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  حمتويات

  ىالتحليلـان البيـ

 عن

 العامة للدولة وازنةاملمشروع 

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ة ـة املاليـــلسنل

      
  رقم

  الصفحة

  ١  املقدمة 

  األول:اجلزء 

  

ــة  ــديرات األساســية اإلمجالي  ســتخدامات ومــواردإلالتق

   للدولةاملوازنة العامة  مشروع

  امة للدولةالع التوازنات الكلية بني استخدامات وموارد املوازنة  -أ

  للدولة استخدامات املوازنة العامة  - ب

   للدولة موارد املوازنة العامة  -ج

٣  

  

٥  

٨  

١١  

  ١٥  ة ملشروع املوازنة العامة للدولةاملالحق اإلحصائي  :الثانياجلزء 

املوازنـة  مشـروع واستخداماتوارد التوزيع التفصيلى مل  امللحق األول:

 
ً
  االقتصادى  للتصنيفالعامة للدولة وفقا

١٧  

املوازنـة  مشـروع وإستخداماتملوارد التوزيع التفصيلى   امللحق الثانى:

 
ً
  اإلدارى للتصنيفالعامة للدولة وفقا

٥١  

  ٨٧  الوظيفى  التصنيفعرض ألهم مكونات   امللحق الثالث:

   امللحق الرابع:
ً
  ٩٥  الوظيفى  للتصنيفاملصروفات وفقا



 اجلــداول
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  البيــــــــــان
  قمر

  الصفحة

  ٤  للدولة ـةاملوازنة العام وموارد ستخداماتإ

  ١٠  ومكوناتها العامة للدولة على أبواب املوازنة ستخداماتالاتوزيع 

  ١٤  توزيع املوارد على أبواب املوازنة ومكوناتهــا

  

  
  



 

 

  
 
 
 
 

 مقدمـــة
  - 

داد  ل إع الل مراح ة خ اركة المجتمعي ة والمش فافية المالي ر الش ل أط ر تفعي يعتب
ن خالل عرض  ك م ة، وذل ادئ اإلدارة المالي م مب وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أه
ادى  نيف اإلقتص اً للتص يلية وفق حة وتفص ورة واض ة بص ة للدول ة العام الموازن

ار ا ى إط وظيفى ف ذا التصنيف وال ا، وك ل منهم ة لك ة المنظم ة والدولي ايير القانوني لمع
انون اً لق د الصادر اإلدارى للموازنة العامة للدولة وفق ة الموح ة العام ) ٦رقم (ب المالي

 . ٢٠٢٢لسنة 

 ملا تقدم
ً
 :يتناول جزئني رئيسيني ، فإن البيان التحليلىوتبعا

 األول زءــاجل

 

:

 
ســـية اإلمجاليـــة للتقـــديرات األسا توضـــيحىعـــرض 

مشــروع املوازنــة يتضــمنها  الــىت وارداملــو لالســتخدامات
 ٢٠٢٢/٢٠٢٣العامة للدولة للسنة املالية 

 الثانى اجلزء
 

ملشروع املوازنة العامة  يتناول هذا اجلزء املالحق اإلحصائية:
 مالحق أساسية: أربعة وهي، للدولة

 امللحق األول

 

ع : رض التوزي يلويع وارد ول ىالتفص تخدامات إم س

روع  ةمش ة العام ة الموازن اً  للدول نيفوفق  للتص

  .ألوجه نشاط الدولة ىقتصادإلا

ع : امللحق الثانى رض التوزي يلويع واردل ىالتفص تخدامات م  واس

روع  ة مش ة العام ة الموازن اً للدول نيف وفق للتص

  .اإلدارى

 .الوظيفى التصنيفويعرض أهم مكونات : امللحق الثالث

   .الوظيفى التصنيفويعرض المصروفات حسب : بعامللحق الرا

  البيان التحليلى

 ملشروع املوازنة العامة للدولة

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة املالية 
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  التقديــرات األساسية اإلمجاليــــــة

 للدولة ةوازنة العامـامل مشروع وموارد الستخدامات

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣للسنة املالية 

  ــــــــــــ

غ ت ادات بل درةاإلعتم تخدام المق ةات الس ة الموازن و  العام   نح

ار  ٢،٠٧٠٫٩ نحو مصروفات البالغةالموزعة بين مليار جنيه  ٣،٠٦٦٫٣ ملي

راً  ٣٠٫٠ نحو جنيه ومتطلبات حيازة األصول المالية البالغة ه وأخي ار جني ملي

  .مليار جنيه ٩٦٥٫٥ نحو البالغة األجنبيةسداد القروض المحلية و

ة المستهدفة  ة للدول وارد العام در الم ذات الق ك بالضرورة وب ل ذل ويقاب

ةو وايرادات أخرىموزعة بين اإليرادات العامة من ضرائب ومنح    نحو البالغ

ة ١،٥١٧٫٩ ة البالغ ازة األصول المالي ه والمتحصالت من حي   نحو مليار جني

األذون والسندات إلمليار جنيه، ثم ا ٢٤٫٨ ة ب قتراض من خالل األوراق المالي

  .مليار جنيه ١،٥٢٣٫٦ بنحوالمقدر وغيرها 

ستخدامات إ) التقديرات األساسية إلمجاىل ١رقم ( التاىل ويوضح اجلدول

  :للدولة املوازنة العامة مشروع وموارد
   

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

  
  العامة للدولة ستخدامات وموارد الموازنةإالتوازنات الكلية بين. 
 
 العامة للدولةنة ستخدامات الموازإ. 
 
  العامة للدولةموارد الموازنة.   

 
  
  

  
 للبيانات املتقدمة

ً
  : يأتي، ميكن إيضاح ما وفقا

  
جنيه، مليار  ٣،٠٦٦٫٣ نحو والبالغة للدولة العامة االستخداماتأن  -١

من و تتض ار  ٢،٠٧٠٫٩ نح هملي لي جني ور ال مث ن أج روفات م مص

ة وخار د محلي ة، فوائ لعية وخدمي تلزمات س نح ومس م وم ة، دع جي

ة  ومصروفات متنوعة، ،اجتماعيةومزايا  ر مالي وشراء أصول غي

 .ستثمارات"إل"ا

ل الأى أن  روفات تمث ام  %٦٧٫٥مص م الع ن الحج اً م تقريب

  العامة للدولة. ستخدامات بمشروع الموازنةإلل
  

ة -٢ رادات العام ة أن اإلي ة للدول و والبالغ ار  ١،٥١٧٫٩ نح ه ملي جني

ى  ل ف رادات اإلتتمث رائب الي ة وض دخل والدمغ رائب ال ريبية (ض ض

ة المضافة نح  القيم ن الم رادات م ذلك اإلي ة) وك والضرائب الجمركي

ة  ةالخارجي ات والمحلي وائض الهيئ ن ف رى م رادات األخ ، اإلي

 .اإلقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من اإليرادات المختلفة

 :العامة للدولة ستخدامات وموارد املوازنةإكلية بني (أ) التوازنات ال

- ٥ -



 

رادات  -٣ درة اإلي أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل فى مق

لى تغطية جنيه عمليار  ١،٥١٧٫٩ نحو العامة المشار إليها والبالغة

ن  زء م ةج روفات البالغ و المص ار  ٢،٠٧٠٫٩ نح ه ملي أن  ىأجني

 ىوالباقمن حجم المصروفات  %٧٣٫٣تغطى نسبة  اإليرادات العامة

درها وة وق و أو الفج ه  ٥٥٣٫٠ نح ق علي ا يطل ل م ه تمث ار جني ملي

ز  دالعج بة ىالنق كل نس ا يش و م ة، وه ة العام ن  %٦٫١ للموازن م

 .جمالىإلالناتج المحلى ا

ب  -٤ تخداماتأن جان من االس و يتض ه  ٣٠٫٠ نح ار جني ا يملي ل م مث

ة  راضتدفعه الدولة لحيازة أصول مالي ي شكل إق ى  ف ومساهمات ف

 .االقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع األعمال العامالهيئات 

من  ه يتض وارد) فإن ب الم ر (جان ب اآلخ ى الجان ووعل  نح

ن مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من  ٢٤٫٨ ا لألصول م حيازته

ابق  روض الس اط الق هاأقس رف إقراض ن التص الت م ى  والمتحص ف

 .بعض األصول المالية للدولة

دره -٥ ة وق ول المالي ازة األص ين حي رق ب و اأن الف ار  ٣٠٫٠ نح ملي

دره ة وق ول المالي ازة األص ن حي الت م ين المتحص ه، وب و اجني  نح

ازة األ ٢٤٫٨ افى حي ه ص ق علي ا نطل ل م ه يمث ار جني ول ملي ص

ة،  ذالمالي غ ف ىوال ة ىيبل روع الموازن ة مش ة للدول و العام   نح

دالعجز  إلىمبلغ هذا ال بإضافةومن ثم فإنه  مليار جنيه، ٥٫٢  ىالنق

ار  ٥٥٣٫٠ نحو السابق اإلشارة إليه وقدره ه ملي ة جني لتصل الجمل

ىإ و ل ه  ٥٥٨٫٢ نح ق علي ا يطل و م ه وه ار جني ى املي ز الكل لعج

من  %٦٫١والذى يشكل ما نسبته  عامة للدولةال لموازنةبمشروع ا

 .جمالىإلالناتج المحلى ا
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ب  -٦ تخداماتأن جان من االس و يتض ه  ٩٦٥٫٥ نح ار جني ل يملي مث

ة  نة المالي الل الس دادها خ وب س روض المطل اط الق أقس

واء  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ة أو أس اً محلي ت قروض ةكان ذا أجنبي ى ه ، وف

روض  ى أن سداد الق ين اإلشارة إل ً ال يشكل عبالصدد يتع ا ً  ئ ا  حقيقي

ل  ل يمث ة ب ة الدوري على الموازنة حيث ال يرتبط بالمصروفات العام

ن  إهالكفى حقيقته  ة وانتقاصاً م ى الدول ام عل دين الع ن ال لجانب م

دخل إ  حتسابإضمن لتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض ال ي

ى ز الكل دى أو العج ز النق ى العج ائض األول ة بمشروع الموا والف زن

 العامة للدولة.

ة (أ -٧ وارد العام ب الم ذن جان ن ىوال ل م ى ك تمل عل رادات  يش اإلي

ة ة العام منو للدول ل) يتض ادر التموي اً مص و أيض   نح

ه  ١،٥٢٣٫٦ ار جني ل يملي راضإلامث ة قت دار األوراق المالي  وإص

 .بخالف االسهم
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غ  تخداماتتبل روع ب االس ةالمش ة موازن ة للدول نة المال العام ة لس لي

  .جنيهمليار  ٣،٠٦٦٫٣نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

  

  ستخدامات إىل ثالث مكونات أساسية وهى:إلوتقسم هذه ا

  

 صروفات:امل 

المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة  ىتتمثل فو

د  تلزمات وفوائ ور ومس ن أج ة م ة للدول ة العام ى الموازن ة ف ات الداخل الجه

ة روفات عام م ومص رى ودع افة أخ ى باإلض راء  إل ر األش ول غي ة الص مالي

  .ستثمارات"إل"ا

ة المصروفات وتُقدر هذه ة بمشروع الموازن ة العام ة  للدول للسنة المالي

ةجنيه مقارنة مليار  ٢،٠٧٠٫٩ نحو المعروض ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لسنة ا بموازن

ةالمالية  م  ١،٨٣٧٫٧ ة نحووالبالغ ٢٠٢١/٢٠٢٢ الحالي ن ث ه وم ار جني ملي

ار  ٢٣٣٫٢ نحو تبلغ المعروض فى تقديرات مشروع الموازنة الزيادةفإن  ملي

  .%١٢٫٧ قدره زيادةدل جنيه بمع

 :للدولة ستخدامات املوازنة العامة(ب) إ
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 حيازة األصول املالية: 

ى إلوتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات ا قتصادية والشركات ف

 .ختالالت التمويلية فى تلك الجهاتإلشكل قروض ومساهمات لمعالجة ا

دفوعات در م ازة  وتُق ذه الحي و به ه ٣٠٫٠نح ار جني روع  ملي ى مش ف

 .٢٠٢٢/٢٠٢٣ ة الماليةللسن للدولة الموازنة العامة

 
  القروض:سداد 

ة  روض المحلي الك الق اط وإه ى أقس ل ف ةوتتمث د  واألجنبي اً لمواعي وفق

 إلستحقاق المحددة لها.ا

اط وتُ  ذه األقس در ه ةبق ة العام روع الموازن ة مش ة للدول نة المالي  للس

ه  ٥٩٣٫٠مليار جنيه مقابل  ٩٦٥٫٥بنحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ة مليار جني بموازن

نة الماا ة لس ة الحالي ادة ٢٠٢١/٢٠٢٢لي دره بزي غ اق  مبل

 .%٦٢٫٨بنسبة زيادة قدرها  جنيـه مليار ٣٧٢٫٥

 
 شـروع املوازنـةمبسـتخدامات إلتوزيـع ا )٢رقـم ( التاىلويوضح اجلدول 

 ختلفة فى إطار املكونات السابقة.على أبوابه امل العامة للدولة
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موازنةمشروع موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

١- املصروفات  :

٤٠٠،٠٠٠٣٦١،٠٥٠٣١٨،٨٠٦٢٨٨،٧٧٣٢٦٦،٠٩١● االجور وتعويضات العاملين

١٢٥،٦٠٠١٠٣،٨٨٩٨١،٤٦٢٦٩،٨٧١٦٢،٣٦٥● شراء الســـلع والخدمــــات

٦٩٠،١٥٠٥٧٩،٥٨٢٥٦٥،٤٩٧٥٦٨،٤٢١٥٣٣،٠٤٥● الفوائــد 

٣٥٥،٩٩٣٣٢١،٣٠١٢٦٣،٨٨٦٢٢٩،٢١٤٢٨٧،٤٦١● الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١٢٢،٧٠٠١١٣،٧٨٧٩٩،٧٥١٨٦،٨٠٢٧٧،٥٦٥● المصروفات االخرى

٣٧٦،٤٢٩٣٥٨،١١٣٢٤٩،٣٧٢١٩١،٦٤٢١٤٣،٣٤٢● شراء االصول غير المالية (االستثمارات)

٢،٠٧٠،٨٧٢١،٨٣٧،٧٢٣١،٥٧٨،٧٧٤١،٤٣٤،٧٢٣١،٣٦٩،٨٧٠مجلة (١)

حيازة األصول املالية احمللية واألجنبية :  -٢

٢٩،٩٥٤٣٠،٢٩٢٢٦،٩٧١٢١،٠٩٢١٨،٥٦٦● اإلقراض والمساهمات وحقوق الملكية

٢٩،٩٥٤٣٠،٢٩٢٢٦،٩٧١٢١،٠٩٢١٨،٥٦٦مجلة (٢)

٣- سداد القروض :

٩٦٥،٤٨٨٥٩٣،٠٠٠٥٣٤،٧٠٦٤٥٥،٥٣٣٢٤٢،٦٣١● سداد القروض المحلية واألجنبية

٣،٠٦٦،٣١٤٢،٤٦١،٠١٥٢،١٤٠،٤٥١١،٩١١،٣٤٨١،٦٣١،٠٦٧إجمالى عام 

فعليــــات
البيـان

(بالمليون جنيه)

)٢( رقم جدول
  الموازنة أبواب ع اإلستخدامات توزيع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٠ -



 

 
 

ة  نة المالي ة للس ة للدول ة العام روع الموازن وارد بمش غ الم تبل

 .جنيهمليار  ٣،٠٦٦٫٣نحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣

 

 :ما يلىوتقسم هذه املوارد إىل 

 العامة اإليرادات: 

ل فو رادات  ىتتمث اط  ىالتاإلي غيل وأداء النش ات التش ن عملي ق م تتحق

دات ق الوح ر المباشر عن طري ر وغي ة  المباش ى الموازن ة ف زة الداخل واألجه

ة، وتش ة للدول ى مل تالعام ن عل ة م ا المختلف ريبية بأنواعه رادات الض اإلي

رائب  دخول وض ى ال رائب عل افةض ة المض ا  القيم ة، كم رائب الجمركي والض

ة  تشمل المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك اإليرادات األخرى المحقق

 .اةدالمؤالخدمات من الفوائض واألرباح وإيرادات 

در  رادات وتُق ةباإلي روع الموازن ة مش ة العام و  للدول روض بنح المع

ه ١،٥١٧٫٩ ار جني ا  ،ملي هوإذا م م مقارنت ة ب ت نة اموازن ة لس ةالمالي  الحالي

ار ١،٣٦٥٫٢ نحو والبالغ ٢٠٢١/٢٠٢٢ ه ملي إن  جني ادةف ديرات  الزي ى تق ف

دل مليار جن ١٥٢٫٧ نحو بلغت المعروض مشروع الموازنة ادةيه بمع دره زي  ق

١١٫٢%. 

 :للدولة املوازنة العامة (جـ) موارد
 

- ١١ -



 

 املتحصالت من احليازة: 

ة ىفثل تمتو ن الخزان روض الممنوحة م ن أقساط الق  ما يتم تحصيله م

 ن طرح أسهم حقوق الملكية للبيع.والمتحصالت م العامة

ةالمشروع بقدر هذه المتحصالت وتُ  ة موازن ة للدول ة ل العام لسنة المالي

ه، ٢٤٫٨بنحو  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ار جني ه  ملي م مقارنت ا ت ة بوإذا م سنة لاموازن

فى  الخفضفإن  مليار جنيه ٢٧٫٣ نحو والبالغ ٢٠٢١/٢٠٢٢ المالية الحالية

 خفضبنسبة  مليار جنيه ٢٫٥ نحو بلغيتقديرات مشروع الموازنة المعروض 

 .%٩٫٢قدرها 

 
 
 اإلقرتاض وإصدار األوراق املالية خبالف األسهم: 

ل ا ة إلوتمث ز الموازن ن عج ل م ة ك ة لتغطي ة الالزم ات التمويلي حتياج

 .وتغطية أقساط وإهالك القروض المطلوب سدادهاللدولة العامة 

م ويُ  در حج هم ق الف األس ة بخ دار األوراق المالي راض وإص و باإلقت نح

ه  ١،٥٢٣٫٦ ار جني ةبمملي ة العام روع الموازن ة ش ة  للدول نة المالي للس

ل  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و مقاب ه  ١،٠٦٨٫٥نح ار جني ةملي ة ا بموازن نة المالي لس

ة الحا ادة أي، ٢٠٢١/٢٠٢٢لي دره بزي و  اق دل  ٤٥٥٫١نح ه بمع ار جني ملي

 .%٤٢٫٦ قدره زيادة

- ١٢ -



 

ذكر أن  دير بال ن الج ذا وم اس  ه ا  ىالحقيقالقي و م دين ه ى ال ر عل لألث

راض  افى اإلقت مى بص ذيس غ  ىوال و بيبل روض نح ة المع روع الموازن مش

ة  موازنةبربط مليار جنيه مقابل  ٥٥٨٫٢ ة الحالي  ٢٠٢١/٢٠٢٢السنة المالي

ادهمليار جنيه  ٤٧٥٫٥قدره  دره بزي ه ٨٢٫٧ نحو اق ار جني ادةبنسبة  ملي  زي

   .%١٧٫٤ قدرها

  

العامـة  شـروع املوازنـةمب) توزيع املوارد ٣رقم ( التاىلويوضح اجلدول 

  املكونات السابق اإلشارة إليها. على أبوابه املختلفة فى إطار للدولة

  
  

 

   

- ١٣ -



١- االيرادات:

١،١٦٨،٧٩٥٩٨٣،٠١٠٨٣٣،٩٩٣٧٣٩،٦٣٣٧٣٦،١٢١● الضرائب

٩١٢١،٥٤١٢،٩٥٥٥،٢٦٣٢،٦٠٩● المنح

٣٤٨،١٤٧٣٨٠،٦٠٨٢٧١،٦٧٨٢٣٠،٥٣٤٢٠٣،١٨١● اإليرادات األخرى

١،٥١٧،٨٥٤١،٣٦٥،١٥٩١،١٠٨،٦٢٥٩٧٥،٤٢٩٩٤١،٩١٠مجلة (١)

٢- املتحصالت من احليازة:

● المتحصالت من اإلقراض ومبيعات 
األصول المالية

٢٤،٨٢١٢٧،٣٤٧٢٤،٦٠٤١٤،٦٩٨١٦،٥٧٥

٢٤،٨٢١٢٧،٣٤٧٢٤،٦٠٤١٤،٦٩٨١٦،٥٧٥مجلة (٢)

اإلقرتاض وإصدار األوراق املالية خبالف األسهم:  -٣

● اإلقتراض وإصدار األوراق المالية من 
أذون وسندات وغيرها

١،٥٢٣،٦٣٩١،٠٦٨،٥٠٨١،٠٠٧،٢٢١٩٢١،٢٢١٦٧٢،٥٨٢

٣،٠٦٦،٣١٤٢،٤٦١،٠١٥٢،١٤٠،٤٥١١،٩١١،٣٤٨١،٦٣١،٠٦٧

)٣( رقم جدول
      الموازنة أبواب ع الموارد توزيع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٤ -



 

  
     

  
  

 املالحق اإلحصائية
 ملشروع املوازنة العامة للدولة

  
  

ى  ـة؛ وه ق اإلحصائي زء المالح ذا الج اول ه ةويتن ية أربع ق أساس  مالح

  :ىموضحه على النحو التال

  
  امللحق األول

  

يلى   : ع التفص رض التوزي وارد ولويع تخداماتام روع س  مش

   .قتصادىإلا للتصنيفوفقاً  للدولة الموازنة العامة

  

  امللحق الثانى

  

رض ا  : يلى ويع ع التفص وارد وللتوزي تخداماتام روع س  مش

   .اإلدارىللتصنيف وفقاً للدولة الموازنة العامة 

  

  .الوظيفىالتصنيف ويعرض أهم مكونات   :  امللحق الثالث

  

  .الوظيفىللتصنيف  وفقاويعرض المصروفات   :  امللحق الرابع

  

  

  الثانىاجلزء 
 

- ١٥ -



  



  

  

  

  امللحق األول
  التوزيع التفصيلى 

  املوازنة العامة للدولة مشروع وإستخدامات اردومل
 
ً
 اإلقتصادى للتصنيفوفقا

- ١٧ -





  
  

  

  البيــــــــــان
  رقم

  اجلدول

  رقم

  الصفحة

  ٢١  ١  الصورة اإلجمالية 

      املـــــــــــــــوارد:

  ٢٢  ٢  )الضرائــــب( الباب األول

  ٢٧     ٣   )المنــــــح( الباب الثانى

  ٢٨  ٤   )اإليرادات األخرى( لباب الثالثا

  ٣١  ٥   )صول الماليةاإلقراض ومبيعات األمن متحصالت (الباب الرابع 

  ٣٢  ٦   )قتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهمإلا( الباب الخامس

      اإلستخدامـــــات:

  ٣٣  ٧  العاملين)  األجور وتعويضات ( الباب األول

  ٣٨  ٨    )شراء السلع والخدمات( الباب الثانى

  ٤٢  ٩   )الفوائد( الباب الثالث

  ٤٣  ١٠  )جتماعيةإلالمزايا االدعم والمنح و( الباب الرابع

  ٤٥  ١١   )المصروفات األخرى( الباب الخامس

  ٤٦  ١٢   )ستثمارات"إلشراء األصول غير المالية "ا( الباب السادس

  ٤٨  ١٣  واألجنبية)  حيازة األصول المالية المحلية ( الباب السابع

  ٤٩  ١٤   المحلية واألجنبية) سداد القروض( الباب الثامن
  

  جداول امللحق األول
 

- ١٩ -





 

مشروع
موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

ائ ـــــ ١ ـ ال
ــح ٢ ـ ال

ادات االخ  ٣ ـ االي

ات للعامل ع ر وال ١ ـ االج
مات لع وال اء ال ٢١٢٥،٦٠٠٬٠١٠٣،٨٨٩٬٠٨١،٤٦١٬٩٦٩،٨٧١٬٠٦٢،٣٦٥٬٢ ـ ش

ائ ٣٦٩٠،١٤٩٬٧٥٧٩،٥٨٢٬٣٥٦٥،٤٩٧٬٤٥٦٨،٤٢٠٬٦٥٣٣،٠٤٤٬٥ ـ الف

ة ا ا اإلج ا ح وال ع وال ٤٣٥٥،٩٩٣٬٥٣٢١،٣٠١٬٠٢٦٣،٨٨٥٬٩٢٢٩،٢١٣٬٨٢٨٧،٤٦١٬٣ ـ ال

وفات األخ  ٥١٢٢،٧٠٠٬٠١١٣،٧٨٧٬٠٩٩،٧٥٠٬٧٨٦،٨٠٢٬٥٧٧،٥٦٥٬٢ ـ ال

ارات) ة (األس ال ل غ ال اء األص ٦٣٧٦،٤٢٨٬٨٣٥٨،١١٣٬٤٢٤٩،٣٧١٬٩١٩١،٦٤١٬٨١٤٣،٣٤٢٬٤ ـ ش

ة لة ال ون ح ة ب ال ل ال عات األص اض وم الت اإلق ٤٢٤،٨٢١٬٥٢٧،٣٤٧٬٣٢٤،٧٧٤٬٦١٧،٦١١٬٣١٦،٥٧٥٬١ ـ م
لة ل اله وق ت انة فى ص ة ال اه ون م ة ب ة واألج ل ة ال ال ل ال ازة األص ٧٢٩،٩٥٤٬٠٣٠،٢٩٢٬٠٢٦،٩٧٠٬٧٢١،٠٩٢٬٠١٨،٥٦٦٬١ ـ ح

الف األسه ة  ال ار األوراق ال اض وص ٥١،٥٢٣،٦٣٨٬٦١،٠٦٨،٥٠٨٬٤١،٠٠٧،٢٢٠٬٩٩٢١،٢٢٠٬٩٦٧٢،٥٨٢٬١ ـ األق

ة ة واألج ل وض ال اد الق ٨٩٦٥،٤٨٨٬٢٥٩٣،٠٠٠٬٠٥٣٤،٧٠٥٬٩٤٥٥،٥٣٣٬٤٢٤٢،٦٣١٬٤ ـ س

) / الع األولى (١٠٣،٠٩٤)(١٠٥،٦٤٦)(٩٣،١٥٢)(١٠٤،٠٧٤)(١٣١،٩٩٩)ة (الفائ
∆

∆

∆

∆

∆

نسب وقيمة الناتج المحلى اإلجمالى مقدره وفقاً للبيانات التي ترد من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

فعليات
البيــــــــــان

موازنة 

جدول رقم (١) الصورة اإلمجاليـــــة
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

- ٢١ -



٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

١١،١٦٨،٧٩٥٬٣٩٨٣،٠١٠٬٠٨٣٣،٩٩٢٬٧٧٣٩،٦٣٢٬٥٧٣٦،١٢٠٬٦- الضـــــرائب

٤٢٨،٧٨٩٬٣٣٧٠،٣١٠٬٠٣٢١،٢٤٦٬٤٢٨٦،٩٠٦٬٨٢٥٠،٠٨٠٬٣   = الضرائب على الدخول واالرباح والمكاسب الرأسمالية

١١٠،٨٩٠٬٠٩٣،١٠٧٬٠٧٨،٠٧٣٬٠٦٥،٥٠٧٬٩٥٩،١٨١٬٢* الضرائب على الدخول من التوظف
x١٠٧،٣٤٠٬٠٩٠،٤٤٣٬٠٧٥،٥٦٢٬٠٦٤،٠٢٢٬١٥٦،٩٣٨٬٠ الضرائب على المرتبات المحلية

x٣،٥٥٠٬٠٢،٦٦٤٬٠٢،٥١١٬٠١،٤٨٥٬٨٢،٢٤٣٬٢ ضرائب الدمغة على الرواتب
٦٨،٧٧٠٬٥٥٤،٧٨٠٬٠٤٤،٤٤٠٬٢٣١،٤٧٠٬٣٢٧،٢٠٠٬٥* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

x٦،١٧١٬٠٤،٨١٢٬٠٤،١٧٠٬٠٢،٧٩٨٬٤٢،٥٠٦٬٢ الضرائب على المهن غير التجارية
x٦٢،٥٤١٬٥٤٩،٩٥٨٬٠٣٩،٩٩٧٬٠٢٨،٦٧١٬٨٢٤،٦٥٧٬٢ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x ضرائب على الفائدة من السندات (رؤوس 
٢١٬٠١٠٬٠٦٣٬٠٠٬٠٠٬٢أموال منقولة)

x٣٧٬٠٠٬٠٢١٠٬٢٠٬٠٣٦٬٩ ايرادات أخرى
٢،٣٠٩٬٥٢،١١٣٬٠١،١٩٨٬٠١،٠٥٤٬١٩٢٣٬٩* الضرائب على االرباح الرأسمالية

x٢،١١٥٬٠١،٧٣٤٬٠١،١٣٥٬٠١،٠٤٤٬١٨٦٧٬٠ ضريبة الثروة العقارية
x١١٥٬٥٣٠٠٬٠٦٣٬٠١٠٬٠٥٦٬٨ ضريبة توزيعات وارباح راسمالية

x ضريبة على اعادة التقييم بما فى ذلك حاالت 
٧٩٬٠٧٩٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠االندماج والتقسيم واالستحواذ

٢٤٦،٨١٩٬٣٢٢٠،٣١٠٬٠١٩٧،٥٣٥٬٢١٨٨،٨٧٤٬٥١٦٢،٧٧٤٬٧* الضريبة على ارباح شركات االموال
x٤١،٠٦٣٬٣٤١،٥٥٠٬٠٣٩،٨١٧٬٠٢٦،٣٣٧٬٠٤٢،٥٣٢٬٠ من هيئة البترول والشريك االجنبى

x٣٩،٦٤٠٬٠٣٤،٠٤٠٬٠٣٢،٤٥٠٬٠٤٢،٩١٣٬٠٣٤،٤٨٠٬٠ من قناة السويس
x١٦٦،١١٦٬٠١٤٤،٧٢٠٬٠١٢٥،٢٦٨٬٢١١٩،٦٢٤٬٥٨٥،٧٦٢٬٧ باقى الشركات

١١٤،٤٥٨٬٩٨٨،٢٧٤٬٦٧٢،٤٠٣٬٦٥٩،٥٩٦٬٣٥٨،٩٠٦٬٧   = الضرائب على الممتلكات
٧،٦٦٨٬٠٥،٦٢٧٬٠٥،١٥٩٬٠٣،٣٩٢٬٦٤،٨٧٠٬٥* ضرائب دوريه على الممتلكات

x١٤٣٬٠١٢٧٬٠١٤٠٬٠٩٣٬٤٧٢٬٥ ضريبة االراضى
x٧،٥٢٥٬٠٥،٥٠٠٬٠٥،٠١٩٬٠٣،٢٩٩٬٣٤،٧٨٣٬٦ ضريبة المبانى

x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٤٬٤ ضرائب على العقارات والمواريث والمنح
٩٥،٩١٢٬٠٧١،١٠٢٬٠٥٨،٩٣٠٬٦٥٠،٤١٤٬٥٤٨،٣٣٤٬٦* ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية

x٢،٥١٢٬٠٢،١٠٢٬٠١،٧٦٩٬٦١،٤٤٢٬٥١،٤٠٦٬٩ رسوم نقل الملكية
x٩٣،٤٠٠٬٠٦٩،٠٠٠٬٠٥٧،١٦١٬٠٤٨،٩٧٢٬٠٤٦،٩٢٧٬٧ ضرائب أذون وسندات الخزانة

١٠،٨٧٨٬٩١١،٥٤٥٬٦٨،٣١٣٬٩٥،٧٨٩٬٢٥،٧٠١٬٦* ضرائب ورسوم على السيارات
x٦،٥٩٦٬٠٦،٣٥٩٬٠٥،٣٥٤٬٢٣،٥٦٤٬٤٣،٣٩٨٬٤ رسوم تنمية على السيارات ورخص القيادة

x رسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة 
٣،٠٩٠٬٠٤،١٦٤٬٥٢،٣٥١٬٠١،٦٤٢٬٧١،٨٥٧٬٢محلياً وجميع السيارات المستوردة من الخارج

x ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على 
٦٣٤٬٩٦٤٥٬١٥٣٨٬٦٤٣٠٬١٤٤٦٬٠السيارات

x ضرائب على السيارات الخاصة (تضمان 
٥٥٨٬٠٣٧٧٬٠٧٠٬٠١٥٢٬٠٠٬٠اجتماعى)

٥٤٠،٩٨٣٬١٤٤٩،٥٧٩٬٤٣٨٤،٩١٣٬٢٣٢٩،٩٧٨٬٥٣٥٠،٥٧٥٬٦   = الضرائب على السلع والخدمات

٢٥٨،٢٣٨٬٠٢٠٧،٢٠٩٬٠١٨٠،٣٩٣٬٣١٤٨،٢٦٦٬٠١٥٥،٣٥٠٬٦* الضريبة على القيمة المضافة
x٩٧،٣٦٩٬٠٧٨،٨٩٧٬٠٦٧،٥٤٤٬١٥٣،٠١٧٬١٥٠،٣٥٠٬٨ على السلع المحلية

x١٦٠،٨٦٩٬٠١٢٨،٣١٢٬٠١١٢،٨٤٩٬٢٩٥،٢٤٨٬٩١٠٤،٩٩٩٬٨ على البضائع المستوردة
٧٧،٤٣٧٬٠٦١،١٦٣٬٠٥٣،٣١٠٬٢٤٥،٤٦٤٬٠٤٢،٣٢٨٬٣* ضريبة القيمة المضافة  على الخدمات

x  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم 
٦،٦٤٩٬٠٥،١٢٤٬٠٢،٧٩١٬٥٥،٤٧٧٬٦٧،١٢٧٬٤السياحية

x٤٧،٦٩٤٬٠٣٩،٢٩٤٬٠٣٦،٧٠٥٬٧٢٨،١٨٩٬٩٢٤،٠٤٨٬٠  خدمات التشغيل للغير

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

٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨
باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة  مشروع موازنة

