،٦٠٤٣٤،٢٩٠٢٤،١٨٣١٣،٥٤٧  =  ايرادات متنوعة
١٢،٠٨٦١٣،٣٦٠١٨،٠٩٦٩،٩١٣٧،٣٢٩* جــارية

x١٧١١٣٦٢،٠٠٢٨٨٨٢٨٧ مبالغ معاله دائنة مضت علیھا المدة القانونیة

x٣٩١٣٧٣٤،٦٨١١،١٢٨٣،٤٧٢ ایرادات سنوات سابقة
x٥٥٢١٧٤ مقابل اشتراك العاملین بالسیارات

x٩٠٨٣٩٤٧٢١٠٤ ایرادات اسواق

x٨٧١٣٧٦ اایرادات غرامات المبانى

x١١،٤٢٠١٢،٧٥٧١١،٢٨٥٧،٨١٠٣،٤٥٦ ایرادات أخرى مختلفة
٧٥،٣٥١٨٩،٢٤٤١٦،١٩٤١٤،٢٧٠٦،٢١٩* رأسمــالية

x٠٠٧،٤٣٠٥،٠٩٩٢،٩٩٠ نقص الرصید المدین للدفعات المقدمة  لتمویل األستثمارات
x٤٤،٦١٨٨٠،٠٦٠٧،٨٧٨٤،٩٩٢٢،٧٠٩ موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات
x١٠،٤٤٦٨،٧٣٠٣٧٠٦٦٠١٩٠ حصیلة بیع أصول غیر انتاجیة (أراضى)
x٤٤٢٥٣ حصیلة بیع أصول انتاجیة (مساكن وسیارات وغیرھا)

x٢٠،٢٨٣٤٥٠٥١٣٣،٥١٤٣٢٦ ایرادات رأسمالیة أخرى

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ٤ املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة

- ٢٩ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٨٧# المتحصالت من الحيازة

٤١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٥،٩١٥٢،٤٤٠٤،٢٨٧- متحصالت من االقراض ومبيعات االصول المالية

١٧،٧٢٥١٠،٣٧٢٥،٨٩١٢،٤٤٠٤،٢٨٧= متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية المحلية

١٠،٥٢٥٦،٧٧٢٥،٨٩١٢،٤٤٠٤،٢٥٢* أقساط محصلة من االقراض

x٩٥٩٥٩٩٢٨٠٣٩ من الهيئات االقتصادية

x٤،٨٥٠١،٧٣٩٣،٢٢٣٥٩٩٢،٣٧٩ من شركات قطاع االعمال العام

x محصلة من أجهزة الموازنة العامة 
(أقساط القروض الخارجية المعاد أقراضها 

من الخزانة العامة)
٣،٠٠٠١،٤٩٥٢،٦٠٢١،٧٦١١،٨١٢

x١،٧١٦٢،٩٣٩٣٨٨٠٢١ من الجهات األخرى

٧،٢٠٠٣،٦٠٠٠٠٠* المتحصالت من بيع االصول وحقوق الملكية

٠٣،٦٠٠٠٠٠ x من شركات قطاع أعمال عام

٧،٢٠٠٠٠٠٠ x من شركات قطاع عام

٠٠٠٠٣٥* حصيلة الخصخصة

٠٣٥٠٠٠ = متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية اإلجنبية

٠٣٥٠٠٠* أقساط محصلة من االقراض

x٠٣٥٠٠٠ من الجهات األخرى

٠٠٢٤٠٠  = متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية من الحسابات والصناديق الخاصة

٠٠٢٤٠٠* متحصالت من الحسابات والصناديق الخاصة

x٠٠٢٤٠٠ من الحسابات والصناديق الخاصة

فعلياتالبيــــــــــان

باملليون جنيه

الباب الرابع متحصالت من االقراض ومبيعات االصول املالية

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
للموازنة العامة للدولة

جدول رقم ٥ املتحصالت من احليازة

موازنة

- ٣٠ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨٥٩١،٣١٧٥١٥،٨٩٧٣٦٣،٣٠١# مصادر التمويل

٥٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨٥٩١،٣١٧٥١٥،٨٩٧٣٦٣،٣٠١- االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم

٦٣٠،٦٤١٥٧٥،٨٩٨٥٨٨،٥٣٨٥٠٢،٨٧٩٣١٢،٩٧٨ = االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية

٦٣٠،٤٥١٥٧٤،٨٩٨٤٥١،٤٣٢٢٨٧،٥٣٠٢٦٢،٦٢٣  * أصدار أوراق مالية بخالف االسهم

x٤٥٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠٢٥٦،٤٦٧٢٠٨،٩٢٦٢٠٩،١٦٣  سندات على الخزانة العامة

x١٨٠،٤٥١١٥٤،٨٩٨١٩٤،٩١٠٧٨،٤٩١٥٣،٤٦٠  اذون على الخزانة العامة

x٠٠٥٥١١٣٠  أخرى

١٩٠١،٠٠٠١٣٧،١٠٦٢١٥،٣٤٩٥٠،٣٥٥  * االقتراض

x١٩٠١،٠٠٠٦٥٤١٤٨٠ قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة

x٠٠١٣٦،٤٥٢٢١٥،٢٠١٥٠،٣٥٥  اقتراض من مصادر اخرى

٥،٠٠٠١٠٠٢،٧٧٩١٣،٠١٧٥٠،٣٢٣ = االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية

٥،٠٠٠١٠٠٢،٧٧٩١٣،٠١٧٥٠،٣٢٣  * االقتراض

x٥،٠٠٠١٠٠٢،٠٤٢١،٨٤٨١،٢٢٠ لتمويل االستثمارات

x٠٠٧٣٧١١،١٧٠٤٩،١٠٣ لتمويل التزامات راسمالية

الباب اخلامس االقرتاض وإصدار األوراق املالية خبالف األسهم

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
للموازنة العامة للدولة

جدول رقم ٦ مصادر التمويل

البيــــــــــان
فعليات

باملليون جنيه

موازنة

- ٣١ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
١٢٣٩،٥٥٥٢٢٨،٧٣٦٢١٣،٧٢١١٩٨،٤٦٨١٧٨،٥٨٩- األجور والتعويضات للعاملين
١٩٠،٥٨٣١٨٧،١٠٠١٧٣،٨٢٦١٦٢،٣١١١٤٦،٨٧٠= االجور والبدالت النقدية والعينية

٦١،٠١١٦٠،٦٣٢٥٣،٢٨٧٢٧،٧٦٣٢٦،٤٧١* الوظائف الدائمة
x١٩،١٠٢١٨،٣٦٠١٦،٨٣٥٢٧،٤٧٦٢٦،١٨٦ المرتبات االساسیة

x٢٧٤٢٧٥٣٧٧٢٨٧٢٨٤ تكالیف المعارین و تتحمل الموازنة مرتباتھم
x١٢٠٠١ تكالیف المنح التدریبیة

x٤١،٦٣٤٤١،٩٩٦٣٦،٠٧٤٠٠ االجر الوظیفى
٣،٩٤٧٣،٦٥٢٤،٠٣٦٢،٥٥٠٢،٥٩٠* الوظائف المؤقتة

x٤٤٤٤٣٠٣٠٣٥ المكافات الشاملة (خبراء وطنیین ) 
x١٩١٥١١٢٩٣٧ المكافات الشاملة (خبراء  اجانب) 

x١،٣٦٨١،٥١٧١،٧٠٠١،٤٧١١،٦٤٩ أجور موسمیین
x١١٠٠١ مكافات الصبیة

x٥٨٦١٤٦٤٥٥٠ مكافات اطباء امتیاز و اخصائى عالج طبیعى
x٢،٤٥٧٢،٠١٤٢،٢٤٩٩٧٥٨١٩ مكافات االساتذه المتفرغین 

x١١٠٠٠ مكافات االساتذه غیر المتفرغین 
٧٧،٨٢٦٧٧،٧٦٦٧٤،٣٢٦٨٠،٠٣٤٧٥،٢٧٩* المكافات

١١،٥٩٦١٢،٢٩٦٨،٨٥١١٠،٦٨٣١٠،٩٨٩ x تعویض العاملین عن جھود غیر عادیة
٤،٤٨٤٤،٤٧٥٤،٧٧٤٤،٣٧٥٤،١٦٣ x المكافات التشجیعیة 
٦،٠١٠٦،٣٤٩٤،٨١٨٦،٧٧٠٧،٣٧٦ x تكالیف حافز االثابة

٧،١٧٥٧،٢٨٣٥،٨٩١٦،٢١٢٥،٧٥٩ xحوافز العاملین بالكادر العام
١٥،١٥٣١٤،٨٩٩١٥،٥٣٧١٣،٨٣٩٩،٣٨٣ xحوافز العاملین بالكادرات الخاصة

١،٩٢٩١،٩٤٤١،٧٠٩٥٣٨٦٧٦ xالحافز المالى االضافى
٢٢٢٣٣ xحوافز العلمیین

x١،٧١٤١،٧٦٨١،٤٢٦٨٧١٧٨٩ حافز جذب العمالة
٨٩٨٨٥٣٥٥٥١ x حافز تمیز ( ماجستیر و دكتوراه )

١،١٢٩١،٣٧٧١،١٠٧١،٢٩٩١،٢٢٩ x مكافات التدریس
٥٤٨٥٨٤٥٠٨٦٥٢٦٠٥ x مكافات الریادة العلمیة و االجتماعیة
٥٩٠٦٠٦٥٨٢٦٣٥٦١٨ x مكافات البحوث االكادیمیة و التطبیقیة
٦١٤٦٦٧٥٩٨٧٤٨٧٣٧ x مكافات االشراف على الرسائل العلمیة

١٣،٦٥٣١٣،٧٩٠١٣،٥٦٩١٣،٥٣٧١٢،٨٦٨ x مكافات االمتحانات
٣٣٣٣٢٢٣٣٨٢٨٨٢٨٦ x مكافات التصحیح

٣٠٣٢٦٦٢٤٣٢٢٣٢٢٠ x مكافات حضور جلسات و لجان
٨٣٧٧٥٧٥٧٦٨ x مكافات التدریب

٤١٤١٣٩٤١٣٦ x مكافات ساعات البحث الزائدة عن النصاب
٤،٠١٧٢،٩٢٧٣،٨٦٦٥،١٠٩٤،٨٩٠ x مكافات اخرى

٢،٠٥٥١،٣٣٧٤،٨١٤٩،٣٧٥١٠،٠٥٠ x تكالیف حافز إثابة إضافى
٣،١٦٨٣،٤٩٥٣،١٢٨٣،٣٣٦٣،٢٠٣ x حوافز األداء للمعلمین

١،٣٤٧١،٢٥٨١،٢٤٦١،٣٦٦١،٢٨٢ x حافز الجودة
x٦٠٥٣٤٧٢٤١ مكافات المستشارین

x١،٧٣٣١،٨٦٢١،١٢٢٠٠ الحافز التعویضى لتطبیق القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥

جدول رقم ٧ املصروفات

فعلياتالبيــــــــــان

الباب األول األجور وتعويضات العاملني

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
للموازنة العامة للدولة

موازنة
باملليون جنيه

- ٣٢ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٢٧،٤٦٦٢٦،٦١٧٢٥،٦٩٥٢٤،١٢٨٢٢،١٧٢* بدالت نوعية

٥٥٤٤٤ x بدل تمثیل الوظائف العلیا
٣٠٢٥١٦٢١٢٩ x بدل تمثیل لموظفین بالخارج

٨٠٨٤٥٥٥١٣٣ x بدل طبیعة عمل لالطباء
٦٠٦٢٤١٤٠٢١ x بدل حرمان للصیادلة و الحكیمات و المولدات والممرضات والزائرات الصحیات و المفتشات 
٢٠٤٢١٧١٦٣١٨٢١٧٤ x بدل عدوى ووقایة من االشعة

١٠١٠٦٧٨ x بدل تفرغ للمھندسین
٢٢١٢١ x بدل تفرغ للمحامین

٥٤٥٩٥٠٤٥٤٦ x بدل تفرغ للمھندسین الزراعیین
٦٦٤٤٤ x بدل تفرغ لالطباء البیطرین

٥٦٣٣٣ x بدل تفرغ للتجاریین
١٤٢١٢٢١١٦١١٥٩٥ x بدالت عسكریة
٣٣١٣٣٥٤١٢٤١٦٣٣٧ x بدل طبیعة عمل

١١٠٠٠ x بدل تفتیش
١٠٠٠٠ x بدل امتیاز

١١١١١ x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم
٤٤٢٣٣ x بدل صیارف و تحصیل و بدل عجز للصیارف

١،٧٣٠١،٧٣٢١،٤٦٥١،٥٠٣١،٠٣٣ x بدل خطر
٢٢٢٢٢ x بدل قیادة

٢٢٣٢٣ x بدالت مھنیة وفنیة اخرى
٣٩٩٣٨٦٣٥٤٣٤٦٣٣٤ x بدل اقامة بالجھات النائیة

٣٩٣١٢٦٢٤٢٣ x بدل سودان
٢٢٢٢٢ x بدل اغتراب

٤١٣٤٢٧٣٣٣٢ x بدل سكن فى الداخل و الخارج
٠٠١٠١ x بدل ماجستیر ودكتوراه
١١٠١١ x بدل استقبال و ضیافة

١١١١١ x بدل مراسلة
٢٤٦٢٢٧١٥٦٦٩٣٨ x بدل أغذیة
٢٢٥٦٦ x بدل مالبس

١٢٩٨٧٤ x بدل انتقال نقدى ثابت ونظیر عدم تخصیص سیارات ركوب حكومیة
٢،٧٢٢٢،٧٧٣٢،٦٨٧٢،٩٨٧٢،٨٨٤ x بدل جامعة

٩١١٢٧٩٩١٠٥١٤٤ x بدل یخص العالقات الثقافیة والتعاون الخارجى
١١٠٠١ x بدل تفرغ فنانین تشكیلین

٤،١٦٨٤،١١٥٤،١٠٨٣،٩٥٢٣،٩٦٤ x بدل معلم ( تدریس )
١١،١٢٢١١،١٣٩١١،١٩٣١٠،٥٧٦١٠،٤٠٦ x بدل اعتماد ( معلمین )
٣،٣١٥٢،٥٠٧٢،٤٨٢٢،٣٤٨٢،٣٥٣ x بدالت مختلفة أخرى

x٢،٦٣٤٢،٥٨٧٢،٢٠٠١،٢٦٧١٨٣ بدل مھن طبیة

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ٧ املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة

- ٣٣ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
١٥،٢٦٥١٤،٥٣٦١٣،٤٤٨٢٥،٠٨٥١٧،٧٢٨*  مزايــــا نقـــديــة

١٢٨١٢٧١١٦٢١٧٢٠٩ x عالوة اجتماعــیة 
١٢٣١٢٤١١١٢١٢٢١١ x عالوة اجتماعیة اضافیة

٤٣٤٣٥٢ x تكالیف تعویض العامالت بما یعادل ٢٥% من المرتب الشھرى
٨،١٦٠٧،٣٠١٦،٣٣٤١١،٠٢٣١٠،١٣٥ x العالوة الخاصة
٣٦١٣٦٤٣٧٧٥٩١٥٩٠ x المنحة الشھریة

١٩١٩١٧٢٠٢١ x مزایا نقدیة أخرى
٢٤٣٢٣٨٤٠٣٦،٨٦٣٣،٧٢٤ x عالوة الحد األدنى

٦،٢٢٦٦،٣٦٠٦،٠٨٦٦،١٢٣٢،٨٣٦ x عالوة األعباء الوظیفیة للمعلمین
٥،٠٦٧٣،٨٩٧٣،٠٣٤٢،٧٥١٢،٦٣٠* المزايــا العينيــة

x٢،١٩٠١،٧٥٦١،٤٠٥١،٢٣٠١،١٢٤ أغذیة للعاملین
x١،١٠٤٨١٩٦١٦٦٠٩٧٨١ مالبس للعاملین

x١،٦٣٨١،١٣٨٩٣٤٨٢٢٦٨٣ عالج طبى للعاملین
x١٠٧١٥٧٦٨٦٩٣٠ خدمات اجتماعیة وریاضیة للعاملین

x٢٨٢٨١٢٢٠١١  اخـــرى 
٢٢،٨٩٠٢٢،٠٣٧٢٠،٦٠٦١٨،٩٩٧١٦،٧٠٥= المزايا التأمينية

١٩،٩٠٩١٩،١٤٠١٨،٢٠٩١٦،٧٥٩١٤،٧٩٢* حصة الحكومة فى صندوق التأمين االجتماعى للحكومة
x١٨،٨١١١٨،٠٠٦١٧،٣٥٧١٥،٩٨٠١٤،٠٢١ التأمین ضد الشیخوخة والعجز والوفاة
x٨١٥٨٨٦٥٩٤٥٦٥٥٩٧ حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافات
x٢٨٤٢٤٨٢٥٨٢١٤١٧٥ تكالیف مساھمة الحكومة فى التأمین على العامالت فى اجازة لرعایة أطفالھن

٢،٩٨١٢،٨٩٧٢،٣٩٧٢،٢٣٨١،٩١٢* مزايا تأمينية أخرى
x١،٥٤٠١،٤٨٧١،١٩٦١،١٣٣٩٣٦ التأمین ضد المرض

x١،٤٤١١،٤١٠١،٢٠١١،١٠٤٩٧٦ التأمین ضد اصابة العمل
٢٦،٠٨٣١٩،٥٩٨١٩،٢٨٩١٧،١٦٠١٥،٠١٥= االجوراالجمالية واالحتياطيات العامة

١٧،٦٠١١٦،٠٩٨١٩،٢٨٩١٧،١٦٠١٤،٨٨٩* االجور االجمالية
x١٦،٧٢٢١٥،٣٢٠١٧،١٣٥١٤،٣٣٤١٢،٢٨٥ أجور اجمالیــة مدرجة بموازنات الجھات
x٨٧٩٧٧٧٢،١٥٤٢،٨٢٦٢،٦٠٤ اعتمادات االجور للحسابات والصنادیق الخاصة 

٨،٤٨٢٣،٥٠٠٠٠١٢٦* االمتطلبات اإلضافية لالجور
x٨،٤٨٢٣،٥٠٠٠٠٢٠  احتیاطیات عامة لالجور 

x٠٠٠٠١٠٦ المتطلبات االضافیة االخرى لالجور

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ٧ املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة

- ٣٤ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٢٥١،٥٦٥٤٢،٣٠٢٣٥،٦٦٢٣١،٢٧٦٢٧،٢٤٧- شراء السلع والخدمات

٢٣،٤٦٤١٧،٨٥٤١٦،٥٣٦١٤،٤٤٨١٢،٠٨٤=  الســـلع
١٣،٨٤٢٨،٧٢٧٧،٨٧٤٦،٩٦١٥،٨٤٠* المواد الخام

x٤،٤١٢٢،٤٨٣١،٩٧٨١،٦٤٩١،٤٤٢ االغذیة
x٢،٩٦٦٢،٠٤٥٢،٣٠٨١،٨١٨١،٤٨٧ مواد خام أخرى

١،٦٠٨١،٤١٧١،٣٧٥١،١٦٥٨٠٥* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل 
x١١٠٠٠ فحومات

x٨٤٨٦٩٩٦٣٠٥٦٥٢٨٢ مواد بترولیة وغاز
x١٠٢٩٢٦١٥٤١١٠ مواد تزییت و تشحیم

x٦٥٨٦٢٥٦٨٥٥٤٦٤١٢ كھرباء
١٨٥١٥٩١٢٨١٢٤٨٣* وقود وزيوت لسيارات الركوب

x١٥٢١٣٠١٠٥١٠٠٦٦ مواد بترولیة وغاز
x٣٢٢٩٢٢٢٤١٧ مواد تزییت و تشحیم

١،٢٩٦١،٠٨٧٨٥٨٨٠٦٦٩٣* قطع غيار ومهمات
x٧٢٢٦٢٤٣٨٢٤٠٦٣٧٥ قطع غیار و مواد للصیانة

x٥٧٣٤٦٣٤٧٥٤٠٠٣١٨ مواد و مھمات متنوعة
٨٨٦٥٦* مواد تعبئة وتغليف

x٨٨٦٥٦ مواد مستھلكة
x٠٠٠٠٠ مواد متداولة

٤١٦٣٧٤٣٧٢٣٠٤٢٧٤* ادوات كتابية وكتب
x١٥١١٣٦١٤٤١١٣١٠٦ ادوات كتابیة ومكتبیة 

x٤٠٤١٤٣٢٩٢٨ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات
x٣٢٢٩٢٦٢٣٢٠ كراسات ودفاتر
x١٩٤١٦٩١٥٩١٣٩١٢٠ مطبوعات اخرى
٤،٩٩٣٤،٨٣١٤،٨٩٦٤،٦٠٢٤،٠٢٠* مياه وانارة

x٨٢٧٧٧٢٧٨٤٦٨٣٥٠٨ میــاه 
x٤،١٦٥٤،٠٥٩٤،١١٢٣،٩٢٠٣،٥١٢ انــارة

١،٠٦٤١،١٩٩١،٠٢٣٤٦٩٣٥٧* مستلزمات سلعية متنوعة
x٨٨٨٧٦٦٣٦٣٢ مستلزمات تعلیمیة ومعینات سمعیة و بصریة

x٣٣١١٢ مستلزمات تنظیم الحدائق 
x١١٠٠٠ مستلزمات موسیقى 

x٩٥٨١،٠٩٦٩٤٧٤٢٥٣١٨ مستلزمات سلعیة متنوعة

جدول رقم (٨) املصروفات

البيــــــــــان
فعليات

الباب الثانى شراء السلع واخلدمات
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