- ٢٢ -



٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

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

٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨
باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة  مشروع موازنة

x١٧،٩٠٣٬٠١٤،٩١٩٬٠١١،٣٣٨٬١١٠،٣٩٣٬٤٨،٩١٥٬١ خدمات االتصاالت الدولية والمحلية
x٥،١٩١٬٠١،٨٢٦٬٠٢،٤٧٤٬٩١،٤٠٣٬١٢،٢٣٧٬٨ خدمات أخرى

١٤١،٦١١٬٢١٢٢،٣٢٣٬٣١٠٦،٠٠٧٬٣١٠٠،٢٧٤٬٢١١٠،٩٠٩٬٣* ضرائب على سلع وخدمات جدول رقم "١" محلية
x٠٬٠٠٬٠٢٠٬٦٠٬٠٣٬٥ السكر

x مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة 
ومحاله أو غير محاله معبئة فى زجاجات أو 
أوعية أخرى (ضريبة جدول + ضريبة قيمة 

مضافة )

٥،٣٠٢٬٠٤،٤١٨٬٠٢،٩٧٥٬٦٢،٨٣٥٬٥٢،١٢٨٬٤

x الجعة (البيرة) غير الكحولية (ضريبة جدول 
١،٨٥٢٬٠١،٥٤٣٬٠١،٢٥٣٬٥١،٦٠١٬٥١،١١٢٬٦+ ضريبة قيمة مضافة)

x٨٦،٤٤٨٬٢٧٨،٨٠٩٬٠٧٣،٣٩٠٬٠٦١،١٣١٬٨٥٦،٠٠٨٬٧  تبغ وسجائر
x٣٥،٣٩٨٬٢٢٥،٨١٣٬٠٢٣،٣٤٤٬٧٢٧،٥٩٨٬٥٤١،٤٨٤٬٠  منتجات النفط

x كحول إيثيلى نقى غير محول، كحول محول، 
نبيذ عنب طازج وعصير عنب، مشروبات 
روحية وكحولية محاله ومعطرة وأخرى 
(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة)

٨٣٬٠٦٩٬٠٥٩٬٣٢٥٠٬١٣١٥٬٢

x٦٨٬٠٥٧٬٠٣٧٬٦١١٢٬٤١١٨٬٩  االدوية
x١٠٬٠٨٬٠١٠٬٣١٢٬٣١١٢٬٠  زيوت طعام نباتيه

x١،٣٠٢٬٠١،٠٨٥٬٠٨٠٠٬٤١،٠٥٤٬٣٩٠٦٬٥  زيوت وشحوم
x٢٩٨٬٠٢٤٨٬٠٩٣٬٦٢٦٥٬٥٣٬٤  اسمنت

x الجعة (البيرة) الكحولية (ضريبة جدول + 
٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٩٬٦ضريبة قيمة مضافة)

x محضرات عطور أو تطرية أو تجميل 
ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر (ضريبة 

جدول + ضريبة قيمة مضافة)
٨٠٬٠٧١٬٦٤٣٬٥٤٦٬١١١٣٬٥

x المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق 
٩٠٬٠٨٠٬٣٤٣٬٢١٦٬٨٩٦٬٢والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه

x٥٧٠٬٠٥٤٩٬٥٤١٣٬١٤٤٩٬٢٤٥٧٬٥ البطاطس المصنعة (الشيبس وإبداله)
x١٦٠٬٠١٤٩٬٦٠٬١١٥١٬٥٣٠٢٬٥ األسمدة والمبيدات الزراعية

x٨٠٠٬٠٩٥٣٬٨٠٬٠٢٩١٬٧١،٠٤٤٬٤ الجبس
x الصابون والمنظفات الصناعية لالستخدام 

١٩٬٥١٣٬٥١٠٬٤٢٣٬٨٦٧٬٠المنزلى

x التليفزيونات (أكبر من ٣٢ بوصة)، 
الثالجات (أكبر من ١٦ قدم)، الديب فريز 

(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة )
١٢٬٠١٠٬٣٥٬٧١٢٬٩٢٩٣٬٧

x أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة 
٦٠٠٬٠٦٢٠٬٠٠٬٠٣٩٠٬٨٤١١٬٠(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة)

x سيارات خاصة لنقل األشخاص فى مالعب 
الجولف، وسيارات مماثلة (ضريبة جدول + 

ضريبة قيمة مضافة)
٥٬٠١١٬٢٢١٬٣٠٬٠٠٬٠

x سيارات ركوب حتى ١٦٠٠سم٣ أو ذات 
المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات 

الثالث عجالت التى تعمل بمحرك دراجة نارية 
(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة)

٢٥٠٬٠١١٢٬٠٠٬١٠٬١١٠٬٨

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

وسيارات نقل البضائع واألشخاص معاً 
وسيارات الجيب وسيارات رحالت ومعسكرات 
مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحالت 

(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة)

٥٠٬٠٥١٩٬٧٠٬٧٦٠٬٧٨١١٬٨

x سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 
٢٠٠٠ سم ٣ أو ذات المحركات الدوارة 
(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة )

٢٥٬٠١٣٤٬٤٠٬٠٠٬٠٠٬٠

x المقاوالت وأعمال التشييد والبناء (توريد 
٣،٩٠٠٬٠٣،٥٠٠٬٠١،٨٦٨٬٣٢،٩١٨٬٩٢،٦٥١٬٩وتركيب)

- ٢٣ -



٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

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

٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨
باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة  مشروع موازنة

x النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس - 
٣٥٧٬٣٣٤٢٬١٣٦٬٩٢٠٠٬٥٨٥٬٢سكة حديد)

x الخدمات المهنية واالستشارية عدا خدمات 
١،٥٥٦٬٠٧٩٠٬٣١،٣٣٥٬٦٦٩٣٬٥٧٧٦٬٧الحرفيين

x اإلنتاج االعالمى والبرامجى، واألفالم 
السينمائية، والتليفزيونية، والتسجيلية 

والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية، 
واإلذاعة والمسرحية

٣٧٥٬٠٣٥٠٬٠٧٥٬٣١٥٤٬٤١٥٢٬٦

x خدمات االتصاالت عن طريق شبكات 
المحمول (ضريبة جدول + ضريبة قيمة 

مضافة)
٢،٠٠٠٬٠٢،٠٦٥٬٠١٦٧٬٥١٬٥١،٤٣١٬٩

* ضرائب على سلع وخدمات جدول رقم (١) 
٣٠٦٬٠٢٥٤٬٧٠٬٠٨٬٨٣٨٠٬٥المستوردة

x٣٠٦٬٠٢٥٠٬٧٠٬٠٨٬٨٣٨٠٬٥ تبغ وسجائر
x كحول إيثيلى نقى غير محول، كحول محول، 

نبيذ عنب طازج وعصير عنب، مشروبات 
روحية وكحولية محاله ومعطرة وأخرى 
(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة)

٠٬٠٤٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠

٢،٤٦٤٬٨٢،٣١٥٬٠١،٦٠١٬٥١،٩٤٧٬٥٢،٥٩٨٬٠* الضرائب على الخدمات الخاصة
x ضرائب على تذاكر السفر للخارج (تضامن 

٦٠٨٬٠٥٧٩٬٠٢٣٧٬٠٥٢٣٬٠٦٢٥٬٠اجتماعى)

x رسم تنمية على تذاكر السفر إلى الخارج 
٥٣٦٬٨٤٤٥٬٠٢٣٤٬٧٤٤٤٬٥٤٢٢٬٤الصادرة فى مصر بالعملة المحلية

x٢٠٤٬٠١٧٥٬٠١٤٣٬٤٣٠١٬٥١٨٨٬٢ ضريبة المالهى
x٧٥٬٠٧٥٬٠١٩٬٠١٩٬٠٢٠٢٬٦ األتاوة على القمار

x إيرادات غرامات وتعويضات قانون الضريبة 
٣٩٦٬٠٣٩٦٬٠٣٣٦٬٠١٧١٬٠٢٣٧٬٥على الدخل

x٦٠٥٬٠٦٠٥٬٠٥١٧٬٠٤١٧٬٠٦٩٢٬٨ مقابل التأخير فى الضرائب
x٤٠٬٠٤٠٬٠١١٤٬٤٧١٬٥٢٢٩٬٦ اخرى متتوعة

٢٦،٥٢٦٬٢٢٣،١٧٥٬٠١٩،٦٤٧٬٠١٥،٠١٨٬٤١٧،٦٣٤٬٤* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات)
x الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع 

٧٣٢٬٣٦٨٠٬٠١٨١٬٥١٧٠٬١٢٢٠٬٣الدمغة
x٦٩٠٬٠١،١٩٠٬٠٨٣٬٧٧٤٬٧٣٢٩٬٨ الدمغة على التأمين

x٣١٬٦٢٨٬٠١٬٠١٬١٦٩٬١ الدمغة على المراهنات واليانصيب
x٦٨٤٬٠١،٦٩٥٬٠٢٨٬٠٠٬٤٣٬٤ الدمغة على أعمال البورصة

x الدمغة على عقود اشتراكات المياه والنور 
٢،٥٨٩٬٨٢،٠٠٨٬٠١١٩٬٠١٨٨٬٣٣،٥٤٢٬٩والغاز والتليفون

x الدمغة على استهالك الغاز والكهرباء 
١،٩٨٠٬٠١،٩٨٠٬٠٢،٢٣٤٬٥٢٥٤٬٨١٤٤٬٣والبوتاجاز

x٩٥٥٬٤١،٨٥٣٬٠١٥٠٬٢١١٢٬١٣٩٧٬٩ الدمغة على اإلعالنات
x١٬٠١٬٠٠٬٢٠٬٣٠٬٤ الدمغة على التصاريح والرخص اإلدارية

x١٧٬٠١٥٬٠٨٬٠٦٬٧٨٬١ الدمغة على الشهادات واإلقرارات
x٤٣٣٬٤٣٨٧٬٠١٢٬٠١٨٬٩١٨٢٬٧ الدمغة على العقود وما فى حكمها

x٠٬٠٠٬٠١٬٦٠٬١٠٬٠ الدمغة على وثائق األحوال الشخصية
x٣١٬٠٣١٬٠٤٤٬٩٢٩٬٩٢٠٬٧ الدمغة على اإليصاالت والمخالصات والفواتير

x الدمغة على األعمال والمحررات المصرفية 
٣،٣٤٨٬٦٦،١٧٢٬٠٨٧٦٬٩٥،٢٩٨٬٩٢،٦٨٩٬٦وما فى حكمها

x٠٬٠١٤٬٠٠٬١٠٬٣٩٬٥ الدمغة على خدمات النقل
x١٥،٠٣٢٬١٧،١٢١٬٠١٥،٩٠٥٬٢٨،٨٦١٬٩١٠،٠١٥٬٧ دمغة متنوعة

* رسم تنمية الموارد (عدا ما يزيد على ١٨٠٠٠ 
١٧،١٠٢٬٧١٧،٠٩٠٬٠١١،٩٩٨٬٣٣،٩٣٦٬٠٣،٦٩٧٬٣وعدا رسم التنميةعلى السيارات)

x٤٠٠٬٠٤٢٣٬٠٢٥٩٬٧٣٥٢٬٥٣٨٤٬٥ رسم تنمية على جوازات السفر
x٩٩٬٠١٠٠٬٠٩٨٬٥١٠٨٬٦٧٩٬٩ رسم تنمية على إقامة األجانب وما يتعلق بها

- ٢٤ -



٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

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

٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨
باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة  مشروع موازنة

x رسم تنمية على طلب الحصول على الجنسية 
١٦٬٠١٦٬٠١٧٬٣١٠٬٣٦٬٩المصرية

x٦٩٤٬٠٦٤٨٬٠٢٨٩٬٥٥٤٦٬١٦٧٩٬٠ رسم تنمية على مغادرة البالد
x٦٦٬٠٦٣٬٠٢٦٬١٢٨٬١١١٠٬٩ رسم تنمية على رخص السالح

x رسم تنمية على المحررات وباقى األوعية 
٤٢٠٬٠٣٩٠٬٠٦٠٧٬٣١٨٣٬١١١٠٬١الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية

x رسم تنمية على استخراج صور المحررات 
٦٬٠٢٬٠١٨٬٨٠٬٦٠٬٥من مصلحة الشهر العقارى

x٣٦٬٠٣٩٬٠٣٢٬١٤٢٬٢٣٨٬٥ رسم تنمية على الشراء من األسواق الحرة
x رسم تنمية على الحفالت والخدمات 

الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحالت 
العامة السياحية

٥٣٬٠٤٦٬٠٢٥٬٤٧١٬١٧٥٬٧

x رسم تنمية على الشاليهات والكباين 
واألكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا 

كان نوعها
١٬٠١٬٠٠٬١٠٬٣٠٬٧

x٢،٢٩٣٬٤٤،٦٦٧٬٠٠٬٤٤١٧٬٢٨٧٬٨ رسم تنمية على موارد أخرى
x١،٧١٦٬٠٧٦٥٬٠١،٣٥٩٬٧١،٢٥٨٬٦١،٣٧٠٬٠ رسم تنمية على المحاجر

x١،٥٨٠٬٠٥٨١٬٠١،٢٩٣٬٧٩١٧٬٦٧٥٢٬٧ رسم تنمية على خدمات المحمول
xرسم تنمية على عقود شراء أو بيع أو إعارة 

أو تجديد أو غيرها من عقود الالعبين 
الرياضيين مصرين أو أجانب وعقود األجهزة 

الفنية واإلدارية والمديرين الفنيين مصريين أو 
أجانب ألي لعبة رياضية

٤٤٬٠٦٤٬٠١٦٬٦٠٬٠٠٬٠

xرسم تنمية على تراخيص شركات الخدمات 
٠٬٤٣٢٬٠٠٬٣٠٬٠٠٬٠الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضة

xرسم تنمية على أغذية الكالب والقطط 
١٢٥٬٩١٠٢٬٠١٨٬٠٠٬٠٠٬٠والطيور األليفة للزينة

xرسم تنمية على منتج البنزين بأنواعه ومنتج 
٧،٠٠٠٬٠٣،٨٢٣٬٠٦،٣٣٩٬٧٠٬٠٠٬٠السوالر

xرسم تنمية على أجهزة التليفون المحمول 
٢،٠٠٠٬٠٣،٤٨٠٬٠١،٥٠٦٬٣٠٬٠٠٬٠وأجزاءه وجميع األكسسوارات الخاصة به

xرسم تنمية على التبغ الخام أو غير المصنع 
١٢٠٬٠١٩١٬٠٥٤٬٦٠٬٠٠٬٠وفضالت التبغ بكل أشكاله

xرسم تنمية على جميع أنواع الحديد تام 
الصنع الوارد من الخارج سواء من خالئط أو 

غير خالئط
٤٠٢٬٠١،٤٠٢٬٠١٥٬٤٠٬٠٠٬٠

xرسم تنمية (٢٬٥%) من قيمة فاتورة 
٣٠٬٠٢٥٥٬٠١٨٬٧٠٬٠٠٬٠اإلنترنت للشركات والمنشآت التجارية

* ضرائب على استخدام السلع والترخيص 
١٧،٢٩٧٬٢١٦،٠٤٩٬٤١١،٩٥٥٬٦١٥،٠٦٣٬٥١٧،٦٧٧٬٢باستخدامها وتأدية االنشطة

x٥،٦٧٠٬٠٤،٨٤٨٬٠٤،٥٠٠٬٠٤،٦٠٠٬٠٥،١٥٦٬٨ االتاوة على قناة السويس
x١٬٥١٬٥١٬١٠٬٨٠٬٦ االتاوة على استخدام الطريق النهرى

x١٨١٬٠١٧٢٬٠١٧٠٬٠١٧٥٬٣١٣٨٬٤ رسوم ترخيص العمل لالجانب
x٥٧٠٬٤٣٩١٬٧٣٧٠٬٣٣٢٣٬١٢٨٧٬٨ إيرادات ورسوم ذات صفة محلية

x٢،٧٥٠٬٠٢،٧٣٨٬٠١،٧٦٠٬٢٢،٨٤٠٬٠١،٩٩٣٬٦ المصروفات االدارية للعمليات االستيرادية
x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣٥٢٬٠ رسوم العبور (سوميد)
x٢،٦٨٣٬٣٢،٦١١٬٢٢،٦٢٦٬٦٢،٦١٩٬٩٣،٢٥٤٬٧ رسوم الموانى والمنائر

x٤،٦٠٧٬٠٤،٥٠٥٬٠٢،٠٦١٬١٣،٨١٧٬٤٦،٢٢٦٬٠ رسوم االجراءات القنصلية
x٢٠٬٠٢٠٬٠١١٬٩١٤٬١٢٤٬٥ رسوم حليج االقطان

x٢٧٩٬٠٢٥٤٬٠٢٣٥٬٧٢٣٥٬٥٠٬٠ رسوم على جوازات السفر
x٢٨٥٬٠٢٥٨٬٠١٠٢٬٩٢٤٧٬٥٢٣٣٬٣ رسوم تصاريح العمل

x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٩٬٥ رسوم تحقيق الشخصية
x٢٥٠٬٠٢٥٠٬٠١١٥٬٨١٨٩٬٨٠٬٠ رسم صادر على الصادارات

- ٢٥ -
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جدول رقم (٢) املوارد
الباب األول (الضرائب) 
للموازنة العامة للدولة

٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨
باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة  مشروع موازنة

٤٦،٠١٤٬٠٤٢،٣٩٨٬٠٣٦،١٢٩٬٦٣٢،٥٧٢٬٠٤٢،٠٢٠٬٠   = ضرائب التجارة الدولية
٤٥،٤٠٧٬٠٤١،٧٩٨٬٠٣٥،٥٣٠٬٤٣١،٦٤٤٬٤٤٠،٩٩٤٬٩* ضرائب على الواردات

x٤٤،٨٧٢٬٠٤١،٠٩٨٬٠٣٥،٠٣٩٬١٣١،١٠٦٬٠٤٠،٣٤٤٬٢ ضرائب جمركية قيمية
x٥٣٥٬٠٧٠٠٬٠٤٩١٬٣٥٣٨٬٤٦٥٠٬٧ ضرائب جمركية على السجائر والتبغ والدخان

٦٠٧٬٠٦٠٠٬٠٥٩٩٬٢٩٢٧٬٦١،٠٢٥٬١* الضرائب على التجارة الدولية أخرى
x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣٥٣٬٩٤٢٦٬٨ الضرائب على الصادرات

x٥٠٥٬٠٥٠٥٬٠٥٠٦٬٤٤٩١٬٤٥٢٥٬٢ إيرادات الغرامات
x١٠٢٬٠٩٥٬٠٩٢٬٧٨٢٬٣٧٣٬٠ إيرادات المضبوطات

٣٨،٥٥٠٬٠٣٢،٤٤٨٬٠١٩،٣٠٠٬٠٣٠،٥٧٩٬٠٣٤،٥٣٨٬٠   = ضرائب أخرى
٣٨،٥٥٠٬٠٣٢،٤٤٨٬٠١٩،٣٠٠٬٠٣٠،٥٧٩٬٠٣٤،٥٣٨٬٠* على االعمال التجارية

x٢٤،٥٠٠٬٠٢٧،٤٤٨٬٠١٩،٣٠٠٬٠٣٠،٥٧٩٬٠٣٤،٥٢٥٬٧ ايرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى
x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٢٬٣ ايرادات رؤوس أموال منقولة من جهات اخرى

x١٤،٠٥٠٬٠٥،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠ الضرائب على عوائد أذون الخزانة

- ٢٦ -
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موازنة
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٢٩١١٬٩١،٥٤١٬٢٢،٩٥٤٬٦٥،٢٦٢٬٧٢،٦٠٨٬٥- المنح

٤٣٢٬٨١،٠٨٥٬٢٨١٨٬٥١،٠٠٧٬٣١،١٠٠٬١   = منح من حكومات أجنبية

٣٬٦٥٩٢٬٠٢٠٢٬٥٤٧٩٬٤٦٢٢٬٩* جارية

x٣٬٦٥٩٢٬٠٢٠٢٬٥٤٧٩٬٤٦٢٢٬٩ اخرى

٤٢٩٬٢٤٩٣٬٢٦١٦٬٠٥٢٧٬٨٤٧٧٬٢* رأسمالية

x٤٢٩٬٢٤٩٣٬٢٦١٦٬٠٥٢٧٬٨٤٧٧٬٢ لتمويل األستثمارات

٤٤٩٬٨٤٢٢٬٥٨٢٣٬٥٧٩٨٬٤٧٤٧٬٣   = منح من منظمات دولية

٠٬٠٠٬٠٥٥٤٬١٤٧٥٬٨٤٩٬٢* جارية

x٠٬٠٠٬٠٥٥٤٬١٤٧٥٬٨٤٩٬٢ اخرى

٤٤٩٬٨٤٢٢٬٥٢٦٩٬٤٣٢٢٬٥٦٩٨٬٢* رأسمالية

x٤٤٩٬٨٤٢٢٬٥٢٦٩٬٤٣٢٢٬٥٦٩٨٬٢ لتمويل األستثمارات

٢٩٬٣٣٣٬٥١،٣١٢٬٦٣،٤٥٧٬١٧٦١٬٠   = منح من جهات حكومية

٢٩٬٣١٦٬٣٥١٬٤٢٦٠٬٤٩٥٬٣* جارية

x٢٩٬٣١٦٬٣٥١٬٤٢٦٠٬٤٩٥٬٣ اخرى

٠٬٠١٧٬٢١،٢٦١٬٢٣،١٩٦٬٧٦٦٥٬٧* رأسمالية

x٠٬٠١٧٬٢١،٢٦١٬٢٣،١٩٦٬٧٦٦٥٬٧ لتمويل األستثمارات

جدول رقم (٣) املوارد
الباب الثانى املنح 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة 
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٣٣٤٨،١٤٦٬٩٣٨٠،٦٠٧٬٨٢٧١،٦٧٧٬٩٢٣٠،٥٣٣٬٧٢٠٣،١٨١٬٠- اإليرادات األخرى

١٠٥،٦٧٣٬٥١٠٦،٩٢٨٬٥٧٩،٦٦٩٬٤٦٥،٥١٨٬٧٧٠،٣٥٣٬٩   = عوائد الملكية

٩،٦٧٧٬٤١٠،٤٨١٬٣٧،٨١٧٬٣٩،٨٠٨٬٠٥،٩٨١٬٤* الفوائد المحصلة

x١٣٣٬٩٣٣٤٬٠١٠٩٬٠٤٥٬٢٧٬٢ على السندات

x١٬٧٢٬٠١٠٬٥٠٬٦١٬١ على اإلقراض

x على إعادة اإلقراض من القروض 
الخارجية المعاد أقراضها من الخزانة العامة

٥،٦٦٩٬٤٦،٤٨٩٬٧٤،٨٨٥٬٦٨،٦٣٥٬٥٥،٣٤١٬١

x٣،٨٠٠٬٠٣،٦٤١٬٦٢،٧٤٦٬٥٩٦٥٬٦١٨٣٬٣ فوائد دائنة

x٧٢٬٤١٤٬٠٦٥٬٨١٦١٬١٤٤٨٬٨ أخرى
٨١،٢٥٥٬٩٧٩،٤٩٣٬٥٥٤،٩٥٣٬٧٤١،٦٣١٬٦٤٨،٢٥٧٬٨* أرباح األسهم

x٧٦٬٨٧٦٬٠٣٣٬١٣١٬٤٤٤٬٥ شركات القطاع الخاص

x١١،٦٤٢٬٤٢١،٤٦٦٬٨١١،٨٦٠٬٥١٢،٠٤٤٬٧١٠،٨١٦٬٩ الهيئات األقتصادية

x١٠،٠٠٠٬٠١١،٤٠٠٬٠٦،٣١٠٬٥٤،٦٢٦٬٤٢،٣٦٣٬٣ شركات القطاع العام

x٦،٠٣٦٬٤٥،١٤٢٬٤٤،٨٤١٬٣٣،٩٧٣٬٢٣،٠٠٠٬٣ شركات قطاع األعمال العام

x١٢،٢٩٥٬٢٧،٧٨١٬٠٣،٥٩٦٬٢٢،٠٩٢٬٩١،٢٧٧٬٨ هيئة البترول

x٤٠،٦٩٠٬٠٣٣،١١٢٬٠٢٨،٠٨٢٬٣١٨،٣٥٤٬١٣٠،٣٠٨٬٣ قناة السويس

x٥١٥٬٢٥١٥٬٢٢٢٩٬٨٥٠٩٬٠٤٤٦٬٧ أرباح أوراق مالية

١٤،٧٤٠٬٣١٦،٩٥٣٬٨١٥،٩٨١٬٧١٢،٩٤٣٬٣١٥،٨٣٨٬٣* عائد اإليجارات

x١٢،٦١٩٬٩١٤،٥٦٦٬٠١٤،٦٧٩٬٨١١،١٧٨٬٠١٤،١٤٨٬٠ اتاوة البترول

x٣٣٨٬٩٣٢٦٬١٣١٢٬٣٢٨٩٬٧٤٥٠٬١ إيجار أراضى حكومية

x١،٠٨٦٬٧١،٤٨٨٬١٤٩٤٬٧١،١٠٣٬٦٨٨٤٬٤ إيرادات المناجم والمحاجر

x١٢٧٬٨٧٣٬٧٦٩٬٢٥٥٬٦٣٢٬٠ إيرادات المرافق التى تديرها المحليات

x٥٦٧٬٠٥٠٠٬٠٤٢٥٬٧٣١٦٬٣٣٢٣٬٨اتاوة الذهب
٠٬٠٠٬٠٩١٦٬٦١،١٣٥٬٨٢٧٦٬٤* عوائد ملكية أخرى

-x٠٬٠٠٬٠٩١٦٬٦١،١٣٥٬٨٣٤٣٬٠ الجيل الثالث للمحمول
x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٦١٩٬٤ مقابل منح تراخيص األسمنت

٧٨،٩٦٩٬١٧٤،٠٤٦٬٥٥٧،٧٣٠٬٢٥٨،٨٠٩٬٠٥٣،٥٦٥٬٤   = حصيلة بيع السلع والخدمات
٧٨،٨٩٨٬٧٧٣،٩٨٩٬١٥٧،٦٥٦٬١٥٨،٧٦٧٬٤٥٣،٥١٤٬٧* إيرادات الخدمات

x رسوم قضائية وغرامات (خدمات العدالة 
عدا رسوم نقل الملكية)

٤،٤٠٠٬٠٥،٢٤٤٬٥٢،٦١٣٬٧٢،٤٦٤٬٨٤،١٠٠٬٧

x٦٩٨٬٤٦٥٩٬٤٤٥١٬٢٢٨١٬٠٢٦٨٬٢ رسوم قيد وتسجيل ورقابة واشراف

x١،٠٠٠٬٠٥٨٠٬٠٥٣٧٬٠٢٨٨٬٥٢١٣٬٠ الخدمات الجمركية

x٣٥٠٬١٣٤٥٬٦٥٥٦٬١٤٢٠٬١١٩٣٬٣ الخدمات الزراعية

x٢٦١٬٠٢٢٧٬٩٢٧٧٬٣٢٠٢٬٠١٩٤٬٣ الخدمات التعليمية

x٢٧٣٬٥١٧٣٬٧١٤٨٬٧١٣٨٬٦١٤٧٬٨ الخدمات الصحية

x٢٦٬٦٢٦٬٨٦٬٠٩٬٥١٢٬١ الخدمات الثقافية

x٣٥٬٣٣٣٬٩٥٨٬٤٤٠٬٦٣٬٤ خدمات االسكان والتعمير

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة 
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مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة 

x١،٤٤٥٬١١،٣٩٨٬٦٩٧٠٬٢٨٠٨٬٤٥٧٠٬٦ الخدمات االجتماعية

x٠٬٦٠٬٨٠٬٢٠٬٤١٬٨ الخدمات التموينية

x٣٥٬٠٣٣٬٧٢١٬٥٢٠٬٦١٥٬٦ خدمات القوى العاملة

x٣٣٦٬٥٢٧٨٬٢٢٦٦٬٣٢٠٦٬٣٧١٬٣ خدمات الطرق والمواصالت

x٢٬٨٣٬٢٢٬٧٢٬٧١٢٬٩ خدمات الشباب والرياضة

x٧٬١٦٬٩٨٬٥٥٬٤٧٬٣ الخدمات البيطرية

x١،٦٦١٬٨١،٤٩٤٬٥١،٤٨٦٬٤١،١٥٢٬٥١،٠١٦٬١ مبيعات بضائع

x٤٨٥٬٩٥٥٦٬٤٣٥٩٬٥٢٩٩٬٥٣٠٣٬٢ ايرادات المشروعات االنتاجية

x٥٢٤٬٤٥١٢٬٠٥٢٢٬٧٤٩٦٬٠٤٦١٬٠ ايجار المرافق العامة

x٢٧٢٬٠٢٦٧٬٥٢٣٣٬٨٢٣١٬٦٢٥٨٬٧ ايجار المبانى الحكومية

x٠٬٨٠٬٨٠٬٨٠٬٦٠٬٣ مقابل االشراف واالدارة على الشركات

x٠٬٠٨٬٣٠٬٠٠٬٢٠٬٨ ارباح تشغيل العملة التذكارية
x موارد جارية من الصناديق والحسابات 

الخاصة
٥٢،٧٠١٬٠٥١،١٦١٬٧٣٩،٤٩٦٬٨٤٢،٧٨٦٬٤٣٦،١٢٧٬٧

x١،٧٤٢٬٦١،٦١٠٬٢٢،٢٣٦٬٦١،٤٩٣٬٥١،٤١١٬٧ المحصل مقابل تأدية خدمات
x مقابل تأدية أعمال بعض المصالح 

للمصالح األخرى
٢٦٬١٢١٬٨٢٨٬٢٢١٬٥١٩٬٤

x٣٢٬٤٣٤٬٤٢٢٬٤٢٤٬٥٢٤٬٧ إيرادات البرامج التدريبية
x٥٢٬٧٣٩٬٠١١٠٬٢٥٧٬٣٣٣٬٥ عمولة تحصيل

x١،٨٤٠٬٧١،٧٦٩٬١١،٦٠٨٬٥١،٩٢١٬٠٢،٨٦٦٬٢ أخـــرى
xحصيلة وزارة المالية من اجمالى ايرادات 

الصناديق و الحسابات الخاصة
٧،٠٠٠٬٠٧،٥٠٠٬٠٥،٦٣١٬٩٥،٣٩٣٬٧٥،١٧٨٬٩

xمقابل خدمات سلطة التصديق اإللكترونى 
الحكومية

٠٬٤٠٬٤٠٬٢٠٬٠٠٬٠

X مبالغ محصلة من الجهات الغير داخلة في 
الموازنة العامة للدولة مقابل ضمان وزارة 

المالية لها
٣،٦٨٦٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠

٧٠٬٤٥٧٬٥٧٤٬١٤١٬٦٥٠٬٧* إيرادات بيع السلع

x٧٠٬٤٥٧٬٥٧٤٬١٤١٬٦٥٠٬٧ حصيلة بيع المخزون السلعى

٢،٠٢١٬٠٢،٢١٧٬١١،٧٠١٬١٢،٠٨١٬٢١،٥٢٦٬٤   = تعويضات وغرامات
٢،٠٢١٬٠٢،٢١٧٬١١،٧٠١٬١٢،٠٨١٬٢١،٥٢٦٬٤* غرامات العقوبات والمصادرات

x١٧٤٬٥٣٦٥٬٠٠٬٠٣١٠٬٣٣٢٨٬٨ ايرادات النقد المصادر
x٤٠٬٠٤٠٬٠٢١٬٣٣٥٬٨٦٨٬٦ حصيلة االموال المستردة

x١٢١٬٠١٢١٬١٧٧٬٣١٤٩٬٤٣٧٬٥ التعويضات الناتجة عن المخالفات
x تعويضات عن الممارسات الضارة فى 

التجارة الدولية
٢٥٠٬٠٢٥٠٬٠١٢٥٬١٣٠٦٬٨٢٢٬٦

x٠٬٢٠٬١٠٬٠٠٬٠٠٬٣ حصيلة صندوق الغرامات والجزاءات

x١،١١٨٬٣١،١٨٥٬٤١،٠٥٧٬٩١،٠٦٣٬٤١،٠٠٤٬٨ حصيلة الغرامات

x٣١٧٬٠٢٥٥٬٤٤١٩٬٥٢١٥٬٤٦٣٬٨ أخرى
١،٤٦٩٬٣٦٠١٬٦٥،٩٥٨٬١٢،٢٦١٬٩٢،٣١٥٬٨   = التحويالت االختيارية

٦٦٤٬٣٤٨٧٬٩٤،١٠٣٬٣١،٢٥٦٬٧١،٣٢٢٬٣* جارية

x٦٦٤٬٣٤٨٧٬٩٤،١٠٣٬٣١،٢٥٦٬٧١،٣٢٢٬٣ ايرادات انشطة مختلفة
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مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