موازنة

باملليون جنيه

- ٣٥ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٥٣٥٠٤١١٦*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع

x٥٣٥٠٤١١٦ محلیة
١٩،٢٦١١٦،٣٩٥١٥،٠٢٩١٣،٥٤٩١١،٧٨٦=  الخدمات

٦،٨٩٩٦،٠٧٨٤،٩٣٩٤،٠٤٧٣،٤٧٧* نفقات الصيانة
x٥٠٨٥٠٥٤٥١٤٨٥٤١٧ صیانة و تطھیر لوسائل الرى و الصرف

x١،٩٣٧١،٣٨٧١،٢٣٨١،٠٠٩٩٥٤ صیانة و ترمیم مبانى انشاءات واعمال صغیرة المبانى
x١٣٨١٣٦١٠٠٩٢٩٣ صیانة مرافق و شبكات

x٢،٠٤٤٢،٤٢٧١،٧٢٢١،٢٥١٩١٧ صیانة طرق و جسور و كبارى
x٥٢٠٤٣٢٤٤٢٤٠٢٣٤٧ صیانة وسائل نقل واتصاالت

x٥٣٦٨٤٥٣٨٤٨ صیانة الحاسبات واالجھزة االلكترونیة
x٣٥٣٠٢٦٢٣١٨ اخرى

١،٠٢٨٧٢٢٢٣٣١٥٦٣٣٣* نشر واعالن ودعاية واستقبال
x٥٤٥٠٤٣٤٣٤٠ نفقات نشر واعالن 

x١٦١٤١٢١٠٧ نفقات الحفالت و االستقباالت  
x٢٦٢٤٢٨٢٢١٢ نفقات الزیارات الدولیة واالشتراك فى المؤتمرات الدولیة  

x١١٠١٠ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلیة  
x٩٩٦٧٥ نفقات الشئون والعالقات العامة  

x٠٠١٠٠ اخرى
٢،٢٢٩١،٦٤٣١،٤٩٠١،٤٧١١،٣١٥* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف

x٢،١٨٨١،٦٠١١،٤٦١١،٤٣٥١،٢٨٩ نفقات طبع
x١٦١٦١٠١٧١١ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوریات

x٨٩٤٢٣ شراء حقوق المؤلفین
x١١١١١ نفقات تشجیع التألیف والمؤلفین

x١٦١٦١٤١٦١٢ اصداركتب ومجالت ونشرات وثقافیة وعلمیة
٣،٤٠٤٣،٢٥٩٣،٠٧٦٢،٩٣٩٢،٥٤١* نقل وانتقاالت عامة 
x٦٦١٢٢ نقل مھمات بالسكة الحدید

x٨١٧٨٥٨٥٤٣٨ انتقاالت عامة للعاملین و غیر العاملین بالسكك الحدیدیة
x٣٥٧٣٤٠٣٢٢٣٠١٢٧٠ نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر بالداخل
x٢٠٣١٣٠١٣٩١٥٥١١٢ نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر بالخارج
x٦٩٧٦٦ تكالیف نقل وانتقاالت وبدل انتقال للمعارین بالخارج

x٣٠٨٣٠٠٢٣٧٢٥٠١٧٣ بدل انتقال للسفر بالداخل
x٧٣٦٣٦٥٥٢٤٦ بدل انتقال للسفر بالخارج

x٢،٣٦٣٢،٣٢٧٢،٢٣٥٢،١١٠١،٨٨٩ المقابل النقدى للعاملین بالمناطق النائیة
x٧٧١٢١٠٦ اخرى

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

البيــــــــــان
فعلياتموازنة

تابع جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة

- ٣٦ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٥٩١٦٠٩٢٩٢٥٦٦٢٧٨* البريد واإلتصاالت

x١١٤١٤٠٩٦٣٢٩١٢١ برید
x٤٠٥٤٠٦١٥٧٢٠٠١٣٠ تلیفون

x٣٢١١١ اشتراك تیكر
x١١٠٠١ تلكس و فاكس
x٦٦٥٨٣٦٣٥٢٥  شبكة االنترنت

x٢٢١٠١ اخرى
٧٠٦٤٨٩٥٤٣٣٨٥٣٩٣* ايجـــار

x٥٥٠٣٤٥٣٩٩٣٠٠٢٨٩ ایجار أراضـى ومبــانى ومخازن وجراجات  وغیرھا
x٢٤٢٤١٧١٨١٨ ایجاراآلت احصائیة وحاسبات
x٢٠١٩٨٣٥ ایجاراآلت وماكینات ومعدات

x١٤١٨٧٤١١ ایجارخیام وكراسى
x٩٨٨٤١١٢٦٠٧١ ایجاروسائل نقل

٢٦٢٥٣٦٣٣٢٢* نفقات اقامة المعارض  والمؤتمرات
x٢٢٢٢٣٢٣١٢١ فى الداخل

x٤٤٤٢١  فى الخارج
١١٥٨٥١١٠١٠٢٨١* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون الخارجى
x٧٢٥٣٦٢٦٠٤٣ تكالیف تبادل البعثات والوفود مع الحكومات الجنبیة وتنفیذ المعاھدات الثقافیة
x٤٢٣٢٤٨٤٢٣٧ تكالیف المكاتب و المراكز الثقافیة و مكاتب البعثات

x١١١٠١ أخرى
٦٦٥١٦٠١٤١١٨٢١٠٣* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين

x٥٨١٨٣٨٤١٣١٦٨ خدمات ابحاث وتجارب
x٨٣٧٧٥٧٥١٣٤ تكالیف البرامج التدریبیة

٣،٥٩٧٣،٣٢٥٤،١٦٨٣،٦٦٨٣،٢٤٣* نفقات خدمية متنوعة 
x٨٧٦٨١٢١١١٢٨٨ نفقات تأمین و عمولة

x٣٠٣٠٢٤٢١٢١ نفقات األعیاد و المواسم
x٢٣١٢٢٤١٨١٢١٠١٦٩ نفقات تنفیذ األحكام القضائیة

x٢٢٢٢٣ نفقات رسوم القید بنقابة المحامین
x١١٧٣٤١٩ نفقات لجان تحكیم

x٣٥٤٠٣١٣١٣٦ نفقات تشغیل لدى الغیر و مقاولى الباطن
x٤٨٤٣٧١٥٨٥٨ نفقات سریة وذات طبیعة خاصة

x٩٨٢٨٥٧١،٥٥٨١،٢٢٠٢،٥٧١ اخرى متنوعة
x١٣٨١٣٤٩٢٣٦١ نفقات خدمات الصرف الصحي

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

البيــــــــــان
فعلياتموازنة

تابع جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة

- ٣٧ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
x٦٤٤٥٦٨٧٩٨٧٥٠٢٧٢ نفقات النظافة

x٢٩٧٢٥٥١٨٢٥٧٥ نفقات األمن والحراسة

x١،١٠٢١،١٠٢١،١٠٠١،١٣٧٠ نفقات مقابل الخدمات االعالمیة

٨،٨٤١٨،٠٥٣٤،٠٩٧٣،٢٧٩٣،٣٧٨= شراء السلع والخدمات االجمالية واالحتياطيات العامة

٣،٢١٦٣،١٤١٤،٠٩٧٣،٢٧٩٣،٣١٨* شراء السلع والخدمات  االجمالية

x٦٩٦٦٨٤١،٤١٩٧٥١٦٣٧ شراء سلع وخدمات اجمالیــة مدرجة بموازنات الجھات

x٢،٥٢٠٢،٤٥٧٢،٦٧٨٢،٥٢٨٢،٦٨١ اعتمادات شراء السلع والخدمات للحسابات والصنادیق الخاصة  

٥،٦٢٥٤،٩١٢٠٠٦٠* المتطلبات االضافية لشراء السلع والخدمات

x٥،٦٢٥٤،٩١٢٠٠٢٠  احتیاطیات عامة لشراء السلع والخدمات

x٠٠٠٠٤٠ متطلبات إضافیة أخرى لشراء السلع والخدمات

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

البيــــــــــان
فعلياتموازنة

تابع جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة

- ٣٨ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

٣٣٨٠،٩٨٦٢٩٢،٥٢٠٢٤٣،٦٣٥١٩٣،٠٠٨١٧٣،١٥٠- الفوائد

٢٥،٥٥١٧،٦٥٩٥،٠٦٦٤،٧٠٠٤،٩٩٦=  فوائد خارجية 

٢٥،٥٥١٧،٦٥٩٥،٠٦٦٤،٧٠٠٤،٩٩٦* فوائد خارجية (لغير المقيمين)

x٢٥،٢٥٤٧،٥٦٩٥،٠٠٨٤،٦٥٤٤،٩٥٥ فوائد الدین العام الخارجى

x٢٩٦٩٠٥٨٤٦٤١ فوائد خارجیة تسددھا الجھات

٣٥٥،٢٤٩٢٨٤،٦٦٠٢٣٨،٣٥٥١٨٨،١٠٧١٦٧،٩٤١=  فوائد محلية (المقيمين) 

٣١٢،٧٨٢٢٥٥،٩٢٩٢١٤،٥٦٠١٦٧،٦٢٩١٤٨،٧٩٨* بخالف وحدات الحكومة العامة

x٥٢،٣٥٣٦٨،٠٦٦٣٤،٢٦١٣١،٩٦١٣٣،١٣٦ فوائد سندات البنك المركزى
x١،٧٥٦٤٧٣٠٠٠ فوائد السندات الدوالریة بالعجز فى مركز العمالت األجنبیة

x١٢٧،٩٠٠٧١،٣٨٤٥٩،٨٤٧٥٢،٤٧٧٥٤،٨٢١ فوائد األذون على الخزانة العامة

x١٢١،٢٦٠٩٨،١٤٢٨٨،٤٠٧٦٤،٩٩٤٤٧،٢٠٤ فوائد سندات الخزانة المصریة

x٦،٤٦٣١٤،٣٠٠٣١،٥٤٤١٧،٥٣٩١١،٨٧٥ فوائد التغطیة المؤقتة للرصید المدین
x١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠ فوائد سندات العجز االكتوارى لصندوقى التأمینات

x٩٠٩٠٧٢٧٠٦٧ فوائد الـ ٥% سندات حكومیة 
x١،٨٢٢٣،٠٧٨٠٠٠ فوائد السندات المتوقع إصدارھا لصالح صندوقى التأمین 

x٠٤١٤٥١٠٩١٢٠ فوائد أرصدة االموال المساندة
x٩٧٩١٩٥٢٢٣٣١٨١،٤١٦ أخرى

٤٢،٤٦٧٢٨،٧٣١٢٣،٧٩٦٢٠،٤٧٨١٩،١٤٣* لوحدات الحكومة العامة

x٢٩،٠٩١٢٤،٦٤٤٢٣،٥٩٠٢٠،٣١٧١٩،٠٠٥ فوائد قروض تمویل االستثمارات  
x٨٧٤٤٢٣٢٠٦١٦١١٣٨ للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض الخارجیة والمعاد اقراضھا من الخزانة )

x١٢،٥٠٢٣،٦٦٤٠٠٠ لجھات اخرى (شاملة المحلیات)

١٨٦٢٠١٢١٥٢٠٢٢١٣= الفوائد االجمالية واالحتياطيات العامة

١٨٦٢٠١٢١٥٢٠٢٢١٣* الفوائد االجمالية

x١٨٦٢٠١٢١٥٢٠٢٢١٣ اعتمادات الفوائد للحسابات والصنادیق الخاصة 

باملليون جنيه

جدول رقم ٩ املصروفات

البيــــــــــان
فعليات

الباب الثالث الفوائد
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

موازنة

- ٣٩ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤٢٠١،٠٢٤١٩٨،٥٦٩٢٢٨،٥٧٩ ٤- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٢٢٢،٧٣٨١٢٨،٥٣٣١٣٨،٧٢٤١٥٠،١٩٨١٨٧،٦٥٩=  الدعم 
٢٢١،٢٣٨١٢٥،٥٣٣١٣٥،٠٠١١٤٨،٧١٦١٨٦،١٣٢* لمؤسسات غيرمالية

x٦٣،٠٩٥٤١،١١٥٤٢،٧٣٨٣٩،٣٩٥٣٥،٤٩٣ دعم السلع التموینیة

x١١٠،١٤٨٣٥،٠٤٣٥١،٠٤٥٧٣،٩١٥١٢٦،١٨٠ دعم المواد البترولیة

x٢،٦٠٠٢،٦٠٠٣،٧٠٠٢،٥٨٠٣،٠٧٢ دعم تنشیط الصـــادرات

x١،٠٦٥٥،١٨٠١،٧٤٣١،٢٧٢٦٢٦ دعم المزارعین

x٣٠،٠٠٠٢٧،٣٧٩٢٨،٤٨٣٢٣،٦٣٠١٣،٢٨٠ دعم الكھرباء

x١،٧٦١١،٦٤٢١،٦٠٠١،٥٥٨١،٤٣٤ دعم نقل الركاب

x٤،٤٢٨٤،٢٩٣١،٠٠٥٨٤٠٧٩٦ التأمین الصحى واالدویة

x١،٤٠٠١،٤٠٠٤٠٠٤٠٠١،٥٦٧ دعم االنتاج الصناعى

x٢٠٠٢٠٠٠٠٠ دعم تنمیة الصعید

x٦،٥٤١٦،٦٨٣٤،٢٨٧٥،١٢٦٣،٦٨٦ أخـــــــرى
١،٥٠٠٣،٠٠٠٣،٧٢٣١،٤٨٢١،٥٢٧* لمؤسسات مالية

x٥٠٠٥٠٠٣٩٠٦٣١٦٩٥ دعم فائدة القروض المیسرة

x٠١،٥٠٠٢،٠٠٠٠٨٢ دعم اسكان محدودى الدخل

x١،٠٠٠١،٠٠٠١،٣٣٣٨٥٢٧٥٠ أخــــــــرى
٤،٨٨٤٤،٠٥٧٧،٨٠٦٦،٢١١٥،١٩٠=  المنح

٢٤٩٢٢٩٢٠١١٦١٢٣٩* المنح للحكومات األجنبية

x٢٤٩٢٢٩٢٠١١٦١٢٣٠ جارى

x٠٠٠٠٩ رأسمالى
٤،٦٣٥٣،٨٢٨٧،٦٠٥٦،٠٥٠٤،٩٥١* منح لجهات الحكومة العامة

x٤،٦٢٨٣،٨٢٢٧،٦٠٤٦،٠٤٩٤،٩٥٠ جارى 

x٧٥١١١ رأسمالى
٨٢،٩٩٤٦٨،٠٦٢٥٣،٩١٩٤١،٠٣٧٣٥،٢٠٠=  مزايا اجتماعية

١٥،٤٠٢١١،٣٤٧٨،٩١٠٦،٨٣٦٥،٠٩٦* مزايا لألمان اإلجتماعى

x١٥،٢٥٠١١،٢٠٠٧،٠٧٩٦،٧٤٠٤،٩٧٢ معاش الضمان االجتماعى

x٧٠٧٠٧٠٥٣٥٤ معاش الطفل

x٨٢٧٧١،٧٦١٤٣٧٠ أخرى

باملليون جنيه

جدول رقم ١٠ املصروفات

فعلياتالبيــــــــــان

الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

موازنة

- ٤٠ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٦٢،٥٠٠٥٢،٤٨٥٤٣،٩٥٦٣٣،٢١٣٢٩،٢٠٠* مساعدات إجتماعية

x٦٢،٥٠٠٥٢،٤٨٥٤٣،٩٥٤٣٣،٢١٣٢٩،٢٠٠ مساھمات فى صنادیق المعاشات

x٠٠١٠٠ مساعدات إجتماعیة عینیة
٤،٩٠٦٤،٠١٤٨٦٩٨١٤٧٣٣* نفقات خدمية لغير العاملين

x٤،٠٣٧٣،١٤٨٣٠٣٢١٩  نفقات عالج مواطنى جمھوریة مصر العربیة 

x١٧٠٢٢١٢١٥٢٠٨١٧٢  نفقات نشاط ریاضى واجتماعى لغیر العاملین 

x٦٢٤٠٤٧٤٥٤٠  نفقات خدمات صحیة لغیر العاملین 

x٥٨٧٥٣٧٥١٧٤٧٦٤٤٨  مكافأت لغیر العاملین عن خدمات مؤداة

x٥٠٦٨٥٩٥٢٥٤  جوائز وأوسمة
١٨٦٢١٦١٨٤١٧٥١٧١* مزايا إجتماعية للعاملين

x١٥١١٤٧١١٨١١٤٩٦ نفقات دفن

x٣٥٦٩٦٦٦١٧٥ أخرى
٢٢،١١١٥،٧٧٢٥٧٤١،١٢٣٥٣٠= الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة

٤٨٦٤٦٩٥٧٤١،١٢٣٥٣٠* الدعم والمنح االجمالية
x٢٧١٢٦٠٣٢٩٦٤٥٣٤٨ الدعم والمنح االجمالیــة المدرجة بموازنات الجھات
x٢١٥٢٠٩٢٤٥٤٧٨١٨٢ اعتمادات الدعم والمنح للحسابات والصنادیق الخاصة  

٢١،٦٢٥٥،٣٠٣٠٠٠* المتطلبات االضافية للدعم والمنح

x٢١،٦٢٥٥،٣٠٣٠٠٠ احتیاطیات عامة للدعم والمنح

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

تابع جدول رقم ١٠ املصروفات
الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

للموازنة العامة للدولة

- ٤١ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٥٦٥،٧٦٥٥٨،١٠٠٥٤،٥٥١٥٠،٢٧٩٤١،٠٦٨ - المصروفات األخرى

٧،٤٠٠٥،٩٢٣٥،٩٥٢٥،٤٧٧٥،٩٧٦=   جارية 
١٤٣١٢١١٠٣١٠٠١٢٤* ضرائب ورسوم

١٨٢١١٠١١٧ x الضرائب الجمركیة

٨٠٥٦٥٥٥٢٨١ x ضریبة القیمة المضافة

٢٩٢٨٢٢١٦١٧ x رسوم تراخیص السیارات

٤٤٣٣٢ x رسوم فحص العینات

١١٠٠٠ x ضرائب عقاریة

١٢١٢١٢١٧١٧ x أخرى
٨١١٤٠٧٣٤٣٣٥٠٢٢٨* اشــتراكات 

x١١٢١١  فى ھیئات محلیة

x٨١٠٤٠٦٣٤١٣٥٠٢٢٧  فى ھیئات دولیة
٦،٤٤٦٥،٣٩٥٥،٥٠٧٥،٠٢٧٥،٦٢٤*  متنوعة 

x٧٠٩٩٤٤٨٦٤١،٢٨٦٣٨٨ تعویضات وغرامات

x١١٠٠١ نفقات رأسمالیة متنوعة

x٥٣٧١٠٨٨٣٧٩٤٦٥٩٥ فائض مرحل

x٥،١٩٩٤،٣٤٢٣،٨٠٥٢،٧٩٤٤،٦٤١ تحویالت جاریة وتخصیصیة أخرى
٥٨،٣٦٤٥٢،١٧٧٤٨،٥٩٩٤٤،٨٠٢٣٥،٠٩٢= المصروفات االخرى االجمالية واالحتياطيات العامة
٥٥،٥٢٤٥٠،٤٤١٤٨،٥٩٩٤٤،٨٠٢٣٥،٠٩٢* المصروفات االخرى االجمالية

x٥١،٥٤٩٤٦،٨٥٠٤٥،١٠٠٤١،٤٧٧٣١،٨٤٤  ق ٠ م
x٣،٨٩٤٣،٥٣٧٣،٤٠٨٣،٢١٨٢،٥٥٨ مصروفات أخرى اجمالیــة مدرجة بموازنات الجھات
x٨٢٥٤٩٠١٠٨٦٩٠ اعتمادات المصروفات االخرى للحسابات والصنادیق الخاصة  
٢،٨٤٠١،٧٣٦٠٠٠* المتطلبات االضافية للمصروفات االخرى

x٢،٨٤٠١،٧٣٦٠٠٠  احتیاطیات عامة للمصروفات االخرى

باملليون جنيه

جدول رقم ١١ املصروفات

فعلياتالبيــــــــــان

الباب اخلامس املصروفات األخرى
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