جدول رقم (٤) املوارد
الباب الثالث اإليرادات األخرى 

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة 

٨٠٥٬٠١١٣٬٧١،٨٥٤٬٨١،٠٠٥٬٢٩٩٣٬٤* رأسمالية
x مساعدات وتبرعات محلية لتمويل 

األستثمارات
٨٠٥٬٠٩٧٬٧١،٧٧٠٬٣٩٩٨٬٠٩١٧٬٢

x مساعدات وتبرعات خارجية لتمويل 
األستثمارات

٠٬٠١٦٬٠٨٤٬٥٧٬٢٧٦٬٣

١٦٠،٠١٤٬٠١٩٦،٨١٤٬١١٢٦،٦١٩٬١١٠١،٨٦٣٬٠٧٥،٤١٩٬٤   = ايرادات متنوعة

٣٩،٠٧٩٬٩٣٧،٩١١٬٧٤٣،٤٢١٬٦٥٣،٥٩٩٬٤٣٣،٨٥٧٬٥* جارية

x مبالغ معاله دائنة مضت عليها المدة 
القانونية

١،٣٧٢٬٢٨٠٦٬٦٥،٣٠٩٬٦٣،٩١٣٬٧١،٠٤١٬٤

x٣،١٨٣٬٣١،٧٧٤٬٧٤،٤٥٨٬٥٤،٢٦٢٬٢٤،٣٤٨٬٨ ايرادات سنوات سابقة

x١٦٬١١٠٬٠١١٬٨٩٬٩١٢٬٣ مقابل اشتراك العاملين بالسيارات

x١٨٧٬٣١٦٢٬٢١٢٩٬٦١٣٩٬٣١٤٤٬٥ ايرادات أسواق

x٣٤٬١٣٨٬٤٢١٬٩٤٥٬٣١٦٬٠ ايرادات غرامات المبانى

x٣٤،٢٨٦٬٩٣٥،١١٩٬٩٣٣،٤٨٩٬٤٤٥،١٠٩٬٣٢٨،٢٩٤٬٥ أخرى
x حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد األقصى 

لدخول العاملين
٠٬٠٠٬٠٠٬٨١١٩٬٦٠٬٠

١٢٠،٩٣٤٬٢١٥٨،٩٠٢٬٤٨٣،١٩٧٬٥٤٨،٢٦٣٬٦٤١،٥٦٢٬٠* رأسمالية
x نقص الرصيد المدين للدفعات المقدمة 

لألستثمارات
٠٬٠٠٬٠٤،٨٨٥٬٤١٤،١٣٦٬٦٨،٤١٧٬٠

x٧٤،٧٤٤٬٨٦٢،٠٦٦٬٨٣٢،١٩٦٬٩٣٣،٥٩٨٬٦٣٢،٣٣٨٬٧ موارد ومصادر رأسمالية أخرى

x٩١٥٬٨١،٠٠٤٬١١،٨٣٤٬٤١٦٤٬٣٣١٠٬٣ حصيلة بيع أصول غير انتاجية (أراضى)

x حصيلة بيع أصول انتاجية (مساكن 
وسيارات وغيرها)

٦٬٧٦٬٣٧٬٦٢٬١١١٬١

x٤٥،٢٦٦٬٨٩٥،٨٢٥٬٣٤٤،٢٧٣٬٣٣٦٢٬٠٤٨٥٬٠ ايرادات رأسمالية أخرى
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مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

 x  سندات

 x  أذون

x من الهيئات االقتصادية

x من شركات قطاع االعمال العام

x من أقساط القروض الخارجية المعاد 
إقراضها من الخزانة العامة

x من الجهات األخرى

 x من بنك االستثمار

 x من هيئات اقتصادية

 x من جهات أخرى

 x حصيلة الخصخصة

 x أذون

 x من الجهات االخرى

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة 
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مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

x  سندات على الخزانة العامة

x  اذون على الخزانة العامة

x  اخرى

x  من بنك االستثمار القومى لتمويل 
االستثمارات

x  من بنك االستثمار القومى لتمويل 
اغراض اخرى

x  اقتراض لتمويل االستثمارات

x  اقتراض من مصادر اخرى

x اخرى

x لتمويل االستثمارات

x لتمويل التزامات اخرى

x لتمويل التزامات جارية

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات
البيــــــــــان

موازنة
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مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

١٤٠٠،٠٠٠٬٠٣٦١،٠٥٠٬٠٣١٨،٨٠٦٬٤٢٨٨،٧٧٣٬١٢٦٦،٠٩١٬١- األجور وتعويضات العاملين

٣١٣،٠٩٠٬٦٢٧٠،٧٤٣٬٦٢٦١،٢٤٤٬٣٢٣٦،٥٦١٬٢٢١٧،٥٩٢٬٢   = االجوروالبدالت النقدية والعينية

٩٣،٧٣٦٬٥٨٩،٧٤٠٬٣٨٥،٧٩٣٬٨٨٢،٢٠٤٬٩٧٧،٩٠٣٬٥* الوظائف الدائمة

x٤١،٠٦٣٬٢٣٧،٣٤٩٬١٣٦،٤١٩٬٤٣٣،٥٩٦٬٠٣١،٠٧٢٬٧ المرتبات األساسية

x تكاليف المعارين و تتحمل الموازنة 
مرتباتهم

٤٥١٬٣٤٤٢٬٨٣٤٣٬١٥٠٦٬٢٤٦٢٬١

x٠٬٥٢٬٥٠٬٢٠٬٤٠٬٢ تكاليف اإلجازات الدراسية

x٠٬٢٠٬٢٠٬١١٬٠٠٬٢ تكاليف المنح التدريبية

x٥٢،٠٥٧٬٨٥١،٨٠٦٬٦٤٨،٨٩٥٬٩٤٧،٩٧٩٬٤٤٦،٣١٣٬٢ األجر الوظيفى

x تكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام 
القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨

١٦٣٬٥١٣٩٬١١٣٥٬٠١٢١٬٩٥٥٬١

٨،١٩٧٬٧٦،٧٦٥٬٣٦،٧٢٦٬٧٦،١٦٥٬٢٥،٤٣١٬٨* الوظائف المؤقتة

x٤٧٬٨٣٩٬٢٣١٬٨٣٤٬٦٢٩٬٣ المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)

x٣٢٬٩٣١٬٧٢٥٬٦٢٦٬٢٢٥٬١ المكافآت الشاملة (خبراء واجانب)

x٢،٨٣٥٬٢٢،٦٣٤٬١٢،٧٨٦٬٦٢،٥٧٦٬٧٢،٢٤٣٬٥ أجور موسميين

x٠٬٣٠٬٥٠٬٢٠٬٣٠٬٣ مكافآت الصبية

x مكافآت اطباء امتياز و اخصائى عالج 
طبيعى

٤٥٧٬٤٣٦٥٬٠٣٥٥٬١٢٣٧٬٢١١٣٬٧

x٤،٧٧٠٬٨٣،٦٥٠٬٢٣،٤٧٩٬٤٣،٢٧٢٬٢٣،٠١١٬٨ مكافآت االساتذه المتفرغين

x٣٬٠١٬٥٢٬٢١٬٧٠٬٩ مكافآت االساتذه غير المتفرغين

x٥٠٬٣٤٣٬١٤٥٬٩١٦٬٢٧٬١ مكافآت مساعدى ومعاونى الوزراء

١٥٣،٦٢١٬٨١١٩،٣٩٨٬٦١١٧،٨٤٥٬٣٩٩،٨٤٢٬٣٨٥،٤٣٤٬٧* المكافآت:

١٨،٧٩٨٬٧١٧،٦٦٢٬٣١٦،٩٥٩٬٨١٥،٤١٩٬٣١٣،٨٣٠٬٨ x تعويض العاملين عن جهود غير عادية

٨،٩٥٣٬١٨،٥٠٩٬٦٩،٧٣٢٬٣٨،٣٢٦٬٤٧،٦١٧٬٥ x المكافآت التشجيعية

x٤،٨٨٦٬٨٥،١٩٤٬٣٤،٩٤٨٬٧٥،٤٠٥٬٩٥،٢٧٦٬٦ تكاليف حافز اإلثابة

x٩،٣٦٩٬٢٨،٥٠٦٬٨٧،٨٧٨٬٧٧،٧٣٠٬٢٧،١٨٤٬٦ حوافز العاملين بالكادر العام

١٧،٢٦١٬٨١٦،٨٧٧٬١١٨،٢٣٩٬٩١٧،٩٥٧٬٦١٧،١٨٢٬٩ x حوافز العاملين بالكادرات الخاصة

x٢،٣٢٠٬٨٢،٢٤٣٬٩٢،١٥٨٬١٢،١٣٦٬٥٢،٠٣٩٬٥ الحافز المالى اإلضافى

x٢٬٥٢٬٦١٬٩١٬٠١٬٠ حوافز العلميين

x١،٥٦٨٬٢١،٦٣٢٬٣١،٤٧٨٬٠١،٥١٧٬١١،٥٧٨٬١ حافز جذب العمالة

x١٣٩٬٢١٢٤٬٦١١٤٬٢٩٦٬٣٨٢٬٠ حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)

x٨٣٣٬٧٧٣٠٬١٨١٠٬٦٧٥٩٬٧٧٩٥٬٣ مكافآت التدريس

x٥٠٠٬٥٤٩٨٬٧٤٣٧٬٦٤٣٧٬٢٤٥٠٬٨ مكافآت الريادة العلمية و االجتماعية

x٦١٠٬٤٥٩٦٬٦٥٦٥٬٢٥٤٢٬٨٥٣٣٬٤ مكافآت البحوث االكاديمية و التطبيقية

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٧) املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه
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فعليات
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٧) املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

x٦٥٤٬٢٦٣١٬٤٥٩٦٬٤٥٤٦٬٥٥٤١٬٢ مكافآت االشراف على الرسائل العلمية

x١٤،٦٥٤٬٣١٤،٢٥١٬٩١١،٧٦٠٬٥١١،٧٩٤٬٥١١،١٦٩٬٤ مكافآت االمتحانات

x٣٩٧٬٩٣٨٥٬٨٢٥٢٬١٢٦٦٬٧٢٦٨٬٤ مكافآت التصحيح

x٤٢٣٬٠٤٢٠٬١٣٩٤٬٧٣٥٤٬٦٣٣٨٬٦ مكافآت حضور جلسات و لجان

x٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٬٩٠٬٠ مكافآت طوارئ للعسكريين

x١٧٠٬٣١٧١٬٢٦٦٬٥٨٢٬٨٧٤٬٨ مكافآت التدريب

x٠٬٢٠٬٢٠٬١٠٬١٠٬١ مكافآت محو االمية

x٣٤٬٨٣٥٬٠٣٠٬٢٣٠٬٦٣٠٬٦ مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب

x٩،٣٥٢٬٧٨،٢٣٢٬٢١٠،٣٨٦٬١٩،١١٤٬٠٩،١٩٦٬١ مكافآت اخرى

x١،٦٣٢٬٠١،٨٢٨٬٣١،٦٦٦٬٤١،٦٧٢٬٨١،٦٢٨٬٧تكاليف حافز اثابة اضافى

x٤،٤٧٦٬٥٣،٥٤٣٬٤٣،٤١٢٬٣٢،٤٠٢٬٩٢،٥٨٠٬٢حوافز أداء المعلمين

x٣،٢٠١٬٨٢،٢١١٬٩٢،١٥٢٬١١،٩٥١٬٢١،٦١٢٬٠حافز جودة

x١٣٦٬٥١١٥٬٨١٠٨٬٠٩٥٬٦٨٠٬٣ مكاقات المستشارين

x١،٢١٠٬٠١،٣٤٤٬٨١،١٢٤٬٣١،٢٢٤٬٨١،٢٥١٬٠ الحافز التعويضى

x٨٩٬١٨٨٬٠٨٨٬٦٨٨٬٣٩٠٬٦ حافز الميكنة وتحديث البيانات

x٤٣،٦٠١٬٧١٦،٥٠٥٬٢١٦،٢٤٥٬٩٥،٧٤٣٬٣٠٬٠ حافز اضافى

x٥،٢٢٢٬٩٥،٢٠٢٬٨٥،٠٧١٬٨٤،١٤١٬٦٠٬٠ حافز تكميلى للحد األدنى

X٢،٩٣٠٬٠١،٦٠٠٬٠١،٠٩٠٬٢٠٬٠٠٬٠ حافز تطوير التعليم قبل الجامعى

X١٨٩٬٤٢٥١٬٤٧٤٬٣٠٬٠٠٬٠ حافز اإلدارة المدرسية

٣٤،٥٥٠٬٦٣٣،٤٣١٬٠٣١،١٢٢٬٨٢٨،٤٧٩٬٥٢٩،٧٨٠٬٢* بدالت نوعية

x٦٬٦٧٬٠٣٬٩٣٬٨٣٬٦ بدل تمثيل الوظائف العليا

٣٧٬٨٣٩٬٧٢٧٬٧٢٩٬٨٣١٬١ x بدل تمثيل لموظفين بالخارج

x٢٬٨٢٬٨٢٬٨٢٬٥١٬٠ بدل تمثيل لموظفين فنيين

٨٣٬٧٧٩٬٠٦٦٬١٧١٬٧٦٢٬٥ x بدل طبيعة عمل لالطباء

 x بدل حرمان للصيادلة و الحكيمات 
والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات 

والمفتشات
٧٤٬٦٧٢٬٧٦٠٬٨٥٦٬٤٥٢٬٧

x٢٠٠٬٧١٩٨٬٦١٦٧٬٢١٦٤٬٥١٦٣٬٥ بدل عدوى ووقاية من االشعة

x٧٬٢٧٬٥٥٬١٥٬١٥٬٥ بدل تفرغ للمهندسين

١٬٩١٬٩١٬٢١٬٢١٬٤ x بدل تفرغ للمحامين

٠٬٢٠٬٤٠٬٣٠٬٣٠٬٣ x بدل تفرغ لموظفين فنيين

٣٢٬٢٣٦٬٢٢٥٬٨٢٩٬٤٣٢٬٦ x بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين
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مشروع

موازنة
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فعليات
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الباب األول األجور وتعويضات العاملني

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

٤٬٦٤٬٦٣٬٤٣٬٥٣٬٦ x بدل تفرغ لالطباء البيطريين

٣٬٥٤٬١١٬٩٢٬٠٢٬٣ x بدل تفرغ للتجاريين

٢٣٠٬١٢٣٠٬٢٢٠٠٬٤١٩٠٬١٢١٨٬٣ x بدالت عسكرية

x٥١٤٬٣٤٨٦٬٠٤٦٦٬٨٤٠٣٬٦٤٨٥٬١ بدل طبيعة عمل

١٬١١٬١١٬١١٬١١٬٠ x بدل امتياز

٢٬١١٬٧١٬٥١٬٩١٬٨ x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم

 x بدل صيارف و تحصيل و بدل عجز 
للصيارف

٢٬٦٢٬٩١٬٩٢٬٠٢٬٢

١،٦٥٧٬٦١،٥٩٨٬٥١،٣٩٤٬٤١،٥٥٢٬٠١،٧١٨٬٥ x بدل خطر

٠٬٢٠٬٣٠٬١٠٬٠٠٬٠ x بدل سماعة للتليفون و الالسلكى

x١٬٩٢٬٠١٬٨١٬٨١٬٢ بدل قيادة

٢٬٤٢٬٦٢٬٤٢٬١١٬٥ x بدالت مهنية وفنية اخرى

x٤٣٧٬٣٤٢٥٬٢٤٠٥٬٠٤١٠٬٣٣٧١٬٧ بدل اقامة بالجهات النائية

٤٦٬٠٤٠٬٠٤٥٬٨٤١٬٤٥٠٬٥ x بدل سودان

٢٬١٢٬٠١٬٢١٬٣١٬٦ x بدل اغتراب

٣٩٬٠٣٨٬٤٣١٬٧٣٥٬٤٤٧٬١ x بدل سكن فى الداخل و الخارج

٠٬٤٠٬٣٠٬٤٠٬٥٠٬١ x بدل ماجستير ودكتوراه

٠٬٤٠٬٤٠٬٣٠٬٠٠٬١ x بدل بحث

٠٬٣٠٬٣٠٬٣٠٬٢٠٬٠ x بدل استقبال و ضيافة

١٬٧١٬٧١٬٣١٬٦٠٬١ x بدل مراسلة

٤١٢٬٧٤١١٬٨٤٢٨٬١٣٧٧٬٥٢٩٢٬٠ x بدل أغذية

٢٬٠٢٬١١٬٤٠٬٣٠٬٣ x بدل مالبس

 x بدل انتقال نقدى ثابت ونظير عدم 
تخصيص سيارات ركوب حكومية

٣١٬٧٢٦٬٨٢٤٬٥٢٤٬٣٢١٬٧

٣،٠١٨٬٠٢،٩٤٢٬٣٢،٩١٧٬٦٢،٨١٤٬٧٢،٧٦٨٬٢ x بدل جامعة

 x بدل يخص العالقات الثقافية والتعاون 
الخارجى

١٥٩٬٢١٣٦٬٢٢٢١٬١١٤٥٬٣١٧٥٬٥

٠٬٥٠٬٥٠٬٣٠٬٣٠٬٣ x بدل تفرغ فنانين تشكيليين

٥،٢٢٠٬٣٥،٠٨٧٬٣٤،٤٥٩٬٤٣،٥١٨٬٤٣،٦٩٧٬٩ x بدل معلم (تدريس)

١٠،٨٧٣٬٢١٠،٧٧٠٬٤١٠،٦٢٤٬٧١٠،٨٦٤٬٥١٠،٩٩٣٬٦ x بدل اعتماد (معلمين)

٥،٨٥٨٬٠٥،٨٠٣٬٨٥،٠٥٣٬٥٥،٠٣٩٬٨٥،٩٩٥٬٤ x بدالت مختلفة أخرى

٥،٥٧٨٬٦٤،٩٦٠٬٤٤،٤٦٨٬٦٢،٦٧٨٬٠٢،٥٧٤٬٣ x بدل مخاطر مهن طبية

x٠٬٧٠٬٨٠٬٨٠٬٦٠٬٠ بدل تمثيل إضافى
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فعليات
البيــــــــــان
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باملليون جنيه

١٣،٣١٥٬٦١٢،٦٧٠٬٤١٢،١٨٣٬٢١٢،٠٩٤٬٢١٢،١٠٥٬٦* مزايا نقدية

١١٩٬٠١١٩٬٠١٠٦٬٣١٠٢٬٤١٠٧٬٥ x عالوة اجتماعية

١١٣٬٥١١٣٬٦١٠٥٬٤١٠١٬٢١٠٣٬٤ x عالوة اجتماعية اضافية

 x تكاليف تعويض العامالت بما يعادل 
٢٥% من المرتب الشهرى

١٢٬٣٩٬٣١٠٬٠٧٬٠٧٬٢

٢،٥٥٥٬٩٢،٧٦٣٬٠٢،٤٢١٬٦٢،٥٨٤٬١٢،٧٠٥٬٤ x العالوة الخاصة

٣٤٢٬٢٣٤٠٬١٣٢١٬٥٣٠٧٬٣٣٠٦٬٤ x المنحة الشهرية

٨٧٣٬٨٦٣٬٩٧٨٬٦٤٨٬٢٣٤٬٦ x مزايا نقدية أخرى

١٧٢٬٦١٧١٬٣١٤٠٬٠١٦٨٬٣١٥٠٬٥ x عالوة الحد األدنى

٥،٣٩٤٬٤٥،٧١٤٬٦٥،٤٤٧٬٠٥،٧٣٥٬١٥،٩٨٥٬٣ x عالوة مقابل األعباء الوظيفية للمعلمين

 x تكاليف المقابل النقدى لرصيد االجازات 
االعتيادية

٣،٧٣٢٬٠٣،٣٧٥٬٧٣،٥٥٢٬٨٣،٠٤٠٬٧٢،٧٠٥٬٢

٩،٦٦٨٬٤٨،٧٣٨٬١٧،٥٧٢٬٥٧،٧٧٥٬٠٦،٩٣٦٬٤* المزايا العينية

x٥،٢٥٧٬٤٤،٧٨٥٬٣٤،١٢٢٬١٤،٢٠٤٬١٣،٩٧١٬٢ أغذية للعاملين

x١،٥٤٢٬٨١،٢٧٠٬٠١،٢٥٥٬٧١،٢٠٤٬٧١،١٧٦٬٠ مالبس للعاملين

x٢،٧٠١٬٤٢،٥١٥٬٣٢،٠٨٥٬٥٢،٢٢٣٬١١،٦٥٣٬٢ عالج طبى للعاملين

x١٢٦٬٠١٢٦٬٨٦٨٬٩٩٨٬٢٨٥٬٢ خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين

x٤٠٬٧٤٠٬٧٤٠٬٤٤٥٬٠٥٠٬٩  اخرى

٤٣،٦١٨٬٣٣٩،٢٠١٬٦٣٥،٥٢٩٬٨٣٢،٩٨١٬٠٣٠،٥٢٠٬٢   = المزايا التأمينية

* حصة الحكومة فى صندوق التأمين االجتماعى 
للحكومة

٣٣،٣٩٩٬٨٣٠،١٨٧٬١٢٧،٤٩٥٬٤٢٦،١٢٦٬٣٢٤،٥٨٦٬٧

x٢٩،٩٣٦٬٦٢٧،١٩٨٬٨٢٤،٦٧٢٬٣٢٤،١١٠٬٢٢٣،٠٦٨٬٩ التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة

x حصة الحكومة فى اشتراكات نظام 
المكافآت

٢،٦٨٤٬٨٢،٢٧٠٬٣٢،١٢٥٬٩١،٤٠٩٬٤٩٦٧٬٦

x تكاليف مساهمة الحكومة فى التأمين على 
العامالت فى اجازة لرعاية أطفالهن

٧٧٨٬٤٧١٨٬٠٦٩٧٬٣٦٠٦٬٧٥٥٠٬٢

١٠،٢١٨٬٥٩،٠١٤٬٥٨،٠٣٤٬٤٦،٨٥٤٬٧٥،٩٣٣٬٥* مزايا تأمينية أخرى

x٦،٨٧٦٬٨٦،١٠٠٬١٥،٥٦٢٬٨٤،٨٥٤٬١٤،٣١٢٬٤ التأمين ضد المرض

x٣،٠٢٥٬٤٢،٧١٩٬١٢،٣٥٨٬٧١،٩٢٤٬٤١،٦٢١٬١ التأمين ضد اصابة العمل

x٢٢٠٬٦١٤٦٬٤٨٢٬٨٥٧٬٥٠٬٠ التأمين ضد المرض (تأمين صحي شامل)

x التأمين ضد إصابة العمل (تأمين صحي 
شامل)

٩٥٬٧٤٨٬٩٣٠٬٠١٨٬٦٠٬٠
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٤٣،٢٩١٬٠٥١،١٠٤٬٨٢٢،٠٣٢٬٣١٩،٢٣١٬٠١٧،٩٧٨٬٧   = األجور اإلجمالية واالحتياطيات العامة

٢٥،٤٩٧٬٩٢٣،٨٢٠٬٩٢٢،٠٣٢٬٣١٩،٢٣١٬٠١٧،٩٧٨٬٧ * األجور اإلجمالية

x٢٥،٤٩١٬٩٢٣،٨١٦٬٩٢٢،٠٣٢٬٣١٩،٢٣١٬٠١٧،٩٦٠٬٣ أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات

x اعتمادات أجور للحسابات والصناديق 
الخاصة

٦٬٠٤٬٠٠٬٠٠٬٠١٨٬٤

١٧،٧٩٣٬٢٢٧،٢٨٤٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠* المتطلبات اإلضافية لألجور

x١٧،٧٩٣٬٢٢٧،٢٨٤٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠ احتياطيات عامة لألجور
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مشروع
موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

٢١٢٥،٦٠٠٬٠١٠٣،٨٨٩٬٠٨١،٤٦١٬٩٦٩،٨٧١٬٠٦٢،٣٦٥٬٢- شراء السلع والخدمات

٦٧،٦٠٤٬٥٥٧،٢٥٨٬٩٤٥،٤٩٠٬١٣٨،٥٩٤٬٦٣٤،٠٤٩٬٩=  الســـلع

٤٠،٧١٢٬٣٣٠،٨٤٥٬٢٢٥،١١٣٬١٢٢،١٣٤٬٣١٩،٨٥٦٬٩* المواد الخام
x١٤،٦١٣٬٤١٣،١٤٦٬٧١١،٨٣٨٬٣٩،٠٤٨٬٦٨،٢١٢٬٤ األدوية
x١٢،٢٣٣٬٤٦،١٥٢٬٠٣،٣٢٨٬٥٣،٣٨٦٬٥٣،٣٤٠٬٣ األغذية

x١٠،٠٠٧٬٢٨،٩٦٤٬٣٧،٨٢١٬١٩،٦٩٩٬٢٨،٣٠٤٬٢ مواد خام أخرى
x٣،٨٥٨٬٤٢،٥٨٢٬٢٢،١٢٥٬٢٠٬٠٠٬٠ مستلزمات طبية

٦،٠٠٨٬٦٥،٦٨٢٬٤٤،٤١٨٬٧٣،٢٧٨٬٨٢،٤٦٠٬٩* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل
x٢،٩٧٣٬٢٢،٨٦٤٬٥٢،٤٠١٬٦٢،٢٤٤٬٠١،٧٥٧٬٦ مواد بترولية وغاز

x٢٥٢٬١٢٥٢٬١١٧١٬٢١٦١٬٧١٦٨٬٠ مواد تزييت و تشحيم
x٢،٧٨٣٬٢٢،٥٦٥٬٧١،٨٤٥٬٨٨٧٣٬١٥٣٥٬٣ كهرباء

٦٦٩٬٢٦٤٨٬٩٥٠٨٬٣٥١٩٬٩٣٩٧٬١* وقود وزيوت لسيارات الركوب
x٥٧٨٬٧٥٥١٬٢٤٥٥٬٤٤٢٦٬٦٣٥٢٬٨ مواد بترولية وغاز

x٩٠٬٥٩٧٬٧٥٣٬٠٩٣٬٣٤٤٬٣ مواد تزييت و تشحيم
٢،٨٧١٬٥٢،٧٧٩٬١٢،١٢٦٬١٢،٠٥٩٬٤٢،٣٠٩٬١* قطع غيار ومهمات

x١،٦٢٧٬٩١،٦٠٧٬٠١،١٠١٬٢١،١٤٠٬٢١،٠٢٩٬٦ قطع غيار و مواد للصيانة
x١،٢٤٣٬٥١،١٧٢٬١١،٠٢٤٬٨٩١٩٬٣١،٢٧٩٬٤ مواد و مهمات متنوعة

٢٧٬٢٢٧٬١١٢٬٤١٨٬٣١٤٬٧* مواد تعبئة وتغليف
x٢٦٬٩٢٦٬٧١٢٬٤١٨٬٣١٤٬٥ مواد مستهلكة
x٠٬٣٠٬٣٠٬٠٠٬٠٠٬٢ مواد متداولة

١،٢٢١٬٤١،١٦٦٬٧٨٣٨٬٠٨٤٧٬٥٩٤٣٬٧* ادوات كتابية وكتب

x٤٢٥٬٨٤١٥٬٦٢٩٥٬٨٢٧٠٬٢٢٨٥٬١ ادوات كتابية ومكتبية
x٦٩٬٩٧١٬٦٣٩٬٢٣٨٬٩٦١٬٧ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات

x٦٧٬٥٦٩٬٣٣٩٬٢٤٤٬٠٤٥٬١ كراسات ودفاتر
x٦٥٨٬١٦١٠٬٣٤٦٣٬٨٤٩٤٬٤٥٥١٬٨ مطبوعات اخرى

١٣،٥٤٤٬٢١٣،٥٦٦٬٣١٠،٢٤٩٬٥٧،٦١٦٬٣٦،١٦٣٬٩* مياه وانارة

x٢،٧٢٩٬٥٢،٣٤٤٬٠١،٧٥٣٬٩٢،٢٨٨٬٥١،٣٥٢٬٦ مياه

x١٠،٨١٤٬٧١١،٢٢٢٬٤٨،٤٩٥٬٦٥،٣٢٧٬٨٤،٨١١٬٢ انارة
٢،٠٥٢٬٧٢،٠٨٣٬٨١،٦٧٦٬٢١،٣٧٩٬٠١،٧٧٤٬٢* مستلزمات سلعية متنوعة

x مستلزمات تعليمية ومعينات سمعية 
وبصرية

٩٨٬٥٩٤٬٨٦٥٬٥٢٠٬٦٦٩٬٣

x١٠٬٥٩٬٥٦٬٣١٦٬٧٢٬٨ مستلزمات تنظيم الحدائق

x٢٤٬٨٢٤٬١٢٠٬١١٨٬٨١٨٬٠ مستلزمات تصوير

x١٬٠١٬٠٠٬٢٠٬١٠٬١ مستلزمات موسيقى

x١٥٬٢١٣٬٣٣٬٨٤٬٢٥٬٤ مستلزمات العاب رياضية

x١،٩٠٢٬٧١،٩٤١٬٢١،٥٨٠٬٣١،٣١٨٬٥١،٦٧٨٬٤ مستلزمات سلعية متنوعة

البيــــــــــان
موازنة

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات
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مشروع
موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات

٤٩٧٬٤٤٥٩٬٤٥٤٧٬٨٧٤١٬٢١٢٩٬٤*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع

x٤٩٧٬٤٤٥٩٬٤٥٤٧٬٨٧٤١٬٢١٢٩٬٤ محلية
٤٨،٢٦٨٬٢٤٠،٨٩٢٬٣٣٤،٥٤٥٬٨٣٠،٥١٨٬٤٢٦،٨٩٣٬٥   =  الخدمات

١٥،١١٠٬٦١٢،٤٦٠٬٥١٠،٦٢٨٬٨٩،٨٠٦٬٩٨،٠٤٤٬٧* نفقات الصيانة

x١،١٥٤٬١١،٠٩٥٬٨١،١٧٤٬٦١،٠٥٠٬٢٨٩٣٬٠ صيانة و تطهير لوسائل الرى و الصرف
x صيانة و ترميم مبانى انشاءات و اعمال 

صغيرة المبانى
٤،٣٢٢٬٧٣،٠٠٠٬٥٢،٦٦٦٬٤٢،٣٢٣٬٥١،٨٢٨٬١

x٢٨٥٬٥٢٨٧٬١٢٥٤٬٤١٨٧٬٥١٨٣٬٣ صيانة مرافق و شبكات

x٢،٤٦٨٬٢٢،٤٥٢٬٧٢،٢٥٥٬٩٢،٤٦٦٬٧٢،٠٦٤٬١ صيانة طرق و جسور و كبارى

x٤،٠٥٠٬٤٢،٨٩٨٬٥٢،١١٢٬٠٢،١٣٤٬٧١،٨١٨٬٤ صيانة آالت و معدات

x١،٣٣٦٬٠١،٣٤٠٬٤١،٤٠٣٬٢١،٣٤٨٬٨٩٦٨٬٨ صيانة وسائل نقل واتصاالت

x٨٨٬٤٨٣٬٤٥٤٬١٤٣٬١٣٨٬٠ صيانة اثاث و معدات مكتبية ومكاتب

x١٧٩٬٦١٥١٬٦١٢٠٬٦٨٠٬٦٦٨٬٧ صيانة الحاسبات واالجهزة االلكترونية

x١٦١٬٧١٤٣٬٠١٢٤٬٠١٧١٬٨١٨٢٬٤ اخرى

x١،٠٦٤٬١١،٠٠٧٬٥٤٦٣٬٦٠٬٠٠٬٠ صيانة األجهزة الطبية

٥٩٩٬٧٤٨٤٬٢١،١٥٣٬٥٤٥٧٬٣٤٣٤٬٥* نشر واعالن ودعاية واستقبال

x٢٣٣٬٢١٤٩٬٠٦٩٩٬٢١٩٧٬٣١٢٣٬٠ نفقات نشر واعالن

x٢٢٥٬٠١٩٧٬٨٣٨٣٬٨١٠٠٬١١٦٧٬٥ نفقات دعاية

x٥٨٬٦٥٩٬٦٢١٬٣٤١٬٦٣٤٬٨ نفقات الحفالت و االستقباالت

x نفقات الزيارات الدولية واالشتراك فى 
المؤتمرات الدولية

٥٠٬٧٤٨٬٣٣٤٬٤٩١٬٠٨١٬٤

x٦٬٦٥٬٩٢٬٩٧٬١١٢٬٧ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلية

x١٧٬٥١٧٬٣٧٬٧١٣٬٨١٠٬٧ نفقات الشئون والعالقات العامة

x٨٬١٦٬٢٤٬٣٦٬٣٤٬٤ اخرى

٤،٢٩٦٬٧٣،٧٨٢٬٤٣،٥٢٥٬٣٣،٥٩١٬٨٣،٠٩٧٬٠* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف

x٤،٢١٨٬٠٣،٧٠٤٬٩٣،٤٧٣٬٣٣،٥٤٩٬٠٣،٠٥٩٬٢ نفقات طبع

x١٨٬٣١٨٬٩١٥٬٦١٢٬٥٩٬٣ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوريات

x٧٬٠١٠٬١٢٬١٢٬٠٤٬٢ شراء حقوق المؤلفين

x١٬٧١٬٦٠٬٧٠٬٩٠٬٩ نفقات تشجيع التأليف والمؤلفين

x اصدار كتب ومجالت ونشرات وثقافية 
وعلمية

٤٣٬٧٣٩٬٦٣٣٬١٢٣٬٦٢١٬٨

x٨٬٠٧٬٤٠٬٦٣٬٧١٬٦ اخرى
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مشروع
موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٨) املصروفات
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات

٤،٨٩٨٬١٤،٨٢٠٬٧٤،١٩١٬٠٤،١٤٢٬٧٣،٧٠١٬٥* نقل وانتقاالت عامة
x١٠٬٥١١٬٠٦٬٣٥٬٩٨٬٥ نقل مهمات بالسكة الحديد

x انتقاالت عامة للعاملين و غير العاملين 
بالسكك الحديدية

١٣٤٬٣١٣٨٬٦٥٤٬٣٦٦٬٢٩٠٬١

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر 
بالداخل

٧٢٩٬٤٧٢٩٬٢٥٧٥٬٦٦٠٧٬٢٥٠٥٬٢

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر 
بالخارج

٢٤٦٬٣٢٤٨٬٧١٤٧٬٣١٩٣٬٣٢١٩٬٢

x تكاليف نقل وانتقاالت وبدل انتقال 
للمعارين بالخارج

١٥٬١١٤٬٢١٣٬٤١٠٬١٩٬٦

x٤٥٨٬٦٤٤٢٬١٣٥٦٬٤٣٣٣٬٨٢٥٩٬٩ بدل انتقال للسفر بالداخل

x٤٠١٬٦٣٥٧٬٣٣٠٤٬٦٢٩٦٬٢١٢٤٬١ بدل انتقال للسفر بالخارج

x٢،٩٠٠٬٢٢،٨٦٨٬٩٢،٧١٩٬٩٢،٦١٣٬٩٢،٤٦٩٬٦ المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية

x٢٬٢١٠٬٨١٣٬٢١٥٬٩١٥٬٢ اخرى

٧١٢٬٢٥٦١٬٤٤٩٣٬٦٣٨٥٬٧٣٥٦٬٣* البريد واإلتصاالت

x١٥٦٬١١٤٦٬٣١٤٤٬٣١٠٦٬١١٠٠٬٧ بريد

x٣٠١٬٦١٩٢٬١١٨٣٬٠١٥٠٬٦١٤٦٬١ تليفون

x٠٬٩٠٬٣٠٬٦٠٬٣٠٬٢ تلغراف

x١٬٥١٬٥١٬١١٬٠٠٬٨ اشتراك تيكر

x٠٬٩١٬٢٠٬٣٠٬٤٠٬٥ تلكس و فاكس

x٢٣٨٬٥٢٠٧٬٩١٥٧٬٩١٢١٬٦١٠٢٬٩ شبكة االنترنت

x٧٬٢٧٬٨٦٬٤٥٬٧٥٬٢ اخرى

X٥٬٣٤٬٢٠٬٠٠٬٠٠٬٠ خطوط اإلنترنت المؤمنة

١،٤٢٩٬٧١،٣٠٩٬٩١،١٧٩٬٠٩٣١٬٧١،٠٢٢٬٠* ايجار

x ايجار أراضى ومبانى ومخازن وجراجات 
وغيرها

٨٢٩٬٢٧٨٠٬٧٧٨٣٬٠٥٧٩٬٥٦٨١٬٤

٨١٬٥٨٢٬٠٦١٬٠١٤٢٬٩١٠١٬٤ x ايجار آالت احصائية وحاسبات

٦٠٬٨٥٥٬١١٧٬٩٢٥٬٠٣٠٬٠ x ايجار آالت وماكينات ومعدات

٢٢٬٨٢٤٬٠٢١٬٩٧٬١٢١٬٩ x ايجار خيام وكراسى

٤٣٥٬٤٣٦٨٬٠٢٩٥٬٢١٧٧٬٢١٨٧٬٤ x ايجار وسائل نقل

١٤٨٬٩١٤٩٬٢٣٢٧٬٢٢٣٩٬٤٢٣٢٬٨* نفقات إقامة معارض ومؤتمرات

x١٣٧٬١١٣٨٬٣١٣٤٬٠٢٣٤٬٥٢٢٥٬٨ بالداخل

x١١٬٨١١٬٠١٩٣٬٣٤٬٩٧٬١ بالخارج
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مشروع
موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨
البيــــــــــان

موازنة

جدول رقم (٨) املصروفات
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٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات

١٤١٬٧١٤١٬٧٢٠٥٬٩٢١٨٬١١٦٢٬٦* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون الخارجى

x تكاليف تبادل البعثات والوفود مع 
الحكومات االجنبية وتنفيذ المعاهدات الثقافية

١٠٨٬٢١١٠٬٨١٧٬٩٩٧٬٨١٠٣٬٢

x تكاليف المكاتب و المراكز الثقافية و 
مكاتب البعثات

٣٢٬٦٣٠٬١١٨٦٬٩١٢٠٬٢٥٩٬٣

x١٬٠٠٬٩١٬١٠٬١٠٬٢ أخرى

٢،٨٥٠٬٧١،٨٥٢٬٤٣٣٩٬٢٣٤٦٬٧٣١٨٬١* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين

x٢،٦٤٣٬١١،٦٣٥٬٦١١٤٬٦١٠٤٬٤١٢٠٬٤ خدمات ابحاث وتجارب

x٢٠٧٬٦٢١٦٬٩٢٢٤٬٦٢٤٢٬٣١٩٧٬٨ تكاليف البرامج التدريبية

١٨،٠٨٠٬٠١٥،٣٢٩٬٩١٢،٥٠٢٬٣١٠،٣٩٨٬٣٩،٥٢٣٬٩* نفقات خدمية متنوعة

x١،٠٦٦٬٥٩٩٨٬٠٩٨٢٬٩٣١٠٬٠٢٦١٬٣ نفقات تأمين و عمولة

x٤٤٬٣٤٤٬٩٣٢٬٢٥٠٬٠٤٦٬٨ نفقات األعياد و المواسم

x٩٤٠٬٩٧٨٣٬٢٥٦٢٬٨٣٣٤٬١٢٦٩٬١ نفقات تنفيذ األحكام القضائية

x٣٬٣٣٬٥١٬٩٢٬١٢٬٠ نفقات رسوم القيد بنقابة المحامين

x٥٠١٬٧٥٠٢٬٠٧٤٬٤١١٠٬٧١٠٥٬١ نفقات لجان تحكيم

x١٣٥٬٢٩٦٬٦٩٧٬١٥٢٬٥٤١٬٧ نفقات تشغيل لدى الغير و مقاولى الباطن

x٧٣٬٩٦٨٬٨١٥٦٬٦٨٩٬٥١٣٣٬٢ نفقات سرية وذات طبيعة خاصة

x٥،٨١٦٬٢٥،٣٠٢٬٤٥،٠٥٨٬٠٤،٧٤٢٬١٤،٨٣٤٬٥ اخرى متنوعة

x١،٠٢٨٬٥٦٤٦٬٠١٦٥٬٧٣٠٨٬١١٥١٬٩ نفقات خدمات الصرف الصحي

x٥،٢٦٨٬٦٣،٦٧٠٬٧٣،٣٤٥٬٤٢،٦٥٤٬٦٢،١٢٥٬٦ نفقات النظافة

x٢،٠٨٠٬٤٢،٠٩٩٬٥٨٨٤٬٠٦١٣٬٨٤١٥٬٦ نفقات األمن والحراسة

x١،١٢٠٬٦١،١١٤٬٢١،١٤١٬٤١،١٣٠٬٨١،١٣٧٬٠ نفقات مقابل الخدمات االعالمية
x نفقات خدمات التصديق االلكترونى 

الحكومية
٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠

٩،٧٢٧٬٣٥،٧٣٧٬٨١،٤٢٥٬٩٧٥٨٬٠١،٤٢١٬٩   = شراء السلع والخدمات واالحتياطيات العامة
٩٨٧٬٥٩٠٢٬٢١،٤٢٥٬٩٧٥٨٬٠١،٤٢١٬٩ * شراء السلع والخدمات اإلجمالية

x٩٧٢٬٠٨٩٩٬٧١،٤٢٥٬٩٧٥٨٬٠١،٣٦٢٬٣ شراء سلع وخدمات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
x١٥٬٥٢٬٥٠٬٠٠٬٠٥٩٬٦ اعتمادات شراء سلع وخدمات للحسابات والصناديق الخاصة

٨،٧٣٩٬٩٤،٨٣٥٬٦٠٬٠٠٬٠٠٬٠* المتطلبات اإلضافية لشراء السلع والخدمات

x٨،٧٣٩٬٩٤،٨٣٥٬٦٠٬٠٠٬٠٠٬٠ احتياطيات عامة لشراء السلع والخدمات

- ٤١ -



مشروع

موازنة
٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

٣٦٩٠،١٤٩٬٧٥٧٩،٥٨٢٬٣٥٦٥،٤٩٧٬٤٥٦٨،٤٢٠٬٦٥٣٣،٠٤٤٬٥- الفوائد

٦٤،٤٥٧٬٩٥٩،٤٣١٬٥٤٧،٥٨٤٬٥٤٢،٧٤٩٬٠٣٥،٢٠٨٬٩   = فوائد خارجية

٦٤،٤٥٧٬٩٥٩،٤٣١٬٥٤٧،٥٨٤٬٥٤٢،٧٤٩٬٠٣٥،٢٠٨٬٩* فوائد خارجية (لغير المقيمين)

x٦٤،٢٢٥٬٢٥٩،١٣٩٬٨٤٧،٤٤٠٬٣٤٢،٦٣١٬٨٣٥،١٣٦٬٨ فوائد الدين العام الخارجى

x٢٣٢٬٧٢٩١٬٧١٤٤٬٢١١٧٬٢٧٢٬١ فوائد خارجية تسددها الجهات

٦٢٥،٦٩١٬٨٥٢٠،١٥٠٬٨٥١٧،٩١٣٬٠٥٢٥،٦٧١٬٦٤٩٧،٨٣٥٬٦   = فوائد محلية ( المقيمين )

٦٢١،٥٨٧٬٦٥١٦،١٨٢٬٢٥١٦،٢٢١٬٤٤٩٠،٧٧٤٬٧٤٥٥،١٩٠٬٣* بخالف وحدات الحكومة العامة

x٧٩،٨٦١٬٠٦١،٨٨١٬٧٦٦،٣١٥٬٧١٠١،٥٣٨٬٨١١٨،٤١٠٬٥ فوائد سندات البنك المركزى

x فوائد السندات الدوالرية بالعجز فى مركز 
العمالت األجنبية

٣،٦٦٧٬٧٢،٠٥٧٬٤٢،٠٥٢٬٤٢،١٠٨٬٣٢،٢٩١٬٨

x١٨٥،٠٢٠٬٣١٥٩،٢٠٨٬٩٢٠٤،٤٥٨٬٦٢٣١،٨٨٦٬٩٢٠٨،٢٣٢٬٨ فوائد األذون على الخزانة العامة

x٣٤١،٨٦٥٬٨٢٧٩،١٢٥٬٩٢٢٧،٨٠٨٬٩١٤٠،٩٨٤٬٠١١٢،٨٨٩٬٠ فوائد سندات الخزانة المصرية

x٨،٥٠٠٬٠٥،١٧٣٬٠٧،٧٠٠٬٩٨،٨٣٤٬٥٧،٤٤٤٬٢ فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين
x فوائد سندات العجز االكتوارى لصندوقى 

التأمينات
٠٬٠٠٬٠٠٬٠٨٠٬٠١٦٠٬٠

x١٠٠٬٠١٠٩٬٠٨٩٬٤٨٣٬٩٨٠٬٩ فوائد ال٥% سندات حكومية

x فوائد السندات المتوقع اصدارها لصالح 
صندوقى التأمين

٠٬٠٠٬٠٠٬٠١،٧٩٥٬٣٠٬٠

x٢،٥٧٢٬٩٨،٦٢٦٬٢٧،٧٩٥٬٥٣،٤٦٢٬٩٥،٦٨١٬١ أخرى

٤،١٠٤٬١٣،٩٦٨٬٦١،٦٩١٬٥٣٤،٨٩٦٬٩٤٢،٦٤٥٬٣ * لوحدات الحكومة العامة

٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣٣،١٧٩٬١٤٠،٨٧٢٬٤*  فوائد قروض تمويل االستثمارات

* للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض 
الخارجية والمعاد اقراضها من الخزانة )

٢،١٠١٬١٢،٧٨٤٬٧١،٥٤٨٬٥١،٥٧٦٬٢١،٦٠٥٬٣

٢،٠٠٣٬١١،١٨٣٬٩١٤٣٬٠١٤١٬٦١٦٧٬٦* لجهات اخرى (شاملة المحليات)

البيــــــــــان
موازنة

جدول رقم (٩) املصروفات
الباب الثالث الفوائد

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات

- ٤٢ -



مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

٤٣٥٥،٩٩٣٬٥٣٢١،٣٠١٬٠٢٦٣،٨٨٥٬٩٢٢٩،٢١٣٬٨٢٨٧،٤٦١٬٣- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١٤٨،٧٥٥٬٦١٣٨،٣٣٠٬٠١٢١،٥٣٠٬٧١٣٢،٦٧٧٬٤٢٠٣،٦٥٦٬٩   = الدعم

١٤٣،٠٠٩٬٦١٣٠،٢٨٨٬٠١١٨،١٦٦٬١١٣٠،٠٥١٬٠٢٠٢،١٧٨٬١ * لمؤسسات غير مالية

x٩٠،٠٠٠٬٠٨٧،٢٢٢٬٠٨٣،٠١٧٬٦٨٠،٤٢٦٬٧٨٧،٠٠٠٬٠ دعم السلع التموينية

x٢٨،٠٩٤٬٥١٨،٤١١٬٠١٨،٩١٣٬١١٨،٦٧٦٬٧٨٤،٧٣٢٬٠ دعم المواد البترولية

x٦،٠٠٠٬٠٤،٢٠٠٬٠٣،٩٢٧٬١٥،٦٨٢٬٣٣،٦٥٦٬٧ دعم تنشيط الصادرات

x٥٤٤٬٥٦٦٤٬٥١٥٠٬٨١٤٠٬٠٥٧٤٬٦ دعم المزارعين

x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٦،٠٠٠٬٠ دعم الكهرباء

x١،٧٨٠٬٠١،٧٩٥٬٠١،٨٠٠٬٠١،٨٥٠٬٠١،٨٥٠٬٠ دعم نقل الركاب

x٣،٨١٥٬١٣،٧٢١٬١٣،٠٧٩٬٨٢،١٤١٬٣٢،١٢٣٬٤ التأمين الصحى واألدوية

x٤٠٠٬٠٢٥٠٬٠٢٥٠٬٠٢٠٠٬٠٠٬٠ دعم تنمية الصعيد

x١٢،٣٧٥٬٥١٤،٠٢٤٬٣٧،٠٢٧٬٧٢٠،٩٣٤٬٠٦،٢٤١٬٤ اخرى

٥،٧٤٦٬٠٨،٠٤٢٬٠٣،٣٦٤٬٧٢،٦٢٦٬٤١،٤٧٨٬٨* لمؤسسات مالية
x٢٦٦٬٠٢٨٠٬٠٣٦٨٬٨٢٧٩٬٧١٢٨٬٩ دعم فائدة القروض الميسرة

x٥،٠٣٠٬٠٧،٧٦٢٬٠١،٤٩٩٬٠١،٤٢٣٬٥٠٬٠ دعم إسكان محدودى الدخل

x٤٥٠٬٠٠٬٠١،٤٩٦٬٨٩٢٣٬٢١،٣٤٩٬٩ أخــــــــرى
١١،٤٢٢٬١٨،٣٥٣٬٣١١،٣٩٠٬٥١٠،٢٦٦٬٠٦،٧٣٧٬٩   = المنح

٢٧٤٬٣٢٧٤٬٣١٣٧٬٨٢١٥٬٠١٩٩٬١ * المنح للحكومات األجنبية

x٢٧٤٬٣٢٧٤٬٣١٣٧٬٨٢١٥٬٠١٩٩٬١ جارى

٠٬٢٠٬٢٤٤٬٢٤٬٣٤٬٦ * منح للمنظمات الدولية

x٠٬٢٠٬٢٤٤٬٢٤٬٣٤٬٦ جارى

١١،١٤٧٬٦٨،٠٧٨٬٨١١،٢٠٨٬٥١٠،٠٤٦٬٧٦،٥٣٤٬٢ * منح لجهات الحكومة العامة
x١١،١٤٠٬٧٨،٠٧١٬٩١١،٢٠٢٬٠١٠،٠٤٠٬٠٦،٥٢٨٬١ جارى

x٦٬٩٦٬٩٦٬٥٦٬٧٦٬١ رأسمالى

١٥٩،٧٧٤٬٧١٦٤،٢٤٦٬٩١٢٩،٨٨٩٬٤٨٥،١٨٨٬٩٧٦،٠٠١٬٧   = مزايا اجتماعية

٢٢،٢١٧٬٥١٩،٢١٧٬٧١٩،١٩٧٬٥١٨،٨٦٠٬١١٧،٨٨٧٬١ * مزايا لألمان اإلجتماعى

x٢٢،٠٠٠٬٠١٩،٠٠٠٬٠١٩،٠٠٠٬٠١٨،٥٠٠٬٠١٧،٥١٢٬١ معاش الضمان االجتماعى

x٧٠٬٠٧٠٬٠٧٠٬٠٧٠٬٠٥٢٬٩ معاش الطفل

x١٤٧٬٥١٤٧٬٧١٢٧٬٥٢٩٠٬٢٣٢٢٬١ أخرى

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

- ٤٣ -



مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

١٢٧،٠٠٩٬٠١٣٥،٠٠٦٬٣٩٩،٢٧٤٬٠٥٥،١٢٠٬٥٤٨،٥٧٧٬٩ * مساعدات إجتماعية

x١٢٧،٠٠٠٬٠١٣٤،٩٩٨٬٣٩٩،١٤٨٬٩٥٥،٠٠١٬٠٤٨،٥٠٠٬٠ مساهمات فى صناديق المعاشات

x٨٬٠٨٬٠١١٨٬٨١١٩٬١٧٧٬٩ مساعدات اجتماعية عينية

x١٬٠٠٬٠٦٬٣٠٬٤٠٬٠ مساعدات اجتماعية نقدية

١٠،٢٦٢٬٣٩،٧٧٠٬١١١،١٤٥٬٦١١،٠٠١٬٩٩،٣٣٣٬٩* نفقات خدمية لغير العاملين
x نفقات عالج موطنى جمهورية مصر 

العربية
٧،١١٦٬٠٧،٠٣٥٬٠٨،٤٧٢٬٣٩،٠٠٧٬٤٦،٨١٣٬٨

x نفقات نشاط رياضى واجتماعى لغير 
العاملين

٤٧٠٬٢٣٨٦٬١٤٩١٬٠٣٧٩٬٧٣٦٢٬٨

x٢٤٣٬٠١٨٠٬٣١٨٨٬٦١٧٢٬٩١٣٥٬٦ نفقات خدمات صحية لغير العاملين

x٢،٣٢٨٬٧٢،٠٧٦٬١١،٩٢٢٬٥١،٣٧٥٬٢١،٩٤٨٬٩ مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه

x١٠٤٬٣٩٢٬٧٧١٬٣٦٦٬٦٧٢٬٨ جوائز وأوسمة

٢٨٥٬٩٢٥٢٬٧٢٧٢٬٣٢٠٦٬٤٢٠٢٬٧* مزايا إجتماعية للعاملين

x١٩٦٬٩١٧٢٬٦١٧٧٬٧١٢٥٬٩١٢٥٬١ نفقات دفن

x١٬٧١٬٨٠٬٧٠٬٦١٬٦ مزايا اجتماعية للعاملين عينية

x٨٧٬٢٧٨٬٢٩٤٬٠٧٩٬٩٧٦٬٠ أخرى

٣٦،٠٤١٬٠١٠،٣٧٠٬٨١،٠٧٥٬٣١،٠٨١٬٥١،٠٦٤٬٨   = الدعم والمنح اإلجمالية واالحتياطيات العامة

٣٧٨٬٧٣٩٨٬٧١،٠٧٥٬٣١،٠٨١٬٥١،٠٦٤٬٨ * الدعم والمنح اإلجمالية

x دعم ومنح إجمالية مدرجة بموازنات 
الجهات

٣٧٣٬٢٣٩٨٬٢١،٠٧٥٬٣١،٠٨١٬٥١،٠٤٧٬٥

x اعتمادات دعم ومنح للحسابات 
والصناديق الخاصة

٥٬٥٠٬٦٠٬٠٠٬٠١٧٬٤

٣٥،٦٦٢٬٤٩،٩٧٢٬١٠٬٠٠٬٠٠٬٠* المتطلبات اإلضافية للدعم والمنح

x٣٥،٦٦٢٬٤٩،٩٧٢٬١٠٬٠٠٬٠٠٬٠ احتياطيات عامة للدعم والمنح

- ٤٤ -



مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

٥١٢٢،٧٠٠٬٠١١٣،٧٨٧٬٠٩٩،٧٥٠٬٧٨٦،٨٠٢٬٥٧٧،٥٦٥٬٢- المصروفات االخرى

٢٠،٣٧٥٬١١٨،٣٨٦٬٧١٥،٧٢٤٬١١٥،٩٣٣٬٨١٢،٤١٠٬٧   = جارية

٤،١٩١٬١٢،٦٥٥٬٦٤،٠٩٧٬٥٣،٦٣١٬٥٨٨٤٬٤* ضرائب ورسوم

٨٤٬٦٨٥٬٥١١٣٬١٦٦٬٨١٧٥٬٤ x الضرائب الجمركية

٣،٩٦٠٬٣٢،٤٥٥٬٥٣،٦٩٦٬٥٣،٤٤٧٬٦٥٩٩٬٦ x الضريبة على القيمة المضافة

٨٥٬٥٦٨٬٠٥٠٬٠٢٩٬٩٣٦٬٢ x رسوم تراخيص السيارات

٩٬٣٨٬٨١٥٦٬٩٦٠٬١٣٬٠ x رسوم فحص العينات

٣٬١٣٬٢١٬٣١٬٣١٬٨ x ضرائب عقارية

٠٬٨٠٬٥٠٬٥٠٬٠٠٬٠ x رسوم تسجيل

٤٧٬٣٣٤٬٠٧٩٬٢٢٥٬٧٦٨٬٥ x أخرى

١،٢١٠٬٨١،٥١٢٬٠١،٠٤٢٬٦١،١٩٠٬٢١،٥٢٦٬٧* اشتراكات

x٢٬٣٢٬٣١٬٠٧٬٣١٬١ فى هيئات محلية

x١،٢٠٨٬٥١،٥٠٩٬٧١،٠٤١٬٦١،١٨٣٬٠١،٥٢٥٬٧ فى هيئات دولية

١٤،٩٧٣٬٢١٤،٢١٩٬١١٠،٥٨٤٬٠١١،١١٢٬١٩،٩٩٩٬٦* متنوعة

x٣،٣٨٧٬٦٣،٢٨٢٬٨٢،٣٩٦٬٠٢،٠٧٢٬٦١،٤٥٤٬٠ تعويضات وغرامات

x٠٬٥١٬٤٠٬٠٠٬٠٠٬٠ نفقات رأسمالية متنوعة

x٥٣٠٬٦٥٠١٬١٢٧٣٬٩٢٦٩٬٦٤٢٠٬٤ فائض مرحل

x١١،٠٥٤٬٤١٠،٤٣٣٬٨٧،٩١٤٬١٨،٧٦٩٬٩٨،١٢٥٬٢ تحويالت جارية وتخصيصية أخرى

١٠٢،٣٢٤٬٩٩٥،٤٠٠٬٣٨٤،٠٢٦٬٦٧٠،٨٦٨٬٧٦٥،١٥٤٬٥   = المصروفات األخرى اإلجمالية واالحتياطيات العامة

٩٦،٤٥٨٬٣٨٩،٠٧٧٬٥٨٤،٠٢٦٬٦٧٠،٨٦٨٬٧٦٥،١٥٤٬٥ * المصروفات األخرى اإلجمالية

x٩٠،٩٧٠٬٠٨٤،٢٠٠٬٠٧٩،٤٢٥٬٧٦٦،٨٦٧٬٩٦١،٥٨١٬٥ ق.م

x مصروفات أخرى إجمالية مدرجة 
بموازنات الجهات

٥،٤٨٣٬٣٤،٨٦٢٬٥٤،٦٠١٬٠٤،٠٠٠٬٧٣،٥٧٣٬٠

x اعتمادات مصروفات أخرى للحسابات 
والصناديق الخاصة

٥٬٠١٥٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠

٥،٨٦٦٬٦٦،٣٢٢٬٨٠٬٠٠٬٠٠٬٠* المتطلبات اإلضافية للمصروفات األخرى

x٥،٨٦٦٬٦٦،٣٢٢٬٨٠٬٠٠٬٠٠٬٠ احتياطيات عامة للمصروفات األخرى

البيــــــــــان
موازنة

جدول رقم (١١) املصروفات
الباب اخلامس املصروفات األخرى

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

فعليات

- ٤٥ -



مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

٦٣٧٦،٤٢٨٬٨٣٥٨،١١٣٬٤٢٤٩،٣٧١٬٩١٩١،٦٤١٬٨١٤٣،٣٤٢٬٤- شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

٣٤٠،٠٩٨٬٨٣٢٥،٦٢٠٬٦١٩٥،٠٥٦٬٨١٥٧،٨٢٢٬٨١١٥،٣٧٣٬٤   = األصول الثابتة

٣٣٩،٣١٥٬٤٣٢٤،٧٥٦٬٩١٩٤،٧٤٥٬٠١٥٧،٥٣٤٬٣١١٤،٩٧٥٬٦* استثمار مباشر

x٣٤،٥٧٤٬١٣٢،٩٦٦٬٣١٤،١١٢٬٩٢٤،١٣٥٬١١٩،٥١٩٬٦ مبانى سكنية

x٦٧،٨٥٧٬٠٥٤،١٧٢٬٧٤٣،٦٦٧٬٣٣٦،١٤٦٬٩٢١،٤٤٠٬٤ مبانى غير سكنية

x١٦٥،٣١٠٬٤١٦٧،٦٢٢٬٦٨٧،٠٤١٬١٦٤،٠١٩٬٨٥٣،٣٦٦٬٤ تشييدات

x٢،٨٣٧٬٠٢،٩٩٧٬٠٢،٠٢١٬٩٢،٢١٤٬١٢،٢٨٥٬٢ وسائل نقل

x٥٧٢٬٣٩٨٠٬٢٣٨٨٬٢٥٨٢٬٣٤٩٧٬٥ وسائل انتقال

x٤٢،١٤٣٬٨٤٤،٥١٣٬٦٣٨،٢٥٨٬٥٢٢،٤٢٧٬٢١٤،٤٥٨٬٤ آالت ومعدات

x١،٣٧٤٬٠١،١٩٢٬٤٦٩٩٬٦٥٥٧٬٢٥٢٣٬٧ عدد وأدوات

x٢٠،٠٨١٬٢١٧،٦٠٠٬٩٦،١١٧٬٢٧،٤٣٥٬٩٢،٨٦٢٬٩ تجهيزات

x١٠٣٬٦١٢٣٬٠١٣٬٨١٥٬٨٢١٬٦ ثروة حيوانية ومائية (أصول زراعية)

x٤،٤٦٢٬٢٢،٥٨٨٬٠٢،٤٢٤٬٤٠٬٠٠٬٠ االت ومعدات طبية

٧٨٣٬٤٨٦٣٬٧٣١١٬٧٢٨٨٬٥٣٩٧٬٨* نفقات ايرادية مؤجلة (تشغيل)

x١٢٬٤١٬٦٠٬١٠٬٠٠٬٠ مبانى سكنية

x١٤٠٬٧١٩٩٬٤٤٣٬٠٦٥٬٤٣٠٬٠ مبانى غير سكنية

x١٨٧٬٣٧٣٬٦٧١٬٦٦٤٬٠١١٠٬٠ تشييدات

x٨٬٥٦٬٧١٣٬٧٣٬٤١٬٠ وسائل نقل

x٢٬٠٢٬٩١٬١٢٬٨٠٬٢ وسائل انتقال

x٣٠٧٬٦٣٢٠٬٨٦٦٬٠٦٩٬٤١٩٧٬٧ آالت ومعدات

x٣١٬٢١٠٦٬٢١٠٬٢٥٬٢١٬٦ عدد وأدوات

x٣٨٬٧٥٠٬٨٦٠٬١٣٣٬٣٢١٬٥ تجهيزات

x٥٥٬٠١٠١٬٦٤٦٬٠٤٥٬٠٣٥٬٨ ثروة حيوانية ومائية (أصول زراعية)

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

- ٤٦ -



مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

٢،٦٩٥٬٨١،٨١٢٬٢٦،٥٠٤٬٣٣،٠٩٦٬٣١،٣٢٦٬٨   = األصول غير المنتجة

٢،٦٩٥٬٨١،٨١٢٬٢٦،٥٠٤٬٣٣،٠٩٦٬٣١،٣٢٦٬٨* أصول طبيعية

x٢،٥٧٧٬٠١،٦٦٩٬٠٦،٣٨٠٬١٢،٩٠٧٬١١،٢٠٠٬٢ شراء أراضى

x١٠٥٬٨١٣٥٬٧١٢١٬٠١٨٦٬٨١٢٤٬٨ تمهيد وأستصالح أراضى

x١٣٬٠٧٬٥٣٬٢٢٬٤١٬٩ أصول طبيعية أخرى

٢٣،٦٣٤٬٢٢٠،٨٧٣٬٩٤٧،٨١٠٬٨٣٠،٧٢٢٬٧٢٦،٦٤٢٬٢   = أصول غير مالية أخرى

٢٣،٦٣٤٬٢٢٠،٨٧٣٬٩٤٧،٨١٠٬٨٣٠،٧٢٢٬٧٢٦،٦٤٢٬٢* متنوعة

٣٤٬٣١٦٧٬٣٦٣٬٠٢٧٬٥٤٨٬٦   x فوائد سابقة على بدء التشغيل

١،٠٦٠٬٥١،١١١٬٠٦٠٬٣٦٢٨٬٥٤٧٤٬٤   x البعثات

   x ابحاث ودراسات للمشروعات 
األستثمارية

١٢،٧٩٧٬٣١٣،٤٥٣٬١٦،٣١٣٬٤٢،٧٠٦٬١١،٨٨٤٬٧

٤٤٩٬٠٢٥٬٠٤٠،٤٨٨٬٠٢٦،٨٧٩٬٥٢٣،٧٥٧٬٨   x دفعات مقدمة

٠٬٠٠٬٠١٬٢١٧٬٢٣٦٬٨   x تعويضات فروق األسعار للمقاولين

x٢٨٩٬٢١١٧٬٥٥٨٤٬٨٤٦٣٬٨٤٣٩٬٩ األجور للمشروعات األستثمارية

X٩،٠٠٣٬٩٦،٠٠٠٬٠٣٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠ التعويضات

   = شراء األصول غير المالية اإلجمالية واالحتياطيات 
العامة

١٠،٠٠٠٬٠٩،٨٠٦٬٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠

١٠،٠٠٠٬٠٩،٨٠٦٬٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠* المتطلبات اإلضافية لشراء األصول غير المالية

x١٠،٠٠٠٬٠٩،٨٠٦٬٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠ احتياطيات عامة لشراء األصول غير المالية

- ٤٧ -



مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

٧٢٩،٩٥٤٬٠٣٠،٢٩٢٬٠٢٦،٩٧٠٬٧٢١،٠٩٢٬٠١٨،٥٦٦٬١- حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية

٢٠،٩٦٠٬٢٢١،٢٦٧٬٩٢٦،٨٣٧٬٧٢٠،٥٢٨٬٨١٧،٥٧٥٬٠   = حيازة االصول المالية المحلية

٩٩٨٬٩١،٠٦٥٬٠٧٦٦٬٤١،٢٧٤٬٦١،٢٥٨٬٦* أوراق مالية بخالف األسهم

x١٣٠٬٠٥٥١٬٠٦٩٧٬٥٤٩٠٬٤٠٬٠ سندات

٨٥٧٬٠٥١٤٬٠٦٨٬٩٥٦٤٬٢١،٢٥٨٬٦ x أذون

١١٬٩٠٬٠٠٬٠٢٢٠٬٠٠٬٠ x أخرى

٦٤٥٬٠٦٥٥٬٠٦٦٤٬٨٨٩٤٬٨١،٦٢٢٬٢* االقراض

x٠٬٠٠٬٠٤٢٬٠٠٬٠٤٠٠٬٠ للهيئات االقتصادية

x٠٬٠٠٬٠٣٠٨٬٦٠٬٠٠٬٠ للشركات القابضة

x٠٬٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٣٬٩ لشركات قطاع االعمال العام

x٦٤٥٬٠٦٥٥٬٠٣١٤٬٢٨٩٤٬٨١،٢٠٨٬٢ لجهات أخرى

١٩،٣١٦٬٣١٩،٥٤٧٬٩٢٥،٤٠٦٬٥١٨،٣٥٩٬٤١٤،٦٩٤٬٣* مساهمات وحقوق ملكية

x١٥،٨٩٤٬٣١٣،٣٠٤٬١١٧،٤٥٥٬٥١١،٥١٤٬٣١١،٧٣٦٬٤ فى هيئات اقتصادية

x٢،٣٢٢٬٠٢،٦٠٤٬٠٢،٩٨٠٬٢٥،١٧٢٬٦٢،٠١٧٬٩ فى شركات قابضة

x١،٠٠٠٬٠١،٠٠٠٬٠١،٣٥٤٬٧١٧٠٬٧٠٬٠ فى شركات قطاع عام

x١٠٠٬٠٢،٦٣٩٬٨٣،٦١٦٬٠١،٥٠١٬٨٩٤٠٬٠ فى جهات أخرى

٢،٩٦٥٬٤٣،٨٩٦٬٥١٣٢٬٩٥٦٣٬٢٩٩١٬٠   =  حيازة االصول المالية االجنبية

٢،٩٦٥٬٤٣،٨٩٦٬٥١٣٢٬٩٥٦٣٬٢٩٩١٬٠* مساهمات وحقوق ملكية

٢،٩٦٥٬٤٣،٨٩٦٬٥١٣٢٬٩٥٦٣٬٢٩٩١٬٠ x فى جهات أخرى

   = حيازة األصول المالية اإلجمالية واالحتياطيات 
العامة

٦،٠٢٨٬٤٥،١٢٧٬٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠

٦،٠٢٨٬٤٥،١٢٧٬٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠* المتطلبات اإلضافية لحيازة األصول المالية

x٦،٠٢٨٬٤٥،١٢٧٬٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠ احتياطيات عامة لحيازة األصول المالية