موازنة

- ٤٢ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
٦١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١١٦٩،٢٥٣٦١،٧٥٠٥٢،٨٨٢- شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

١٢٥،٦٥٥١٣٨،٣٦١٥٤،٦٤١٤٥،٥٤٧٣٨،٤٣٧= األصول الثابتة

١٢٥،٢٧٤١٣٧،٥٣٩٥٤،٢٤٩٤٥،٠٥٧٣٧،٩٠٩* أستثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية)

x٣٣،٩١٢٦١،٣٩١٤،٤٣٩٥،٣٢٩٢،٣٦٤ مبانى سكنیة

x٢١،٠٣١١٩،٤٧٢١٠،٠٣٢٨،٥٢٦٥،٣١٢ مبانى غیر سكنیة

x٤٦،٩٨٣٣٩،١٧٤٢٩،١٩٩٢٠،٢٧٨٢٠،٦٠٤ تشییدات

x١،٤٤٩١،٧٠٩٩٢٩٢،٥١٢١،٠٧٩ وسائل نقل 

x٤١٣٢٦٢٣٠٢٢٩٨١٥٧ وسائل انتقال 

x١٧،٧١٨١٢،٢٥٥٧،٢٢٦٦،٠٠٦٦،٦٤١ اآلت ومعدات

x٤٠٧٣٣٠١٨٩١٣٩١٣٩ عدد وادوات

x٣،٣٢٤٢،٨٨٩١،٩١٨١،٩٣٣١،٥٨١ تجھیزات

x٣٧٥٦١٤٣٧٣١ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

٣٨١٨٢٢٣٩٢٤٩٠٥٢٨* نفقات دورة تشغيل أولى

x١١٠١٠ مبانى سكنیة

x١٣٣٢١٠١٠٦١٥٧١٥٥ مبانى غیر سكنیة

x٣٠٣٣١٥٤٨٦٥ تشییدات

x٠١٠١٥٧ وسائل نقل 

x١٩٢٢٨٩٢١١١٩٩٢٢٤ اآلت ومعدات

x٣٠١١٦٩ عدد وادوات

x٢٢٨٨٣٩٣٨٢٧ تجھیزات

x٢٠٠٢٠١٨٤٢ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)

للموازنة العامة للدولة
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

الباب السادس شراء االصول غري املالية (االستثمارات)

البيــــــــــان

جدول رقم ١٢ املصروفات

فعليات موازنة

باملليون جنيه

- ٤٣ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣
١،٨٢٨١،٨١٠١،٨٦١٢،٩١٥٨٦٩=  األصول غير المنتجة

١،٨٢٨١،٨١٠١،٨٦١٢،٩١٥٨٦٩*  أصول طبيعية

x١،٧٥٣١،٦٧٣١،٧٣٣٢،٨٠٣٨٥٤  شراء أراضى

x٧٢١٣٧١٢٨١١٢١٤ تمھید وأستصالح أراضى

x٣٠٠٠٠ أصول طبیعیة أخرى

٥،٩٤٨٤،٥٤٠١٢،٧٥٢١٣،٢٨٨١٣،٥٧٦= أصول غير مالية أخرى

٥،٩٤٨٤،٥٤٠١٢،٧٥٢١٣،٢٨٨١٣،٥٧٦* متنوعة

x٢٥١٣١٨١٨٦٠  فوائد سابقة على بدء التشغیل

x١،٠٣٤٦٤٨١٥٣٤٤٠٣٣٨  البعثات

x٣،٠٨٧٢،٦٥٥١،٢٣٧٢،٢٨٨٢،٠٥٠  ابحاث ودراسات للمشروعات االستثماریة

x١،٧٨٦٧٣٢١٣،٣٥٣١٠،٥٤٢١١،١٢٨  دفعات مقدمة

٠٠-x٠٠٢،٩٦٦  تعویضات فروق األسعار للمقاولین

x١٥٤٩٣٩٥٦٠٠  االجور للمشروعات االستثماریة

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٠٠٠   = شراء االصول غير المالية االجمالية واالحتياطيات العامة

٢،٠٠٠٢،٠٠٠٠٠٠* المتطلبات االضافية لشراء االصول غير المالية

x٢،٠٠٠٢،٠٠٠٠٠٠ ا احتیاطیات عامة لشراء االصول غیر المالیة

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣
باملليون جنيه

فعلياتموازنةالبيــــــــــان

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

للموازنة العامة للدولة

- ٤٤ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

٧١٦،٥٦٧٢٥،٠٧٩٢٠،٧٣٤١٣،٧٦٢١٥،٣١٤- حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية

٩،٨٤٥٢٢،٧٣٤١٧،٣٨٥١٣،٣٤٦١١،٨٨١=  حيازة االصول المالية المحلية

٤٤٣٣٣٥٨،٦٩٦١،٩٠٧١،٥٠٣* االقراض

x٠٠٠٤٢١ للھیئات االقتصادیة

x٠٠٨،٣٠٨٠٠ للشركات القابضة

x٠٠٠٠٢٧٣ لشركات قطاع االعمال العام

x٤٤٣٣٣٥٣٨٩١،٩٠٣١،٢٠٨ فى جھات أخرى 

٩،١٥٢٢٢،١٤٩٧،٠٠٩١١،٤٣٩١٠،٠٢٨* مساهمات وحقوق ملكية

x٦،٢٩٠١٢،٨٢٠٥،٧٠٧٣،٧٧٤٦،٥٥١ فى ھیئات اقتصادیة 

x٢،٦٠٥٢،٥٧٧١،١٧٧٦،٧٢٣١،٧١٩ فى شركات قابضة

x٠٠٠٢٥٤٥٠ فى شركات قطاع أعمال عام

x٥٧٢،٩٧٢٠٨٨٧١،٢٤٩ فى شركات قطاع عام

x٢٠٠٣،٧٨٠١٢٥٢٩٦٠ فى جھات أخرى

٢٥٠٢٥٠١،٦٧٩٠٣٥٠* مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة

x٢٥٠٢٥٠١،٦٧٩٠٣٥٠ مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة

٢،٥٩٥١،١٤٥٣،٣٤٩٤١٦٣،٤٣٣=  حيازة االصول المالية االجنبية

٢،٥٩٥١،١٤٥٣،٣٤٩٤١٦٣،٤٣٣* مساهمات وحقوق ملكية

x٢،٥٩٥١،١٤٥٣،٣٤٩٤١٦٣،٤٣٣ فى جھات أخرى

٤،١٢٧١،٢٠٠٠٠٠= حيازة االصول المالية االجمالية واالحتياطيات العامة

٤،١٢٧١،٢٠٠٠٠٠* المتطلبات االضافية لحيازة االصول المالية

x٤،١٢٧١،٢٠٠٠٠٠ احتیاطیات عامة لحیازة االصول المالیة 

باملليون جنيه

جدول رقم ١٣ احليازة من االصول املالية

فعلياتالبيــــــــــان

الباب السابع حيازة االصول املالية احمللية واالجنبية
للموازنة العامة للدولة
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

موازنة

- ٤٥ -



مشروع
موازنة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

٨٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨٢٥٠،١٤٣٢٣٦،٤٦٦١٠٧،٥٤٧-  سداد القروض المحلية واالجنبية

٢٣١،٨٥٤٢١٤،٥٣٣٢١١،٨٠١٢٠٣،٥٤١٩٣،٧٢٧=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية المحلية

١٧٧،٩٣٦١٧٩،١٤٥١٩٠،٧٧١١٦٧،٤٨٢٦٧،٥٠٠*  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

x١٧٧،٩٣٦١٧٩،١٤٥١٩٠،٧٧١١٦٧،٤٨٢٦٧،٥٠٠  سندات على الخزانة العامة

٥٣،٩١٨٣٥،٣٨٨٢١،٠٣١٣٦،٠٥٩٢٦،٢٢٧* سداد القروض

x٣،١٠٧١،٤٠٣١،٠٤٣٨٩٦٨٠٨  قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة

x٥٠،٨١١٣٣،٩٨٤١٩،٩٨٨٣٥،١٦٣٢٥،٤٢٠  لمصادر أخرى

٣٣،٢٩٤٤١،٥٢١٣٨،١٤٠٣٢،٧١٢١٣،٦١٧=  سداد القروض واستهالك األوراق المالية األجنبية

٣٣،٢٩٤٤١،٥٢١٣٨،١٤٠٣٢،٧١٢١٣،٦١٧* سداد القروض االجنبية

x٣٢،٤٠١٤١،٠٤٥٣٧،٦٦٢٣٢،٣١٨١٣،١٥٣ أقساط الدين العام الخارجى

x٨٩٣٤٧٧٤٧٧٣٩٤٤٦٣ أقساط خارجية تسددها الجهات

٢٤٣٢٣٤٢٠٢٢١٣٢٠٣= سداد القروض االجمالية واالحتياطيات العامة

٢٤٣٢٣٤٢٠٢٢١٣٢٠٣* سداد القروض االجمالية

x٢٤٣٢٣٤٢٠٢٢١٣٢٠٣ سداد قروض للحسابات والصناديق الخاصة

باملليون جنيه

جدول رقم ١٤ سداد القروض

البيــــــــــان
فعليات

الباب الثامن سداد القروض احمللية واالجنبية
للموازنة العامة للدولة

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

موازنة

- ٤٦ -



 
 امللحق الثانى

 التوزيع التفصيلى  
 للدولةاملوازنة العامة  ستخداماتملوارد و إ

 اإلدارى للتصنيفًقا وف
 

 

- ٤٧ -



- ٤٨ -



  

  
  

  البيــــــــــان
  رقم
  اجلدول

  رقم
  الصفحة

  ٥١  ١  الصورة اإلجمالية 

      :املـــــــــــــــوارد

  ٥٢   أ-٢  )الضرائــــب(الباب األول 

  ٥٦      ب-٢  ) المنــــــح(الباب الثانى 

  ٥٧   ج– ٢  ) اإليرادات األخرى(الباب الثالث 

  ٦٠   د- ٢  ) صول الماليةمتحصالت اإلقراض ومبيعات األ(الباب الرابع 

  ٦١   هـ–٢  ) اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم(الباب الخامس 

      :اإلستخدامـــــات

  ٦٢   أ- ٣   )  األجور وتعويضات العاملين(الباب األول 

  ٦٧   ب- ٣  )  شراء السلع والخدمات(الباب الثانى 

  ٧١   ج- ٣  ) الفوائد(الباب الثالث 

  ٧٢   د- ٣  )الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية(الرابع الباب 

  ٧٤  ھــ – ٣  ) المصروفات األخرى(الباب الخامس 

  ٧٦   و- ٣  ") االستثمارات"شراء األصول غير المالية (الباب السادس 

  ٧٧   ز- ٣  )    حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية(الباب السابع 

  ٧٨   ح- ٣  ) لمحلية واألجنبيةسداد القروض ا(الباب الثامن 
  
  

  جداول امللحق الثانى
 

- ٤٩ -



 

- ٥٠ -



التغیر موازنة
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٧٩٠،٠١٠٩،٦٥٦٣٤،٩٥٧٨٣٤،٦٢٢٦٦٩،٧٥٦١٦٤،٨٦٦# اإلیرادات
٦٠٠،٨٤٧١،٠٤٠٢،٠٣٢٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠١٧٠،٦١٨- الضرائب
-٧٩٩٠٣٤٤١،١٤٣٢،٢١٣١،٠٧٠- المنــح

-١٨٨،٣٦٤٨،٦١٦٣٢،٥٨٢٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣٤،٦٨٢- االیرادات االخرى
٩٨١،٤٩٢١٢٥،٨٧٨٩٨،٦٦١١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٣٢٣١،٢٣٧# المصروفات

١٠٣،٩٧٣١٠٥،٧٣٩٢٩،٨٤٣٢٣٩،٥٥٥٢٢٨،٧٣٦١٠،٨٢٠- االجور والتعویضات للعاملین
٢٩،٨٩٤١٠،٦٠١١١،٠٧٠٥١،٥٦٥٤٢،٣٠٢٩،٢٦٣- شراء السلع والخدمات

٣٨٠،٤٢٢١٩٠٣٧٤٣٨٠،٩٨٦٢٩٢،٥٢٠٨٨،٤٦٦- الفوائد
٣٢٧،٢٣٠٤٧٩٥،٠١٨٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤١٢٦،٣٠٣- الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٦١،٦٥٨١،٠٢٦٣،٠٨٢٦٥،٧٦٥٥٨،١٠٠٧،٦٦٥- المصروفات األخرى
-٧٨،٣١٥٧،٨٤٢٤٩،٢٧٤١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١٠١١،٢٧٩- شراء األصول غیر المالیة (األستثمارات)

١٩١،٤٨٢١١٦،٢٢٢٦٣،٧٠٤٣٧١،٤٠٨٣٠٥،٠٣٧٦٦،٣٧١العجز ( الفائض ) النقدى

-١٤،٤٢٢١٥،٨٣٠-٠٣٠٩١،٤٠٨-١،٧١٧# صافى حیازة االصول المالیة
- متحصالت اإلقراض ومبیعات األصول المالیة 

١٧،٦١٦٠١٠٩١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٧،٣١٨بدون حصیلة الخصخصة
- حیازة األصول المالیة المحلیة واألجنبیة بدون 

-١٥،٨٩٩٠٤١٨١٦،٣١٧٢٤،٨٢٩٨،٥١٢مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة
١٨٩،٧٦٥١١٦،٢٢٢٦٤،٠١٣٣٧٠،٠٠٠٣١٩،٤٦٠٥٠،٥٤٠العجز الكلى

١٩٠،٠١٥١١٦،٢٢٢٦٤،٠١٣٣٧٠،٢٥٠٣١٩،٧١٠٥٠،٥٤٠# صافى األقتراض 
٤٥٣،٤٤٤١١٦،٥٠٧٦٥،٦٨٩٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨٥٩،٦٤٢- األقتراض وإصدار األوراق المالیة بخالف األسھم
٢٦٣،٤٣٠٢٨٥١،٦٧٦٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨٩،١٠٣- سداد القروض المحلیة واألجنبیة
٠-٢٥٠-٠٠٢٥٠-٢٥٠# صافى حصيلة الخصخصة

٠٠٠٠٠٠* حصیلة الخصخصة
٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠٠* مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة

٤،١٠٦،٩٨٥٤،١٠٦،٩٨٥٤،١٠٦،٩٨٥٤،١٠٦،٩٨٥٣،٢٤٦،٥٣٤∆ الناتج المحلى االجمالى
٢٠,٦٪٢٠,٣٪٠,٩٪٠,٢٪١٩,٢٪∆ نسبة اإلیرادات الى الناتج المحلى 

٣٠,٠٪٢٩,٤٪٢,٤٪٣,١٪٢٣,٩٪∆ نسبة المصروفات الى الناتج المحلى 
٩,٤٪٩,٠٪١,٦٪٢,٨٪٤,٧٪∆ نسبة العجز ( الفائض ) النقدى الى الناتج المحلى 

٩,٨٪٩,٠٪١,٦٪٢,٨٪٤,٦٪∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى 
٠,٨٪٠,٣٪-١,٥٪٢,٨٪٤,٦٪- ∆ نسبة العجز( الفائض )األولى الى الناتج المحلى 

(مليون جنيه)

ملحق (٢) التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

(١-٢) البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

جدول (١):  الصورة اإلمجالية
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٥١ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

١٦٠٠،٨٤٧١،٠٤٠٢،٠٣٢٦٠٣،٩١٨٤٣٣،٣٠٠١٧٠،٦١٨ ـ الضـــــرائب

٢٠٩،٣٩٨٠٠٢٠٩،٣٩٨١٥٠،٤٦٥٥٨،٩٣٣  = الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية

٣٧،٣٥٤٠٠٣٧،٣٥٤٣٦،٤٤٣٩١١* الضرائب على الدخول من التوظف

-x٣٢،٤٠٩٠٠٣٢،٤٠٩٣٢،٧٨٩٣٨٠ الضرائب على المرتبات المحلیة

x٤،٩٤٥٠٠٤،٩٤٥٣،٦٥٤١،٢٩١ ضرائب الدمغة على الرواتب

٢٥،٣٩٥٠٠٢٥،٣٩٥١٥،٦٧٧٩،٧١٨* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

x١،٧٩١٠٠١،٧٩١١،٤٤٦٣٤٥ الضرائب على المھن غیر التجاریة

x٢٣،٦٠٠٠٠٢٣،٦٠٠١٤،٢٢٩٩،٣٧١ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x٤٠٠٤٢٢ ضرائب على الفائدة من السندات (رؤوس أموال منقولة)

٣،٧٠٣٠٠٣،٧٠٣٢،٥٢٦١،١٧٧* الضرائب على االرباح الرأسمالية

x٧٠١٠٠٧٠١٥٢٣١٧٨ ضریبة الثروة العقاریة

x٢،٢٠٠٠٠٢،٢٠٠١،٢٠٠١،٠٠٠ ضریبة توزیعات األرباح

-x٨٠٢٠٠٨٠٢٨٠٣١ ضریبة على إعادة التقییم بما فى ذلك حاالت االندماج والتقسیم واالستحواذ

١٤٢،٩٤٦٠٠١٤٢،٩٤٦٩٥،٨١٩٤٧،١٢٧* الضريبة على ارباح شركات االموال 

x٤٤،١٧٩٠٠٤٤،١٧٩٢١،٤١٩٢٢،٧٦٠ من ھیئة البترول والشریك االجنبى

x٣٠،١٥٠٠٠٣٠،١٥٠١٨،١١٤١٢،٠٣٦ من قناة السویس

-x٣،٤٤٤٠٠٣،٤٤٤١١،١٨٦٧،٧٤٢ من البنك المركزى

٦٥،١٧٣٠٠٦٥،١٧٣٤٥،١٠٠٢٠،٠٧٣ باقى الشركات

٤٩،٥٠٨٧٧٧٠٥٠،٢٨٥٣٦،٣٤١١٣،٩٤٤  = الضرائب على الممتلكات

٣،٤٨٦٤٢٠٠٣،٩٠٦٢،٦٤٩١،٢٥٧* ضرائب دوريه على الممتلكات 

x٨٢١٧٤٠٢٥٦٢٣٤٢٢ ضریبة االراضى

x٣،٤٠٣٢٤٧٠٣،٦٥٠٢،٤١٥١،٢٣٥ ضریبة المبانى

٤٠،٣٣٨٠٠٤٠،٣٣٨٢٩،١٠٩١١،٢٢٩* ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية

x١،٢٠٥٠٠١،٢٠٥١،١٣٢٧٣ رسوم نقل الملكیة

x٣٩،١٣٣٠٠٣٩،١٣٣٢٧،٩٧٧١١،١٥٦ الضرائب على عوائد االذون والسندات

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

(ملیون جنیھ)

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
اإلدارة 
المحلیة

الجھاز البیــــــــــان
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

جدول (٢-أ):  املوارد (الباب االول:الضرائب)
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٥٢ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
٥،٦٨٥٣٥٦٠٦،٠٤١٤،٥٨٣١،٤٥٨* ضرائب ورسوم على السيارات

x٣،٩٠٣٠٠٣،٩٠٣٢،٧٥٠١،١٥٣ رسوم تنمیة على تسییر السیارات 
x١،٧٣٤٠٠١،٧٣٤١،٤٥٩٢٧٥ رسوم تنمیة على السیارات الجدیدة المنتجة محلیًا وجمیع السیارات المستوردة من الخارج

x٠٣٥٦٠٣٥٦٣٥٠٦ ضرائب ورسوم ذات صفة محلیة على السیارات 

x٤٨٠٠٤٨٢٤٢٤ ضرائب على السیارات الخاصة (تضامن إجتماعى) 

٢٨٨،٧٦٠٢٦٣٢،٠٣٢٢٩١،٠٥٥٢٠١،١٧٨٨٩،٨٧٧  = الضرائب على السلع والخدمات

١٣٥،٧٠٨٠٠١٣٥،٧٠٨٨٣،٩١٩٥١،٧٨٩* الضريبة على القيمة المضافة

x٤٩،٩٠٠٠٠٤٩،٩٠٠٣١،٩٩٤١٧،٩٠٦ على السلع المحلیة

x٨٥،٨٠٨٠٠٨٥،٨٠٨٥١،٩٢٥٣٣،٨٨٣ على البضائع المستوردة

٤٢،١٥٦٠٠٤٢،١٥٦٣٣،٧٢٩٨،٤٢٧* ضريبة القيمة المضافة على الخدمات

x٩،٠٠٩٠٠٩،٠٠٩٧،١٤٩١،٨٦٠  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السیاحیة

x١٦،٣١١٠٠١٦،٣١١١٣،٠٣٥٣،٢٧٦  خدمات التشغیل للغیر

x١١،١٢٥٠٠١١،١٢٥٦،٨٤٤٤،٢٨١ خدمات االتصاالت الدولیة والمحلیة

-x٥،٧١١٠٠٥،٧١١٦،٧٠١٩٩٠ خدمات أخرى 

٧٤،٣٥٢٠٠٧٤،٣٥٢٥٤،٤٠٠١٩،٩٥٢* ضرائب على  سلع جدول رقم "١" محلية

x٧١٠٠٧١٦٣٨ السكر

x٦٤٥٠٠٦٤٥٦٢١٢٤ بیرة

x٥٤،٥٤٥٠٠٥٤،٥٤٥٤٢،٣٠١١٢،٢٤٤ تبغ وسجائر

x١٧،٨٦٦٠٠١٧،٨٦٦١٠،٣٠١٧،٥٦٥ منتجات بترولیة 

-x١٤٨٠٠١٤٨٢١٥٦٧ الكحول

x٧٤٦٠٠٧٤٦٧٠٣٤٣ االدویة

x١٩٠٠١٩١٨١ زیوت طعام نباتیة

-x١٠٩٠٠١٠٩١٢٩٢٠ زیوت وشحوم

-x٠٠٠٠٤٩٤٩ اسمنت

٥٦٣٠٠٥٦٣٢٩٧٢٦٦* ضرائب على  سلع جدول رقم "١" المستوردة

x١٣٥٠٠١٣٥٧٨٥٧ الشاى

x٤٢٤٠٠٤٢٤٢١٧٢٠٧ تبغ وسجائر

x٤٠٠٤٢٢ الكحول

٢،٦٥٤٥٣٠٢،٧٠٧٢،١٥٥٥٥٢* الضرائب على الخدمات الخاصة

-x٨٠٠٠٠٨٠٠٨٢٢٢٢ ضرائب على تذاكر السفر للخارج (تضامن اجتماعى) 
x٨٥٠٠٠٨٥٠٧٢٤١٢٦ رسم تنمیة على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة  فى مصر بالعملة المحلیة

x١١٤٥٣٠١٦٧١٤٦٢١ ضریبة المالھى

x٣٨٠٠٣٨٣٨٠ االتاوة على القمار
-x٨٧٠٠٨٧١١٩٣٢ ایرادات غرامات وتعویضات قانون الضریبة على الدخل

x٧٦٥٠٠٧٦٥٣٠٦٤٥٩ مقابل التاخیر فى الضرائب

x٠٠٠٠٠٠ اخرى متنوعة

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

(١-٢)

- ٥٣ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
١٨،١٦٢٠٠١٨،١٦٢١٣،٧٩٢٤،٣٧٠* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) 

x٢٠٥٠٠٢٠٥١٦٢٤٣ الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة

x٧٦٠٠٠٧٦٠٦٠١١٥٩ الدمغة على التامین

x٢٨٠٠٢٨٢٧١ الدمغة على المراھنات والیانصیب

x١،٥٧٢٠٠١،٥٧٢٠١،٥٧٢ الدمغة على أعمال البورصة

x٧٦٣٠٠٧٦٣٦٠٣١٦٠ الدمغة على عقود اشتراكات المیاة والنور والغاز والتلیفون

x١،٢٦٢٠٠١،٢٦٢٩٩٨٢٦٤ الدمغة على استھالك الغاز والكھرباء والبوتاجاز

-x٣٥٤٠٠٣٥٤٨٤٧٤٩٣ الدمغة على االعالنات

-x٠٠٠٠١١ الدمغة على التصاریح والرخص االداریة

-x٠٠٠٠١١ الدمغة على بطاقات التموین

x٤٢٠٠٤٢٤٢٠ الدمغة على الشھادات واالقرارات

x٢٢١٠٠٢٢١١٢٤٩٧ الدمغة على العقود وما فى حكمھا

-x١٣٠٠١٣١٤٨١٣٥ الدمغة على االیصاالت والمخالصات والفواتیر

x٣،٦٦٤٠٠٣،٦٦٤٢،٨٩٦٧٦٨ الدمغة على االعمال والمحررات المصرفیة وما فى حكمھا

-x٠٠٠٠٩٩ الدمغة على خدمات النقل

x٩،٢٧٨٠٠٩،٢٧٨٧،٣٣٣١،٩٤٥ دمغة متنوعة

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

السيارات)
٤،٩٢٣٠٠٤،٩٢٣٤،١١٨٨٠٥

x١٦٨٠٠١٦٨١٣٣٣٥ رسم تنمیة على جوازات السفر

x٣٠٠٣٢١ رسم تنمیة على إقامة األجانب وما یتعلق بھا

-x١٠٠١٣٢ رسم تنمیة على طلب الحصول على الجنسیة المصریة

x٩٨١٠٠٩٨١٩٥٤٢٧ رسم تنمیة على مغادرة البالد

-x١٠٠١٢١ رسم تنمیة على رخص السالح

x٢١٠٠٠٢١٠١٣٧٧٣ رسم تنمیة على المحررات وباقى األوعیة الخاضعة لضریبة الدمغة النوعیة

x٢٠٠٢١١ رسم تنمیة على استخراج صور المحررات من مصلحة الشھر العقارى

-x٢٤٠٠٢٤٢٦٢ رسم تنمیة على الشراء من األسواق الحرة

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

٥٢٠٠٥٢٤٣٩

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

١٠٠١١٠

x٢،٤٨٠٠٠٢،٤٨٠١،٨١٥٦٦٥ رسم تنمیة على موارد أخرى

-x١،٠٠٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠١١ رسم تنمیة على المحاجر

(ملیون جنیھ)

(١-٢)البیــــــــــان الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

- ٥٤ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
١٠،٢٤٢٢١٠٢،٠٣٢١٢،٤٨٤٨،٧٦٨٣،٧١٦* ضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية االنشطة

x٤،٥٦٠٠٠٤،٥٦٠٢،٧٩٠١،٧٧٠ االتاوة على قناة السویس

x٠٠٢٢٢٠ االتاوة على استخدام الطریق النھرى

x٦١٠٠٦١٣٣٢٨ رسوم ترخیص العمل لالجانب

x٠٢١٠٠٢١٠١٩٠٢٠ إیرادات ورسوم ذات صفة محلیة

x١،٠١٠٠١٠١،٠٢٠١،٠١٩١ المصروفات االداریة للعملیات االستیرادیة

x٥٤٤٠٠٥٤٤٣١٥٢٢٩ رسوم العبور ( سومید )

x١٥٥٠٢،٠٠٠٢،١٥٥١،٣٥٠٨٠٥ رسوم الموانى والمنائر

x٣،٣٦٤٠٠٣،٣٦٤٢،٦٣٦٧٢٨ رسوم االجراءات القنصلیة

x٠٠٢٠٢٠٢٠٠ رسوم حلیج االقطان

x٢٢٠٠٠٢٢٠٢٢٠٠ رسوم على جوازات السفر

x٣٢٠٠٠٣٢٠١٨٥١٣٥ رسوم تصاریح العمل

x٨٠٠٨٨٠ رسوم تحقیق الشخصیة

٣٦،٤١٤٠٠٣٦،٤١٤٢٩،٥٤٨٦،٨٦٦  = ضرائب التجارة الدولية

٣٥،٥٢٠٠٠٣٥،٥٢٠٢٩،٠٩٤٦،٤٢٦* ضرائب على الواردات

x٣٤،٧٤٤٠٠٣٤،٧٤٤٢٨،٤٤١٦،٣٠٣ ضرائب جمركیة قیمیة

x٧٧٦٠٠٧٧٦٦٥٣١٢٣ ضرائب جمركیة على السجائر والتبغ والدخان 

٨٩٤٠٠٨٩٤٤٥٤٤٤٠* الضرائب على التجارة الدولية اخرى

x٥٣٦٠٠٥٣٦٢٢١٣١٥ الضرائب على الصادر

x٣٠٢٠٠٣٠٢١٩٣١٠٩ ایرادات الغرامات

x٥٦٠٠٥٦٤٠١٦ ایرادات المضبوطات

١٦،٧٦٦٠٠١٦،٧٦٦١٥،٧٦٨٩٩٨  = ضرائب أخرى

١٦،٧٦٦٠٠١٦،٧٦٦١٥،٧٦٨٩٩٨* على االعمال التجارية

x١٦،٧٦٥٠٠١٦،٧٦٥١٥،٧٦٠١،٠٠٥ ایرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى 

-x١٠٠١٨٧ ایرادات رؤوس أموال منقولة من جھات اخرى

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
(ملیون جنیھ)

الھیئات البیــــــــــان
(١-٢)الخدمیة

- ٥٥ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

-٢٧٩٩٠٣٤٤١،١٤٣٢،٢١٣١،٠٧٠ ـ المنح

-٦٤٩٠١٥٤٨٠٣١،٢٨٨٤٨٥  = منح من حكومات أجنبية

-٣١٤٠٠٣١٤٨٢٣٥٠٩* جارية

-x٣١٤٠٠٣١٤٨٢٣٥٠٩ أخرى

٣٣٥٠١٥٤٤٨٩٤٦٥٢٤* رأسمالية

x٣٣٥٠١٥٤٤٨٩٤٦٥٢٤ لتمویل األستثمارات

-٩٨٠١٦٠٢٥٨٥٩٧٣٣٩  = منح من منظمات دولية

-٠٠٠٠٣٣* جارية

-x٠٠٠٠٣٣ أخرى

-٩٨٠١٦٠٢٥٨٥٩٤٣٣٦* رأسمالية

-x٩٨٠١٦٠٢٥٨٥٩٤٣٣٦ لتمویل األستثمارات

-٥٢٠٣٠٨٢٣٢٨٢٤٦  = منح من جهات حكومية

-٢٨٠٨٣٦٩٢٥٦* جارية

-x٢٨٠٨٣٦٩٢٥٦ أخرى

-٢٥٠٢٢٤٧٢٣٦١٩٠* رأسمالية

-x٢٥٠٢٢٤٧٢٣٦١٩٠ لتمویل األستثمارات

x٠٠٠٠٠٠ أخرى

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
(١-٢)المحلیة الھیئات 

الخدمیة

جدول (٢-ب):  املوارد (الباب الثانى:املنح)
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٥٦ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
-٣١٨٨،٣٦٤٨،٦١٦٣٢،٥٨٢٢٢٩،٥٦١٢٣٤،٢٤٣٤،٦٨٢ ـ اإلیرادات األخرى

١٠١،٥٨٠٢٤٩٤٥٨١٠٢،٢٨٧٩٩،٣٠٩٢،٩٧٧  = عوائد الملكية

٣،٢٢٠٠١٢٣،٢٣٢٢،٥٢٠٧١٣* الفوائد المحصلة

x٣٠٠٣٣٠ على السندات

x٢٠٢٤٤٠ على اإلقراض
x على إعادة اإلقراض (تشمل فوائد القروض 
الخارجیة المعاد أقراضھا من الخزانة العامة)

٣،٠٦٩٠٠٣،٠٦٩٢،٤٠٦٦٦٤

x١٤٦٠٩١٥٥١٠٦٤٩ فوائد دائنة

x٠٠١١١٠ أخرى

٨٨،٠٦٢٠٣٨٨،٠٦٤٨٥،٦٣٩٢،٤٢٦* أرباح األسهم

-x٢٠٠٣٢٣٩٩٧٧ شركات القطاع الخاص

-x٥،٠٢١٠٠٥،٠٢١٩،٧٠٤٤،٦٨٣ الھیئات األقتصادیة

-x١٠،٩٧٦٠٠١٠،٩٧٦٢٩،٢٤٤١٨،٢٦٨ البنك المركزى

x٨،٤٣٢٠٠٨،٤٣٢٦،٥٦٨١،٨٦٥ شركات القطاع العام

x٣،١٧٣٠٠٣،١٧٣٢،٧٩٧٣٧٦ شركات قطاع األعمال العام

x٢٨،٩١٢٠٠٢٨،٩١٢١٣،٩٥٠١٤،٩٦٢ ھیئة البترول

x٣١،٤٢٣٠٠٣١،٤٢٣٢٣،٢٦٨٨،١٥٥ قناة السویس

x١٠٤٠٠١٠٤٨٩٦ أرباح أوراق مالیة

٩،٩٩٨٢٤٩٤٤٣١٠،٦٩٠١٠،١٥١٥٣٩* عائد اإليجارات

x٨،٦١٠٠٠٨،٦١٠٤،٦٢٥٣،٩٨٥ اتاوة البترول

x٢٤٤٢٩٣١٦٠١٣٣٢٧ إیجار أراضى حكومیة

-x١،٣٦٣١٩٢٠١،٥٥٥٥،٢٣٠٣،٦٧٥ إیرادات المناجم

x٠١٤٠١٤١٣٢ إیرادات المرافق التى تدیرھا المحلیات

x٠٠٣٥٠٣٥٠١٥٠٢٠٠ اتاوة الذھب

-٣٠٠٠٠٣٠٠١،٠٠٠٧٠٠* عوائد ملكية اخرى

x٠٠٠٠٠٠ الجیل الثالث للمحمول

-x٣٠٠٠٠٣٠٠١،٠٠٠٧٠٠ مقابل منح تراخیص األسمنت

١٦،١٦٤٦،٣٧٤١٤،٩٢٥٣٧،٤٦٣٣٠،٦٤٣٦،٨٢٠  =  حصيلة بيع السلع والخدمات

١٦،١٦٤٦،٣٣٨١٤،٩١٨٣٧،٤٢٠٣٠،٦٠٢٦،٨١٨* إيرادات الخدمات

x٢،٤٠٥٠٠٢،٤٠٥٢،٢٩١١١٤ رسوم قضائیة وغرامات (خدمات العدالة عدا رسوم نقل الملكیة)

x١٥٣٠٢٢١٧٥١٥٣٢٢ رسوم قید وتسجیل ورقابة واشراف

x١٥٠٠٠١٥٠٥٠١٠٠ الخدمات الجمركیة

-x١٠٠٤٩٣١٩٧٢٤٣٤٦ الخدمات الزراعیة

x٣٥١٤٥٤٥٢٢٦١٨٤٤٢ الخدمات التعلیمیة

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة

(١-٢) البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

جدول (٢-ج):  املوارد (الباب الثالث:االيرادات االخرى)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٥٧ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
x٨٧٧٩٩٣٧٨١٦ الخدمات الصحیة

x٩٠١٠١٩١٧٢ الخدمات الثقافیة

x٠٨٣١١٩١ خدمات االسكان والتعمیر

x١،٠٧٩١٠١،٠٨٠٩٣٢١٤٨ الخدمات االجتماعیة

x٠٢٠٢١١ الخدمات التموینیة

-x٠٣٦٠٣٦٣٧١ خدمات القوى العاملة

-x٨٤٢٧٣٩٧٨٩١،١٤٠٣٥١ خدمات الطرق والمواصالت

x٠٣١٣١٥١١٤ خدمات الشباب والریاضة

x٠٣٣٦٤١ الخدمات البیطریة

-x١٠٠١٢١ الخدمات السیاحیة

-x٤٧٢٠٢٥١٧٢٣٧٢٧٤ مبیعات بضائع

x٠٣٤٥١٢٧٤٧٢٤٦٩٢ ایرادات المشروعات االنتاجیة

x١٦٧٢٤٤٢١٣٩٨١١٥ ایجار المرافق العامة

x١٠٠٢١٦١٢٧١١٠١٧ ایجار المبانى الحكومیة

-x٠٠٠٠٤٠٤٤٠٤ مقابل االشراف واالدارة على الشركات

x٣٠٠٣٢١ ارباح تشغیل العملة التذكاریة 

x٥،٨٢٣٥،٦٤٧١٢،٧٣٣٢٤،٢٠٣١٧،٧٢٦٦،٤٧٧ موارد جاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة

x٤٩٣٠٥٥٧١،٠٥١٥٣٨٥١٢ المحصل مقابل تأدیة خدمات

x٥٠٠٥٥٠ مقابل تأدیة اعمال بعض المصالح للمصالح االخرى

x١٩٠٥٢٤٢٣٠ ایرادات البرامج التدریبیة

x٥٢٤١١٧٤ عمولة تحصیل

x١٢٨١٢٥٦٣٨٦٣٤٠٤٦ أخـــرى

x٥،٠٠٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠٠ نسبة الـ ٢٠% حصیلة وزارة المالیة من إجمالى إیرادات الحسابات والصنادیق الخاصة

٠٣٧٧٤٣٤٢٢* ايرادات بيع السلع

x٠٣٧٧٤٣٤٢٢  حصیلة بیع المخزون السلعى

٩١٠٢٨٣٥٨١،٢٩٦٩١٤٣٨٢  =  تعويضات وغرامات

٩١٠٢٨٣٥٨١،٢٩٦٩١٤٣٨٢* غرامات العقوبات والمصادرات

-x٠٠٠٠٢٢ ایرادات النقد المصادر

x١٢٠٠١٢١١١ حصیلة االموال المستردة

x٢٠٠٠٠٢٠٠١٢٢٧٨ التعویضات الناتجة عن المخالفات االستیرادیة

-x١٠٠٠٠١٠٠١١٤١٤ تعویضات عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولیة

x٥٩٨٢٧١١٩٧٤٤٦٣١١١٣ حصیلة الغرامات

x٠١٢٣٩٢٤٠٣٤٢٠٦ أخرى

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

- ٥٨ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
٧٨٠١،٠٠١١،٠٧٩٧٧١٣٠٨  =  التحويالت االختيارية

٧٨٠١،٠٠١١،٠٧٩٧٦٥٣١٤* جـــارية

x١٠٠١١٠ فائض لجنة المساعدات 

x٧٧٠١،٠٠١١،٠٧٨٧٦٤٣١٤ ایرادات انشطة مختلفة

-٠٠٠٠٦٦* رأسـمالية

-x٠٠٠٠٦٦ مساعدات وتبرعات محلیة لتمویل األستثمارات

-٦٩،٦٣٢١،٩٦٤١٥،٨٤٠٨٧،٤٣٦١٠٢،٦٠٤١٥،١٦٨  =  ايرادات متنوعة

-٧،٨٣٩٥٠٩٣،٧٣٨١٢،٠٨٦١٣،٣٦٠١،٢٧٥* جــارية

x١٥٢١٧٢١٧١١٣٦٣٥ مبالغ معاله دائنة مضت علیھا المدة القانونیة

x٣٣٨٥٣٠٣٩١٣٧٣١٨ ایرادات سنوات سابقة

x٥٠٠٥٥١ مقابل اشتراك العاملین بالسیارات

x٠٩٠٠٩٠٨٣٦ ایرادات اسواق

x٠٨٠٨٧١ ایرادات غرامات مبانى

-x٧،٣٤٣٣٤١٣،٧٣٦١١،٤٢٠١٢،٧٥٧١،٣٣٧ ایرادات أخرى مختلفة

-٦١،٧٩٣١،٤٥٥١٢،١٠٢٧٥،٣٥١٨٩،٢٤٤١٣،٨٩٤* رأسمــالية

-x٣٤،٨٥١١،٤٥٥٨،٣١٢٤٤،٦١٨٨٠،٠٦٠٣٥،٤٤٢ موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات

x١٠،٤٠٣٠٤٣١٠،٤٤٦٨،٧٣٠١،٧١٦ حصیلة بیع أصول غیر انتاجیة (أراضى)

x٢٠٢٤٤٠ حصیلة بیع أصول انتاجیة (مساكن وسیارات وغیرھا)

x١٦،٥٣٨٠٣،٧٤٥٢٠،٢٨٣٤٥٠١٩،٨٣٢ ایرادات رأسمالیة أخرى

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

(١-٢) الھیئات 
الخدمیة

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

- ٥٩ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

١٧،٦١٦٠١٠٩١٧،٧٢٥١٠،٤٠٧٧،٣١٨ـ متحصالت االقراض ومبیعات االصول المالیة

١٧،٦١٦٠١٠٩١٧،٧٢٥١٠،٣٧٢٧،٣٥٣  =  متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية المحلية

١٠،٤١٦٠١٠٩١٠،٥٢٥٦،٧٧٢٣،٧٥٣* أقساط محصلة من االقراض

x٩٥٩٠٠٩٥٩٥٩٩٣٦٠ من الھیئات االقتصادیة

x٤،٨٥٠٠٠٤،٨٥٠١،٧٣٩٣،١١٢ من شركات قطاع االعمال العام

x محصلة من أجھزة الموازنة العامة 
(أقساط القروض الخارجیة المعاد 

أقراضھا من الخزانة العامة)
٣،٠٠٠٠٠٣،٠٠٠١،٤٩٥١،٥٠٥

-x١،٦٠٧٠١٠٩١،٧١٦٢،٩٣٩١،٢٢٣ من الجھات األخرى

٧،٢٠٠٠٠٧،٢٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠* المتحصالت من بيع االصول وحقوق الملكية