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

- ٤٨ -



مشروع

موازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨

٨٩٦٥،٤٨٨٬٢٥٩٣،٠٠٠٬٠٥٣٤،٧٠٥٬٩٤٥٥،٥٣٣٬٤٢٤٢،٦٣١٬٤-  سداد القروض المحلية واالجنبية

٨٨١،٤٨١٬٤٤٧٧،٦٧٣٬٣٥٠٢،١٤٥٬٦٤٢٦،٩٥٢٬١٢١٢،٢٢٤٬٢   = سداد القروض واستهالك االوراق المالية المحلية

٦٨٤،٣٥٦٬٩٢٨٢،٦٧٣٬١٢٨٦،٧٠٠٬٩٢٦٥،٩٩٤٬٥١٥٩،٩٢١٬٤   *  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

٦٨٤،٣٥٦٬٩٢٨٢،٦٧٣٬١٢٨٦،٧٠٠٬٩٢٦٥،٩٩٤٬٥١٥٩،٩٢١٬٤       x  سندات على الخزانة العامة

١٩٧،١٢٤٬٥١٩٥،٠٠٠٬٢٢١٥،٤٤٤٬٧١٦٠،٩٥٧٬٦٥٢،٣٠٢٬٧   * سداد القروض المحلية

١٥٣٬٦١٦٣٬٦١٨٥٬٠١٨٥٬١٢٤٧٬١ x لبنك االستثمار القومى

 x قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق 
الخزانة

٥،٤٢٠٬٠٥،٤٦٧٬٤٣،٩١٩٬٨٣،١٨٨٬٤٣،٠٦٤٬٧

١٩١،٥٥٠٬٩١٨٩،٣٦٩٬٢٢١١،٣٣٩٬٩١٥٧،٥٨٤٬٠٤٨،٩٩١٬٠ x لمصادر أخرى

٨٤،٠٠٦٬٨١١٥،٣٢٦٬٧٣٢،٥٦٠٬٤٢٨،٥٨١٬٣٣٠،٤٠٧٬٢   = سداد القروض واستهالك االوراق المالية االجنبية

٨٤،٠٠٦٬٨١١٥،٣٢٦٬٧٣٢،٥٦٠٬٤٢٨،٥٨١٬٣٣٠،٤٠٧٬٢   * سداد القروض االجنبية

x٨٠،٥٤٠٬٧١١٤،٣٧٩٬٦٣٢،٠٧١٬٧٢٨،١٢٢٬٥٢٩،٥٦٢٬٦ أقساط الدين العام الخارجى

x٣،٤٦٦٬١٩٤٧٬٢٤٨٨٬٧٤٥٨٬٨٨٤٤٬٧ أقساط خارجية تسددها الجهات

فعليات
البيــــــــــان

موازنة

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

للموازنة العامة للدولة
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -  ٢٠١٩/٢٠١٨

باملليون جنيه

- ٤٩ -





  

  امللحق الثانى
  التوزيع التفصيلى  

  املوازنة العامة للدولةمشروع  وإستخداماتملوارد 

 
ً
 اإلدارى للتصنيفوفقا

 

- ٥١ -





 

 
 

 البيــــــــــان
 رقم

 اجلدول

 رقم

 الصفحة

 ٥٥ ١ الصورة اإلجمالية 

   املـــــــــــــــوارد:

 ٥٦ ٢ الباب األول (الضرائــــب)

 ٦٢ ٢ الباب الثانى (المنــــــح) 

 ٦٣ ٢ الباب الثالث (اإليرادات األخرى) 

 ٦٧ ٢ الباب الرابع (متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية) 

 ٦٨ ٢ الباب الخامس (اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم) 

   اإلستخدامـــــات:

 ٦٩ ٣ العاملين)  الباب األول (األجور وتعويضات 

 ٧٣ ٣ الباب الثانى (شراء السلع والخدمات)  

 ٧٨ ٣ الباب الثالث (الفوائد) 

 ٧٩ ٣ )الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

 ٨١ ٣ الباب الخامس (المصروفات األخرى) 

 ٨٢ ٣ الباب السادس (شراء األصول غير المالية "االستثمارات") 

 ٨٤ ٣ واألجنبية)  الباب السابع (حيازة األصول المالية المحلية 

 ٨٥ ٣ الباب الثامن (سداد القروض المحلية واألجنبية) 
 
 

 جداول امللحق الثانى
 

- ٥٣ -



  



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

١،٤٠٠،٦٧٢٬٤٢٢،١١٣٬٣٩٥،٠٦٨٬٥١،٥١٧،٨٥٤٬١١،٣٦٥،١٥٩٬٠١٥٢،٦٩٥٬١# اإليرادات

١،١٦٥،٢٨٥٬٢١،٢٠٥٬٢٢،٣٠٤٬٨١،١٦٨،٧٩٥٬٢٩٨٣،٠١٠٬٠١٨٥،٧٨٥٬٢- الضرائب

-٣٥٨٬٧٠٬٠٥٥٣٬٣٩١١٬٩١،٥٤١٬٢٦٢٩٬٣- المنــح

-٢٣٥،٠٢٨٬٥٢٠،٩٠٨٬١٩٢،٢١٠٬٤٣٤٨،١٤٦٬٩٣٨٠،٦٠٧٬٨٣٢،٤٦٠٬٩- االيرادات االخرى

١،٦٤٨،١٨٢٬٤٢٠١،٣٩٠٬٥٢٢١،٢٩٩٬١٢،٠٧٠،٨٧٢٬٠١،٨٣٧،٧٢٢٬٧٢٣٣،١٤٩٬٣# المصروفات

١٩٠،٤٠٧٬٠١٥٤،٩٤٣٬٧٥٤،٦٤٩٬٣٤٠٠،٠٠٠٬٠٣٦١،٠٥٠٬٠٣٨،٩٥٠٬٠- االجور والتعويضات للعاملين

٨١،٤٠٤٬٦٢٠،٣٦٨٬٣٢٣،٨٢٧٬١١٢٥،٦٠٠٬٠١٠٣،٨٨٩٬٠٢١،٧١١٬٠- شراء السلع والخدمات

٦٨٧،٢١٩٬٩٢١٦٬٥٢،٧١٣٬٣٦٩٠،١٤٩٬٧٥٧٩،٥٨٢٬٣١١٠،٥٦٧٬٤- الفوائد

٣٤١،٧٩٥٬٠٦٧١٬١١٣،٥٢٧٬٤٣٥٥،٩٩٣٬٥٣٢١،٣٠١٬٠٣٤،٦٩٢٬٥- الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

١١٥،٨٧٢٬١٢،٢١٧٬٢٤،٦١٠٬٧١٢٢،٧٠٠٬٠١١٣،٧٨٧٬٠٨،٩١٣٬٠- المصروفات األخرى

٢٣١،٤٨٣٬٨٢٢،٩٧٣٬٧١٢١،٩٧١٬٣٣٧٦،٤٢٨٬٨٣٥٨،١١٣٬٤١٨،٣١٥٬٥- شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

٤،٣٥٤٬١٠٬٠٧٧٨٬٤٥،١٣٢٬٥٢،٩٤٤٬٧٢،١٨٧٬٨# صافى حيازة االصول المالية

- متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون 
حصيلة الخصخصة

٢٤،٠٨١٬٠٠٬٠٧٤٠٬٥٢٤،٨٢١٬٥٢٧،٣٤٧٬٣٢،٥٢٥٬٨-

- حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بدون 
مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة

٢٨،٤٣٥٬١٠٬٠١،٥١٨٬٩٢٩،٩٥٤٬٠٣٠،٢٩٢٬٠٣٣٨٬٠-

٢٥١،٨٦٤٬١١٧٩،٢٧٧٬٢١٢٧،٠٠٩٬١٥٥٨،١٥٠٬٤٤٧٥،٥٠٨٬٤٨٢،٦٤٢٬٠# صافى األقتراض 

١،٢٠٩،٩٢٠٬٩١٧٩،٦٩٣٬٦١٣٤،٠٢٤٬٠١،٥٢٣،٦٣٨٬٦١،٠٦٨،٥٠٨٬٤٤٥٥،١٣٠٬٢- األقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم

٩٥٨،٠٥٦٬٨٤١٦٬٤٧،٠١٥٬٠٩٦٥،٤٨٨٬٢٥٩٣،٠٠٠٬٠٣٧٢،٤٨٨٬٢- سداد القروض المحلية واألجنبية

(٢٧٬٩٢٥)(١٠٤،٠٧٤)(١٣١،٩٩٩)١٧٩٬٠٦١١٢٤٬٢٩٦(٤٣٥،٣٥٦)قيمة (الفائض) / العجز األولى

∆ نسبة اإليرادات الى الناتج المحلى 

∆ نسبة المصروفات الى الناتج المحلى 

∆ نسبة العجز ( الفائض ) النقدى الى الناتج المحلى 

∆ نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى 

 ∆ نسبة العجز( الفائض )األولى الى الناتج المحلى 

الهيئات 
الخدمية

نسب وقيمة الناتج المحلى اإلجمالى مقدره وفقاً للبيانات التي ترد من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

(مليون جنيه)

ملحق (٢) التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة

(١-٢)
البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الجهاز 
االدارى

اإلدارة 
المحلية

اإلمجالية الصورة) ١: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

- ٥٥ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

١١،١٦٥،٢٨٥٬٢١،٢٠٥٬٣٢،٣٠٤٬٨١،١٦٨،٧٩٥٬٣٩٨٣،٠١٠٬٠١٨٥،٧٨٥٬٣- الضـــــرائب

   = الضرائب على الدخول واالرباح والمكاسب 
الرأسمالية

٤٢٨،٧٨٩٬٣٠٬٠٠٬٠٤٢٨،٧٨٩٬٣٣٧٠،٣١٠٬٠٥٨،٤٧٩٬٣

١١٠،٨٩٠٬٠٠٬٠٠٬٠١١٠،٨٩٠٬٠٩٣،١٠٧٬٠١٧،٧٨٣٬٠* الضرائب على الدخول من التوظف

x١٠٧،٣٤٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٠٧،٣٤٠٬٠٩٠،٤٤٣٬٠١٦،٨٩٧٬٠ الضرائب على المرتبات المحلية

x٣،٥٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣،٥٥٠٬٠٢،٦٦٤٬٠٨٨٦٬٠ ضرائب الدمغة على الرواتب

٦٨،٧٧٠٬٥٠٬٠٠٬٠٦٨،٧٧٠٬٥٥٤،٧٨٠٬٠١٣،٩٩٠٬٥* الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

x٦،١٧١٬٠٠٬٠٠٬٠٦،١٧١٬٠٤،٨١٢٬٠١،٣٥٩٬٠ الضرائب على المهن غير التجارية

x٦٢،٥٤١٬٥٠٬٠٠٬٠٦٢،٥٤١٬٥٤٩،٩٥٨٬٠١٢،٥٨٣٬٥ ضرائب النشاط التجارى والصناعى

x ضرائب على الفائدة من السندات ( رؤوس أموال 
منقولة )

٢١٬٠٠٬٠٠٬٠٢١٬٠١٠٬٠١١٬٠

x٣٧٬٠٠٬٠٠٬٠٣٧٬٠٠٬٠٣٧٬٠ ايرادات أخرى

٢،٣٠٩٬٥٠٬٠٠٬٠٢،٣٠٩٬٥٢،١١٣٬٠١٩٦٬٥* الضرائب على االرباح الرأسمالية

x٢،١١٥٬٠٠٬٠٠٬٠٢،١١٥٬٠١،٧٣٤٬٠٣٨١٬٠ ضريبة الثروة العقارية

-x١١٥٬٥٠٬٠٠٬٠١١٥٬٥٣٠٠٬٠١٨٤٬٥ ضريبة توزيعات وارباح راسمالية

x ضريبة على اعادة التقييم بما فى ذلك حاالت 
االندماج والتقسيم واالستحواذ

٧٩٬٠٠٬٠٠٬٠٧٩٬٠٧٩٬٠٠٬٠

٢٤٦،٨١٩٬٣٠٬٠٠٬٠٢٤٦،٨١٩٬٣٢٢٠،٣١٠٬٠٢٦،٥٠٩٬٣* الضريبة على ارباح شركات االموال

-x٤١،٠٦٣٬٣٠٬٠٠٬٠٤١،٠٦٣٬٣٤١،٥٥٠٬٠٤٨٦٬٧ من هيئة البترول والشريك االجنبى

x٣٩،٦٤٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣٩،٦٤٠٬٠٣٤،٠٤٠٬٠٥،٦٠٠٬٠ من قناة السويس

x١٦٦،١١٦٬٠٠٬٠٠٬٠١٦٦،١١٦٬٠١٤٤،٧٢٠٬٠٢١،٣٩٦٬٠ باقى الشركات

١١٣،٨٢٤٬٠٦٣٤٬٩٠٬٠١١٤،٤٥٨٬٩٨٨،٢٧٤٬٦٢٦،١٨٤٬٣   = الضرائب على الممتلكات

٧،٦٦٨٬٠٠٬٠٠٬٠٧،٦٦٨٬٠٥،٦٢٧٬٠٢،٠٤١٬٠* ضرائب دوريه على الممتلكات

x١٤٣٬٠٠٬٠٠٬٠١٤٣٬٠١٢٧٬٠١٦٬٠ ضريبة االراضى

x٧،٥٢٥٬٠٠٬٠٠٬٠٧،٥٢٥٬٠٥،٥٠٠٬٠٢،٠٢٥٬٠ ضريبة المبانى

٩٥،٩١٢٬٠٠٬٠٠٬٠٩٥،٩١٢٬٠٧١،١٠٢٬٠٢٤،٨١٠٬٠* ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية

x٢،٥١٢٬٠٠٬٠٠٬٠٢،٥١٢٬٠٢،١٠٢٬٠٤١٠٬٠ رسوم نقل الملكية

x٩٣،٤٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٩٣،٤٠٠٬٠٦٩،٠٠٠٬٠٢٤،٤٠٠٬٠ ضرائب أذون وسندات الخزانة

-١٠،٢٤٤٬٠٦٣٤٬٩٠٬٠١٠،٨٧٨٬٩١١،٥٤٥٬٦٦٦٦٬٧* ضرائب ورسوم على السيارات

x٦،٥٩٦٬٠٠٬٠٠٬٠٦،٥٩٦٬٠٦،٣٥٩٬٠٢٣٧٬٠ رسوم تنمية على السيارات ورخص القيادة

(١-٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  الضرائب :األول الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

- ٥٦ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  الضرائب :األول الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x رسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة محلياً 
وجميع السيارات المستوردة من الخارج

٣،٠٩٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣،٠٩٠٬٠٤،١٦٤٬٥١،٠٧٤٬٥-

-x٠٬٠٦٣٤٬٩٠٬٠٦٣٤٬٩٦٤٥٬١١٠٬٣ ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات

x٥٥٨٬٠٠٬٠٠٬٠٥٥٨٬٠٣٧٧٬٠١٨١٬٠ ضرائب على السيارات الخاصة (تضمان اجتماعى)

٥٣٨،١٠٧٬٩٥٧٠٬٤٢،٣٠٤٬٨٥٤٠،٩٨٣٬١٤٤٩،٥٧٩٬٤٩١،٤٠٣٬٧   = الضرائب على السلع والخدمات

٢٥٨،٢٣٨٬٠٠٬٠٠٬٠٢٥٨،٢٣٨٬٠٢٠٧،٢٠٩٬٠٥١،٠٢٩٬٠* الضريبة على القيمة المضافة

x٩٧،٣٦٩٬٠٠٬٠٠٬٠٩٧،٣٦٩٬٠٧٨،٨٩٧٬٠١٨،٤٧٢٬٠ على السلع المحلية

x١٦٠،٨٦٩٬٠٠٬٠٠٬٠١٦٠،٨٦٩٬٠١٢٨،٣١٢٬٠٣٢،٥٥٧٬٠ على البضائع المستوردة

٧٧،٤٣٧٬٠٠٬٠٠٬٠٧٧،٤٣٧٬٠٦١،١٦٣٬٠١٦،٢٧٤٬٠* ضريبة القيمة المضافة  على الخدمات

x٦،٦٤٩٬٠٠٬٠٠٬٠٦،٦٤٩٬٠٥،١٢٤٬٠١،٥٢٥٬٠  الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

x٤٧،٦٩٤٬٠٠٬٠٠٬٠٤٧،٦٩٤٬٠٣٩،٢٩٤٬٠٨،٤٠٠٬٠  خدمات التشغيل للغير

x١٧،٩٠٣٬٠٠٬٠٠٬٠١٧،٩٠٣٬٠١٤،٩١٩٬٠٢،٩٨٤٬٠ خدمات االتصاالت الدولية والمحلية

x٥،١٩١٬٠٠٬٠٠٬٠٥،١٩١٬٠١،٨٢٦٬٠٣،٣٦٥٬٠ خدمات أخرى

١٤١،٦١١٬٢٠٬٠٠٬٠١٤١،٦١١٬٢١٢٢،٣٢٣٬٣١٩،٢٨٧٬٩* ضرائب على سلع وخدمات جدول رقم "١" محلية

x مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحاله 
أو غير محاله معبئة فى زجاجات أو أوعية أخرى 

(ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة )
٥،٣٠٢٬٠٠٬٠٠٬٠٥،٣٠٢٬٠٤،٤١٨٬٠٨٨٤٬٠

x الجعة (البيرة) غير الكحولية (ضريبة جدول 
+ضريبة قيمة مضافة )

١،٨٥٢٬٠٠٬٠٠٬٠١،٨٥٢٬٠١،٥٤٣٬٠٣٠٩٬٠

x٨٦،٤٤٨٬٢٠٬٠٠٬٠٨٦،٤٤٨٬٢٧٨،٨٠٩٬٠٧،٦٣٩٬٢  تبغ وسجائر

x٣٥،٣٩٨٬٢٠٬٠٠٬٠٣٥،٣٩٨٬٢٢٥،٨١٣٬٠٩،٥٨٥٬٢  منتجات النفط

x كحول إيثيلى نقى غير محول ، كحول محول ، نبيذ 
عنب طازج وعصير عنب ، مشروبات روحية 

وكحولية محاله ومعطرة وأخرى  (ضريبة جدول 
+ضريبة قيمة مضافة )

٨٣٬٠٠٬٠٠٬٠٨٣٬٠٦٩٬٠١٤٬٠

x٦٨٬٠٠٬٠٠٬٠٦٨٬٠٥٧٬٠١١٬٠  االدوية

x١٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٠٬٠٨٬٠٢٬٠  زيوت طعام نباتيه

x١،٣٠٢٬٠٠٬٠٠٬٠١،٣٠٢٬٠١،٠٨٥٬٠٢١٧٬٠  زيوت وشحوم

x٢٩٨٬٠٠٬٠٠٬٠٢٩٨٬٠٢٤٨٬٠٥٠٬٠  اسمنت

x محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات 
معدة للعناية بالجلد أو الشعر (ضريبة جدول +ضريبة 

قيمة مضافة )
٨٠٬٠٠٬٠٠٬٠٨٠٬٠٧١٬٦٨٬٤

- ٥٧ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  الضرائب :األول الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق 
والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه

٩٠٬٠٠٬٠٠٬٠٩٠٬٠٨٠٬٣٩٬٧

x٥٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠٥٧٠٬٠٥٤٩٬٥٢٠٬٥ البطاطس المصنعة (الشيبس وإبداله)

x١٦٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٦٠٬٠١٤٩٬٦١٠٬٤ األسمدة والمبيدات الزراعية

-x٨٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٨٠٠٬٠٩٥٣٬٨١٥٣٬٨ الجبس

x١٩٬٥٠٬٠٠٬٠١٩٬٥١٣٬٥٦٬٠ الصابون والمنظفات الصناعية لالستخدام المنزلى

x التليفزيونات (أكبر من ٣٢ بوصة ) ، الثالجات 
(أكبر من ١٦ قدم) ، الديب فريز (ضريبة جدول 

+ضريبة قيمة مضافة )
١٢٬٠٠٬٠٠٬٠١٢٬٠١٠٬٣١٬٧

x أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة (ضريبة 
جدول +ضريبة قيمة مضافة )

٦٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٦٠٠٬٠٦٢٠٬٠٢٠٬٠-

x سيارات خاصة لنقل األشخاص فى مالعب الجولف 
، وسيارات مماثلة (ضريبة جدول +ضريبة قيمة 

مضافة )
٥٬٠٠٬٠٠٬٠٥٬٠١١٬٢٦٬٢-

x سيارات ركوب حتى ١٦٠٠سم٣ أو ذات 
المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثالث 
عجالت التى تعمل بمحرك دراجة نارية (ضريبة 

جدول +ضريبة قيمة مضافة )

٢٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٢٥٠٬٠١١٢٬٠١٣٨٬٠

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

نقل البضائع واألشخاص معاً وسيارات الجيب 
وسيارات رحالت ومعسكرات مجهزة للمعيشة 

ومقطورات مجهزة للرحالت (ضريبة جدول +ضريبة 
قيمة مضافة )

٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٥٠٬٠٥١٩٬٧٤٦٩٬٧-

x سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من ٢٠٠٠ 
سم ٣ أو ذات المحركات الدوارة (ضريبة جدول 

+ضريبة قيمة مضافة )
٢٥٬٠٠٬٠٠٬٠٢٥٬٠١٣٤٬٤١٠٩٬٤-

x٣،٩٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣،٩٠٠٬٠٣،٥٠٠٬٠٤٠٠٬٠ المقاوالت وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)

x النقل المكيف بين المحافظات ( أتوبيس - سكة 
حديد )

٣٥٧٬٣٠٬٠٠٬٠٣٥٧٬٣٣٤٢٬١١٥٬٢

x الخدمات المهنية واالستشارية عدا خدمات 
الحرفيين

١،٥٥٦٬٠٠٬٠٠٬٠١،٥٥٦٬٠٧٩٠٬٣٧٦٥٬٧

x اإلنتاج االعالمى والبرامجى ، واألفالم السينمائية 
، والتليفزيونية ، والتسجيلية والوثائقية وأعمال 

الدراما التليفزيونية ، واإلذاعة والمسرحية
٣٧٥٬٠٠٬٠٠٬٠٣٧٥٬٠٣٥٠٬٠٢٥٬٠

x خدمات االتصاالت عن طريق شبكات المحمول 
(ضريبة جدول +ضريبة قيمة مضافة )

٢،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٢،٠٠٠٬٠٢،٠٦٥٬٠٦٥٬٠-

- ٥٨ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  الضرائب :األول الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

* ضرائب على سلع وخدمات جدول رقم (١) 
المستوردة

٣٠٦٬٠٠٬٠٠٬٠٣٠٦٬٠٢٥٤٬٧٥١٬٣

x٣٠٦٬٠٠٬٠٠٬٠٣٠٦٬٠٢٥٠٬٧٥٥٬٣ تبغ وسجائر

٢،٤٦٤٬٨٠٬٠٠٬٠٢،٤٦٤٬٨٢،٣١٥٬٠١٤٩٬٨* الضرائب على الخدمات الخاصة

x ضرائب على تذاكر السفر للخارج ( تضامن 
اجتماعى )

٦٠٨٬٠٠٬٠٠٬٠٦٠٨٬٠٥٧٩٬٠٢٩٬٠

x رسم تنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة 
فى مصر بالعملة المحلية

٥٣٦٬٨٠٬٠٠٬٠٥٣٦٬٨٤٤٥٬٠٩١٬٨

x٢٠٤٬٠٠٬٠٠٬٠٢٠٤٬٠١٧٥٬٠٢٩٬٠ ضريبة المالهى

x٧٥٬٠٠٬٠٠٬٠٧٥٬٠٧٥٬٠٠٬٠ األتاوة على القمار

x إيرادات غرامات وتعويضات قانون الضريبة على 
الدخل

٣٩٦٬٠٠٬٠٠٬٠٣٩٦٬٠٣٩٦٬٠٠٬٠

x٦٠٥٬٠٠٬٠٠٬٠٦٠٥٬٠٦٠٥٬٠٠٬٠ مقابل التأخير فى الضرائب

x٤٠٬٠٠٬٠٠٬٠٤٠٬٠٤٠٬٠٠٬٠ اخرى متتوعة

٢٦،٥٢٦٬٢٠٬٠٠٬٠٢٦،٥٢٦٬٢٢٣،١٧٥٬٠٣،٣٥١٬٢* ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات )

x٧٣٢٬٣٠٬٠٠٬٠٧٣٢٬٣٦٨٠٬٠٥٢٬٣ الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة

-x٦٩٠٬٠٠٬٠٠٬٠٦٩٠٬٠١،١٩٠٬٠٥٠٠٬٠ الدمغة على التأمين

x٣١٬٦٠٬٠٠٬٠٣١٬٦٢٨٬٠٣٬٦ الدمغة على المراهنات واليانصيب

-x٦٨٤٬٠٠٬٠٠٬٠٦٨٤٬٠١،٦٩٥٬٠١،٠١١٬٠ الدمغة على أعمال البورصة

x الدمغة على عقود اشتراكات المياه والنور والغاز 
والتليفون

٢،٥٨٩٬٨٠٬٠٠٬٠٢،٥٨٩٬٨٢،٠٠٨٬٠٥٨١٬٨

x١،٩٨٠٬٠٠٬٠٠٬٠١،٩٨٠٬٠١،٩٨٠٬٠٠٬٠ الدمغة على استهالك الغاز والكهرباء والبوتاجاز

-x٩٥٥٬٤٠٬٠٠٬٠٩٥٥٬٤١،٨٥٣٬٠٨٩٧٬٦ الدمغة على اإلعالنات

x١٬٠٠٬٠٠٬٠١٬٠١٬٠٠٬٠ الدمغة على التصاريح والرخص اإلدارية

x١٧٬٠٠٬٠٠٬٠١٧٬٠١٥٬٠٢٬٠ الدمغة على الشهادات واإلقرارات

x٤٣٣٬٤٠٬٠٠٬٠٤٣٣٬٤٣٨٧٬٠٤٦٬٤ الدمغة على العقود وما فى حكمها

x٣١٬٠٠٬٠٠٬٠٣١٬٠٣١٬٠٠٬٠ الدمغة على اإليصاالت والمخالصات والفواتير

x الدمغة على األعمال والمحررات المصرفية وما فى 
حكمها

٣،٣٤٨٬٦٠٬٠٠٬٠٣،٣٤٨٬٦٦،١٧٢٬٠٢،٨٢٣٬٤-

x١٥،٠٣٢٬١٠٬٠٠٬٠١٥،٠٣٢٬١٧،١٢١٬٠٧،٩١١٬١ دمغة متنوعة

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

١٧،١٠٢٬٧٠٬٠٠٬٠١٧،١٠٢٬٧١٧،٠٩٠٬٠١٢٬٧

-x٤٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٤٠٠٬٠٤٢٣٬٠٢٣٬٠ رسم تنمية على جوازات السفر

-x٩٩٬٠٠٬٠٠٬٠٩٩٬٠١٠٠٬٠١٬٠ رسم تنمية على إقامة األجانب وما يتعلق بها

- ٥٩ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  الضرائب :األول الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x رسم تنمية على طلب الحصول على الجنسية 
المصرية

١٦٬٠٠٬٠٠٬٠١٦٬٠١٦٬٠٠٬٠

x٦٩٤٬٠٠٬٠٠٬٠٦٩٤٬٠٦٤٨٬٠٤٦٬٠ رسم تنمية على مغادرة البالد

x٦٦٬٠٠٬٠٠٬٠٦٦٬٠٦٣٬٠٣٬٠ رسم تنمية على رخص السالح

x رسم تنمية على المحررات وباقى األوعية 
الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية

٤٢٠٬٠٠٬٠٠٬٠٤٢٠٬٠٣٩٠٬٠٣٠٬٠

x رسم تنمية على استخراج صور المحررات من 
مصلحة الشهر العقارى

٦٬٠٠٬٠٠٬٠٦٬٠٢٬٠٤٬٠

-x٣٦٬٠٠٬٠٠٬٠٣٦٬٠٣٩٬٠٣٬٠ رسم تنمية على الشراء من األسواق الحرة

x رسم تنمية على الحفالت والخدمات الترفيهية التى 
تقام فى الفنادق والمحالت العامة السياحية

٥٣٬٠٠٬٠٠٬٠٥٣٬٠٤٦٬٠٧٬٠

x رسم تنمية على الشاليهات والكباين واألكشاك التى 
تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها

١٬٠٠٬٠٠٬٠١٬٠١٬٠٠٬٠

-x٢،٢٩٣٬٤٠٬٠٠٬٠٢،٢٩٣٬٤٤،٦٦٧٬٠٢،٣٧٣٬٦ رسم تنمية على موارد أخرى

x١،٧١٦٬٠٠٬٠٠٬٠١،٧١٦٬٠٧٦٥٬٠٩٥١٬٠ رسم تنمية على المحاجر

x١،٥٨٠٬٠٠٬٠٠٬٠١،٥٨٠٬٠٥٨١٬٠٩٩٩٬٠ رسم تنمية على خدمات المحمول

xرسم تنمية على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو 
تجديد أو غيرها من عقود الالعبين الرياضيين 

مصرين أو أجانب وعقود األجهزة الفنية واإلدارية 
والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب ألي لعبة 

رياضية

٤٤٬٠٠٬٠٠٬٠٤٤٬٠٦٤٬٠٢٠٬٠-

xرسم تنمية على تراخيص شركات الخدمات 
الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضة

٠٬٤٠٬٠٠٬٠٠٬٤٣٢٬٠٣١٬٧-

xرسم تنمية على أغذية الكالب والقطط والطيور 
األليفة للزينة

١٢٥٬٩٠٬٠٠٬٠١٢٥٬٩١٠٢٬٠٢٣٬٩

xرسم تنمية على منتج البنزين بأنواعه ومنتج 
السوالر

٧،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٧،٠٠٠٬٠٣،٨٢٣٬٠٣،١٧٧٬٠

xرسم تنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزاءه 
وجميع األكسسوارات الخاصة به

٢،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٢،٠٠٠٬٠٣،٤٨٠٬٠١،٤٨٠٬٠-

xرسم تنمية على التبغ الخام أو غير المصنع 
وفضالت التبغ بكل أشكاله

١٢٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٢٠٬٠١٩١٬٠٧١٬٠-

xرسم تنمية على جميع أنواع الحديد تام الصنع 
الوارد من الخارج سواء من خالئط أو غير خالئط

٤٠٢٬٠٠٬٠٠٬٠٤٠٢٬٠١،٤٠٢٬٠١،٠٠٠٬٠-

xرسم تنمية (٢٬٥%) من قيمة فاتورة اإلنترنت 
للشركات والمنشآت التجارية

٣٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣٠٬٠٢٥٥٬٠٢٢٥٬٠-

* ضرائب على استخدام السلع والترخيص 
باستخدامها وتأدية االنشطة

١٤،٤٢٢٬٠٥٧٠٬٤٢،٣٠٤٬٨١٧،٢٩٧٬٢١٦،٠٤٩٬٤١،٢٤٧٬٨

x٥،٦٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠٥،٦٧٠٬٠٤،٨٤٨٬٠٨٢٢٬٠ االتاوة على قناة السويس
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  الضرائب :األول الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x٠٬٠٠٬٠١٬٥١٬٥١٬٥٠٬٠ االتاوة على استخدام الطريق النهرى

x١٨١٬٠٠٬٠٠٬٠١٨١٬٠١٧٢٬٠٩٬٠ رسوم ترخيص العمل لالجانب

x٠٬٠٥٧٠٬٤٠٬٠٥٧٠٬٤٣٩١٬٧١٧٨٬٧ إيرادات ورسوم ذات صفة محلية

x٢،٧٠٠٬٠٠٬٠٥٠٬٠٢،٧٥٠٬٠٢،٧٣٨٬٠١٢٬٠ المصروفات االدارية للعمليات االستيرادية

x٤٥٠٬٠٠٬٠٢،٢٣٣٬٣٢،٦٨٣٬٣٢،٦١١٬٢٧٢٬١ رسوم الموانى والمنائر

x٤،٦٠٧٬٠٠٬٠٠٬٠٤،٦٠٧٬٠٤،٥٠٥٬٠١٠٢٬٠ رسوم االجراءات القنصلية

x٠٬٠٠٬٠٢٠٬٠٢٠٬٠٢٠٬٠٠٬٠ رسوم حليج االقطان

x٢٧٩٬٠٠٬٠٠٬٠٢٧٩٬٠٢٥٤٬٠٢٥٬٠ رسوم على جوازات السفر

x٢٨٥٬٠٠٬٠٠٬٠٢٨٥٬٠٢٥٨٬٠٢٧٬٠ رسوم تصاريح العمل

x٢٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٢٥٠٬٠٢٥٠٬٠٠٬٠ رسم صادر على الصادارات

٤٦،٠١٤٬٠٠٬٠٠٬٠٤٦،٠١٤٬٠٤٢،٣٩٨٬٠٣،٦١٦٬٠   = ضرائب التجارة الدولية

٤٥،٤٠٧٬٠٠٬٠٠٬٠٤٥،٤٠٧٬٠٤١،٧٩٨٬٠٣،٦٠٩٬٠* ضرائب على الواردات

x٤٤،٨٧٢٬٠٠٬٠٠٬٠٤٤،٨٧٢٬٠٤١،٠٩٨٬٠٣،٧٧٤٬٠ ضرائب جمركية قيمية

-x٥٣٥٬٠٠٬٠٠٬٠٥٣٥٬٠٧٠٠٬٠١٦٥٬٠ ضرائب جمركية على السجائر والتبغ والدخان

٦٠٧٬٠٠٬٠٠٬٠٦٠٧٬٠٦٠٠٬٠٧٬٠* الضرائب على التجارة الدولية أخرى

x٥٠٥٬٠٠٬٠٠٬٠٥٠٥٬٠٥٠٥٬٠٠٬٠ إيرادات الغرامات

x١٠٢٬٠٠٬٠٠٬٠١٠٢٬٠٩٥٬٠٧٬٠ إيرادات المضبوطات

٣٨،٥٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣٨،٥٥٠٬٠٣٢،٤٤٨٬٠٦،١٠٢٬٠   = ضرائب أخرى

٣٨،٥٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٣٨،٥٥٠٬٠٣٢،٤٤٨٬٠٦،١٠٢٬٠* على االعمال التجارية

-x٢٤،٥٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٢٤،٥٠٠٬٠٢٧،٤٤٨٬٠٢،٩٤٨٬٠ ايرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى

x١٤،٠٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٤،٠٥٠٬٠٥،٠٠٠٬٠٩،٠٥٠٬٠ الضرائب على عوائد أذون الخزانة
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

-٢٣٥٨٬٧٠٬٠٥٥٣٬٣٩١١٬٩١،٥٤١٬٢٦٢٩٬٣- المنح

-١٦٩٬٦٠٬٠٢٦٣٬٢٤٣٢٬٨١،٠٨٥٬٢٦٥٢٬٤   = منح من حكومات أجنبية

-٣٬٦٠٬٠٠٬٠٣٬٦٥٩٢٬٠٥٨٨٬٤* جارية

-x٣٬٦٠٬٠٠٬٠٣٬٦٥٩٢٬٠٥٨٨٬٤ اخرى

-١٦٦٬٠٠٬٠٢٦٣٬٢٤٢٩٬٢٤٩٣٬٢٦٤٬٠* رأسمالية

-x١٦٦٬٠٠٬٠٢٦٣٬٢٤٢٩٬٢٤٩٣٬٢٦٤٬٠ لتمويل األستثمارات

١٨٩٬٠٠٬٠٢٦٠٬٨٤٤٩٬٨٤٢٢٬٥٢٧٬٤   = منح من منظمات دولية

١٨٩٬٠٠٬٠٢٦٠٬٨٤٤٩٬٨٤٢٢٬٥٢٧٬٤* رأسمالية

x١٨٩٬٠٠٬٠٢٦٠٬٨٤٤٩٬٨٤٢٢٬٥٢٧٬٤ لتمويل األستثمارات

-٠٬٠٠٬٠٢٩٬٣٢٩٬٣٣٣٬٥٤٬٣   = منح من جهات حكومية

٠٬٠٠٬٠٢٩٬٣٢٩٬٣١٦٬٣١٢٬٩* جارية

x٠٬٠٠٬٠٢٩٬٣٢٩٬٣١٦٬٣١٢٬٩ اخرى

(١-٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  منح :الثانى الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

-٣٢٣٥،٠٢٨٬٥٢٠،٩٠٨٬١٩٢،٢١٠٬٤٣٤٨،١٤٦٬٩٣٨٠،٦٠٧٬٨٣٢،٤٦٠٬٩- اإليرادات األخرى

-١٠٤،٣٩٤٬٣٢٨٥٬٧٩٩٣٬٥١٠٥،٦٧٣٬٥١٠٦،٩٢٨٬٥١،٢٥٥٬٠   = عوائد الملكية

-٩،٤٧٠٬٩٠٬٠٢٠٦٬٥٩،٦٧٧٬٤١٠،٤٨١٬٣٨٠٣٬٩* الفوائد المحصلة

-x٣٬٩٠٬٠١٣٠٬٠١٣٣٬٩٣٣٤٬٠٢٠٠٬١ على السندات

-x١٬٧٠٬٠٠٬٠١٬٧٢٬٠٠٬٣ على اإلقراض

x على إعادة اإلقراض من القروض الخارجية 
المعاد أقراضها من الخزانة العامة

٥،٦٦٩٬٤٠٬٠٠٬٠٥،٦٦٩٬٤٦،٤٨٩٬٧٨٢٠٬٢-

x٣،٧٩٥٬٩٠٬٠٤٬٢٣،٨٠٠٬٠٣،٦٤١٬٦١٥٨٬٤ فوائد دائنة

x٠٬٠٠٬٠٧٢٬٤٧٢٬٤١٤٬٠٥٨٬٤ أخرى

٨١،٢٢٢٬٩٠٬٠٣٣٬٠٨١،٢٥٥٬٩٧٩،٤٩٣٬٥١،٧٦٢٬٤* أرباح األسهم

x٤٣٬٨٠٬٠٣٣٬٠٧٦٬٨٧٦٬٠٠٬٨ شركات القطاع الخاص

-x١١،٦٤٢٬٤٠٬٠٠٬٠١١،٦٤٢٬٤٢١،٤٦٦٬٨٩،٨٢٤٬٥ الهيئات األقتصادية

-x١٠،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٠،٠٠٠٬٠١١،٤٠٠٬٠١،٤٠٠٬٠ شركات القطاع العام

x٦،٠٣٦٬٤٠٬٠٠٬٠٦،٠٣٦٬٤٥،١٤٢٬٤٨٩٤٬٠ شركات قطاع األعمال العام

x١٢،٢٩٥٬٢٠٬٠٠٬٠١٢،٢٩٥٬٢٧،٧٨١٬٠٤،٥١٤٬٢ هيئة البترول

x٤٠،٦٩٠٬٠٠٬٠٠٬٠٤٠،٦٩٠٬٠٣٣،١١٢٬٠٧،٥٧٨٬٠ قناة السويس

x٥١٥٬٢٠٬٠٠٬٠٥١٥٬٢٥١٥٬٢٠٬٠ أرباح أوراق مالية

-١٣،٧٠٠٬٥٢٨٥٬٧٧٥٤٬٠١٤،٧٤٠٬٣١٦،٩٥٣٬٨٢،٢١٣٬٥* عائد اإليجارات

-x١٢،٦١٩٬٩٠٬٠٠٬٠١٢،٦١٩٬٩١٤،٥٦٦٬٠١،٩٤٦٬١ اتاوة البترول

x٢٦٬٨١٢٥٬١١٨٧٬٠٣٣٨٬٩٣٢٦٬١١٢٬٨ إيجار أراضى حكومية

-x١،٠٥٣٬٩٣٢٬٩٠٬٠١،٠٨٦٬٧١،٤٨٨٬١٤٠١٬٤ إيرادات المناجم والمحاجر

x٠٬٠١٢٧٬٨٠٬٠١٢٧٬٨٧٣٬٧٥٤٬١ إيرادات المرافق التى تديرها المحليات

x٠٬٠٠٬٠٥٦٧٬٠٥٦٧٬٠٥٠٠٬٠٦٧٬٠اتاوة الذهب

(١-٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  األخرى اإليرادات :الثالث الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  األخرى اإليرادات :الثالث الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

٢٩،٩٧٠٬٩١٤،٩٣٦٬٠٣٤،٠٦٢٬٣٧٨،٩٦٩٬١٧٤،٠٤٦٬٥٤،٩٢٢٬٦   = حصيلة بيع السلع والخدمات

٢٩،٩٧٠٬٩١٤،٨٧٢٬٨٣٤،٠٥٥٬٠٧٨،٨٩٨٬٧٧٣،٩٨٩٬١٤،٩٠٩٬٧* إيرادات الخدمات

x رسوم قضائية وغرامات (خدمات العدالة عدا 
رسوم نقل الملكية)

٤،٤٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٤،٤٠٠٬٠٥،٢٤٤٬٥٨٤٤٬٥-

x٦٣٨٬٩٠٬٠٥٩٬٥٦٩٨٬٤٦٥٩٬٤٣٨٬٩ رسوم قيد وتسجيل ورقابة واشراف

x١،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١،٠٠٠٬٠٥٨٠٬٠٤٢٠٬٠ الخدمات الجمركية

x٢٤١٬٠٣٬١١٠٦٬٠٣٥٠٬١٣٤٥٬٦٤٬٥ الخدمات الزراعية

x٦٩٬٥١٥٤٬٣٣٧٬١٢٦١٬٠٢٢٧٬٩٣٣٬١ الخدمات التعليمية

x٨٬٢١٣٣٬٤١٣١٬٩٢٧٣٬٥١٧٣٬٧٩٩٬٧ الخدمات الصحية

-x١١٬٠٠٬٠١٥٬٦٢٦٬٦٢٦٬٨٠٬٢ الخدمات الثقافية

x٠٬٠٨٬٣٢٧٬٠٣٥٬٣٣٣٬٩١٬٤ خدمات االسكان والتعمير

x١،٤٤٢٬٩٢٬٢٠٬٠١،٤٤٥٬١١،٣٩٨٬٦٤٦٬٦ الخدمات االجتماعية

-x٠٬٠٠٬٦٠٬٠٠٬٦٠٬٨٠٬٢ الخدمات التموينية

x٠٬٠٣٥٬٠٠٬٠٣٥٬٠٣٣٬٧١٬٣ خدمات القوى العاملة

x٣٨٬٨٧١٬٩٢٢٥٬٨٣٣٦٬٥٢٧٨٬٢٥٨٬٣ خدمات الطرق والمواصالت

-x٠٬٠٢٬٨٠٬٠٢٬٨٣٬٢٠٬٣ خدمات الشباب والرياضة

x٠٬٠٢٬٦٤٬٥٧٬١٦٬٩٠٬٢ الخدمات البيطرية

x١،٤٥٨٬١٠٬٠٢٠٣٬٦١،٦٦١٬٨١،٤٩٤٬٥١٦٧٬٣ مبيعات بضائع

-x٠٬٠٤٣٥٬٩٥٠٬٠٤٨٥٬٩٥٥٦٬٤٧٠٬٥ ايرادات المشروعات االنتاجية

x٥٠٠٬٠١٧٬٦٦٬٨٥٢٤٬٤٥١٢٬٠١٢٬٤ ايجار المرافق العامة

x١٧٤٬٨٨٩٬٩٧٬٣٢٧٢٬٠٢٦٧٬٥٤٬٥ ايجار المبانى الحكومية

x٠٬٨٠٬٠٠٬٠٠٬٨٠٬٨٠٬١ مقابل االشراف واالدارة على الشركات

x٧،١٣٩٬٢١٣،٨٧١٬٨٣١،٦٩٠٬٠٥٢،٧٠١٬٠٥١،١٦١٬٧١،٥٣٩٬٣ موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة

x٨٦٧٬٤٠٬٨٨٧٤٬٤١،٧٤٢٬٦١،٦١٠٬٢١٣٢٬٤ المحصل مقابل تأدية خدمات

x مقابل تأدية أعمال بعض المصالح للمصالح 
األخرى

٢٥٬١٠٬٠١٬٠٢٦٬١٢١٬٨٤٬٣
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  األخرى اإليرادات :الثالث الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

-x٢٥٬١٠٬٠٧٬٣٣٢٬٤٣٤٬٤١٬٩ إيرادات البرامج التدريبية

x١٦٬٩١٩٬٩١٥٬٩٥٢٬٧٣٩٬٠١٣٬٧ عمولة تحصيل

x١،٢٢٦٬٩٢٢٬٦٥٩١٬٣١،٨٤٠٬٧١،٧٦٩٬١٧١٬٧ أخـــرى

xحصيلة وزارة المالية من اجمالى ايرادات 
الصناديق و الحسابات الخاصة

٧،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٧،٠٠٠٬٠٧،٥٠٠٬٠٥٠٠٬٠-

xمقابل خدمات سلطة التصديق اإللكترونى 
الحكومية

٠٬٤٠٬٠٠٬٠٠٬٤٠٬٤٠٬٠

X مبالغ محصلة من الجهات الغير داخلة في 
الموازنة العامة للدولة مقابل ضمان وزارة 

المالية لها
٣،٦٨٦٬٠٠٬٠٠٬٠٣،٦٨٦٬٠٠٬٠٣،٦٨٦٬٠

٠٬٠٦٣٬٢٧٬٣٧٠٬٤٥٧٬٥١٢٬٩* إيرادات بيع السلع

x٠٬٠٦٣٬٢٧٬٣٧٠٬٤٥٧٬٥١٢٬٩ حصيلة بيع المخزون السلعى

-١،٣٣٦٬٥١٤٢٬٤٥٤٢٬١٢،٠٢١٬٠٢،٢١٧٬١١٩٦٬١   = تعويضات وغرامات

-١،٣٣٦٬٥١٤٢٬٤٥٤٢٬١٢،٠٢١٬٠٢،٢١٧٬١١٩٦٬١* غرامات العقوبات والمصادرات

-x١٧٤٬٥٠٬٠٠٬٠١٧٤٬٥٣٦٥٬٠١٩٠٬٥ ايرادات النقد المصادر

x٤٠٬٠٠٬٠٠٬٠٤٠٬٠٤٠٬٠٠٬٠ حصيلة االموال المستردة

-x١٢١٬٠٠٬٠٠٬٠١٢١٬٠١٢١٬١٠٬١ التعويضات الناتجة عن المخالفات

x تعويضات عن الممارسات الضارة فى التجارة 
الدولية

٢٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٢٥٠٬٠٢٥٠٬٠٠٬٠

x٠٬٠٠٬٠٠٬٢٠٬٢٠٬١٠٬١ حصيلة صندوق الغرامات والجزاءات

-x٧٥١٬٠١٤٠٬٢٢٢٧٬١١،١١٨٬٣١،١٨٥٬٤٦٧٬٢ حصيلة الغرامات

x٠٬٠٢٬٢٣١٤٬٨٣١٧٬٠٢٥٥٬٤٦١٬٦ أخرى

١٩١٬٩٠٬٠١،٢٧٧٬٣١،٤٦٩٬٣٦٠١٬٦٨٦٧٬٧   = التحويالت االختيارية

٩١٬٩٠٬٠٥٧٢٬٣٦٦٤٬٣٤٨٧٬٩١٧٦٬٤* جارية

x٩١٬٩٠٬٠٥٧٢٬٣٦٦٤٬٣٤٨٧٬٩١٧٦٬٤ ايرادات انشطة مختلفة

١٠٠٬٠٠٬٠٧٠٥٬٠٨٠٥٬٠١١٣٬٧٦٩١٬٣* رأسمالية

x١٠٠٬٠٠٬٠٧٠٥٬٠٨٠٥٬٠٩٧٬٧٧٠٧٬٣ مساعدات وتبرعات محلية لتمويل األستثمارات
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
(١-٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  األخرى اإليرادات :الثالث الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

-٩٩،١٣٤٬٩٥،٥٤٤٬٠٥٥،٣٣٥٬٢١٦٠،٠١٤٬٠١٩٦،٨١٤٬١٣٦،٨٠٠٬١   = ايرادات متنوعة

٢٥،٦٤٥٬٢٢،٥٥٣٬٣١٠،٨٨١٬٤٣٩،٠٧٩٬٩٣٧،٩١١٬٧١،١٦٨٬١* جارية

x٩٢٥٬٦٤٣٨٬١٨٬٥١،٣٧٢٬٢٨٠٦٬٦٥٦٥٬٧ مبالغ معاله دائنة مضت عليها المدة القانونية

x٦٤٩٬٠٨٩٦٬٩١،٦٣٧٬٥٣،١٨٣٬٣١،٧٧٤٬٧١،٤٠٨٬٧ ايرادات سنوات سابقة

x٨٬٧٤٬٩٢٬٥١٦٬١١٠٬٠٦٬١ مقابل اشتراك العاملين بالسيارات

x٠٬٠١٨٧٬٣٠٬٠١٨٧٬٣١٦٢٬٢٢٥٬٠ ايرادات أسواق

-x٠٬٠٤٬١٣٠٬٠٣٤٬١٣٨٬٤٤٬٤ ايرادات غرامات المبانى

-x٢٤،٠٦١٬٩١،٠٢٢٬١٩،٢٠٢٬٩٣٤،٢٨٦٬٩٣٥،١١٩٬٩٨٣٣٬٠ أخرى

-٧٣،٤٨٩٬٦٢،٩٩٠٬٧٤٤،٤٥٣٬٨١٢٠،٩٣٤٬٢١٥٨،٩٠٢٬٤٣٧،٩٦٨٬٢* رأسمالية

x٢٧،٤٦٩٬٦٢،٩٨٨٬٧٤٤،٢٨٦٬٥٧٤،٧٤٤٬٨٦٢،٠٦٦٬٨١٢،٦٧٨٬٠ موارد ومصادر رأسمالية أخرى

-x٧٥٢٬١٠٬٠١٦٣٬٨٩١٥٬٨١،٠٠٤٬١٨٨٬٣ حصيلة بيع أصول غير انتاجية (أراضى)

x حصيلة بيع أصول انتاجية (مساكن وسيارات 
وغيرها)

١٬١٢٬٠٣٬٦٦٬٧٦٬٣٠٬٥

-x٤٥،٢٦٦٬٨٠٬٠٠٬٠٤٥،٢٦٦٬٨٩٥،٨٢٥٬٣٥٠،٥٥٨٬٤ ايرادات رأسمالية أخرى
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

 x  سندات

 x  أذون

x من الهيئات االقتصادية

x من شركات قطاع االعمال العام

x من أقساط القروض الخارجية المعاد 
إقراضها من الخزانة العامة

x من الجهات األخرى

 x من جهات أخرى

 x أذون

(١-٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  املالية االصول ومبيعات االقراض متحصالت :الرابع الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

٥١،٢٠٩،٩٢٠٬٩١٧٩،٦٩٣٬٦١٣٤،٠٢٤٬٠١،٥٢٣،٦٣٨٬٦١،٠٦٨،٥٠٨٬٤٤٥٥،١٣٠٬٢- االقتراض وأصدار االوراق المالية بخالف االسهم

١،٢٠٣،٤٨٨٬١١٧٧،٨٦٦٬٧١٢٩،٥٩٥٬٧١،٥١٠،٩٥٠٬٦١،٠٦٠،٥٤٤٬٤٤٥٠،٤٠٦٬٢   = االقتراض واصدار االوراق المالية المحلية

١،٢٠٣،٤٨٨٬١١٧٧،٨٦٦٬٧١٢٩،٥٩٥٬٧١،٥١٠،٩٥٠٬٦١،٠٦٠،٥٤٤٬٤٤٥٠،٤٠٦٬٢  * أصدار أوراق مالية بخالف االسهم

x١،٠٠٠،٠٠٠٬٠١٠٠،٠٠٠٬٠١٠٠،٠٠٠٬٠١،٢٠٠،٠٠٠٬٠٧٤٠،٠٠٠٬٠٤٦٠،٠٠٠٬٠  سندات على الخزانة العامة

-x٢٠٣،٤٨٨٬١٧٧،٨٦٦٬٧٢٩،٥٩٥٬٧٣١٠،٩٥٠٬٦٣٢٠،٥٤٤٬٤٩،٥٩٣٬٨  اذون على الخزانة العامة

٦،٤٣٢٬٨١،٨٢٦٬٨٤،٤٢٨٬٣١٢،٦٨٨٬٠٧،٩٦٤٬٠٤،٧٢٤٬٠   = االقتراض واصدار االوراق المالية االجنبية

٦،٤٣٢٬٨١،٨٢٦٬٨٤،٤٢٨٬٣١٢،٦٨٨٬٠٧،٩٦٤٬٠٤،٧٢٤٬٠  * االقتراض

x٦،١٣٧٬٣١،٧٦١٬٨١،٦٧٨٬٠٩،٥٧٧٬١٧،٩٦٤٬٠١،٦١٣٬١ لتمويل االستثمارات

x٢٩٦٦٥٢،٧٥٠٣،١١١٠٣،١١١ لتمويل التزامات جارية  

(١-٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

التصنيف اإلدارى للموازنة العامة للدولة ملحق (٢): 

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

البيــــــــــان

(مليون جنيه)

  االسهم خبالف املالية االوراق وأصدار االقرتاض:اخلامس الباب  املوارد )٢(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

١١٩٠،٤٠٧٬٠١٥٤،٩٤٣٬٧٥٤،٦٤٩٬٣٤٠٠،٠٠٠٬٠٣٦١،٠٥٠٬٠٣٨،٩٥٠٬٠- األجور وتعويضات العاملين

x المرتبات األساسية
x تكاليف المعارين و تتحمل الموازنة 

مرتباتهم
x تكاليف اإلجازات الدراسية

x تكاليف المنح التدريبية
x األجر الوظيفى

x تكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام 
القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨

x المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)
x المكافآت الشاملة (خبراء واجانب)

x أجور موسميين
x مكافآت الصبية

x مكافآت اطباء امتياز و اخصائى عالج 
طبيعى

x مكافآت االساتذه المتفرغين
x مكافآت االساتذه غير المتفرغين

x مكافآت مساعدى ومعاونى الوزراء

 x تعويض العاملين عن جهود غير عادية
 x المكافآت التشجيعية
x تكاليف حافز اإلثابة

x حوافز العاملين بالكادر العام
 x حوافز العاملين بالكادرات الخاصة

x الحافز المالى اإلضافى
x حوافز العلميين

x حافز جذب العمالة
x حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)

x مكافآت التدريس
x مكافآت الريادة العلمية و االجتماعية

x مكافآت البحوث االكاديمية و التطبيقية
x مكافآت االشراف على الرسائل العلمية

x مكافآت االمتحانات
x مكافآت التصحيح

x مكافآت حضور جلسات و لجان
x مكافآت التدريب

x مكافآت محو االمية
x مكافآت ساعات البحث الزائدة عن 

النصاب

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)العاملني وتعويضات األجور( األول الباب االستخدامات) ٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)العاملني وتعويضات األجور( األول الباب االستخدامات) ٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x مكافآت اخرى
xتكاليف حافز اثابة اضافى

xحوافز أداء المعلمين
xحافز جودة

x مكاقات المستشارين
x الحافز التعويضى

x حافز الميكنة وتحديث البيانات
x حافز اضافى

x حافز تكميلى للحد األدنى
X حافز تطوير التعليم قبل الجامعى

X حافز اإلدارة المدرسية

x بدل تمثيل الوظائف العليا
 x بدل تمثيل لموظفين بالخارج

x بدل تمثيل لموظفين فنيين
 x بدل طبيعة عمل لالطباء

 x بدل تسجيل االطباء المقيمين
 x بدل حرمان للصيادلة والحكيمات 

والمولدات والممرضات والزائرات 
الصحيات والمفتشات

x بدل عدوى ووقاية من االشعة
x بدل تفرغ للمهندسين
 x بدل تفرغ للمحامين

 x بدل تفرغ لموظفين فنيين
 x بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين

 x بدل تفرغ لالطباء البيطريين
 x بدل تفرغ للتجاريين

 x بدالت عسكرية
x بدل طبيعة عمل

 x بدل امتياز
 x بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم

 x بدل صيارف و تحصيل و بدل عجز 
للصيارف

 x بدل خطر
 x بدل سماعة للتليفون و الالسلكى

 x بدل غطاسة
x بدل قيادة

 x بدل صناعة
 x بدالت مهنية وفنية اخرى
x بدل اقامة بالجهات النائية

 x بدل سودان
 x بدل اغتراب

 x بدل سكن فى الداخل و الخارج
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التغير موازنة

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)العاملني وتعويضات األجور( األول الباب االستخدامات) ٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

 x بدل ماجستير ودكتوراه
 x بدل بحث

 x بدل استقبال و ضيافة
 x بدل مراسلة
 x بدل أغذية

 x بدل مالبس
 x بدل انتقال نقدى ثابت ونظير عدم 

تخصيص سيارات ركوب حكومية
 x بدل قضاء
 x بدل جامعة

 x بدل يخص العالقات الثقافية والتعاون 
الخارجى

 x بدل تفرغ فنانين تشكيليين
 x بدل معلم (تدريس)

 x بدل اعتماد (معلمين)
 x بدالت مختلفة أخرى

 x بدل مخاطر مهن طبية
x بدل تمثيل إضافى

 x عالوة اجتماعية
 x عالوة اجتماعية اضافية

 x تكاليف تعويض العامالت بما يعادل 
٢٥% من المرتب الشهرى

 x العالوة الخاصة
 x المنحة الشهرية

 x مزايا نقدية أخرى
 x عالوة الحد األدنى

 x عالوة مقابل األعباء الوظيفية للمعلمين
 x تكاليف المقابل النقدى لرصيد االجازات 

االعتيادية

x أغذية للعاملين
x مالبس للعاملين

x عالج طبى للعاملين
x خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين

x  اخرى

x التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
x حصة الحكومة فى اشتراكات نظام 

المكافآت
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التغير موازنة

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)
الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان
مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)العاملني وتعويضات األجور( األول الباب االستخدامات) ٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x تكاليف مساهمة الحكومة فى التأمين 
على العامالت فى اجازة لرعاية أطفالهن

x التأمين ضد المرض
x التأمين ضد اصابة العمل

x التأمين ضد المرض (تأمين صحي شامل)
x التأمين ضد إصابة العمل (تأمين صحي شامل)

x أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
x اعتمادات أجور للحسابات والصناديق 

الخاصة

x احتياطيات عامة لألجور
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

٢٨١،٤٠٤٬٦٢٠،٣٦٨٬٣٢٣،٨٢٧٬١١٢٥،٦٠٠٬٠١٠٣،٨٨٩٬٠٢١،٧١١٬٠- شراء السلع والخدمات

٤٠،٧٤٩٬٧١٣،٦١٦٬٩١٣،٢٣٧٬٨٦٧،٦٠٤٬٥٥٧،٢٥٨٬٩١٠،٣٤٥٬٦=  الســـلع

٢٥،٠١٤٬٥٦،٤١٤٬٠٩،٢٨٣٬٨٤٠،٧١٢٬٣٣٠،٨٤٥٬٢٩،٨٦٧٬١* المواد الخام

x٨،٦٨٣٬٦١،٨٩٠٬٣٤،٠٣٩٬٥١٤،٦١٣٬٤١٣،١٤٦٬٧١،٤٦٦٬٧ األدوية

x٨،٨٩٠٬٨٢،٣٩٦٬٤٩٤٦٬٢١٢،٢٣٣٬٤٦،١٥٢٬٠٦،٠٨١٬٤ األغذية

x٦،١٨٠٬٧١،٦٧٧٬٤٢،١٤٩٬١١٠،٠٠٧٬٢٨،٩٦٤٬٣١،٠٤٢٬٨ مواد خام أخرى

x١،٢٥٩٬٥٤٥٠٬٠٢،١٤٩٬٠٣،٨٥٨٬٤٢،٥٨٢٬٢١،٢٧٦٬٢ مستلزمات طبية

٤،٥٣٢٬٦٨٩٣٬٧٥٨٢٬٤٦،٠٠٨٬٦٥،٦٨٢٬٤٣٢٦٬٢* وقود وزيوت و قوى محركة للتشغيل

x٠٬١٠٬١٠٬٠٠٬٢٠٬٢٠٬٠ فحومات

x١،٨٨٥٬٤٧٠٧٬٩٣٧٩٬٩٢،٩٧٣٬٢٢،٨٦٤٬٥١٠٨٬٧ مواد بترولية وغاز

x٨٤٬٨١٣١٬١٣٦٬١٢٥٢٬١٢٥٢٬١٠٬٠ مواد تزييت و تشحيم

x٢،٥٦٢٬٣٥٤٬٦١٦٦٬٣٢،٧٨٣٬٢٢،٥٦٥٬٧٢١٧٬٥ كهرباء

٢٣٣٬٧٢٨٥٬٢١٥٠٬٣٦٦٩٬٢٦٤٨٬٩٢٠٬٤* وقود وزيوت لسيارات الركوب

x٢٠٩٬٢٢٣٨٬٠١٣١٬٥٥٧٨٬٧٥٥١٬٢٢٧٬٦ مواد بترولية وغاز

-x٢٤٬٥٤٧٬٢١٨٬٩٩٠٬٥٩٧٬٧٧٬٢ مواد تزييت و تشحيم

١،٥٦٩٬٧٥٦٩٬٣٧٣٢٬٥٢،٨٧١٬٥٢،٧٧٩٬١٩٢٬٤* قطع غيار ومهمات

x٩٤٨٬٢٣٧٦٬٤٣٠٣٬٣١،٦٢٧٬٩١،٦٠٧٬٠٢١٬٠ قطع غيار و مواد للصيانة

x٦٢١٬٥١٩٢٬٨٤٢٩٬٢١،٢٤٣٬٥١،١٧٢٬١٧١٬٤ مواد و مهمات متنوعة

٢٠٬٠١٬٩٥٬٣٢٧٬٢٢٧٬١٠٬٢* مواد تعبئة وتغليف

x٢٠٬٠١٬٩٥٬٠٢٦٬٩٢٦٬٧٠٬٢ مواد مستهلكة

x٠٬٠٠٬٠٠٬٣٠٬٣٠٬٣٠٬٠ مواد متداولة

٤٥٣٬٧٤٩٢٬٥٢٧٥٬٢١،٢٢١٬٤١،١٦٦٬٧٥٤٬٧* ادوات كتابية وكتب

x١٦٣٬٢١٤٧٬٨١١٤٬٨٤٢٥٬٨٤١٥٬٦١٠٬٣ ادوات كتابية ومكتبية

-x١٧٬٦١٬٣٥١٬١٦٩٬٩٧١٬٦١٬٦ كتب ومجالت ووثائق اخرى للمكتبات

-x١٣٬٤٣٢٬٥٢١٬٦٦٧٬٥٦٩٬٣١٬٧ كراسات ودفاتر

x٢٥٩٬٤٣١٠٬٩٨٧٬٧٦٥٨٬١٦١٠٬٣٤٧٬٨ مطبوعات اخرى

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)واخلدمات السلع شراء( الثانى الباب االستخدامات )٣(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)واخلدمات السلع شراء( الثانى الباب االستخدامات )٣(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

-٧،٤٣١٬٠٤،٣١٦٬٣١،٧٩٦٬٩١٣،٥٤٤٬٢١٣،٥٦٦٬٣٢٢٬١* مياه وانارة

x١،٧٦٦٬٨٥٨٤٬٧٣٧٧٬٩٢،٧٢٩٬٥٢،٣٤٤٬٠٣٨٥٬٥ مياه

-x٥،٦٦٤٬٢٣،٧٣١٬٥١،٤١٩٬٠١٠،٨١٤٬٧١١،٢٢٢٬٤٤٠٧٬٦ انارة

-١،٤٩٤٬٦١٦٣٬٢٣٩٤٬٩٢،٠٥٢٬٧٢،٠٨٣٬٨٣١٬٢* مستلزمات سلعية متنوعة

x مستلزمات تعليمية ومعينات سمعية 
وبصرية

٦٤٬٢٤٬١٣٠٬٢٩٨٬٥٩٤٬٨٣٬٧

x٢٬١١٬٠٧٬٣١٠٬٥٩٬٥١٬٠ مستلزمات تنظيم الحدائق

x١٢٬٢١٬٦١١٬٠٢٤٬٨٢٤٬١٠٬٧ مستلزمات تصوير

x٠٬١٠٬١٠٬٧١٬٠١٬٠٠٬٠ مستلزمات موسيقى

x٩٬٣٠٬٨٥٬١١٥٬٢١٣٬٣١٬٩ مستلزمات العاب رياضية

-x١،٤٠٦٬٦١٥٥٬٥٣٤٠٬٦١،٩٠٢٬٧١،٩٤١٬٢٣٨٬٥ مستلزمات سلعية متنوعة

٠٬٠٤٨١٬٠١٦٬٤٤٩٧٬٤٤٥٩٬٤٣٨٬٠*  سلع مشتراه بغرض إعادة البيع

x٠٬٠٤٨١٬٠١٦٬٤٤٩٧٬٤٤٥٩٬٤٣٨٬٠ محلية

٣١،٠٢١٬٥٦،٧٣٧٬٤١٠،٥٠٩٬٣٤٨،٢٦٨٬٢٤٠،٨٩٢٬٣٧،٣٧٥٬٩   =  الخدمات

٧،٤٨٨٬٢١،٨٢٨٬٥٥،٧٩٣٬٩١٥،١١٠٬٦١٢،٤٦٠٬٥٢،٦٥٠٬١* نفقات الصيانة

x٦٦٢٬٨١٥٬١٤٧٦٬٢١،١٥٤٬١١،٠٩٥٬٨٥٨٬٣ صيانة و تطهير لوسائل الرى و الصرف

x صيانة و ترميم مبانى انشاءات و اعمال 
صغيرة المبانى

٢،٣٦١٬٩٧٠٥٬٠١،٢٥٥٬٧٤،٣٢٢٬٧٣،٠٠٠٬٥١،٣٢٢٬١

-x١٤٠٬٦٨٦٬٠٥٨٬٩٢٨٥٬٥٢٨٧٬١١٬٦ صيانة مرافق و شبكات

x٧٤٬١١٩٦٬٠٢،١٩٨٬١٢،٤٦٨٬٢٢،٤٥٢٬٧١٥٬٥ صيانة طرق و جسور و كبارى

x٣،٠١٩٬٣٣٤٤٬٠٦٨٧٬٢٤،٠٥٠٬٤٢،٨٩٨٬٥١،١٥١٬٩ صيانة آالت و معدات

-x٥٥١٬٤٢١٩٬٩٥٦٤٬٧١،٣٣٦٬٠١،٣٤٠٬٤٤٬٤ صيانة وسائل نقل واتصاالت

x٣٤٬٩١٢٬٧٤٠٬٧٨٨٬٤٨٣٬٤٤٬٩ صيانة اثاث و معدات مكتبية ومكاتب

x١١١٬١٣٠٬٩٣٧٬٦١٧٩٬٦١٥١٬٦٢٨٬٠ صيانة الحاسبات واالجهزة االلكترونية

x٧١٬٤٥٨٬٩٣١٬٥١٦١٬٧١٤٣٬٠١٨٬٨ اخرى

x٤٦٠٬٦١٥٩٬٩٤٤٣٬٥١،٠٦٤٬١١،٠٠٧٬٥٥٦٬٦ صيانة األجهزة الطبية

٢٩٦٬٣٢٩٬٧٢٧٣٬٧٥٩٩٬٧٤٨٤٬٢١١٥٬٥* نشر واعالن ودعاية واستقبال

x١٧٨٬٧١٣٬٢٤١٬٣٢٣٣٬٢١٤٩٬٠٨٤٬٢ نفقات نشر واعالن
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)واخلدمات السلع شراء( الثانى الباب االستخدامات )٣(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x٣٢٬٥٠٬٦١٩٢٬٠٢٢٥٬٠١٩٧٬٨٢٧٬٢ نفقات دعاية