-٠٠٠٠٣،٦٠٠٣،٦٠٠ x من شركات قطاع أعمال عام

٧،٢٠٠٠٠٧،٢٠٠٠٧،٢٠٠ x من شركات قطاع عام

-٠٠٠٠٣٥٣٥ = متحصالت االقراض ومبيعات االصول المالية اإلجنبية

-٠٠٠٠٣٥٣٥* أقساط محصلة من االقراض

-x٠٠٠٠٣٥٣٥ من الجھات األخرى

الھیئات 
الخدمیة

الجھاز 
االدارى

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة

(١-٢)

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

اإلدارة 
المحلیة

جدول (٢-د):  املوارد (املتحصالت من احليازة)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٦٠ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٤٥٣،٤٤٤١١٦،٥٠٧٦٥،٦٨٩٦٣٥،٦٤١٥٧٥،٩٩٨٥٩،٦٤٢ـ االقتراض وأصدار االوراق المالیة بخالف االسھم

٤٥١،٤٥٥١١٦،٥٠٧٦٢،٦٧٨٦٣٠،٦٤١٥٧٥،٨٩٨٥٤،٧٤٢  =  االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية

٤٥١،٤٥٥١١٦،٥٠٧٦٢،٤٨٨٦٣٠،٤٥١٥٧٤،٨٩٨٥٥،٥٥٢* أصدار أوراق مالية بخالف االسهم

x٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠  سندات على الخزانة العامة

x١٥١،٤٥٥١٦،٥٠٧١٢،٤٨٨١٨٠،٤٥١١٥٤،٨٩٨٢٥،٥٥٢ اذون على الخزانة العامة

-٠٠١٩٠١٩٠١،٠٠٠٨١٠* االقتراض

-x٠٠١٩٠١٩٠١،٠٠٠٨١٠ قروض خارجیة معاد اقراضھا عن طریق الخزانة

١،٩٨٩٠٣،٠١١٥،٠٠٠١٠٠٤،٩٠٠  =  االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية

١،٩٨٩٠٣،٠١١٥،٠٠٠١٠٠٤،٩٠٠* االقتراض

x١،٩٨٩٠٣،٠١١٥،٠٠٠١٠٠٤،٩٠٠ لتمویل االستثمارات

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

(ملیون جنیھ)

جدول (٢-هـ):  املوارد (مصادر التمويل)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٦١ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى
(١)(٢)

١٠٣،٩٧٣١٠٥،٧٣٩٢٩،٨٤٣٢٣٩،٥٥٥٢٢٨،٧٣٦١٠،٨٢٠ـ األجور وتعویضات العاملین

٧١،٦٤٤٩١،٧٦٨٢٧،١٧١١٩٠،٥٨٣١٨٧،١٠٠٣،٤٨٢  = االجــوروالبدالت النقدية والعينية

١٩،٠٩٥٣٤،١٨٣٧،٧٣٣٦١،٠١١٦٠،٦٣٢٣٧٩* الوظائف الدائمة 

x٦،٤٨٢١١،٥٣٤١،٠٨٥١٩،١٠٢١٨،٣٦٠٧٤٢ المرتبات االساسیة

x٢٧٤٠٠٢٧٤٢٧٥٠ تكالیف المعارین و تتحمل الموازنة مرتباتھم

-x١٠٠١٢١ تكالیف المنح التدریبیة

-x١٢،٣٣٨٢٢،٦٤٨٦،٦٤٨٤١،٦٣٤٤١،٩٩٦٣٦٢ االجر الوظیفى

٧٣٧٦٥٢٢،٥٥٨٣،٩٤٧٣،٦٥٢٢٩٤* الوظائف المؤقتة 

x٣٩٠٥٤٤٤٤٠ المكافأت الشاملة (خبراء وطنیین ) 

x٢٠١٧١٩١٥٤ المكافأت الشاملة (خبراء  اجانب) 

-x١٨٦٦٥٢٥٣٠١،٣٦٨١،٥١٧١٤٩ أجور موسمیین

x٠٠٠١١٠ مكافأت الصبیة

-x٥٠٥٣٥٨٦١٤ مكافات اطباء امتیاز و اخصائى عالج طبیعى

x٥٠٥٠١،٩٥١٢،٤٥٧٢،٠١٤٤٤٣ مكافات االساتذه المتفرغین 

x٠٠١١١٠ مكافات االساتذه غیر المتفرغین 

٣٤،١١٠٣٠،٨٣١١٢،٨٨٦٧٧،٨٢٦٧٧،٧٦٦٦١* المكافأت

-٧،٧٩٥١،٩٤٢١،٨٦٠١١،٥٩٦١٢،٢٩٦٧٠٠ x تعویض العاملین عن جھود غیر عادیة

٣،٩٦٦١٣٢٣٨٦٤،٤٨٤٤،٤٧٥٩ x المكافأت التشجیعیة 

-٥١٣٥،٤٩٧٠٦،٠١٠٦،٣٤٩٣٣٩ x تكالیف حافز االثابة

-٤،١٩٩١٧٦٢،٨٠٠٧،١٧٥٧،٢٨٣١٠٧ xحوافز العاملین بالكادر العام

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

(ملیون جنیھ)

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

(١-٢)
اإلدارة البیــــــــــان

المحلیة
الھیئات 
الخدمیة

الجھاز 
االدارى

جدول (٣-أ):  االستخدامات (الباب االول:االجور وتعويضات العاملني)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٦٢ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٩،١٧٧٥،٥٨٨٣٨٧١٥،١٥٣١٤،٨٩٩٢٥٤ xحوافز العاملین بالكادرات الخاصة

-١٧٨١،٣٨١٣٦٩١،٩٢٩١،٩٤٤١٦ xالحافز المالى االضافى

١٠١٢٢٠ xحوافز العلمیین

-x٣٩٤١،٢٣١٨٩١،٧١٤١،٧٦٨٥٤ حافز جذب العمالة

١٩٥٥١٥٨٩٨٨١ x حافز تمیز ( ماجستیر و دكتوراه )

-٢٤٢٦٥١٢٣٦١،١٢٩١،٣٧٧٢٤٨ x مكافأت التدریس

-١٠٣٧٤٣٨٥٤٨٥٨٤٣٦ x مكافأت الریادة العلمیة و االجتماعیة

-١٤٠٠٤٥٠٥٩٠٦٠٦١٦ x مكافأت البحوث االكادیمیة و التطبیقیة

-٩٠٠٥٢٣٦١٤٦٦٧٥٣ x مكافأت االشراف على الرسائل العلمیة

-٢،٩٩٢٩،١٠٧١،٥٥٤١٣،٦٥٣١٣،٧٩٠١٣٧ x مكافأت االمتحانات

٦٣١١٢١٥٨٣٣٣٣٢٢١١ x مكافأت التصحیح

٨٥١٤٢٠٣٣٠٣٢٦٦٣٧ x مكافأت حضور جلسات و لجان

٥٠١٥١٩٨٣٧٧٦ x مكافأت التدریب

١٣٠٢٨٤١٤١٠ x مكافأت ساعات البحث الزائدة عن النصاب

٢،٠٧٤١٠١،٩٣٢٤،٠١٧٢،٩٢٧١،٠٩٠ x مكافأت اخرى

٨٦٩١،١١٦٧٠٢،٠٥٥١،٣٣٧٧١٨ x تكالیف حافز إثابة إضافى

-٤٠٠٢،٧٦٧٠٣،١٦٨٣،٤٩٥٣٢٧ x حوافز األداء للمعلمین

٢٦٩٠١،٠٧٨١،٣٤٧١،٢٥٨٨٩ x حافز الجودة

x٣٦٢٢٣٦٠٥٣٧ مكافات المستشارین

-x٤٤٠١،٠٢٨٢٦٥١،٧٣٣١،٨٦٢١٢٩ الحافز التعویضى لتطبیق القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

- ٦٣ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٨،٢٩٤١٦،٢٢٤٢،٩٤٨٢٧،٤٦٦٢٦،٦١٧,١٨٤٩*بدالت نوعية

٣١٢٥٥٠ x بدل تمثیل الوظائف العلیا
٦٠٢٤٣٠٢٥٥ x بدل تمثیل لموظفین بالخارج

٠٠٠٠٠٠ x بدل تمثیل لموظفین فنیین

-٦٥٨١٥٨٠٨٤٤ x بدل طبیعة عمل لالطباء

 x بدل حرمان للصیادلة و الحكیمات 
والمولدات والممرضات والزائرات 

الصحیات و المفتشات
٤٤١١٥٦٠٦٢٢-

-١٨١٤٩٣٧٢٠٤٢١٧١٢ x بدل عدوى ووقایة من االشعة

-٢٤٣١٠١٠١ x بدل تفرغ للمھندسین

٠٠٢٢٢٠ x بدل تفرغ للمحامین

٠٠٠٠٠٠ x بدل تفرغ لموظفین فنیین

-٣٤٢٩٥٤٥٩٥ x بدل تفرغ للمھندسین الزراعیین

١٤١٦٦٠ x بدل تفرغ لالطباء البیطرین

-١٤١٥٦١ x بدل تفرغ للتجاریین

١٤٢٠٠١٤٢١٢٢٢٠ x بدالت عسكریة

-٢٣٤٤٧٤٩٣٣١٣٣٥٥ x بدل طبیعة عمل

٠٠١١١٠ x بدل تفتیش

١٠٠١٠١ x بدل امتیاز

٠٠١١١٠ x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم

٣١٠٤٤٠ x بدل صیارف و تحصیل و بدل عجز للصیارف

-١،٥٣٤١٢٣٧٣١،٧٣٠١،٧٣٢٢ x بدل خطر

٢٠٠٢٢٠ x بدل قیادة

١١٠٢٢٠ x بدالت مھنیة وفنیة اخرى

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

(ملیون جنیھ)

- ٦٤ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

١٤٩٢٢٣٢٦٣٩٩٣٨٦١٢ x بدل اقامة بالجھات النائیة

٣٩٠٠٣٩٣١٨ x بدل سودان

٢٠٠٢٢٠ x بدل اغتراب

١٨٠٢٣٤١٣٤٧ x بدل سكن فى الداخل و الخارج

١٠٠١١٠ x بدل استقبال و ضیافة

١٠٠١١٠ x بدل مراسلة

٢٢٣١٠١٤٢٤٦٢٢٧٢٠ x بدل أغذیة

٢٠٠٢٢٠ x بدل مالبس

 x بدل انتقال نقدى ثابت ونظیر عدم 
تخصیص سیارات ركوب حكومیة

٢٠١٠١٢٩٣

-٥٤١٠٢،١٨١٢،٧٢٢٢،٧٧٣٥١ x بدل جامعة

-٩١٠٠٩١١٢٧٣٥ x بدل یخص العالقات الثقافیة والتعاون الخارجى

٠٠٠١١٠ x بدل تفرغ فنانین تشكیلین

٥١٨٣،٦٥١٠٤،١٦٨٤،١١٥٥٤ x بدل معلم ( تدریس )

-١،٣٤٠٩،٧٨١٠١١،١٢٢١١،١٣٩١٧ x بدل اعتماد (معلمین)

٣،٢٦٦٢٤٨٣،٣١٥٢،٥٠٧٨٠٩ x بدالت مختلفة أخرى

x١٤٠٢،٠٨١٤١٣٢،٦٣٤٢،٥٨٧٤٧ بدل مھن طبیة

٥،٢٦٠٩،٦٣٠٣٧٤١٥،٢٦٥١٤،٥٣٦٧٢٩* مزايا نقدية

٤٣٧٦١٠١٢٨١٢٧٢ x عالوة اجتماعــیة 

-٣٥٧٩٩١٢٣١٢٤١ x عالوة اجتماعیة اضافیة

١٣٠٤٣١ x تكالیف تعویض العامالت بما یعادل ٢٥% من المرتب الشھرى

٤،٠٢٦٣،٨١٧٣١٦٨،١٦٠٧،٣٠١٨٥٩ x العالوة الخاصة

-١٢٤٢١٥٢٢٣٦١٣٦٤٣ x المنحة الشھریة

١١١٧١٩١٩٠ x مزایا نقدیة أخرى

٢٤٣٠٠٢٤٣٢٣٨٥ x عالوة الحد األدنى

-٧٨٧٥،٤٣٩٠٦،٢٢٦٦،٣٦٠١٣٤ x عالوة األعباء الوظیفیة للمعلمین

٤،١٤٨٢٤٨٦٧٢٥،٠٦٧٣،٨٩٧١،١٧٠* المزايــا العينيــة

x١،٧٣٢٢٤٢٢١٧٢،١٩٠١،٧٥٦٤٣٥ أغذیة للعاملین

x١،٠٧٢٥٢٧١،١٠٤٨١٩٢٨٥ مالبس للعاملین

x١،٢٢٠٠٤١٩١،٦٣٨١،١٣٨٥٠٠ عالج طبى للعاملین

-x٩٧١٩١٠٧١٥٧٥٠ خدمات اجتماعیة وریاضیة للعاملین

x٢٨٠٠٢٨٢٨٠  اخـــرى 

البیــــــــــان

(ملیون جنیھ)

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

- ٦٥ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٧،١١٧١٣،١١٣٢،٦٥٩٢٢،٨٩٠٢٢،٠٣٧٨٥٢  = المزايا التأمينية

٥،٨٢٢١١،٧٨٩٢،٢٩٨١٩،٩٠٩١٩،١٤٠٧٦٩* حصة الحكومة فى صندوق التأمين االجتماعى للحكومة

x٥،٥٤٨١١،١٠٠٢،١٦٢١٨،٨١١١٨،٠٠٦٨٠٥ التأمین ضد الشیخوخة والعجز والوفاة

-x٢٤٧٤٧٥٩٣٨١٥٨٨٦٧١ حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافأت

x تكالیف مساھمة الحكومة فى التأمین على  
العامالت فى اجازة لرعایة أطفالھن

٢٧٢١٣٤٣٢٨٤٢٤٨٣٥

١،٢٩٤١،٣٢٥٣٦٢٢،٩٨١٢،٨٩٧٨٤* مزايا تأمينية أخرى

x٨٥٢٤٨٣٢٠٤١،٥٤٠١،٤٨٧٥٢ التأمین ضد المرض

x٤٤٢٨٤١١٥٧١،٤٤١١،٤١٠٣١ التأمین ضد اصابة العمل

٢٥،٢١٢٨٥٨١٣٢٦،٠٨٣١٩،٥٩٨٦،٤٨٥= االجوراالجمالية واالحتياطيات العامة

١٦،٧٣٠٨٥٨١٣١٧،٦٠١١٦،٠٩٨١،٥٠٣* االجور االجمالية

x١٦،٦٢٣٩٨٠١٦،٧٢٢١٥،٣٢٠١،٤٠١ أجور اجمالیــة مدرجة بموازنات الجھات

x١٠٧٧٥٩١٣٨٧٩٧٧٧١٠٢ اعتمادات االجور للحسابات والصنادیق الخاصة 

٨،٤٨٢٠٠٨،٤٨٢٣،٥٠٠٤،٩٨٢* المتطلبات اإلضافية لالجور

x٨،٤٨٢٠٠٨،٤٨٢٣،٥٠٠٤،٩٨٢  احتیاطیات عامة لالجور 

(١-٢)
البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

- ٦٦ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٢٩،٨٩٤١٠،٦٠١١١،٠٧٠٥١،٥٦٥٤٢،٣٠٢٩،٢٦٣ـ شراء الســـلع والخـدمات

١٣،٧٩٤٤،٨٠٢٤،٨٦٩٢٣،٤٦٤١٧،٨٥٤٥،٦١١   =  الســـلع

٨،١٥٥٢،٠٨٨٣،٥٩٨١٣،٨٤٢٨،٧٢٧٥،١١٤* المواد الخام

x٤،٠٢٣٧١١١،٧٣٠٦،٤٦٤٤،٢٠٠٢،٢٦٤ االدویة

x٢،٧٣٤١،١٢٨٥٤٩٤،٤١٢٢،٤٨٣١،٩٢٩ االغذیة

x١،٣٩٨٢٤٩١،٣١٩٢،٩٦٦٢،٠٤٥٩٢١ مواد خام أخرى

١،٢٥٤١٧٩١٧٦١،٦٠٨١،٤١٧١٩٢* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل

x٥٩٨١٢٤١٢٦٨٤٨٦٩٩١٥٠ مواد بترولیة وغاز

x٥٦٢٧٢٠١٠٢٩٢١٠ مواد تزییت و تشحیم

x٥٩٩٢٨٣١٦٥٨٦٢٥٣٢ كھرباء

٩١٤٣٥١١٨٥١٥٩٢٦* وقود وزيوت لسيارات الركوب

x٧٩٣٤٣٩١٥٢١٣٠٢٢ مواد بترولیة وغاز

x١٢٩١١٣٢٢٩٣ مواد تزییت و تشحیم

٧٩٣١٠٧٣٩٦١،٢٩٦١،٠٨٧٢٠٨* قطع غيار ومهمات

x٥١٨٧٣١٣١٧٢٢٦٢٤٩٨ قطع غیار و مواد للصیانة

x٢٧٤٣٤٢٦٥٥٧٣٤٦٣١١٠ مواد و مھمات متنوعة

٣١٤٨٨٠* مواد تعبئة وتغليف

x٣١٤٨٨٠ مواد مستھلكة

١٣١١٧٣١١٢٤١٦٣٧٤٤٢* ادوات كتابية وكتب

x٦١٣٨٥٢١٥١١٣٦١٦ ادوات كتابیة ومكتبیة 

-x١٤١٢٥٤٠٤١١ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات

x٥١٩٨٣٢٢٩٣ كراسات ودفاتر

x٥٢١١٥٢٧١٩٤١٦٩٢٥ مطبوعات اخرى

٢،٤٥٣٢،١٩٣٣٤٧٤،٩٩٣٤،٨٣١١٦١* مياه وانارة

x٥٨٥١٦٩٧٤٨٢٧٧٧٢٥٥ میــاه 

x١،٨٦٨٢،٠٢٤٢٧٣٤،١٦٥٤،٠٥٩١٠٦ انــارة

(١-٢) الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة
جدول (٣-ب) :  االستخدامات (الباب الثانى:شراء السلع واخلدمات)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٦٧ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
-٩١٤١٧١٣٣١،٠٦٤١،١٩٩١٣٥* مستلزمات سلعية متنوعة

x٧٣٠١٥٨٨٨٧١ مستلزمات تعلیمیة ومعینات سمعیة و بصریة

x١٠١٣٣٠ مستلزمات تنظیم الحدائق 

x٤١٣٩٧٢ مستلزمات تصویر 

x١٠٠١١٠ مستلزمات موسیقى 

x٤٠١٥٥٠ مستلزمات العاب ریاضیة 

-x٨٣٢١٥١١٢٩٥٨١،٠٩٦١٣٨ مستلزمات سلعیة متنوعة

٠٠٥٣٥٣٥٠٣*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع

x٠٠٥٣٥٣٥٠٣ محلیة

٩،٩٨٢٣،١٣٧٦،١٤٢١٩،٢٦١١٦،٣٩٥٢،٨٦٥    =  الخدمــات

٢،٩٢٢٧٥١٣،٢٢٦٦،٨٩٩٦،٠٧٨٨٢١* نفقات الصيانة

x٣٠٧١٦١٨٤٥٠٨٥٠٥٢ صیانة و تطھیر لوسائل الرى و الصرف

x١،٠٣١٣٨٢٥٢٤١،٩٣٧١،٣٨٧٥٥٠ صیانة و ترمیم مبانى انشاءات و اعمال صغیرة المبانى

x٧٤٣٤٢٩١٣٨١٣٦١ صیانة مرافق و شبكات

-x٩٠١١٣١،٨٤١٢،٠٤٤٢،٤٢٧٣٨٣ صیانة طرق و جسور و كبارى

x١،١٤١١١٢٣٨١١،٦٣٥١،٠٦٢٥٧٣ صیانة اآلت و معدات

x٢٢٢٧٦٢٢٢٥٢٠٤٣٢٨٧ صیانة وسائل نقل واتصاالت

x١١٧١٣٣٠٢٨٢ صیانة اثاث و معدات مكتبیة ومكاتب

-x٣٠٨١٥٥٣٦٨١٥ صیانة الحاسبات واالجھزة االلكترونیة

x١٦٣١٧٣٥٣٠٥ اخرى

٦٨١٠٩٤٩١،٠٢٨٧٢٢٣٠٦* نشر واعالن ودعاية واستقبال

x٢٨٧٢٠٥٤٥٠٤ نفقات نشر واعالن 

x٦٠٩١٦٩٢٢٦٢٣٢٩٩ نفقات دعایة  

x١٠٠٦١٦١٤١ نفقات الحفالت و االستقباالت  
x٢١٠٥٢٦٢٤٢ نفقات الزیارات الدولیة واالشتراك فى المؤتمرات الدولیة  

x١٠١١١٠ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلیة  

x٣٤٣٩٩٠ نفقات الشئون والعالقات العامة  

x٠٠٠٠٠٠ اخرى

٢،٠٩٤٢٨١٠٧٢،٢٢٩١،٦٤٣٥٨٦* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف

x٢،٠٧٠٢٦٩١٢،١٨٨١،٦٠١٥٨٦ نفقات طبع

x٨٢٦١٦١٦٠ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوریات

x٦٠٢٨٩٠ شراء حقوق المؤلفین

x١٠٠١١٠ نفقات تشجیع التألیف والمؤلفین

x٩٠٧١٦١٦٠ اصداركتب ومجالت ونشرات وثقافیة وعلمیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

- ٦٨ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
١،٢٤١١،٨٣٤٣٢٨٣،٤٠٤٣،٢٥٩١٤٥* نقل وانتقاالت عامة 

x٦٠٠٦٦٠ نقل مھمات بالسكة الحدید

x٤٩١٢٢٠٨١٧٨٢ انتقاالت عامة للعاملین و غیر العاملین بالسكك الحدیدیة

x١٣٨١٤٥٧٤٣٥٧٣٤٠١٨ نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر بالداخل

x١٦٤٠٤٠٢٠٣١٣٠٧٣ نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر بالخارج

-x٦٠٠٦٩٢ تكالیف نقل وانتقاالت وبدل انتقال للمعارین بالخارج

x٢٨٣١٥١٠٣٠٨٣٠٠٨ بدل انتقال للسفر بالداخل

x٥١٠٢٢٧٣٦٣١٠ بدل انتقال للسفر بالخارج

x٥٣٩١،٦٦٢١٦٣٢،٣٦٣٢،٣٢٧٣٦ المقابل النقدى للعاملین بالمناطق النائیة

x٧٠٠٧٧٠ اخرى

-٤٤٣١٠٠٤٨٥٩١٦٠٩١٨* البريد واإلتصاالت

-x٤٥٦١٩١١٤١٤٠٢٥ برید

-x٣٥٧٢٩١٩٤٠٥٤٠٦١ تلیفون

x٢٠١٣٢١ اشتراك تیكر

x١٠٠١١٠ تلكس و فاكس

x٣٨٩١٩٦٦٥٨٨  شبكة االنترنت

x٠١٠٢٢٠ اخرى

٢٢٨٤٧٤٣٢٧٠٦٤٨٩٢١٧* ايجـــار

x١٤٣٢٣٣٨٥٥٥٠٣٤٥٢٠٦ ایجار أراضـى ومبــانى ومخازن وجراجات  وغیرھا

x١٠٢٢٢٤٢٤٠ ایجاراآلت احصائیة وحاسبات

x١٧٠٣٢٠١٩١ ایجاراآلت وماكینات ومعدات

-x١١٠٣١٤١٨٣ ایجارخیام وكراسى

x٥٥٢٤١٩٩٨٨٤١٤ ایجاروسائل نقل

٨٠١٨٢٦٢٥١* نفقات اقامة المعارض  والمؤتمرات

x٦٠١٦٢٢٢٢٠ فى الداخل

x٢٠٣٤٤٠  فى الخارج

٦٦٠٥٠١١٥٨٥٣٠* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون الخارجى

x٣٨٠٣٥٧٢٥٣٢٠ تكالیف تبادل البعثات والوفود مع الحكومات االجنبیة وتنفیذ المعاھدات الثقافیة

x٢٧٠١٥٤٢٣٢١١ تكالیف المكاتب و المراكز الثقافیة و مكاتب البعثات

x١٠٠١١٠ أخرى

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

(١-٢)

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
البیــــــــــان

- ٦٩ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٥٩٣٣٦٨٦٦٥١٦٠٥٠٥* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين

x٥٢٤٠٥٨٥٨١٨٣٤٩٨ خدمات ابحاث وتجارب

x٧٠٣١١٨٣٧٧٧ تكالیف البرامج التدریبیة

٢،٣١٨٣٦٤٩١٥٣،٥٩٧٣،٣٢٥٧٥١* نفقات خدمية متنوعة 

x٤٩٤٣٣٨٧٦٨٤٩٨ نفقات تأمین و عمولة

x٢٢٢٧٣٠٣٠٠ نفقات األعیاد و المواسم

x٢٠٢١٩١١٢٣١٢٢٤٨ نفقات تنفیذ األحكام القضائیة

x٠٠٢٢٢٠ نفقات رسوم القید بنقابة المحامین

x٠٠١١١٠ نفقات لجان تحكیم

-x١٨٠١٧٣٥٤٠٥ نفقات تشغیل لدى الغیر و مقاولى الباطن

x٤٦٠٣٤٨٤٣٥ نفقات سریة وذات طبیعة خاصة

x٦٣٦٧٨٢٦٧٩٨٢٨٥٧١٢٤ اخرى متنوعة

x٨٣٣٤٢٠١٣٨١٣٤٤ نفقات خدمات الصرف الصحي

x٩٧١٠١٤٤٦٦٤٤٥٦٨٧٦ نفقات النظافة

x٦٣١٢٦١٠٩٢٩٧٢٥٥٤٢ نفقات األمن والحراسة

x١،١٠٢٠٠١،١٠٢١،١٠٢٠ نفقات مقابل الخدمات االعالمیة

٦،١١٨٢،٦٦٣٦٠٨،٨٤١٨،٠٥٣٧٨٧= شراء السلع والخدمات االجمالية واالحتياطيات العامة

٤٩٣٢،٦٦٣٦٠٣،٢١٦٣،١٤١٧٤* شراء السلع والخدمات  االجمالية

x٣٦٨٣٢٨٠٦٩٦٦٨٤١١ شراء سلع وخدمات اجمالیــة مدرجة بموازنات الجھات

x١٢٥٢،٣٣٤٦٠٢،٥٢٠٢،٤٥٧٦٣ اعتمادات شراء السلع والخدمات للحسابات والصنادیق الخاصة  

٥،٦٢٥٠٠٥،٦٢٥٤،٩١٢٧١٣* المتطلبات االضافية لشراء السلع والخدمات

x٥،٦٢٥٠٠٥،٦٢٥٤،٩١٢٧١٣  احتیاطیات عامة لشراء السلع والخدمات

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
(ملیون جنیھ)

اإلدارة 
المحلیة

الجھاز 
االدارى

الھیئات البیــــــــــان
(١-٢)الخدمیة

- ٧٠ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٣٨٠،٤٢٢١٩٠٣٧٤٣٨٠،٩٨٦٢٩٢،٥٢٠٨٨،٤٦٦ـ الفـــــــــوائد
٢٥،٥٠٥٠٤٦٢٥،٥٥١٧،٦٥٩١٧،٨٩٢  =  فوائد خارجية 

٢٥،٥٠٥٠٤٦٢٥،٥٥١٧،٦٥٩١٧،٨٩٢* فوائد خارجية( لغير المقيمين )

x٢٥،٢٥٤٠٠٢٥،٢٥٤٧،٥٦٩١٧،٦٨٥ فوائد الدین العام الخارجى

x٢٥٠٠٤٦٢٩٦٩٠٢٠٧ فوائد خارجیة تسددھا الجھات

٣٥٤،٩١٧٤٣٢٨٣٥٥،٢٤٩٢٨٤،٦٦٠٧٠،٥٩٠  =  فوائد محلية (المقيمين) 

٣١٢،٧٨٢٠٠٣١٢،٧٨٢٢٥٥،٩٢٩٥٦،٨٥٤* بخالف وحدات الحكومة العامة

-x٥٢،٣٥٣٠٠٥٢،٣٥٣٦٨،٠٦٦١٥،٧١٣ فوائد سندات البنك المركزى

x١،٧٥٦٠٠١،٧٥٦٤٧٣١،٢٨٣ فوائد السندات الدوالریة بالعجز فى مركز العمالت األجنبیة

x١٢٧،٩٠٠٠٠١٢٧،٩٠٠٧١،٣٨٤٥٦،٥١٦ فوائد األذون على الخزانة العامة

x١٢١،٢٦٠٠٠١٢١،٢٦٠٩٨،١٤٢٢٣،١١٨ فوائد سندات الخزانة المصریة

-x٦،٤٦٣٠٠٦،٤٦٣١٤،٣٠٠٧،٨٣٨ فوائد التغطیة المؤقتة للرصید المدین

x١٦٠٠٠١٦٠١٦٠٠ فوائد سندات العجز االكتوارى لصندوقى التأمینات

x٩٠٠٠٩٠٩٠٠ فوائد الـ ٥% سندات حكومیة 

-x١،٨٢٢٠٠١،٨٢٢٣،٠٧٨١،٢٥٦ فوائد السندات المتوقع إصدارھا لصالح صندوقى التأمین 

-x٠٠٠٠٤١٤١ فوائد أرصدة االموال المساندة

x٩٧٩٠٠٩٧٩١٩٥٧٨٣ لجھات اخرى

٤٢،١٣٤٤٣٢٨٤٢،٤٦٧٢٨،٧٣١١٣،٧٣٦ *  لوحدات الحكومة العامة

x٢٩،٠٩١٠٠٢٩،٠٩١٢٤،٦٤٤٤،٤٤٧  فوائد قروض تمویل االستثمارات

x٥٤٢٤٣٢٨٨٧٤٤٢٣٤٥١ للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض الخارجیة والمعاد اقراضھا من الخزانة )

x١٢،٥٠١٠١١٢،٥٠٢٣،٦٦٤٨،٨٣٨ لجھات اخرى (شاملة المحلیات)

-٠١٨٦٠١٨٦٢٠١١٥= الفوائد االجمالية واالحتياطيات العامة

-٠١٨٦٠١٨٦٢٠١١٥* الفوائد االجمالية

-x٠١٨٦٠١٨٦٢٠١١٥ اعتمادات الفوائد للحسابات والصنادیق الخاصة 

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

(ملیون جنیھ)

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة
 جدول (٣-ج) :  االستخدامات (الباب الثالث : الفوائد)

٢٠١٧/٢٠١٦ -  ٢٠١٦/٢٠١٥

- ٧١ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى
(١)(٢)

٣٢٧،٢٣٠٤٧٩٥،٠١٨٣٣٢،٧٢٧٢٠٦،٤٢٤١٢٦،٣٠٣ـ الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة
٢١٩،٨١١٠٢،٩٢٧٢٢٢،٧٣٨١٢٨،٥٣٣٩٤،٢٠٥  =  الدعم 

٢١٨،٣١١٠٢،٩٢٧٢٢١،٢٣٨١٢٥،٥٣٣٩٥،٧٠٥* لمؤسسات غير مالية

x٦٣،٠٩٥٠٠٦٣،٠٩٥٤١،١١٥٢١،٩٨٠ دعم السلع التموینیة

x١١٠،١٤٨٠٠١١٠،١٤٨٣٥،٠٤٣٧٥،١٠٥ دعم المواد البترولیة

x٠٠٢،٦٠٠٢،٦٠٠٢،٦٠٠٠ دعم تنشیط الصـــادرات

-x١،٠٥٠٠١٥١،٠٦٥٥،١٨٠٤،١١٥ دعم المزارعین

x٣٠،٠٠٠٠٠٣٠،٠٠٠٢٧،٣٧٩٢،٦٢١ دعم الكھرباء

x١،٧٦١٠٠١،٧٦١١،٦٤٢١١٩ دعم نقل الركاب

x٤،٤٢٨٠٠٤،٤٢٨٤،٢٩٣١٣٥ التأمین الصحى واالدویة

x١،٤٠٠٠٠١،٤٠٠١،٤٠٠٠ دعم االنتاج الصناعى

x٢٠٠٠٠٢٠٠٢٠٠٠ دعم تنمیة الصعید

-x٦،٢٢٩٠٣١٢٦،٥٤١٦،٦٨٣١٤١ أخـــــــرى

-١،٥٠٠٠٠١،٥٠٠٣،٠٠٠١،٥٠٠* لمؤسسات مالية

x٥٠٠٠٠٥٠٠٥٠٠٠ دعم فائدة القروض المیسرة
-x٠٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠ دعم اسكان محدودى الدخل

x١،٠٠٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠٠ أخــــــــرى
٢،٩٥٥٢٥٢١،٦٧٧٤،٨٨٤٤،٠٥٧٨٢٧  =  المنح

١٠٩٠١٤٠٢٤٩٢٢٩٢٠* المنح للحكومات االجنبية

x١٠٩٠١٤٠٢٤٩٢٢٩٢٠ جارى

٢،٨٤٦٢٥٢١،٥٣٧٤،٦٣٥٣،٨٢٨٨٠٧* منح لجهات الحكومة العامة

x٢،٨٤٦٢٤٥١،٥٣٧٤،٦٢٨٣،٨٢٢٨٠٥ جارى

x٠٧٠٧٥٢ رأسمالى

٨٢،٤٩٩١٢١٣٧٤٨٢،٩٩٤٦٨،٠٦٢١٤،٩٣٢  =  مزايا اجتماعية

١٥،٤٠١٠١١٥،٤٠٢١١،٣٤٧٤،٠٥٥* مزايا لألمان اإلجتماعى

x١٥،٢٥٠٠٠١٥،٢٥٠١١،٢٠٠٤،٠٥٠ معاش الضمان االجتماعى
x٧٠٠٠٧٠٧٠٠ معاش الطفل

x٨١٠١٨٢٧٧٥ أخرى

٦٢،٥٠٠٠٠٦٢،٥٠٠٥٢،٤٨٥١٠،٠١٥* مساعدات إجتماعية

x٦٢،٥٠٠٠٠٦٢،٥٠٠٥٢،٤٨٥١٠،٠١٥ مساھمات فى صنادیق المعاشات

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة

(١-٢)
البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول (٣-د) :  االستخدامات (الباب الرابع : الدعم واملنح واملزايا االجتماعية)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٧٢ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٤،٥٥٨٢٠٣٢٨٤،٩٠٦٤،٠١٤٨٩٢* نفقات خدمية لغير العاملين

x٤،٠٢٨٠٩٤،٠٣٧٣،١٤٨٨٨٩  نفقات عالج مواطنى جمھوریة مصر العربیة 

-x٨٦١٥٥١٧٠٢٢١٥١  نفقات نشاط ریاضى واجتماعى لغیر العاملین 

x١٨٠٤٤٦٢٤٠٢٢  نفقات خدمات صحیة لغیر العاملین 

x٤٨٩١٣٨٥٥٨٧٥٣٧٥١  مكافأت لغیر العاملین عن خدمات مؤداة

-x١٥٠٣٥٥٠٦٨١٧  جوائز وأوسمة

-٤٠١٠١٤٥١٨٦٢١٦٣٠* مزايا اجتماعية  للعاملين

x٣٧٩٥١٩١٥١١٤٧٤ نفقات دفن

-x٣٦٢٦٣٥٦٩٣٤ أخرى

٢١،٩٦٥١٠٦٤٠٢٢،١١١٥،٧٧٢١٦،٣٣٩= الدعم والمنح االجمالية واالحتياطيات العامة

٣٤٠١٠٦٤٠٤٨٦٤٦٩١٧* الدعم والمنح االجمالية

x٢٧١٠٠٢٧١٢٦٠١١ الدعم والمنح االجمالیــة المدرجة بموازنات الجھات

x٧٠١٠٦٤٠٢١٥٢٠٩٦ اعتمادات الدعم والمنح للحسابات والصنادیق الخاصة  

٢١،٦٢٥٠٠٢١،٦٢٥٥،٣٠٣١٦،٣٢٢* المتطلبات االضافية للدعم والمنح

x٢١،٦٢٥٠٠٢١،٦٢٥٥،٣٠٣١٦،٣٢٢ احتیاطیات عامة للدعم والمنح

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

(١-٢)

- ٧٣ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٦١،٦٥٨١،٠٢٦٣،٠٨٢٦٥،٧٦٥٥٨،١٠٠٧،٦٦٥ـ المصروفات األخرى

٣،٣٧٦٩٤٣٣،٠٨٢٧،٤٠٠٥،٩٢٣١،٤٧٧=   جارية 

٩٢٣٢٢٠١٤٣١٢١٢٢* ضرائب ورسوم

-١٦٠٢١٨٢١٣ x الضرائب الجمركیة

٦٣١٦١٨٠٥٦٢٤ x ضریبة القیمة المضافة

٦١١١١٢٩٢٨١ x رسوم تراخیص السیارات

٠٣٠٤٤٠ x رسوم فحص العینات

٠١٠١١٠ x ضرائب عقاریة

٦٠٥١٢١٢٠ x أخرى

٨٠٢٠٩٨١١٤٠٧٤٠٤* اشــتراكات 

x٠٠١١١٠  فى ھیئات محلیة

x٨٠٢٠٨٨١٠٤٠٦٤٠٤  فى ھیئات دولیة

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة
جدول (٣-هـ) :  االستخدامات (الباب اخلامس : املصروفات االخرى)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٧٤ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٢،٤٨٢٩١٢٣،٠٥٢٦،٤٤٦٥،٣٩٥١،٠٥١* متنوعة

-x٦٠٩٦٥٣٥٧٠٩٩٤٤٢٣٤ تعویضات وغرامات

x٠٠١١١٠ نفقات راسمالیة متنوعة

x٠٠٥٣٧٥٣٧١٠٨٤٢٩ فائض مرحل

x١،٨٧٤٨٤٦٢،٤٧٩٥،١٩٩٤،٣٤٢٨٥٨ تحویالت جاریة وتخصیصیة أخرى

٥٨،٢٨٢٨٢٠٥٨،٣٦٤٥٢،١٧٧٦،١٨٧= المصروفات االخرى االجمالية واالحتياطيات العامة

٥٥،٤٤٢٨٢٠٥٥،٥٢٤٥٠،٤٤١٥،٠٨٣* المصروفات االخرى االجمالية

x٥١،٥٤٩٠٠٥١،٥٤٩٤٦،٨٥٠٤،٦٩٩ ق.م

x٣،٨٩٣١٠٣،٨٩٤٣،٥٣٧٣٥٧ مصروفات أخرى إجمالیة مدرجة بموازنات الجھات

x٠٨١٠٨٢٥٤٢٧ اعتمادات مصروفات أخرى للحسابات والصنادیق الخاصة

٢،٨٤٠٠٠٢،٨٤٠١،٧٣٦١،١٠٤* المتطلبات االضافية للمصروفات االخرى

x٢،٨٤٠٠٠٢،٨٤٠١،٧٣٦١،١٠٤  احتیاطیات عامة للمصروفات االخرى

(١-٢)
البیــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

(ملیون جنیھ)

- ٧٥ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)
-٧٨،٣١٥٧،٨٤٢٤٩،٢٧٤١٣٥،٤٣١١٤٦،٧١٠١١،٢٧٩ـ شراء األصول غیر المالیة (األستثمارات)

-٧٢،٥٧٦٧،٧٠٦٤٥،٣٧٣١٢٥،٦٥٥١٣٨،٣٦٠١٢،٧٠٥  = األصول الثابتة
-٧٢،٤٢١٧،٧٠٦٤٥،١٤٧١٢٥،٢٧٤١٣٧،٥٣٩١٢،٢٦٥* استثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية)

-x٣٣،٦٣٣٠٢٧٩٣٣،٩١٢٦١،٣٩١٢٧،٤٧٩ مبانى سكنیة

x٧،٦١٧١،٢٢٨١٢،١٨٥٢١،٠٣١١٩،٤٧٢١،٥٥٨ مبانى غیر سكنیة

x٢١،١٧٥٣،٧٧١٢٢،٠٣٧٤٦،٩٨٣٣٩،١٧٤٧،٨٠٩ تشییدات

-x٣١٢٣٦١،١٠١١،٤٤٩١،٧٠٩٢٦١ وسائل نقل 

x٤٠٠٠١٣٤١٣٢٦٢١٥١ وسائل انتقال 

x٧،٦٢٦٢،٠٠٤٨،٠٨٩١٧،٧١٨١٢،٢٥٥٥،٤٦٣ اآلت ومعدات

x٥٤٢١٨١٣٥٤٠٧٣٣٠٧٧ عدد وادوات

x١،٥٧٦٤٥٠١،٢٩٨٣،٣٢٤٢،٨٨٩٤٣٥ تجھیزات

-x٢٨٠٩٣٧٥٦١٩ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)
-١٥٤٠٢٢٧٣٨١٨٢١٤٤٠* نفقات دورة تشغيل أولى

x١٠٠١١١ مبانى سكنیة

-x٩٠١٢٤١٣٣٢١٠٧٧ مبانى غیر سكنیة

-x٣٠٠١٣٠٣٣٣ تشییدات

-x١٠٨٠٨٤١٩٢٢٨٩٩٧ اآلت ومعدات

x٣٠٠٣٠٣ عدد وادوات

-x٢٠٠٢٢٨٨٢٨٦ تجھیزات

x١٠١٨٢٠٠٢٠ ثروة حیوانیة ومائیة (أصول زراعیة)
٥٦٧١٣٦١،١٢٥١،٨٢٨١،٨١٠١٨  =  األصول غير المنتجة