-x٣٤٬٦٠٬٩٢٣٬١٥٨٬٦٥٩٬٦١٬٠ نفقات الحفالت و االستقباالت

x نفقات الزيارات الدولية واالشتراك فى 
المؤتمرات الدولية

٤٠٬٦٠٬٠١٠٬١٥٠٬٧٤٨٬٣٢٬٤

x٢٬٧٠٬٢٣٬٧٦٬٦٥٬٩٠٬٦ نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلية

x٥٬٤٩٬٣٢٬٨١٧٬٥١٧٬٣٠٬٢ نفقات الشئون والعالقات العامة

x١٬٧٥٬٥٠٬٨٨٬١٦٬٢١٬٩ اخرى

٣،٩١٠٬٠١٠٤٬٧٢٨٢٬٠٤،٢٩٦٬٧٣،٧٨٢٬٤٥١٤٬٢* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف

x٣،٨٦٨٬٤١٠٢٬٥٢٤٧٬٢٤،٢١٨٬٠٣،٧٠٤٬٩٥١٣٬١ نفقات طبع

-x٩٬١١٬٦٧٬٥١٨٬٣١٨٬٩٠٬٦ اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوريات

-x١٬٧٠٬٠٥٬٣٧٬٠١٠٬١٣٬١ شراء حقوق المؤلفين

x١٬٤٠٬٠٠٬٣١٬٧١٬٦٠٬٢ نفقات تشجيع التأليف والمؤلفين

x اصدار كتب ومجالت ونشرات وثقافية 
وعلمية

٢٣٬٠٠٬١٢٠٬٥٤٣٬٧٣٩٬٦٤٬١

x٦٬٣٠٬٥١٬١٨٬٠٧٬٤٠٬٦ اخرى

٢،١٠٣٬٠٢،٢٩٢٬٣٥٠٢٬٨٤،٨٩٨٬١٤،٨٢٠٬٧٧٧٬٣* نقل وانتقاالت عامة

-x١٠٬٣٠٬١٠٬١١٠٬٥١١٬٠٠٬٥ نقل مهمات بالسكة الحديد

x انتقاالت عامة للعاملين و غير العاملين 
بالسكك الحديدية

٨٧٬٢٢١٬٣٢٥٬٩١٣٤٬٣١٣٨٬٦٤٬٣-

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر 
بالداخل

٣٠٢٬٦٢٦٧٬٣١٥٩٬٤٧٢٩٬٤٧٢٩٬٢٠٬٢

x نقل وانتقاالت عامة بوسائل اخرى للسفر 
بالخارج

٢٠٧٬١٠٬٢٣٩٬١٢٤٦٬٣٢٤٨٬٧٢٬٤-

x تكاليف نقل وانتقاالت وبدل انتقال 
للمعارين بالخارج

١٤٬٦٠٬٠٠٬٤١٥٬١١٤٬٢٠٬٩

x٤١٨٬٣١٩٬٣٢١٬٠٤٥٨٬٦٤٤٢٬١١٦٬٥ بدل انتقال للسفر بالداخل

x٣٧٢٬٥٠٬٧٢٨٬٥٤٠١٬٦٣٥٧٬٣٤٤٬٣ بدل انتقال للسفر بالخارج

x٦٨٨٬٩١،٩٨٣٬٠٢٢٨٬٢٢،٩٠٠٬٢٢،٨٦٨٬٩٣١٬٢ المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية

-x١٬٥٠٬٣٠٬٣٢٬٢١٠٬٨٨٬٦ اخرى

٤٣٧٬٠١٤٩٬٨١٢٥٬٤٧١٢٬٢٥٦١٬٤١٥٠٬٨* البريد واإلتصاالت

x٨٩٬٦٥٢٬٢١٤٬٣١٥٦٬١١٤٦٬٣٩٬٨ بريد
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)واخلدمات السلع شراء( الثانى الباب االستخدامات )٣(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x٢٢٦٬٩٤٧٬٢٢٧٬٦٣٠١٬٦١٩٢٬١١٠٩٬٦ تليفون

x٠٬٧٠٬٠٠٬٢٠٬٩٠٬٣٠٬٦ تلغراف

-x٠٬٧٠٬٠٠٬٨١٬٥١٬٥٠٬١ اشتراك تيكر

-x٠٬٨٠٬١٠٬١٠٬٩١٬٢٠٬٣ تلكس و فاكس

x١١٥٬٧٤٣٬٧٧٩٬١٢٣٨٬٥٢٠٧٬٩٣٠٬٦ شبكة االنترنت

-x٠٬٥٦٬٦٠٬١٧٬٢٧٬٨٠٬٦ اخرى

X٢٬١٠٬٠٣٬٢٥٬٣٤٬٢١٬١ خطوط اإلنترنت المؤمنة

٦١٤٬٩١٩٧٬٦٦١٧٬٣١،٤٢٩٬٧١،٣٠٩٬٩١١٩٬٨* ايجار

x ايجار أراضى ومبانى ومخازن وجراجات 
وغيرها

٢٥٥٬٧١٠٨٬٨٤٦٤٬٦٨٢٩٬٢٧٨٠٬٧٤٨٬٤

-١٬٣٠٬٠٨٠٬١٨١٬٥٨٢٬٠٠٬٥ x ايجار آالت احصائية وحاسبات

٤٦٬٠٠٬٦١٤٬٢٦٠٬٨٥٥٬١٥٬٦ x ايجار آالت وماكينات ومعدات

-١١٬٤٣٬٣٨٬١٢٢٬٨٢٤٬٠١٬٢ x ايجار خيام وكراسى

٣٠٠٬٣٨٤٬٨٥٠٬٣٤٣٥٬٤٣٦٨٬٠٦٧٬٤ x ايجار وسائل نقل

-٢٣٬٣٠٬١١٢٥٬٥١٤٨٬٩١٤٩٬٢٠٬٣* نفقات إقامة معارض ومؤتمرات

-x٢٢٬٠٠٬١١١٥٬٠١٣٧٬١١٣٨٬٣١٬٢ بالداخل

x١٬٣٠٬٠١٠٬٦١١٬٨١١٬٠٠٬٩ بالخارج

٩٨٬١٠٬٠٤٣٬٥١٤١٬٧١٤١٬٧٠٬٠* تكاليف العالقات الثقافية والتعاون الخارجى

x تكاليف تبادل البعثات والوفود مع 
الحكومات االجنبية وتنفيذ المعاهدات الثقافية

٦٨٬٨٠٬٠٣٩٬٤١٠٨٬٢١١٠٬٨٢٬٦-

x تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية 
ومكاتب البعثات

٢٨٬٥٠٬٠٤٬١٣٢٬٦٣٠٬١٢٬٥

x٠٬٩٠٬٠٠٬١١٬٠٠٬٩٠٬١ أخرى

٢،٧٤٥٬٩٣٬٨١٠١٬٠٢،٨٥٠٬٧١،٨٥٢٬٤٩٩٨٬٣* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين

x٢،٥٧٨٬٧٠٬٠٦٤٬٤٢،٦٤٣٬١١،٦٣٥٬٦١،٠٠٧٬٦ خدمات ابحاث وتجارب

-x١٦٧٬٢٣٬٨٣٦٬٧٢٠٧٬٦٢١٦٬٩٩٬٢ تكاليف البرامج التدريبية

١٣،٣٠٤٬٩٢،١٣١٬٠٢،٦٤٤٬١١٨،٠٨٠٬٠١٥،٣٢٩٬٩٢،٧٥٠٬١* نفقات خدمية متنوعة

x٩٥٤٬٣٣١٬٨٨٠٬٤١،٠٦٦٬٥٩٩٨٬٠٦٨٬٥ نفقات تأمين و عمولة

- ٧٦ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)واخلدمات السلع شراء( الثانى الباب االستخدامات )٣(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

-x٢٢٬٦١٣٬٧٨٬٠٤٤٬٣٤٤٬٩٠٬٦ نفقات األعياد و المواسم

x٧٥٩٬٢١١٩٬١٦٢٬٥٩٤٠٬٩٧٨٣٬٢١٥٧٬٧ نفقات تنفيذ األحكام القضائية

-x٠٬٦٠٬٠٢٬٨٣٬٣٣٬٥٠٬٢ نفقات رسوم القيد بنقابة المحامين

-x٥٠٠٬٧٠٬٠١٬٠٥٠١٬٧٥٠٢٬٠٠٬٢ نفقات لجان تحكيم

x٢٨٬٣٥٠٬٦٥٦٬٣١٣٥٬٢٩٦٬٦٣٨٬٥ نفقات تشغيل لدى الغير و مقاولى الباطن

x٧٠٬٦٠٬٠٣٬٣٧٣٬٩٦٨٬٨٥٬١ نفقات سرية وذات طبيعة خاصة

x٤،٥٢٥٬٧٥٢٤٬٦٧٦٥٬٩٥،٨١٦٬٢٥،٣٠٢٬٤٥١٣٬٨ اخرى متنوعة

x٨٥٩٬٩٦٥٬٧١٠٢٬٩١،٠٢٨٬٥٦٤٦٬٠٣٨٢٬٦ نفقات خدمات الصرف الصحي

x٣،١٥٨٬٦١،٠٨٤٬٩١،٠٢٥٬٠٥،٢٦٨٬٦٣،٦٧٠٬٧١،٥٩٧٬٩ نفقات النظافة

-x١،٣١٢٬٩٢٤٠٬٦٥٢٧٬٠٢،٠٨٠٬٤٢،٠٩٩٬٥١٩٬١ نفقات األمن والحراسة

x١،١١١٬٥٠٬٠٩٬١١،١٢٠٬٦١،١١٤٬٢٦٬٤ نفقات مقابل الخدمات االعالمية

٩،٦٣٣٬٤١٤٬٠٨٠٬٠٩،٧٢٧٬٣٥،٧٣٧٬٨٣،٩٨٩٬٦   = شراء السلع والخدمات واالحتياطيات العامة

٨٩٣٬٥١٤٬٠٨٠٬٠٩٨٧٬٥٩٠٢٬٢٨٥٬٣ * شراء السلع والخدمات اإلجمالية

x٨٧٨٬٠١٤٬٠٨٠٬٠٩٧٢٬٠٨٩٩٬٧٧٢٬٣ شراء سلع وخدمات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات

x١٥٬٥٠٬٠٠٬٠١٥٬٥٢٬٥١٣٬٠ اعتمادات شراء سلع وخدمات للحسابات والصناديق الخاصة

٨،٧٣٩٬٩٠٬٠٠٬٠٨،٧٣٩٬٩٤،٨٣٥٬٦٣،٩٠٤٬٣* المتطلبات اإلضافية لشراء السلع والخدمات

x٨،٧٣٩٬٩٠٬٠٠٬٠٨،٧٣٩٬٩٤،٨٣٥٬٦٣،٩٠٤٬٣ احتياطيات عامة لشراء السلع والخدمات
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

٣٦٨٧،٢١٩٬٩٢١٦٬٥٢،٧١٣٬٣٦٩٠،١٤٩٬٧٥٧٩،٥٨٢٬٣١١٠،٥٦٧٬٤- الفوائد

٦٤،٤٤٤٬٣٠٬٤١٣٬٢٦٤،٤٥٧٬٩٥٩،٤٣١٬٥٥،٠٢٦٬٤   = فوائد خارجية

٦٤،٤٤٤٬٣٠٬٤١٣٬٢٦٤،٤٥٧٬٩٥٩،٤٣١٬٥٥،٠٢٦٬٤* فوائد خارجية (لغير المقيمين)

x٦٤،٢٢٥٬٢٠٬٠٠٬٠٦٤،٢٢٥٬٢٥٩،١٣٩٬٨٥،٠٨٥٬٤ فوائد الدين العام الخارجى

-x٢١٩٬١٠٬٤١٣٬٢٢٣٢٬٧٢٩١٬٧٥٩٬٠ فوائد خارجية تسددها الجهات

٦٢٢،٧٧٥٬٦٢١٦٬١٢،٧٠٠٬١٦٢٥،٦٩١٬٨٥٢٠،١٥٠٬٨١٠٥،٥٤١٬٠   = فوائد محلية ( المقيمين )

٦٢١،٥٨٧٬٦٠٬٠٠٬٠٦٢١،٥٨٧٬٦٥١٦،١٨٢٬٢١٠٥،٤٠٥٬٥* بخالف وحدات الحكومة العامة

x٧٩،٨٦١٬٠٠٬٠٠٬٠٧٩،٨٦١٬٠٦١،٨٨١٬٧١٧،٩٧٩٬٣ فوائد سندات البنك المركزى

x فوائد السندات الدوالرية بالعجز فى 
مركز العمالت األجنبية

٣،٦٦٧٬٧٠٬٠٠٬٠٣،٦٦٧٬٧٢،٠٥٧٬٤١،٦١٠٬٣

x١٨٥،٠٢٠٬٣٠٬٠٠٬٠١٨٥،٠٢٠٬٣١٥٩،٢٠٨٬٩٢٥،٨١١٬٤ فوائد األذون على الخزانة العامة

x٣٤١،٨٦٥٬٨٠٬٠٠٬٠٣٤١،٨٦٥٬٨٢٧٩،١٢٥٬٩٦٢،٧٣٩٬٩ فوائد سندات الخزانة المصرية

x٨،٥٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٨،٥٠٠٬٠٥،١٧٣٬٠٣،٣٢٧٬٠ فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين

-x١٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٠٠٬٠١٠٩٬٠٩٬٠ فوائد ال٥% سندات حكومية

-x٢،٥٧٢٬٩٠٬٠٠٬٠٢،٥٧٢٬٩٨،٦٢٦٬٢٦،٠٥٣٬٤ أخرى

١،١٨٨٬٠٢١٦٬١٢،٧٠٠٬١٤،١٠٤٬١٣،٩٦٨٬٦١٣٥٬٥ * لوحدات الحكومة العامة

* للخزانة العامة ( تشمل فوائد القروض 
الخارجية والمعاد اقراضها من الخزانة )

١،١٨٨٬٠٧٣٬٠٨٤٠٬١٢،١٠١٬١٢،٧٨٤٬٧٦٨٣٬٦-

٠٬٠١٤٣٬٠١،٨٦٠٬٠٢،٠٠٣٬١١،١٨٣٬٩٨١٩٬١* لجهات اخرى (شاملة المحليات)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)فوائد( الثالث الباب االستخدامات) ٣(:جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

٤٣٤١،٧٩٥٬٠٦٧١٬١١٣،٥٢٧٬٤٣٥٥،٩٩٣٬٥٣٢١،٣٠١٬٠٣٤،٦٩٢٬٥- الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١٣٨،٦٣٧٬٩٤٬٠١٠،١١٣٬٨١٤٨،٧٥٥٬٦١٣٨،٣٣٠٬٠١٠،٤٢٥٬٧   = الدعم

١٣٧،٩٢١٬٩٤٬٠٥،٠٨٣٬٨١٤٣،٠٠٩٬٦١٣٠،٢٨٨٬٠١٢،٧٢١٬٧ * لمؤسسات غير مالية

x٩٠،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٩٠،٠٠٠٬٠٨٧،٢٢٢٬٠٢،٧٧٨٬٠ دعم السلع التموينية

x٢٨،٠٩٤٬٥٠٬٠٠٬٠٢٨،٠٩٤٬٥١٨،٤١١٬٠٩،٦٨٣٬٥ دعم المواد البترولية

x١،٨٢٥٬٢٠٬٠٤،١٧٤٬٨٦،٠٠٠٬٠٤،٢٠٠٬٠١،٨٠٠٬٠ دعم تنشيط الصادرات

-x٥٣٠٬٠٠٬٠١٤٬٥٥٤٤٬٥٦٦٤٬٥١٢٠٬٠ دعم المزارعين

-x١،٧٨٠٬٠٠٬٠٠٬٠١،٧٨٠٬٠١،٧٩٥٬٠١٥٬٠ دعم نقل الركاب

x٣،٨١٥٬١٠٬٠٠٬٠٣،٨١٥٬١٣،٧٢١٬١٩٤٬٠ التأمين الصحى واألدوية

x٠٬٠٠٬٠٤٠٠٬٠٤٠٠٬٠٢٥٠٬٠١٥٠٬٠ دعم تنمية الصعيد

-x١١،٨٧٧٬١٤٬٠٤٩٤٬٥١٢،٣٧٥٬٥١٤،٠٢٤٬٣١،٦٤٨٬٨ اخرى

-٧١٦٬٠٠٬٠٥،٠٣٠٬٠٥،٧٤٦٬٠٨،٠٤٢٬٠٢،٢٩٦٬٠* لمؤسسات مالية

-x٢٦٦٬٠٠٬٠٠٬٠٢٦٦٬٠٢٨٠٬٠١٤٬٠ دعم فائدة القروض الميسرة

-x٠٬٠٠٬٠٥،٠٣٠٬٠٥،٠٣٠٬٠٧،٧٦٢٬٠٢،٧٣٢٬٠ دعم إسكان محدودى الدخل

x٤٥٠٬٠٠٬٠٠٬٠٤٥٠٬٠٠٬٠٤٥٠٬٠ أخــــــــرى

٩،٢٠٥٬٧٤٠٢٬٣١،٨١٤٬١١١،٤٢٢٬١٨،٣٥٣٬٣٣،٠٦٨٬٨   = المنح

١٠٩٬٣٠٬٠١٦٥٬٠٢٧٤٬٣٢٧٤٬٣٠٬٠ * المنح للحكومات األجنبية

x١٠٩٬٣٠٬٠١٦٥٬٠٢٧٤٬٣٢٧٤٬٣٠٬٠ جارى

٠٬٢٠٬٠٠٬٠٠٬٢٠٬٢٠٬٠ * منح للمنظمات الدولية

x٠٬٢٠٬٠٠٬٠٠٬٢٠٬٢٠٬٠ جارى

٩،٠٩٦٬٢٤٠٢٬٣١،٦٤٩٬٢١١،١٤٧٬٦٨،٠٧٨٬٨٣،٠٦٨٬٨ * منح لجهات الحكومة العامة

x٩،٠٩٦٬٢٣٩٥٬٣١،٦٤٩٬٢١١،١٤٠٬٧٨،٠٧١٬٩٣،٠٦٨٬٨ جارى

x٠٬٠٦٬٩٠٬٠٦٬٩٦٬٩٠٬٠ رأسمالى

-١٥٧،٩٤٠٬٤٢٦٤٬٨١،٥٦٩٬٥١٥٩،٧٧٤٬٧١٦٤،٢٤٦٬٩٤،٤٧٢٬٢   = مزايا اجتماعية

٢٢،٢١٦٬٨٠٬٦٠٬٠٢٢،٢١٧٬٥١٩،٢١٧٬٧٢،٩٩٩٬٧ * مزايا لألمان اإلجتماعى

x٢٢،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠٢٢،٠٠٠٬٠١٩،٠٠٠٬٠٣،٠٠٠٬٠ معاش الضمان االجتماعى

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)اإلجتماعية واملزايا واملنح الدعم( الرابع الباب الستخداماتا)٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١
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التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)اإلجتماعية واملزايا واملنح الدعم( الرابع الباب الستخداماتا)٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

x٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠٧٠٬٠٧٠٬٠٠٬٠ معاش الطفل

-x١٤٦٬٨٠٬٦٠٬٠١٤٧٬٥١٤٧٬٧٠٬٣ أخرى

-١٢٧،٠٠٠٬٠٩٬٠٠٬١١٢٧،٠٠٩٬٠١٣٥،٠٠٦٬٣٧،٩٩٧٬٣ * مساعدات إجتماعية

-x١٢٧،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٢٧،٠٠٠٬٠١٣٤،٩٩٨٬٣٧،٩٩٨٬٣ مساهمات فى صناديق المعاشات

x٠٬٠٨٬٠٠٬١٨٬٠٨٬٠٠٬٠ مساعدات اجتماعية عينية

x٠٬٠١٬٠٠٬٠١٬٠٠٬٠١٬٠ مساعدات اجتماعية نقدية

٨،٦٦٦٬٠١٣٠٬٢١،٤٦٦٬٠١٠،٢٦٢٬٣٩،٧٧٠٬١٤٩٢٬١* نفقات خدمية لغير العاملين

x٧،٠٨٦٬٠٠٬٠٣٠٬٠٧،١١٦٬٠٧،٠٣٥٬٠٨١٬٠ نفقات عالج موطنى جمهورية مصر العربية

x٢٦٬٢١٥٬٩٤٢٨٬١٤٧٠٬٢٣٨٦٬١٨٤٬١ نفقات نشاط رياضى واجتماعى لغير العاملين

x٤٦٬٨٩٬٢١٨٧٬١٢٤٣٬٠١٨٠٬٣٦٢٬٧ نفقات خدمات صحية لغير العاملين

x١،٤٦٧٬٤١٠٠٬٦٧٦٠٬٨٢،٣٢٨٬٧٢،٠٧٦٬١٢٥٢٬٦ مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه

x٣٩٬٦٤٬٦٦٠٬١١٠٤٬٣٩٢٬٧١١٬٧ جوائز وأوسمة

٥٧٬٦١٢٥٬٠١٠٣٬٤٢٨٥٬٩٢٥٢٬٧٣٣٬٣* مزايا إجتماعية للعاملين

x٥٢٬١١١٨٬٧٢٦٬٢١٩٦٬٩١٧٢٬٦٢٤٬٣ نفقات دفن

x٠٬١٠٬٠٠٬٠٠٬١٠٬١٠٬٠ نفقات محو األمية

-x٠٬٠١٬٦٠٬٢١٬٧١٬٨٠٬١ مزايا اجتماعية للعاملين عينية

x٥٬٤٤٬٧٧٧٬١٨٧٬٢٧٨٬٢٩٬١ أخرى

٣٦،٠١١٬٠٠٬٠٣٠٬٠٣٦،٠٤١٬٠١٠،٣٧٠٬٨٢٥،٦٧٠٬٢   = الدعم والمنح اإلجمالية واالحتياطيات العامة

-٣٤٨٬٧٠٬٠٣٠٬٠٣٧٨٬٧٣٩٨٬٧٢٠٬١ * الدعم والمنح اإلجمالية
x دعم ومنح إجمالية مدرجة بموازنات 

الجهات
٣٤٣٬٢٠٬٠٣٠٬٠٣٧٣٬٢٣٩٨٬٢٢٥٬٠-

x اعتمادات دعم ومنح للحسابات 
والصناديق الخاصة

٥٬٥٠٬٠٠٬٠٥٬٥٠٬٦٥٬٠

٣٥،٦٦٢٬٤٠٬٠٠٬٠٣٥،٦٦٢٬٤٩،٩٧٢٬١٢٥،٦٩٠٬٢* المتطلبات اإلضافية للدعم والمنح

x٣٥،٦٦٢٬٤٠٬٠٠٬٠٣٥،٦٦٢٬٤٩،٩٧٢٬١٢٥،٦٩٠٬٢ احتياطيات عامة للدعم والمنح

- ٨٠ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

٥١١٥،٨٧٢٬١٢،٢١٧٬٢٤،٦١٠٬٧١٢٢،٧٠٠٬٠١١٣،٧٨٧٬٠٨،٩١٣٬٠- المصروفات االخرى

١٣،٥٤٧٬٢٢،٢١٧٬٢٤،٦١٠٬٧٢٠،٣٧٥٬١١٨،٣٨٦٬٧١،٩٨٨٬٤   = جارية

٤،٠٥٩٬٤٦٩٬٧٦٢٬٠٤،١٩١٬١٢،٦٥٥٬٦١،٥٣٥٬٤* ضرائب ورسوم

-٨٣٬٤٠٬٠١٬٣٨٤٬٦٨٥٬٥٠٬٩ x الضرائب الجمركية

٣،٩٣٥٬٠١٢٬٣١٣٬٠٣،٩٦٠٬٣٢،٤٥٥٬٥١،٥٠٤٬٨ x الضريبة على القيمة المضافة

١٨٬٥٤٤٬٤٢٢٬٧٨٥٬٥٦٨٬٠١٧٬٦ x رسوم تراخيص السيارات

٠٬٢٣٬٩٥٬١٩٬٣٨٬٨٠٬٥ x رسوم فحص العينات

-٠٬٣٢٬٤٠٬٤٣٬١٣٬٢٠٬١ x ضرائب عقارية

٠٬٠٠٬٠٠٬٨٠٬٨٠٬٥٠٬٣ x رسوم تسجيل

٠٬٠٠٬٠٠٬١٠٬١٠٬١٠٬١ x عموالت أو مصاريف نقل الملكية

٢٢٬٠٦٬٧١٨٬٦٤٧٬٣٣٤٬٠١٣٬٢ x أخرى

-١،٢٠١٬٦٠٬٠٩٬٢١،٢١٠٬٨١،٥١٢٬٠٣٠١٬٢* اشتراكات

x٠٬١٠٬٠٢٬٢٢٬٣٢٬٣٠٬٠ فى هيئات محلية

-x١،٢٠١٬٥٠٬٠٧٬٠١،٢٠٨٬٥١،٥٠٩٬٧٣٠١٬١ فى هيئات دولية

٨،٢٨٦٬٢٢،١٤٧٬٥٤،٥٣٩٬٥١٤،٩٧٣٬٢١٤،٢١٩٬١٧٥٤٬١* متنوعة

x٣،٢١٣٬٩١٠٩٬٧٦٤٬٠٣،٣٨٧٬٦٣،٢٨٢٬٨١٠٤٬٨ تعويضات وغرامات

-x٠٬٠٠٬٠٠٬٥٠٬٥١٬٤٠٬٩ نفقات رأسمالية متنوعة

x٠٬٠٠٬٠٥٣٠٬٦٥٣٠٬٦٥٠١٬١٢٩٬٦ فائض مرحل

x٥،٠٧٢٬٢٢،٠٣٧٬٨٣،٩٤٤٬٤١١،٠٥٤٬٤١٠،٤٣٣٬٨٦٢٠٬٦ تحويالت جارية وتخصيصية أخرى

١٠٢،٣٢٤٬٩٠٬٠٠٬٠١٠٢،٣٢٤٬٩٩٥،٤٠٠٬٣٦،٩٢٤٬٦   = المصروفات األخرى اإلجمالية واالحتياطيات العامة

٩٦،٤٥٨٬٣٠٬٠٠٬٠٩٦،٤٥٨٬٣٨٩،٠٧٧٬٥٧،٣٨٠٬٨ * المصروفات األخرى اإلجمالية

x٩٠،٩٧٠٬٠٠٬٠٠٬٠٩٠،٩٧٠٬٠٨٤،٢٠٠٬٠٦،٧٧٠٬٠ ق.م

x٥،٤٨٣٬٣٠٬٠٠٬٠٥،٤٨٣٬٣٤،٨٦٢٬٥٦٢٠٬٨ مصروفات أخرى إجمالية مدرجة بموازنات الجهات

-x٥٬٠٠٬٠٠٬٠٥٬٠١٥٬٠١٠٬٠ اعتمادات مصروفات أخرى للحسابات والصناديق الخاصة

-٥،٨٦٦٬٦٠٬٠٠٬٠٥،٨٦٦٬٦٦،٣٢٢٬٨٤٥٦٬٢* المتطلبات اإلضافية للمصروفات األخرى

-x٥،٨٦٦٬٦٠٬٠٠٬٠٥،٨٦٦٬٦٦،٣٢٢٬٨٤٥٦٬٢ احتياطيات عامة للمصروفات األخرى

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)األخرى املصروفات( اخلامس الباب االستخدامات) ٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

- ٨١ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

٦٢٣١،٤٨٣٬٨٢٢،٩٧٣٬٧١٢١،٩٧١٬٣٣٧٦،٤٢٨٬٨٣٥٨،١١٣٬٤١٨،٣١٥٬٥- شراء األصول غير المالية (األستثمارات)

١٩٧،٩٠٠٬٩٢٢،٣٧٤٬٤١١٩،٨٢٣٬٤٣٤٠،٠٩٨٬٨٣٢٥،٦٢٠٬٦١٤،٤٧٨٬٢   = األصول الثابتة

١٩٧،٥١٣٬٦٢٢،٣٧٠٬٢١١٩،٤٣١٬٦٣٣٩،٣١٥٬٤٣٢٤،٧٥٦٬٩١٤،٥٥٨٬٥* استثمار مباشر

x١،٦٩١٬٨٤٦٥٬٠٣٢،٤١٧٬٣٣٤،٥٧٤٬١٣٢،٩٦٦٬٣١،٦٠٧٬٧ مبانى سكنية

x٢٩،٦٤٢٬٣٤٢٥٬٢٣٧،٧٨٩٬٥٦٧،٨٥٧٬٠٥٤،١٧٢٬٧١٣،٦٨٤٬٢ مبانى غير سكنية

-x١١٦،١٢٠٬٣١٥،٩٥٨٬٩٣٣،٢٣١٬٢١٦٥،٣١٠٬٤١٦٧،٦٢٢٬٦٢،٣١٢٬٢ تشييدات

-x٢،١٨٦٬٧١٠٠٬٤٥٤٩٬٩٢،٨٣٧٬٠٢،٩٩٧٬٠١٦٠٬٠ وسائل نقل

-x٤٣٤٬١٦٣٬٢٧٥٬٠٥٧٢٬٣٩٨٠٬٢٤٠٧٬٩ وسائل انتقال

-x٢٩،٨٦٤٬٧٣،٩٧٩٬٢٨،٢٩٩٬٩٤٢،١٤٣٬٨٤٤،٥١٣٬٦٢،٣٦٩٬٩ آالت ومعدات

x٢٢٢٬٠٨٦٥٬٥٢٨٦٬٤١،٣٧٤٬٠١،١٩٢٬٤١٨١٬٥ عدد وأدوات

x١٤،٨٦٧٬٣٥١٢٬٨٤،٧٠١٬٢٢٠،٠٨١٬٢١٧،٦٠٠٬٩٢،٤٨٠٬٣ تجهيزات

-x٨٥٬١٠٬٠١٨٬٥١٠٣٬٦١٢٣٬٠١٩٬٤ ثروة حيوانية ومائية (أصول زراعية)

x٢،٣٩٩٬٣٠٬٠٢،٠٦٢٬٩٤،٤٦٢٬٢٢،٥٨٨٬٠١،٨٧٤٬٢ االت ومعدات طبية

-٣٨٧٬٣٤٬٣٣٩١٬٨٧٨٣٬٤٨٦٣٬٧٨٠٬٣* نفقات ايرادية مؤجلة (تشغيل)

x٢٬١٠٬٠١٠٬٤١٢٬٤١٬٦١٠٬٨ مبانى سكنية

-x٤٣٬٢٢٬٥٩٥٬٠١٤٠٬٧١٩٩٬٤٥٨٬٧ مبانى غير سكنية

x١٧٦٬٠١٬٨٩٬٦١٨٧٬٣٧٣٬٦١١٣٬٦ تشييدات

x٥٬٥٠٬٠٣٬٠٨٬٥٦٬٧١٬٨ وسائل نقل

-x١٬٠٠٬٠١٬٠٢٬٠٢٬٩٠٬٩ وسائل انتقال

-x١١٨٬٥٠٬٠١٨٩٬٠٣٠٧٬٦٣٢٠٬٨١٣٬٣ آالت ومعدات

-x١٦٬٠٠٬٠١٥٬٢٣١٬٢١٠٦٬٢٧٥٬٠ عدد وأدوات

-x١٣٬٨٠٬٠٢٤٬٩٣٨٬٧٥٠٬٨١٢٬٢ تجهيزات

-x١١٬٣٠٬٠٤٣٬٧٥٥٬٠١٠١٬٦٤٦٬٥ ثروة حيوانية ومائية (أصول زراعية)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

 - املالية غري األصول شراء( السادس الباب االستخدامات) ٣: (جدول
")االستثمارات

- ٨٢ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

 - املالية غري األصول شراء( السادس الباب االستخدامات) ٣: (جدول
")االستثمارات

١،٦٣٤٬٩٥٥٤٬٥٥٠٦٬٥٢،٦٩٥٬٨١،٨١٢٬٢٨٨٣٬٦   = األصول غير المنتجة

١،٦٣٤٬٩٥٥٤٬٥٥٠٦٬٥٢،٦٩٥٬٨١،٨١٢٬٢٨٨٣٬٦* أصول طبيعية

x١،٦٠٠٬٤٥٥٤٬٥٤٢٢٬٢٢،٥٧٧٬٠١،٦٦٩٬٠٩٠٨٬٠ شراء أراضى

-x٢١٬٥٠٬٠٨٤٬٣١٠٥٬٨١٣٥٬٧٢٩٬٩ تمهيد وأستصالح أراضى

x١٣٬٠٠٬٠٠٬٠١٣٬٠٧٬٥٥٬٥ أصول طبيعية أخرى

٢١،٩٤٨٬٠٤٤٬٨١،٦٤١٬٤٢٣،٦٣٤٬٢٢٠،٨٧٣٬٩٢،٧٦٠٬٣   = أصول غير مالية أخرى

٢١،٩٤٨٬٠٤٤٬٨١،٦٤١٬٤٢٣،٦٣٤٬٢٢٠،٨٧٣٬٩٢،٧٦٠٬٣* متنوعة

-٢٤٬٣٠٬٠١٠٬٠٣٤٬٣١٦٧٬٣١٣٣٬٠   x فوائد سابقة على بدء التشغيل

-١،٠٥٨٬٠٠٬٠٢٬٥١،٠٦٠٬٥١،١١١٬٠٥٠٬٥   x البعثات

   x ابحاث ودراسات للمشروعات 
األستثمارية

١١،٦٨٦٬٧٤٠٬٩١،٠٦٩٬٧١٢،٧٩٧٬٣١٣،٤٥٣٬١٦٥٥٬٨-

٠٬٠٠٬٠٤٤٩٬٠٤٤٩٬٠٢٥٬٠٤٢٤٬٠   x دفعات مقدمة

x١٧٩٬٠٠٬٠١١٠٬٣٢٨٩٬٢١١٧٬٥١٧١٬٨ األجور للمشروعات األستثمارية

X٩،٠٠٠٬٠٣٬٩٠٬٠٩،٠٠٣٬٩٦،٠٠٠٬٠٣،٠٠٣٬٩ التعويضات

   = شراء األصول غير المالية اإلجمالية واالحتياطيات 
العامة

١٠،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٠،٠٠٠٬٠٩،٨٠٦٬٧١٩٣٬٣

* المتطلبات اإلضافية لشراء األصول غير 
المالية

١٠،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٠،٠٠٠٬٠٩،٨٠٦٬٧١٩٣٬٣

x احتياطيات عامة لشراء األصول غير 
المالية

١٠،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١٠،٠٠٠٬٠٩،٨٠٦٬٧١٩٣٬٣

- ٨٣ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

-٧٢٨،٤٣٥٬١٠٬٠١،٥١٨٬٩٢٩،٩٥٤٬٠٣٠،٢٩٢٬٠٣٣٨٬٠- حيازة االصول المالية المحلية واالجنبية