٥٦٧١٣٦١،١٢٥١،٨٢٨١،٨١٠١٨* اصول طبيعية

x٥٦٥١٣٦١،٠٥٢١،٧٥٣١،٦٧٣٨٠ شراء أراضى

-x٠٠٧٢٧٢١٣٧٦٥ تمھید وأستصالح أراضى

x٢٠١٣٠٣ أصول طبیعیة أخرى
٣،١٧٢٠٢،٧٧٦٥،٩٤٨٤،٥٤٠١،٤٠٨  =  اصول غير مالية اخرى

٣،١٧٢٠٢،٧٧٦٥،٩٤٨٤،٥٤٠١،٤٠٨* متنوعة

x١٥٠١٠٢٥١٣١٢  فوائد سابقة على بدء التشغیل

x١،٠٣٤٠٠١،٠٣٤٦٤٨٣٨٦  البعثات
x٢،١١٢٠٩٧٥٣،٠٨٧٢،٦٥٥٤٣٣  ابحاث ودراسات للمشروعات االستثماریة

x٠٠١،٧٨٦١،٧٨٦٧٣٢١،٠٥٥  دفعات مقدمة

-x١١٠٤١٥٤٩٣٤٧٨  االجور للمشروعات االستثماریة
٢،٠٠٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٠   = شراء االصول غير المالية االجمالية واالحتياطيات العامة

٢،٠٠٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٠ * شراء األصول غير المالية اإلجمالية 

x٢،٠٠٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠٠ احتیاطیات عامة لشراء األصول غیر المالیة

(١-٢) البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة

(ملیون جنیھ)

جدول (٣-و) :  االستخدامات (الباب السادس : شراء االصول غري املالية)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٧٦ -



التغیر موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

-١٦،١٤٩٠٤١٨١٦،٥٦٧٢٥،٠٧٩٨،٥١٢ـ حیازة االصول المالیة المحلیة واالجنبیة

-٩،٤٢٧٠٤١٨٩،٨٤٥٢٢،٧٣٤١٢،٨٨٩  =  حيازة االصول المالية المحلية

٢٢٥٠٢١٨٤٤٣٣٣٥١٠٨* االقراض

x٢٢٥٠٢١٨٤٤٣٣٣٥١٠٨ لجھات أخرى

-٨،٩٥٢٠٢٠٠٩،١٥٢٢٢،١٤٩١٢،٩٩٧* مساهمات وحقوق ملكية

-x٦،٢٩٠٠٠٦،٢٩٠١٢،٨٢٠٦،٥٣٠ فى ھیئات اقتصادیة 

x٢،٦٠٥٠٠٢،٦٠٥٢،٥٧٧٢٨ فى شركات قابضة

-x٥٧٠٠٥٧٢،٩٧٢٢،٩١٥ فى شركات قطاع عام

-x٠٠٢٠٠٢٠٠٣،٧٨٠٣،٥٨٠ فى جھات أخرى

٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠٠* مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة

x٢٥٠٠٠٢٥٠٢٥٠٠ مساھمة الخزانة فى صندوق تمویل الھیكلة

٢،٥٩٥٠٠٢،٥٩٥١،١٤٥١،٤٥٠  =  حيازة االصول المالية االجنبية

٢،٥٩٥٠٠٢،٥٩٥١،١٤٥١،٤٥٠* مساهمات وحقوق ملكية

x٢،٥٩٥٠٠٢،٥٩٥١،١٤٥١،٤٥٠ فى جھات أخرى

٤،١٢٧٠٠٤،١٢٧١،٢٠٠٢،٩٢٧= حيازة االصول المالية االجمالية واالحتياطيات العامة

٤،١٢٧٠٠٤،١٢٧١،٢٠٠٢،٩٢٧* المتطلبات االضافية لحيازة االصول المالية

x٤،١٢٧٠٠٤،١٢٧١،٢٠٠٢،٩٢٧ احتیاطیات عامة لحیازة االصول المالیة 

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة اإلدارة 

المحلیة

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة
جدول (٣-ز) :  االستخدامات (احليازة من االصول املالية)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٧٧ -



التغیر موازنة 

٢٠١٧/٢٠١٦االجمالى

(١)(٢)

٢٦٣،٤٣٠٢٨٥١،٦٧٦٢٦٥،٣٩١٢٥٦،٢٨٨٩،١٠٣ـ  سداد القروض المحلیة واالجنبیة

٢٣٠،٦٩٢٤٢١،١١٩٢٣١،٨٥٤٢١٤،٥٣٣١٧،٣٢١  =  سداد القروض واستهالك األوراق المالية المحلية

-١٧٧،٩٣٦٠٠١٧٧،٩٣٦١٧٩،١٤٥١،٢٠٩*  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

-١٧٧،٩٣٦٠٠١٧٧،٩٣٦١٧٩،١٤٥١،٢٠٩       x  سندات على الخزانة العامة

٥٢،٧٥٦٤٢١،١١٩٥٣،٩١٨٣٥،٣٨٨١٨،٥٣٠* سداد القروض

x١،٩٥٩٤٢١،١٠٦٣،١٠٧١،٤٠٣١،٧٠٣  قروض خارجیة معاد اقراضھا عن طریق الخزانة

x٥٠،٧٩٧٠١٣٥٠،٨١١٣٣،٩٨٤١٦،٨٢٧  لمصادر أخرى

-٣٢،٧٣٨٠٥٥٧٣٣،٢٩٤٤١،٥٢١٨،٢٢٧  =  سداد القروض واستهالك األوراق المالية األجنبية

-٣٢،٧٣٨٠٥٥٧٣٣،٢٩٤٤١،٥٢١٨،٢٢٧* سداد القروض االجنبية

-x٣٢،٤٠١٠٠٣٢،٤٠١٤١،٠٤٥٨،٦٤٣ أقساط الدین العام الخارجى

x٣٣٦٠٥٥٧٨٩٣٤٧٧٤١٦ أقساط خارجیة تسددھا الجھات

٠٢٤٣٠٢٤٣٢٣٤٩   = سداد القروض اإلجمالية واالحتياطيات العامة

٠٢٤٣٠٢٤٣٢٣٤٩ * سداد القروض اإلجمالية 

x٠٢٤٣٠٢٤٣٢٣٤٩ سداد قروض للحسابات والصنادیق الخاصة

(ملیون جنیھ)

البیــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

الجھاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
(١-٢)الخدمیة

ملحق (٢): التصنيف االدارى للموازنة العامة
جدول (٣-ح) :  االستخدامات (سداد القروض)

٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٧/٢٠١٦

- ٧٨ -



 

 

 امللحق الثالث
 عرض ألهم مكونات 
 الوظيفى لتصنيفا

 

- ٧٩ -



- ٨٠ -



 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 فالتصني 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 مجال البحوث  •

 .الدفاع
 

 .وزارة الدفاع -
 . الحربىاإلنتاجوزارة  -
صندوق تمويـل المتـاحف      -

 .يةالعسكر

النظام العام  ٣

وشئـــون 

 السالمة العامة

 .خدمات الشرطة والسجون •
 . الحريقضدالحماية  •
 .المحاكم •
 السجون •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

النظام العام وشئون السالمة    

 .العامة 

 .وزارة الداخلية  -
 .وزارة العدل -
 .مصلحة السجون -
 .المحكمة الدستورية -
 .هيئة قضايا الدولة -
 .لمصريةدار اإلفتاء ا -
ـــدوق تطــوير نظــام  - صن

 .األحوال المدنية
صندوق أبنية  الهيئة العامة ل   -

 والـــشهر دور المحـــاكم
 .العقاري

 

 أهم مكونات
 الوظيفي التصنيف

- ٨١ -



 
              

 فالتصني مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــصادية إدارة • الشئون االقتصادية ٤ ــشئون االقت  ال

 وشئون العمالـة    والتجارية

 .العامة
 واإلنتـاج  والـري الزراعة   •

 . والصيدالحيواني
 .الوقود والطاقة •
 .والصناعةالتعدين  •
 .لالنق •
 .االتصاالت •
 .السياحة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .الشئون االقتصادية
 

 .وزارة الصناعة ومصالحها -
 .ديوان عام وزارة االستثمار -
 دمـغ المـصوغات   مصلحة   -

 .والموازين
 .مديريات التموين بالمحافظات -
الهيئة العامة للرقابة علـى      -

 .الصادرات والواردات
وزارة القـــوى العاملــــة   -

ــو ــديريات الق ــة وم ى العامل
 .بالمحافظات

ــة  - وزارة الزراعــــــ
ــة   ــديريات الزراعـ ومـ

 .بالمحافظات
  المــوارد المائيــة وزارة -

 .لرىاو
هيئـة الخــدمات البيطريــة   -

ومديريات الطـب البيطـرى     
 .بالمحافظات

 .الكهرباء وزارة  -
 .وزارة البترول -
وزارة النقـــــــــل  -

ومديريات الطـرق والنقـل     
 .بالمحافظات

 .والكباريهيئة الطرق  -
ة المــصرية العامــة الهيئــ -

 .لسالمة المالحة البحرية
 .لألنفاقالهيئة العامة  -
ــصاالت  - وزارة االتـــــ

 .والمعلومات
 .وزارة السياحة -

- ٨٢ -



 
              

 فالتصني مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــاف النإدارة • حماية البيئة ٥ ــصريفها ي ات وت

 .ومعالجتها
ــصريف • ــاهت ــصرف  مي  ال

 .الصحى
 .معالجة التلوث •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .حماية البيئة

ة  النظافــة بالقــاهرتــىهيئ -

 .والجيزة
 . شئون البيئةجهاز -
ــاة  - الجهــاز التنظيمــي لمي

الشرب والصرف الـصحي    

 .وحماية المستهلك

سكان اإل ٦

والمرافق 

 المجتمعية

 .اإلسكانتنمية  •
 .إدارة شئون اإلسكان •
 .التنمية المجتمعية •
 . المياهإمدادات •
 . الشوارعإنارة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 . والمرافقاإلسكان

 والمرافــق ناإلســكاوزارة  -

ــديريات  ــكانومـ  اإلسـ

 .بالمحافظات
 .الجهاز المركزى للتعمير -
ــيط  - ــة للتخط ــة العام الهيئ

 .العمرانى
صندوق تطـوير المنـاطق      -

 .العشوائية
الهيئة القومية لمياه الشرب     -

 .والصرف الصحى
الجهاز التنفيذى لمشروعات    -

ــصرف  ــشرب وال ــاه ال مي

 . الصحى
 

ــشفيات  • الصحة ٧ ــدمات المستـ خـ
 .ةيوالعيادات الخارج

ــشفيات  • ــدمات المستـ خـ
 .المتخصصة

وزارة الــــــــصحة  -
ومديريات الشئون الـصحية    

 .بالمحافظات
 .المستشفيات العامة -

- ٨٣ -



 
              

 فالتصني مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

ــز • ــدمات المراك ــةخ   الطبي
 .ومراكز االمومة

 .خدمات الصحة العامة •
البحوث والتطوير فى مجـال      •

 .الشئون الصحية

 .المستشفيات الجامعية -
 .الطبية المتخصصةالمراكز  -
الهيئة العامة للمستـشفيات     -

 . التعليميةوالمعاهد
ــةال - ــةهيئ ــة ل  القومي لرقاب

 .والبحوث الدوائية
 . العيونأمراضمعهد بحوث  -
 وعـالج   صندوق مكافحـة   -

 . والتعاطياإلدمان
 هيئة االسعاف المصرية -

الشباب والثقافة  ٨
 والشئون الدينية

والترفيهية الخدمات الشبابية    •
 .يةوالرياض

 .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 الثقهيئة  -
 .الستعالماتل  العامةهيئةال -
 .اإلسكندريةمكتبة  -
الهيئــة المــصرية العامــة  -

 .للكتاب
 .دار الكتب والوثائق -
 . للصحافةاألعلىالمجلس  -
مـديريات  ال و األوقافوزارة   -

 .اإلقليمية
 .نشر الدعوة اإلسالمية -
 . الشريفاألزهر -
 
 

- ٨٤ -



 
              

 فالتصني مسلسل
 ةـات الرئيسيـم اجلهـأه اتــــم املكونــــأه الوظيفي

التعليم قبل الجـامعى بكافـة       • التعليم ٩

 .مراحله
 .ليم العالىالتع •
 .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 -
المركـز القـومي للبحــوث    -

 .التربوية
 .مي لالمتحاناتالمركز القو -
 األميـة الهيئة العامة لمحو     -

 .وتعليم الكبار
ــة   - ــة لألبني ــة العام الهيئ

 .التعليمية
 .صندوق تطوير التعليم -

الحماية  ١٠

 االجتماعية

المساندة االجتماعيـة فـى      •

 .حاالت العجز والشيخوخة
 .الضمان االجتماعى •
 .معاش الطفل •
 .معالجة البطالة •
 .الحماية االجتماعية •
 .الدعم •
 .اشاتالمع •

 وزارة التضامن االجتماعى -
 شئون االجتماعية مديريات ال  -

 .بالمحافظات
 .التأمينات -
المجلس القـومى للطفولـة      -

 .واألمومة
المركــز القــومى للبحــوث  -

 .االجتماعية والجنائية
قسم الدعم وخفض تكـاليف      -

 .المعيشة
 

- ٨٥ -



- ٨٦ -



 

 

 امللحق الرابع
 املصروفات  

 الوظيفى للتصنيفًوفقا 
 

- ٨٧ -



- ٨٨ -



  

  
  

  البيــــــــــان
  رقم
  اجلدول

  رقم
  الصفحة

  ٩٣  أ-٢   :تطور املصروفات مقارنة بالسنوات السابقة

  ٩٥  ١/أ-٢  قطاع الخدمات العامة

  ٩٦  ٢/أ-٢  ة العامالسالمةقطاع النظام العام وشئون 

  ٩٧  ٣/أ-٢  قتصاديةإلقطاع الشئون ا

  ٩٨  ٤/أ-٢  قطاع حماية البيئة

  ٩٩  ٥/أ-٢  كان والمرافق المجتمعيةقطاع اإلس

  ١٠٠  ٦/أ-٢  قطاع الصحة

  ١٠١  ٧/أ-٢  قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

  ١٠٢  ٨/أ-٢  قطاع التعليم

  ١٠٣  ٩/أ-٢  جتماعيةإلقطاع الحماية ا

  ١٠٤   ب-٢  : للمصروفاتالوظيفي التصنيف

  ١٠٥  ١/ ب-٢  قطاع الخدمات العامة

  ١٠٦  ٢/ ب-٢  السالمة العامةقطاع النظام العام وشئون 

  ١٠٧  ٣/ ب-٢  قتصاديةإلع الشئون ااقط

  ١٠٨  ٤/ ب-٢  قطاع حماية البيئة

  ١٠٩  ٥/ ب-٢  سكان والمرافق المجتمعيةإلقطاع ا

  ١١٠  ٦/ ب-٢  قطاع الصحة

  ١١١  ٧/ ب-٢  قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

  ١١٢  ٨/ ب-٢  قطاع التعليم

  ١١٣  ٩/ ب-٢  جتماعيةإلاقطـاع الحماية 
  

  جداول امللحق الرابع
 

- ٨٩ -



- ٩٠ -



  
  
  
  

  رقم     البيــــــــــان  
  الشكل

  رقم 
  الصفحة

  ٩٤  أ   الوظيفىبالتصنيف املصروفات توزيع

  ٩٥  ب  ةتطور قطاع الخدمات العام

  ٩٦  ج  السالمة العامةقطاع النظام العام وشئون تطور 

  ٩٧  د  قطاع الشئون اإلقتصاديةتطور 

  ٩٨  هـ  قطاع حماية البيئةتطور 

  ٩٩  و  قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعيةتطور 

  ١٠٠  ز  ةتطور قطاع الصح

  ١٠١  ح  قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينيةتطور 

  ١٠٢  ط  مالتعليقطاع تطور 

  ١٠٣  ك  جتماعيةإلقطاع الحماية اتطور 

  

  أشكال امللحق الرابع
 

- ٩١ -



 

- ٩٢ -



٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ 

١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤٨١٧،٨٤٧٧٣٣،٣٥٠٧٠١،٥١٤ـ اإلجمالى العام

٤٩٣،٥٤٦٣٨٠،٤٩٩٢٩٣،٥٦٠٢٣٨،١٣٥٢١٨،٨٢٧

( ٣٠% )( ٣٠% )( ٢٣% )( ٩% )( ١٣% )

٥٥،٠١٩٥٠،٨١٨٥١،٣٦٩٤٦،٠٨٧٤٠،٧١٤

( ٨% )( ١% )-( ١١% )( ١٣% )( ١٧% )

٥٣،٦٥٩٤٣،٥٨١٤٤،٦٦٨٣٩،٩٥٢٣٢،٩٧٦

( ٢٣% )( ٢% )-( ١٢% )( ٢١% )( ٤% )

١،٩٧١١،٩٣٩٢،١٤٧٢،٠٧٨١،٥٥٢

( ٢% )( ١٠% )-( ٣% )( ٣٤% )( ١٢% )

٥٦،٨٩٧٧٨،٧٠١٢١،٦٢٨٢٠،٤٣٥١٧،٣٦٣

( ٢٨% )-( ٢٦٤% )( ٦% )( ١٨% )( ٢% )

٥٤،٩٢٣٤٨،٩٤٤٤٣،٨٧٩٣٧،٢٢٤٣٠،٧٥٩

( ١٢% )( ١٢% )( ١٨% )( ٢١% )( ١٠% )

٣١،٠٠٢٣١،٨٤٨٣٠،٦٥٧٢٧،٩٨٥٢٤،١١٠

( ٣% )-( ٤% )( ١٠% )( ١٦% )( ١٠% )

١٠٦،٥٧٥١٠٣،٩٦٢٩٧،٣٣٦٩٢،٢٨٥٨٤،٠٦٧

( ٣% )( ٧% )( ٥% )( ١٠% )( ١٤% )
٣٠٠،٥٨٠١٨٧،٣٦٧١٨٧،٢٠٨١٨٧،٤٠٥٢١٨،٧٨٩

( ٦٠% )( ٠% )( ٠% )( ١٤% )-( ٢٠% )
٥١،٨٥٨٤٧،١٣٥٤٥،٣٩٥٤١،٧٦٤٣٢،٣٥٧

( ١٠% )( ٤% )( ٩% )( ٢٩% )( ٢% )

  اإلسكان والمرافق المجتمعیة

  الحمایة اإلجتماعیة

  الصحــــــة

(  ) یمثل معدل التغیر المئوى عن السنة المالیة أو الفترة السابقة

  الخدمات العامة

 باقى القطاعات الوظیفیة

  النظام العام وشئون السالمة العامة

  التعلیــم

  الشئون االقتصادیة

  الشباب والثقافة والشئون الدینیھ 

  حمایة البیئة

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

( باملليون جنيه ) 
الفعلیات البيــــــــــان

مشروع 
موازنة 

٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢ - أ) 
تطور املصروفات مقارنة بالسنوات السابقة

- ٩٣ -



* یمثل حصة كل قطاع من إجمالى تقدیرات مشروع موازنة السنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٧

شكل (أ) توزيع املصروفات بالتقسيم الوظيفى  
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

  الشباب والثقافة 
والشئون الدینیھ 

%٣

  اإلسكان والمرافق 
المجتمعیة

%٥

  الصحــــــة
%٥

  حمایة البیئة
%٠٫٢

  النظام العام وشئون 
السالمة العامة

%٥

باقى القطاعات 
الوظیفیة

%٧

  التعلیــم
%٩

  الحمایة اإلجتماعیة
%٢٦

  الخدمات العامة
%٤٢

- ٩٤ -



٤٩٣،٥٤٦٣٨٠،٤٩٩٢٩٣،٥٦٠٢٣٨،١٣٥٢١٨،٨٢٧ـ اإلجمالى العام

٣٧،١٨٥٣٠،٣٧٥٢٤،٥٥٩٢٢،٧٤١٢١،٩٨٠األجور وتعویضات العاملین

٢٢،١٥٤١٥،٧٥٨٨،٠٥٣٧،٣٤٩٦،٧٣١شراء السلع والخدمات

٣٧٨،٩٥٩٢٩٢،٠١٣٢٤٣،٣٧٤١٩٢،٨٠٤١٧٢،٩٧٤الفوائد

٢٢،٩٣١١٠،٤٦٧١،٨٩٤١،٧٨٢١،٧١٤الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٨،٥٥٣٦،٣٣٤٤،٩٦٦٤،٤٧١٣،٦٣٢المصروفات األخرى

٢٣،٧٦٤٢٥،٥٥٢١٠،٧١٤٨،٩٨٨١١،٧٩٦شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

(باملليون جنيه)

٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

شكل ( ب ) تطور قطاع اخلدمات العامة
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

٤٩٣٫٥

٢١٨٫٨ ٢٣٨٫١
٢٩٣٫٦

٣٨٠٫٥

٠
٨٠

١٦٠
٢٤٠
٣٢٠
٤٠٠
٤٨٠
٥٦٠

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/١) 
قطاع اخلدمات العامة

- ٩٥ -



٥٥،٠١٩٥٠،٨١٨٥١،٣٦٩٤٦،٠٨٧٤٠،٧١٤ـ اإلجمالى العام

٤٥،٢٠٠٤١،٨٣٤٤١،٥٦٧٣٦،٦٦٥٣٢،٤٦١األجور وتعویضات العاملین

٣،٥٤٤٣،٠٦٢٣،٥٥٠٢،٦٦٧٢،٣٤١شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠الفوائد

٨٩٢٦٣٦٧٠٦٧٤٨٤٤٧الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٠٠٦٨٧٩١،١٢٢١،٢٠٦٢،٠٥٦المصروفات األخرى

٤،٣٧٧٤،٤٠٧٤،٤٢٤٤،٨٠١٣،٤٠٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( ج ) تطور قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

٥٥٫٠

٤٠٫٧

٤٦٫١

٥١٫٤ ٥٠٫٨

٣٠
٣٤
٣٨
٤٢
٤٦
٥٠
٥٤
٥٨

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/٢) 
قطــاع النظام العام وشئون السالمة العامة

- ٩٦ -



٥٣،٦٥٩٤٣،٥٨١٤٤،٦٦٨٣٩،٩٥٢٣٢،٩٧٦ـ اإلجمالى العام

١٥،٦٧٧١٥،٢٩٤١٤،٠٤٨١٣،٨٨٩١٢،٤٩٨األجور وتعویضات العاملین

٥،٢٥٠٥،٢٨٨٤،٣٨٩٣،٧٠٣٣،٢٩٤شراء السلع والخدمات

٤٧٣٢٤٦١٦٠١٢٣١١٥الفوائد

٣،٦٨٧٣،٥٥٩٥،٩٨٤٥،٢٢٣٥،٢٠٥الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٢،٠٥٨١،٨١٩١،٣١٣١،٦٤٠١،٤٢٧المصروفات األخرى

٢٦،٥١٤١٧،٣٧٥١٨،٧٧٤١٥،٣٧٤١٠،٤٣٧شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

شكل ( د ) تطور قطاع الشئون االقتصادية
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

٥٣٫٧

٣٣٫٠

٤٠٫٠
٤٤٫٧

٤٣٫٦

٢٤
٢٨
٣٢
٣٦
٤٠
٤٤
٤٨
٥٢
٥٦
٦٠

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة  ٢٠١٧/٢٠١٦ مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢ - أ/٣) 
قطــاع الشئون االقتصادية

- ٩٧ -



١،٩٧١١،٩٣٩٢،١٤٧٢،٠٧٨١،٥٥٢ـ اإلجمالى العام

٨٢٢٨١٣٨٦٩٨٢٤٧٢٣األجور وتعویضات العاملین

٤٩٤٤٩١٧٩٤٩٠٤٥٥٩شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠الفوائد

٩٨٩٣٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٥١٢٨١٠١٧١١المصروفات األخرى

٥٩٥٥٩٩٤٦٥٣٣٠٢٥٦شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

شكل ( هـ ) تطور قطاع محاية البيئة
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

١٫٩
٢٫١٢٫١

١٫٦

٢٫٠

٠

١

٢

٣

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة  ٢٠١٧/٢٠١٦ مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢- أ/٤) 
قطــاع محاية البيئة

- ٩٨ -



٥٦،٨٩٧٧٨،٧٠١٢١،٦٢٨٢٠،٤٣٥١٧،٣٦٣ـ اإلجمالى العام

١،٠٣٥٩٠٨٨٤١٨٣٣٨١٩األجور وتعویضات العاملین

٤٥٩٣٩٦٣٧٤٢٧٧٢٥٩شراء السلع والخدمات

١،٣٠٧١٨٤٥٤٣٩١٤الفوائد

١٩٥١،٠٠٤٦٥٧١٥١١١٧الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٥٥٢٤٤٣٨٣٥٢٥المصروفات األخرى

٥٣،٨٤٦٧٥،٩٦٥١٩،٦٦٤١٩،١٠٠١٦،١٢٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

(باملليون جنيه)

شكل ( و ) تطور قطاع االسكان واملرافق اتمعية
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

٧٨٫٧

٢١٫٦٢٠٫٤
١٧٫٤

٥٦٫٩

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢-أ/٥) 
قطــاع االسكان واملرافق اتمعية

- ٩٩ -



٥٤،٩٢٣٤٨،٩٤٤٤٣،٨٧٩٣٧،٢٢٤٣٠،٧٥٩ـ اإلجمالى العام

٢٩،٣٩٩٢٨،٥٦٩٢٦،٧٤٥٢٢،٦٢٩١٨،٥٠٩األجور وتعویضات العاملین

١٠،٠١٤٨،٧٦٥٨،٤٦٦٧،٥٠٨٦،٢٢٤شراء السلع والخدمات

٤٠٢٦١٤١٤١٩الفوائد

٤،١٩٥٣،٢٩٩٣،٨٠١٢،٦٣٣٢،٢٤٩الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٩٩٢٧٠٢٥٢١٤٨٤٣٩٤المصروفات األخرى

١٠،٢٨٣٧،٥٨٣٤،٣٣٢٣،٩٥٦٣،٣٦٤شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى
جدول رقم (٢- أ/٦) 
قطــــاع الصحــــة

شكل ( ز ) تطور قطاع الصحــــة
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

٥٤٫٩

٣٠٫٨
٣٧٫٢ ٤٣٫٩

٤٨٫٩

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة  ٢٠١٧/٢٠١٦ مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

- ١٠٠ -



٣١،٠٠٢٣١،٨٤٨٣٠،٦٥٧٢٧،٩٨٥٢٤،١١٠ـ اإلجمالى العام

٢٣،٨٣٧٢٣،٣٠٢٢١،٢٩٥١٩،٧٨٧١٧،٧٤٥األجور وتعویضات العاملین

١،٩٨٣١،٦١٦٣،٢٦٢٢،٨٠٢٢،٥٤٨شراء السلع والخدمات

٥٣٠٣٠الفوائد

٢،٣٩٧٢،٣٠٦٢،٤٤٣٢،٣٨٠١،٨٢٢الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٤٨٧٤٦٦٩٦١٠٤١٥٤المصروفات األخرى

٢،٢٩٣٤،١٥٥٣،٥٦١٢،٩٠٩١،٨٤١شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

شكل ( ح ) تطور قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

٣١٫٨٣٠٫٧
٢٨٫٠

٢٤٫١
٣١٫٠

٨

١٨

٢٨

٣٨

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة  ٢٠١٧/٢٠١٦ مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢- أ/٧) 
قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

- ١٠١ -



١٠٦،٥٧٥١٠٣،٩٦٢٩٧،٣٣٦٩٢،٢٨٥٨٤،٠٦٧ـ اإلجمالى العام

٨٤،١٨٣٨٥،٣٥١٨١،٧٩٣٧٩،١١٣٧١،٩٨٤األجور وتعویضات العاملین

٧،٤٥٢٦،٦٩٩٦،٥٦٦٥،٨٧٢٥،٠٨٥شراء السلع والخدمات

٧٠٣٠٢٤٢٤٢٧الفوائد

٢٥١٢٢٦٤٦٠٣٦٧٢٤٤الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٠٠٢٧٥٨١،٣٥٨٨٢٢١،٤٩٢المصروفات األخرى

١٣،٦١٧١٠،٨٩٨٧،١٣٥٦،٠٨٧٥،٢٣٥شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفعلیات
٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى
جدول رقم (٢- أ/٨) 
قطـــــاع التعليـــــم

شكل ( ط ) تطور قطاع التعليـــــم
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

١٠٤٫٠٩٧٫٣٩٢٫٣
٨٤٫١

١٠٦٫٦

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة  ٢٠١٧/٢٠١٦ مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

- ١٠٢ -



٣٠٠،٥٨٠١٨٧،٣٦٧١٨٧،٢٠٨١٨٧،٤٠٥٢١٨،٧٨٩ـ اإلجمالى العام

٢،٠٤٤٢،١٤٠١،٨٨٤١،٨٧١١،٧٦٤األجور وتعویضات العاملین

١٤١١٥٢١٣٨١٢٥١٤٢شراء السلع والخدمات

١٣١١٨٩١١الفوائد

٢٩٨،١٧٣١٨٤،٩٢٠١٨٥،٠٧٠١٨٥،٢٨٣٢١٦،٧٧٨الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٨٩١٣٩١٧المصروفات األخرى

٨٣١٢٨٩٤١١٦٨٧شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البیــــــــــان
٢٠١٨/٢٠١٧

موازنة 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفعلیات

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٦/٢٠١٥

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

شكل ( ك ) تطور قطاع احلماية االجتماعية
٢٠١٨/٢٠١٧ -  ٢٠١٤/٢٠١٣

٣٠٠٫٦

٢١٨٫٨

١٨٧٫٤

١٨٧٫٢ ١٨٧٫٤

١٠٠

١٤٠

١٨٠

٢٢٠

٢٦٠

٣٠٠

٣٤٠

فعلى  ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى  ٢٠١٥/٢٠١٤ فعلى  ٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة  ٢٠١٧/٢٠١٦ مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٧

ملیار جنیھ

جدول رقم (٢-أ /٩) 
قطـــاع احلماية االجتماعية

- ١٠٣ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

٩٨١،٤٩٠١٢٥،٨٨٠٩٨،٦٦٠١،٢٠٦،٠٣٠٩٧٤،٧٩٤٢٣١،٢٣٦ـ اإلجمالى العام

٤٦٩،٥٠٩٢٠،٥١١٣،٥٢٦٤٩٣،٥٤٦٣٨٠،٤٩٩١١٣،٠٤٧  خدمات عامة

٥٣،٨١٢٠١،٢٠٧٥٥،٠١٩٥٠،٨١٨٤،٢٠١  النظام العام وشئون السالمة العامة

١٤،٥٩٢٦،٩٤٧٣٢،١٢٠٥٣،٦٥٩٤٣،٥٨١١٠،٠٧٨  الشئون االقتصادیة

٥٩٢٠١،٣٧٩١،٩٧١١،٩٣٩٣٢  حمایة البیئة

-٤٢،٨٧٣٥٢٨١٣،٤٩٦٥٦،٨٩٧٧٨،٧٠١٢١،٨٠٤  اإلسكان والمرافق المجتمعیة

١٧،٣٥٠٢٣،١٣١١٤،٤٤٢٥٤،٩٢٣٤٨،٩٤٤٥،٩٧٩  الصحــــــة

-٢٣،٣٤٥٢،١٩٨٥،٤٥٩٣١،٠٠٢٣١،٨٤٨٨٤٦  الشباب والثقافة والشئون الدینیة 

٩،١١٩٧٠،٥١٣٢٦،٩٤٣١٠٦،٥٧٥١٠٣،٩٦٢٢،٦١٣  التعلیــم

٢٩٨،٤٤٠٢،٠٥٢٨٨٣٠٠،٥٨٠١٨٧،٣٦٧١١٣،٢١٣  الحمایة اإلجتماعیة

٥١،٨٥٨٠٠٥١،٨٥٨٤٧،١٣٥٤،٧٢٣باقى القطاعات الوظیفیة

البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

التغیر

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى
جدول رقم (٢ - ب) 

التوزيع اإلدارى للمصروفات

- ١٠٤ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

٤٦٩،٥٠٩٢٠،٥١١٣،٥٢٦٤٩٣،٥٤٦٣٨٠،٤٩٩١١٣،٠٤٧ـ اإلجمالى العام

٢٧،٧٩٢٩،١٧٤٢١٩٣٧،١٨٥٣٠،٣٧٥٦،٨١٠األجور وتعویضات العاملین

١٧،٤٢٤٤،٢٦٩٤٦١٢٢،١٥٤١٥،٧٥٨٦،٣٩٦شراء السلع والخدمات

٣٧٨،٧٦٨١٩١٠٣٧٨،٩٥٩٢٩٢،٠١٣٨٦،٩٤٦الفـــــــوائد

٢٢،٥٩٦١٤٠١٩٥٢٢،٩٣١١٠،٤٦٧١٢،٤٦٤الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٧،٤٤٨٦٦٨٤٣٧٨،٥٥٣٦،٣٣٤٢،٢١٩المصروفات األخرى

-١٥،٤٨١٦،٠٦٩٢،٢١٤٢٣،٧٦٤٢٥،٥٥٢١،٧٨٨شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢ - ب/١) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطاع اخلدمات العامة

- ١٠٥ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

٥٣،٨١٢٠١،٢٠٧٥٥،٠١٩٥٠،٨١٨٤،٢٠١ـ اإلجمالى العام

٤٥،١٢٣٠٧٧٤٥،٢٠٠٤١،٨٣٤٣،٣٦٦األجور وتعویضات العاملین

٣،٢٦٢٠٢٨٢٣،٥٤٤٣،٠٦٢٤٨٢شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠٠الفـــــــوائد

٨٥٢٠٤٠٨٩٢٦٣٦٢٥٦الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٧٢٥٠٢٨١١،٠٠٦٨٧٩١٢٧المصروفات األخرى

-٣،٨٥٠٠٥٢٧٤،٣٧٧٤،٤٠٧٣٠شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢ - ب/٢) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع النظام العام وشئون السالمة 

العامة

- ١٠٦ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

١٤،٥٩٢٦،٩٤٧٣٢،١٢٠٥٣،٦٥٩٤٣،٥٨١١٠،٠٧٨ـ اإلجمالى العام

٤،٣٨٩٦،٥٥٣٤،٧٣٥١٥،٦٧٧١٥،٢٩٤٣٨٣األجور وتعویضات العاملین

-١،٢١١٣١٧٣،٧٢٢٥،٢٥٠٥،٢٨٨٣٨شراء السلع والخدمات

٢٨١٠١٩٢٤٧٣٢٤٦٢٢٧الفـــــــوائد

٧٣١٣٣،٦٠١٣،٦٨٧٣،٥٥٩١٢٨الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

١،٣٧١١٧٦٧٠٢،٠٥٨١،٨١٩٢٣٩المصروفات األخرى

٧،٢٦٧٤٧١٩،٢٠٠٢٦،٥١٤١٧،٣٧٥٩،١٣٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢ - ب/٣) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع الشئون االقتصادية

- ١٠٧ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

٥٩٢٠١،٣٧٩١،٩٧١١،٩٣٩٣٢ـ اإلجمالى العام

١٣٢٠٦٩٠٨٢٢٨١٣٩األجور وتعویضات العاملین

٢١٠٤٧٣٤٩٤٤٩١٣شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠٠الفـــــــوائد

٧٠٢٩٨١الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٢١٠٣٠٥١٢٨٢٣المصروفات األخرى

-٤١١٠١٨٤٥٩٥٥٩٩٤شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢ - ب/٤) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع محاية البيئة

- ١٠٨ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

-٤٢،٨٧٣٥٢٨١٣،٤٩٦٥٦،٨٩٧٧٨،٧٠١٢١،٨٠٤ـ اإلجمالى العام

٣٨٨٥٠٣١٤٤١،٠٣٥٩٠٨١٢٧األجور وتعویضات العاملین

٣٩٦٢٤٣٩٤٥٩٣٩٦٦٣شراء السلع والخدمات

١،١٥٥٠١٥٢١،٣٠٧١٨٤١،١٢٣الفـــــــوائد

-٣١١٩١١٩٥١،٠٠٤٨٠٩الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-٤٧٠٨٥٥٢٤٤١٨٩المصروفات األخرى

-٤٠،٨٨٤٠١٢،٩٦٢٥٣،٨٤٦٧٥،٩٦٥٢٢،١١٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢ - ب/٥) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع االسكان واملرافق اتمعية

- ١٠٩ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

١٧،٣٥٠٢٣،١٣١١٤،٤٤٢٥٤،٩٢٣٤٨،٩٤٤٥،٩٧٩ـ اإلجمالى العام

٢،٥٦٩٢٠،١٠٥٦،٧٢٥٢٩،٣٩٩٢٨،٥٦٩٨٣٠األجور وتعویضات العاملین

٣،٦٣٥٢،٧٥٢٣،٦٢٧١٠،٠١٤٨،٧٦٥١،٢٤٩شراء السلع والخدمات

٣٣٠٧٤٠٢٦١٤الفـــــــوائد

٤،١٦١٢٢١٢٤،١٩٥٣،٢٩٩٨٩٦الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٤٠٦٢٥٢٣٣٤٩٩٢٧٠٢٢٩٠المصروفات األخرى

٦،٥٤٦٠٣،٧٣٧١٠،٢٨٣٧،٥٨٣٢،٧٠٠شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

التغیر البیــان

جدول رقم (٢ - ب/٦) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــــاع الصحــــة

- ١١٠ -



موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

-٢٣،٣٤٥٢،١٩٨٥،٤٥٩٣١،٠٠٢٣١،٨٤٨٨٤٦ـ اإلجمالى العام

١٩،٥٧٣١،٩٧١٢،٢٩٣٢٣،٨٣٧٢٣،٣٠٢٥٣٥األجور وتعویضات العاملین

١،٦١٠٥٦٣١٧١،٩٨٣١،٦١٦٣٦٧شراء السلع والخدمات

٠٠٥٥٣٢الفـــــــوائد

١،٤١٨١٣١٨٤٨٢،٣٩٧٢،٣٠٦٩١الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٣٧٠٤٥٠٤٨٧٤٦٦٢١المصروفات األخرى

-٧٠٧٤٠١،٥٤٦٢،٢٩٣٤،١٥٥١،٨٦٢شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

( باملليون جنيه ) 

جدول رقم (٢ - ب/٧) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

- ١١١ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

٩،١١٩٧٠،٥١٣٢٦،٩٤٣١٠٦،٥٧٥١٠٣،٩٦٢٢،٦١٣ـ اإلجمالى العام

-٣،٦٥٢٦٥،٦٢١١٤،٩١٠٨٤،١٨٣٨٥،٣٥١١،١٦٨األجور وتعویضات العاملین

٢،١٨٨٣،١٢٢٢،١٤٢٧،٤٥٢٦،٦٩٩٧٥٣شراء السلع والخدمات

٥٢٠١٨٧٠٣٠٤٠الفـــــــوائد

٧٤٥٨١١٩٢٥١٢٢٦٢٥الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

٥٠٨٧٨٦٥١،٠٠٢٧٥٨٢٤٤المصروفات األخرى

٣،١٠٣١،٦٢٥٨،٨٨٩١٣،٦١٧١٠،٨٩٨٢،٧١٩شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

جدول رقم (٢ - ب/٨) 
التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطــاع التعليـم

- ١١٢ -



( باملليون جنيه ) 

موازنة

الجھاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلیة

الھیئات 
٢٠١٧/٢٠١٦اإلجمالىالخدمیة

٢٩٨،٤٤٠٢،٠٥٢٨٨٣٠٠،٥٨٠١٨٧،٣٦٧١١٣،٢١٣ـ اإلجمالى العام

-١٨٢١،٨١٢٥٠٢،٠٤٤٢،١٤٠٩٦األجور وتعویضات العاملین

-٧٣٦٢٦١٤١١٥٢١١شراء السلع والخدمات

١٣١٠٠١٣١١٨١١٣الفـــــــوائد

٢٩٨،٠٤٦١١٥١٢٢٩٨،١٧٣١٨٤،٩٢٠١١٣،٢٥٣الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

-٠١٧٨٩١المصروفات األخرى

-٨٦٢١٣٨٣١٢٨٤٥شراء األصول غیر المالیة (االستثمارات)

التغیر البیــان
مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 
جدول رقم (٢ - ب/٩) 

التوزيع اإلدارى للمصروفات - قطـــاع احلماية االجتماعية

- ١١٣ -