-١٩،٤٤١٬٣٠٬٠١،٥١٨٬٩٢٠،٩٦٠٬٢٢١،٢٦٧٬٩٣٠٧٬٦   = حيازة االصول المالية المحلية

-٠٬٠٠٬٠٩٩٨٬٩٩٩٨٬٩١،٠٦٥٬٠٦٦٬١* أوراق مالية بخالف األسهم

-x٠٬٠٠٬٠١٣٠٬٠١٣٠٬٠٥٥١٬٠٤٢١٬٠ سندات

٠٬٠٠٬٠٨٥٧٬٠٨٥٧٬٠٥١٤٬٠٣٤٣٬٠ x أذون

٠٬٠٠٬٠١١٬٩١١٬٩٠٬٠١١٬٩ x أخرى

-٢٢٥٬٠٠٬٠٤٢٠٬٠٦٤٥٬٠٦٥٥٬٠١٠٬٠* االقراض

-x٢٢٥٬٠٠٬٠٤٢٠٬٠٦٤٥٬٠٦٥٥٬٠١٠٬٠ لجهات أخرى

-١٩،٢١٦٬٣٠٬٠١٠٠٬٠١٩،٣١٦٬٣١٩،٥٤٧٬٩٢٣١٬٥* مساهمات وحقوق ملكية

x١٥،٨٩٤٬٣٠٬٠٠٬٠١٥،٨٩٤٬٣١٣،٣٠٤٬١٢،٥٩٠٬٣ فى هيئات اقتصادية

-x٢،٣٢٢٬٠٠٬٠٠٬٠٢،٣٢٢٬٠٢،٦٠٤٬٠٢٨٢٬٠ فى شركات قابضة

x١،٠٠٠٬٠٠٬٠٠٬٠١،٠٠٠٬٠١،٠٠٠٬٠٠٬٠ فى شركات قطاع عام

-x٠٬٠٠٬٠١٠٠٬٠١٠٠٬٠٢،٦٣٩٬٨٢،٥٣٩٬٨ فى جهات أخرى

-٢،٩٦٥٬٤٠٬٠٠٬٠٢،٩٦٥٬٤٣،٨٩٦٬٥٩٣١٬١   =  حيازة االصول المالية االجنبية

-٢،٩٦٥٬٤٠٬٠٠٬٠٢،٩٦٥٬٤٣،٨٩٦٬٥٩٣١٬١* مساهمات وحقوق ملكية

-٢،٩٦٥٬٤٠٬٠٠٬٠٢،٩٦٥٬٤٣،٨٩٦٬٥٩٣١٬١ x فى جهات أخرى

٦،٠٢٨٬٤٠٬٠٠٬٠٦،٠٢٨٬٤٥،١٢٧٬٧٩٠٠٬٧   = حيازة األصول المالية اإلجمالية واالحتياطيات العامة

٦،٠٢٨٬٤٠٬٠٠٬٠٦،٠٢٨٬٤٥،١٢٧٬٧٩٠٠٬٧* المتطلبات اإلضافية لحيازة األصول المالية

x٦،٠٢٨٬٤٠٬٠٠٬٠٦،٠٢٨٬٤٥،١٢٧٬٧٩٠٠٬٧ احتياطيات عامة لحيازة األصول المالية

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)واالجنبية احمللية املالية االصول حيازة( السابع الباب االستخدامات )٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ -٢٠٢٢/٢٠٢١

- ٨٤ -



التغير موازنة 

٢٠٢٢/٢٠٢١االجمالى

(١)(٢)

٨٩٥٨،٠٥٦٬٨٤١٦٬٤٧،٠١٥٬٠٩٦٥،٤٨٨٬٢٥٩٣،٠٠٠٬٠٣٧٢،٤٨٨٬٢-  سداد القروض المحلية واالجنبية

٨٧٧،٠٤٣٬٥٤١٤٬١٤،٠٢٣٬٨٨٨١،٤٨١٬٤٤٧٧،٦٧٣٬٣٤٠٣،٨٠٨٬١   = سداد القروض واستهالك االوراق المالية المحلية

٦٨٤،٣٥٦٬٩٠٬٠٠٬٠٦٨٤،٣٥٦٬٩٢٨٢،٦٧٣٬١٤٠١،٦٨٣٬٨   *  أستهالك أوراق مالية بخالف األسهم

٦٨٤،٣٥٦٬٩٠٬٠٠٬٠٦٨٤،٣٥٦٬٩٢٨٢،٦٧٣٬١٤٠١،٦٨٣٬٨       x  سندات على الخزانة العامة

١٩٢،٦٨٦٬٦٤١٤٬١٤،٠٢٣٬٨١٩٧،١٢٤٬٥١٩٥،٠٠٠٬٢٢،١٢٤٬٣   * سداد القروض المحلية

-٠٬٠١٥٣٬٦٠٬٠١٥٣٬٦١٦٣٬٦١٠٬٠ x لبنك االستثمار القومى

 x قروض خارجية معاد اقراضها عن 
طريق الخزانة

٣،٤٨٣٬٩٢٥٥٬٤١،٦٨٠٬٨٥،٤٢٠٬٠٥،٤٦٧٬٤٤٧٬٤-

١٨٩،٢٠٢٬٧٥٬٢٢،٣٤٣٬٠١٩١،٥٥٠٬٩١٨٩،٣٦٩٬٢٢،١٨١٬٧ x لمصادر أخرى

   = سداد القروض واستهالك االوراق المالية 
االجنبية

٨١،٠١٣٬٤٢٬٢٢،٩٩١٬٢٨٤،٠٠٦٬٨١١٥،٣٢٦٬٧٣١،٣١٩٬٩-

-٨١،٠١٣٬٤٢٬٢٢،٩٩١٬٢٨٤،٠٠٦٬٨١١٥،٣٢٦٬٧٣١،٣١٩٬٩   * سداد القروض االجنبية

-x٨٠،٥٤٠٬٧٠٬٠٠٬٠٨٠،٥٤٠٬٧١١٤،٣٧٩٬٦٣٣،٨٣٨٬٩ أقساط الدين العام الخارجى

x٤٧٢٬٧٢٬٢٢،٩٩١٬٢٣،٤٦٦٬١٩٤٧٬٢٢،٥١٨٬٩ أقساط خارجية تسددها الجهات

الجهاز 
االدارى

الهيئات 
الخدمية

(١-٢)

ملحق (٢): التصنيف اإلدارى للموازنة العامة

البيــــــــــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اإلدارة 
المحلية

(مليون جنيه)

)واالجنبية احمللية القروض سداد( الثامن لبابا  االستخدامات) ٣: (جدول
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/٢٠٢١

- ٨٥ -





  

 

  

  امللحق الثالث

  عرض ألهم مكونات 

 الوظيفى التصنيف
 

- ٨٧ -





  
              

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مسلسل
 التصنيف
  الوظيفي

  ةـات الرئيسيـم اجلهـأه  اتــــم املكونــــأه

 األجهزة التنفيذية    الخدمات العامة  ١

  التشريعيةاألجهزة. 

  الشئون المالية.أجهزة 

  الشئون الخارجية.أجهزة 

 .معامالت الدين العام  

 .النوابمجلس  -
 الشيوخ.مجلس  -
 رئاسة الجمهورية. -
 زراء.رئاسة مجلس الو -
 ة.يتخصصالمجالس ال -
 دواوين عموم المحافظات. -
 الجهاز المركزى للمحاسبات. -
 وزارة المالية ومصالحها. -
 وزارة الخارجية. -
  قسم الدين العام. -

  الدفاع  ٢

  القوميواألمن 

  والدفاع. األمنخدمات 
  وث الالبح ى مج ور ف  والتط

  .الدفاع

 وزارة الدفاع. -
  .الحربي اإلنتاجوزارة  -

م النظام العا  ٣

وشئـــون 

  السالمة العامة

 رطة و دمات الش ة خ الحماي

 .المجتمعية

  الحريق. ضدالحماية خدمات 

 .المحاكم 

  وير وث والتط يالبح ال  ف مج

المة  ئون الس ام وش ام الع النظ

  العامة.

 الداخلية.وزارة  -
 .الحماية المجتمعية قطاع -
 وزارة العدل. -
 .العليا المحكمة الدستورية -
 هيئة قضايا الدولة. -
 دار اإلفتاء المصرية. -
تطوير نظام األحوال  صنـدوق -

 المدنية.
ة ل - ة العام ة الهيئ ندوق أبني ص

اكم هر  دور المح والش
  .العقاري

  أهم مكونات
 ىالوظيف التصنيف

- ٨٩ -



  
              

  مسلسل
 التصنيف
  الوظيفي

  ةـات الرئيسيـم اجلهـأه  اتــــم املكونــــأه

الشئون   ٤
  قتصاديةإلا

 ئون ا إدارة ادية إلالش قتص
ة ة  والتجاري ئون العمال وش

 .العامة
  ة ريالزراع اج وال  واإلنت

 والصيد. الحيواني
 .الوقود والطاقة 
  والصناعةالتعدين. 
 .النقل 
 ت.تصاالإلا 
 .السياحة 
  ال ى مج وير ف وث والتط البح

 قتصادية.إلالشئون ا
  

ام  - وان ع ارة وزارة دي التج
 .والصناعة

لحة  - وغاتمص غ المص  دم
 والموازين.

 مديريات التموين بالمحافظات. -
ى  - ة عل ة للرقاب ة العام الهيئ

 الصادرات والواردات.
ة  - وى العامل   وزارة الق

ة  وى العامل ديريات الق وم
 بالمحافظات.

ة وزارة - ديريات  الزراع وم
 الزراعة بالمحافظات.

ة وزارة - وارد المائي  الم
 .لرىاو

ةال - ة ل هيئ دمات العام لخ
ب  ديريات الط ة وم البيطري

 البيطرى بالمحافظات.
اءوزارة  - ة  الكهرب والطاق

 .المتجددة
 وزارة البترول. -
ديريات  - ل وم وزارة النق

 الطرق والنقل بالمحافظات.
ةال - ة ل هيئ رق العام لط

 .والنقل البري والكباري
ة  - رية العام ة المص الهيئ

 لسالمة المالحة البحرية.
ا تصاالت إلوزارة ا - وتكنواوجي

 المعلومات.
  .وزارة السياحة -

- ٩٠ -



  
              

  مسلسل
 التصنيف
  الوظيفي

  ةـات الرئيسيـم اجلهـأه  اتــــم املكونــــأه

ريفها يافالن إدارة   حماية البيئة  ٥ ات وتص
 ومعالجتها.

 ريف اه تص رف  مي الص
 الصحى.

 .معالجة التلوث 
  ال ى مج وير ف وث والتط البح

  حماية البيئة.

ىهيئ - ة ت اهرة  النظاف بالق
 والجيزة.

 شئون البيئة. جهاز -
ا - ي لمي از التنظيم  هالجه

حي  رف الص رب والص الش
  وحماية المستهلك.

سكان اإل  ٦
والمرافق 
  المجتمعية

  اإلسكانتنمية. 
 .إدارة شئون اإلسكان 
 .التنمية المجتمعية 
 المياه. إمدادات 
  

كانوزارة  - ق  اإلس والمراف
ديريات  كانوم  اإلس

 بالمحافظات.
 الجهاز المركزى للتعمير. -
يط  - ة للتخط ة العام الهيئ

 العمرانى.
رب  - اه الش ة لمي ة القومي الهيئ

 والصرف الصحى.
الجهاز التنفيذى لمياه الشرب  -

  الصحى.والصرف 

فيات    الصحة  ٧ دمات المستش خ
 ة.يوالعيادات الخارج

  فيات دمات المستش خ
 المتخصصة.

 ز دمات المراك ة خ  الطبي
 .مومةألومراكز ا

  الصحة العامة.خدمات 
  ال ى مج وير ف وث والتط البح

  الشئون الصحية.

حة - ديريات  وزارة الص وم
 الشئون الصحية بالمحافظات.

 المستشفيات العامة. -
 المستشفيات الجامعية. -
 المراكز الطبية المتخصصة. -
فيات  - ة للمستش ة العام الهيئ

 .التعليمية والمعاهد
 العيون. أمراضمعهد بحوث  -
ة - ندوق مكافح الج  ص وع

 .والتعاطي دماناإل
  سعاف المصريةإلهيئة ا -

- ٩١ -



  
              

  مسلسل
 التصنيف
  الوظيفي

  ةـات الرئيسيـم اجلهـأه  اتــــم املكونــــأه

الشباب والثقافة   ٨
  والشئون الدينية

  دمات الشبابية ة الخ والترفيهي
 والرياضية.

 .الخدمات الثقافية 
  والنشر اإلذاعيةالخدمات. 
 .الخدمات الدينية 
  ال ى مج وير ف وث والتط البح

  والثقافة والدين. الشباب

 لرياضة.وا لشبابا وزارة -
با - ديريات الش ة م ب والرياض

 بالمحافظات.
 وزارة الثقافة. -
ز  - البيت الفنى للمسرح والمرك

 القومى للسينما.
 .لآلثار األعلىالمجلس  -
 فة.اقصور الثقالعامة ل هيئةال -
 ستعالمات.إلل العامة هيئةال -
 .اإلسكندريةمكتبة  -
ة  - رية العام ة المص الهيئ

 .للكتاب
ة ل - ة العام ب الهيئ دار الكت

 القومية. والوثائق
 .ة الوطنية للصحافةالهيئ -
افوزارة  - ديريات الو األوق م

 اإلقليمية.
  الشريف. األزهر -

ة    التعليم  ٩ امعى بكاف ل الج يم قب التعل
 مراحله.

 .التعليم العالى 
 .التعليم غير المحدد بمستوى 
 .خدمات مساعدة التعليم 
  ال ى مج وير ف وث والتط البح

  التعليم.

يم - ة والتعل  وزارة التربي
  الفني.والتعليم 

دي - يم م ة والتعل ريات التربي
 بالمحافظات.

 وزارة التعليم العالى. -
 الجامعات -
 األكاديمية المهنية للمعلمين. -
وث  - ومي للبح ز الق المرك

 .والتنمية التربوية
 المركز القومي لالمتحانات. -
و  - ة لمح ة العام ةالهيئ  األمي

 وتعليم الكبار.
ة  - ة لألبني ة العام الهيئ

 التعليمية.
  صندوق تطوير التعليم. -

- ٩٢ -



  
              

  مسلسل
 التصنيف
  الوظيفي

  ةـات الرئيسيـم اجلهـأه  اتــــم املكونــــأه

الحماية   ١٠

  جتماعيةإلا

 اندة ا ى إلالمس ة ف جتماعي

 حاالت العجز والشيخوخة.

 جتماعى.إلالضمان ا 

 .معاش الطفل 

 .معالجة البطالة 

 جتماعية.إلالحماية ا 

 .الدعم 

 .المعاشات  

 جتماعىإلوزارة التضامن ا -

ديريات ال - ةإلشئون ام  جتماعي

 بالمحافظات.

ة  - ومى للطفول س الق المجل

 .واألمومة

و - ز الق وث المرك مى للبح

 جتماعية والجنائية.إلا

اليف  - ض تك دعم وخف م ال قس

  المعيشة.
  

- ٩٣ -





  

  

  امللحق الرابع

  املصروفات  

 
ً
 الوظيفى للتصنيفوفقا

 

- ٩٥ -





 

 
 

 ـــــانالبيـــــ
 رقم

 اجلدول

 رقم

 الصفحة

 ١٠١ أ  :تطور املصروفات مقارنة بالسنوات السابقة

 ١٠٣ ١أ/ قطاع الخدمات العامة

 ١٠٤ ٢أ/ ةالعام السالمةقطاع النظام العام وشئون 

 ١٠٥ ٣أ/ قتصاديةإلقطاع الشئون ا

 ١٠٦ ٤أ/ قطاع حماية البيئة

 ١٠٧ ٥أ/ كان والمرافق المجتمعيةقطاع اإلس

 ١٠٨ ٦أ/ قطاع الصحة

 ١٠٩ ٧أ/ قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

 ١١٠ ٨أ/ قطاع التعليم

 ١١١ ٩أ/ جتماعيةإلقطاع الحماية ا

 ١١٢ ب  :للمصروفات الوظيفي التصنيف

 ١١٣ ١ب/  قطاع الخدمات العامة

 ١١٤ ٢ب/  السالمة العامةقطاع النظام العام وشئون 

 ١١٥ ٣ب/  ةقتصاديإلع الشئون ااقط

 ١١٦ ٤ب/  قطاع حماية البيئة

 ١١٧ ٥ب/  سكان والمرافق المجتمعيةإلقطاع ا

 ١١٨ ٦ب/  قطاع الصحة

 ١١٩ ٧ب/  قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

 ١٢٠ ٨ب/  قطاع التعليم

 ١٢١ ٩ب/  جتماعيةإلاقطـاع الحماية 
 

 جداول امللحق الرابع
 

- ٩٧ -





 
 
 
 

 رقم   البيــــــــــان 
 الشكل

 رقم 
 الصفحة

 ١٠٢ أ الوظيفى بالتصنيفاملصروفات  توزيع

 ١٠٣ ب ةتطور قطاع الخدمات العام

 ١٠٤ ج السالمة العامةقطاع النظام العام وشئون تطور 

 ١٠٥ د قطاع الشئون اإلقتصاديةتطور 

 ١٠٦ هـ قطاع حماية البيئةتطور 

 ١٠٧ و افق المجتمعيةقطاع اإلسكان والمرتطور 

 ١٠٨ ز ةتطور قطاع الصح

 ١٠٩ ح قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينيةتطور 

 ١١٠ ط مالتعليقطاع تطور 

 ١١١ ك جتماعيةإلقطاع الحماية اتطور 

 أشكال امللحق الرابع
 

- ٩٩ -



  



٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠٢١/٢٠٢٠ 

٢،٠٧٠،٨٧٢١،٨٣٧،٧٢٣١،٥٧٨،٧٧٤١،٤٣٤،٧٢٣١،٣٦٩،٨٧٠

( %١٣ )( %١٦ )( %١٠ )( %٥ )( %١٠ )

١،٠٢١،٦٠٧٨٥٧،٢٦٨٦٧٠،٨٤١٦٦٥،٠٢٠٦١٥،٤٧٧

( %١٩ )( %٢٨ )( %١ )( %٨ )( %٢٢ )

٩٥،٥٠٢٨٨،١١٨٨٤،٨٧٧٧٤،٤٨٦٦٩،٩١١

( %٨ )( %٤ )( %١٤ )( %٧ )( %١١ )

١١٤،٦١٨١١٠،٤٧٦١٢٧،٦٣٢٨٧،٣٦٣٧٠،٤٣٢

( %٤ )( %١٣ )-( %٤٦ )( %٢٤ )( %١٥ )

٣،٥٨١٢،٨٠٤٤،٢٨٣٣،٩٨٧٣،١٨٩

( %٢٨ )( %٣٥ )-( %٧ )( %٢٥ )( %٠ )

٧٤،٧٩١٧٨،٩٢٥٦٥،٠٤١٥٩،٥٦٨٤٨،٢٣٢

( %٥ )-( %٢١ )( %٩ )( %٢٤ )( %١٤ )

١٢٨،١١٤١٠٨،٧٦١١٠٧،٣٧٦٨٧،٠٦٣٧٣،٠٦٤

( %١٨ )( %١ )( %٢٣ )( %١٩ )( %٢٠ )

٥٤،٢٧١٤٩،٣٤٦٤٧،٣٠٩٤٤،٧٩٠٤٠،١٨٣

( %١٠ )( %٤ )( %٦ )( %١١ )( %١٧ )

١٩٢،٦٧٧١٧٢،٦٤٦١٥٨،٢٩٨١٤٥،١٨٥١٢٢،٩٤٥

( %١٢ )( %٩ )( %٩ )( %١٨ )( %١٣ )

٢٩٣،٣٥٢٢٨٣،٣٧٩٢٣٢،٩٣١١٩٩،٩٦٤٢٦٤،٣٧٥

( %٤ )( %٢٢ )( %١٦ )( %٢٤ )-( %١٥ )-

٩٢،٣٥٩٨٦،٠٠٠٨٠،١٨٦٦٧،٢٩٧٦٢،٠٦٢

( %٧ )( %٧ )( %١٩ )( %٨ )( %١٢ )

ـ اإلجمالى العام

  اإلسكان والمرافق المجتمعية

  الحماية اإلجتماعية

  الصحــــــة

(  ) يمثل معدل التغير المئوى عن السنة المالية السابقة

  الخدمات العامة

 باقى القطاعات الوظيفية

  النظام العام وشئون السالمة العامة

  التعليــم

  الشئون االقتصادية

  الشباب والثقافة والشئون الدينيه 

  حماية البيئة

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

(باملليون جنيه) 

الفعليات البيــــــــــان
مشروع 
موازنة 

٢٠٢٣/٢٠٢٢

)     أ (  رقم جدول
السابقة بالسنوات مقارنة المصروفات تطور

- ١٠١ -



* يمثل حصة كل قطاع من إجمالى تقديرات مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الخدمات العامة  
٤٩٬٣%

 النظام العام وشئون  
السالمة العامة

٤٬٦%
ةالشئون االقتصادي  

٥٬٥%

حماية البيئة  
٠٬٢%

اإلسكان والمرافق   
المجتمعية

٣٬٦%

الصحــــــة  
٦٬٢%

الشباب والثقافة   
والشئون الدينيه 

٢٬٦%

التعليــم  
٩٬٣%

الحماية اإلجتماعية  
١٤٬٢%

باقى القطاعات 
الوظيفية

٤٬٥%

)أ(شكل 

- ١٠٢ -



١،٠٢١،٦٠٧٨٥٧،٢٦٨٦٧٠،٨٤١٦٦٥،٠٢٠٦١٥،٤٧٧ـ اإلجمالى العام

٨٣،٤٨٤٧٤،٧١٨٤١،٥٥٩٣٩،٩٢٦٣٦،٥٦٨األجور وتعويضات العاملين

٥٤،٥٧٩٤٠،٧٨٨١٧،٢٣٣١٤،١١٨١٣،٩٠٧شراء السلع والخدمات

٦٨٦،٠٦٠٥٧٥،٦٩٥٥٦٣،٩٧٧٥٦٦،٨٢٤٥٣١،٤٧٨الفوائد

٤١،٥٤٧١٣،٨٩٦٤،١١٢٣،٣٩٨٣،٠٢٧الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٢١،١١٤١٩،٧٦٠٩،٧٧٤٩،٤٢٢٨،٦٣٥المصروفات األخرى

١٣٤،٨٢٣١٣٢،٤١١٣٤،١٨٦٣١،٣٣٢٢١،٨٦٢شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

(باملليون جنيه)

٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

الفعليات

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨
البيــــــــــان

٦١٥٬٥

٦٦٥٬٠ ٦٧٠٬٨

٨٥٧٬٣

١٠٢١٬٦

٠

٤٠٠

٨٠٠

٢٠٠،١

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه تطور قطاع اخلدمات العامة) ب ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

)  ١/أ( رقم جدول
  العامة الخدمات قطاع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٠٣ -



٩٥،٥٠٢٨٨،١١٨٨٤،٨٧٧٧٤،٤٨٦٦٩،٩١١ـ اإلجمالى العام

٦٩،٣١٦٦٤،٠٩٨٦٢،٤٠٥٥٧،٢٦٧٥٤،٢٢٥األجور وتعويضات العاملين

١١،٠٠٧٩،٧١٩٩،٢٨٤٧،٣٢٨٦،١٨٩شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠الفوائد

١،٢١٩١،١٥١١،٩١٣١،٨٤٠١،٩٢٧الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١،٤٣٣١،٠٤٧٦٢٢٤٤٢٨٦٤المصروفات األخرى

١٢،٥٢٧١٢،١٠٣١٠،٦٥٣٧،٦٠٩٦،٧٠٦شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

الفعليات

٦٩٬٩
٧٤٬٥

٨٤٬٩

٨٨٬١
٩٥٬٥

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه تطور قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة) ج ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

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

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٠٤ -



١١٤،٦١٨١١٠،٤٧٦١٢٧،٦٣٢٨٧،٣٦٣٧٠،٤٣٢ـ اإلجمالى العام

٢٠،٦٤٤١٩،٤٢٨١٨،٩٩٤١٨،١٥٤١٧،٠٦٢األجور وتعويضات العاملين

٨،٥٢٢٨،٠٥٧٩،٦٩٠٧،١٥٥٦،٤٥١شراء السلع والخدمات

٦٢٦٨٦٥٥٦٢٥١٢٦٨٠الفوائد

٦،١١٢٧،١٥٩١٢،١٣٣١١،٣٣٨٧،٩٤٧الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٣،٨٠٠٣،٩٧١٤،٤٤٥٦،١٠٨٢،١٨٠المصروفات األخرى

٧٤،٩١٤٧٠،٩٩٦٨١،٨٠٨٤٤،٠٩٦٣٦،١١٢شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

الفعليات

٧٠٬٤

٨٧٬٤

١٢٧٬٦

١١٠٬٥
١١٤٬٦

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

١٤٠

١٥٠

فعلى
   ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه تطور قطاع الشئون االقتصادية) د ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

)  ٣/أ( رقم جدول
االقتصادية الشئون قطــاع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٠٥ -



٣،٥٨١٢،٨٠٤٤،٢٨٣٣،٩٨٧٣،١٨٩ـ اإلجمالى العام

١،٥١١١،٢٨١١،٢٩٧١،٢٠٥١،٠٥٨األجور وتعويضات العاملين

١،٢٤٧٩٠٣٢،٠٦٤١،٦٧٠١،١٥٨شراء السلع والخدمات

٩٥٣٢٣الفوائد

٧٨٤٢٦٦٤٢٢٣الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٩٤٧٧٧٩١٣١١١٦المصروفات األخرى

٦٤٢٤٩٦٧٧٤٩٣٧٨٣١شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

الفعليات

٣٬٢

٤٬٠
٤٬٣

٢٬٨

٣٬٦

١

٢

٣

٤

٥

٦

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه تطور قطاع محاية البيئة) هـ ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

)  ٤/أ( رقم جدول
البيئة حماية قطــاع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٠٦ -



٧٤،٧٩١٧٨،٩٢٥٦٥،٠٤١٥٩،٥٦٨٤٨،٢٣٢ـ اإلجمالى العام

١،٢٦٣١،٢٠٩١،٢٦٣١،٢١٣١،١٢٤األجور وتعويضات العاملين

٧٧٣٦٢٠٦٩٦٦٥٤٥٨٧شراء السلع والخدمات

٢،٧٨٤٢،٠٥٢٤٧٧٦٥٩٤٩١الفوائد

٥،٠٨٣٧،٧٨٨١،٥٤٥١،٤٣٨١،٢٨٩الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٦٨٦٧٧٦٩٨٩٠المصروفات األخرى

٦٤،٨٢٠٦٧،١٨٩٦٠،٩٨٤٥٥،٥٠٦٤٤،٦٥١شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

الفعليات

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

(باملليون جنيه)

٤٨٬٢

٥٩٬٦ ٦٥٬٠

٧٨٬٩ ٧٤٬٨

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه
تطور قطاع االسكان واملرافق اتمعية) و ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

)  ٥/أ( رقم جدول
المجتمعية والمرافق االسكان قطــاع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٠٧ -



١٢٨،١١٤١٠٨،٧٦١١٠٧،٣٧٦٨٧،٠٦٣٧٣،٠٦٤ـ اإلجمالى العام

٥٥،٣٢٦٤٨،٠٤٢٤٦،٨٤٥٣٨،٧٧٤٣٤،٧٤٤األجور وتعويضات العاملين

٢٨،٧١٣٢٤،٧٨١٢٦،٩٩٦٢٢،٤٣٣١٩،٠٣٩شراء السلع والخدمات

١٨٩٣٠٨١١٢١١٦١٠٦الفوائد

٧،٨٤١٧،٦٣٩٩،٥٧٢٩،٧٣٢٧،٢٦٦الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١،٩٠١١،٥٧٣١،٦٨٤٩٤٦١،٣٤٥المصروفات األخرى

٣٤،١٤٤٢٦،٤١٨٢٢،١٦٧١٥،٠٦٢١٠،٥٦٤شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

الفعليات

)  ٦/أ( رقم جدول
 الصحــــة قطــــاع
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

٧٣٬١
٨٧٬١

١٠٧٬٤ ١٠٨٬٨

١٢٨٬١

٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠
١١٠
١٢٠
١٣٠
١٤٠

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه
تطور قطاع الصحــــة) ز ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

- ١٠٨ -



٥٤،٢٧١٤٩،٣٤٦٤٧،٣٠٩٤٤،٧٩٠٤٠،١٨٣ـ اإلجمالى العام

٣٨،٢٢٤٣٤،٥١٩٣٢،١١٤٢٩،٣٤٠٢٦،٧٩٠األجور وتعويضات العاملين

٤،٦١٦٤،٥١٨٣،٩١٤٥،٠٩١٤،٦٣٦شراء السلع والخدمات

٢٢١١٠الفوائد

٣،٣٨٣٣،١٥٤٣،٣٦٢٣،٢٥٠٣،٣٦١الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٥٢٢٥٨٢١٧١٤٠٠٤٢٢المصروفات األخرى

٧،٥٢٤٦،٥٧١٧،٧٤٧٦،٧٠٨٤،٩٧٤شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

الفعليات

٢٠٢٠/٢٠١٩

٤٠٬٢
٤٤٬٨

٤٧٬٣ ٤٩٬٣
٥٤٬٣

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه

تطور قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية) ح ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

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

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١٠٩ -



١٩٢،٦٧٧١٧٢،٦٤٦١٥٨،٢٩٨١٤٥،١٨٥١٢٢،٩٤٥ـ اإلجمالى العام

١٢٧،٧٧٦١١٥،٣٨١١١٢،٠٣١١٠٠،٦٣٤٩٢،٣٢٥األجور وتعويضات العاملين

١٥،٨٧١١٤،٢٣٢١١،٣٤١١١،١٩٧١٠،٠٨١شراء السلع والخدمات

٢١٣٣٣٣١٨٤١٨٠١٦٣الفوائد

٧٧٩٥٨٥١،٢١٧١،٠٥٣٨٥٩الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٢،٧٩٠٢،٥٠٢٣،٤٤٥٢،٣٦٣٢،٢٨٣المصروفات األخرى

٤٥،٢٤٨٣٩،٦١٣٣٠،٠٨٠٢٩،٧٥٨١٧،٢٣٤شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

الفعليات

)  ٨/أ( رقم جدول
التعليـــــم قطـــــاع
٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

١٢٢٬٩ ١٤٥٬٢

١٥٨٬٣
١٧٢٬٦

١٩٢٬٧

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه

تطور قطاع التعليـــــم) ط ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

- ١١٠ -



٢٩٣،٣٥٢٢٨٣،٣٧٩٢٣٢،٩٣١١٩٩،٩٦٤٢٦٤،٣٧٥ـ اإلجمالى العام

٢،٢٤٢٢،١٧٦٢،١٠٢٢،٠٨٢١،٩٩٠األجور وتعويضات العاملين

١٩٣١٨٨١٧٩١٦٥٢٢١شراء السلع والخدمات

٢٦٦٣٢٢١٨٢١٢٧١٢٤الفوائد

٢٨٩،٩٥١٢٧٩،٨٨٧٢٢٩،٩٦٥١٩٧،١٢٢٢٦١،٧٦٢الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٨٨٢٨٢٥٤٣المصروفات األخرى

٦٩٢٧٩٨٤٧٥٤٤٣٢٣٥شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

(باملليون جنيه)

مشروع موازنة البيــــــــــان
٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

الفعليات

٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٦٤٬٤

١٩٩٬٩

٢٣٢٬٩

٢٨٣٬٤ ٢٩٣٬٤

١٠٠

١٤٠

١٨٠

٢٢٠

٢٦٠

٣٠٠

٣٤٠

٣٨٠

٤٢٠

فعلى
  ٢٠١٩/٢٠١٨

فعلى
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

فعلى
 ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٠٢٢/٢٠٢١موازنة  مشروع موازنة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مليار جنيه
تطور قطاع احلماية االجتماعية) ك ( شكل 

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨ 

)  ٩/أ( رقم جدول
االجتماعية الحماية قطـــاع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ٢٠١٩/٢٠١٨

- ١١١ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

١،٦٤٨،١٨٢٢٠١،٣٩١٢٢١،٢٩٩٢،٠٧٠،٨٧٢١،٨٣٧،٧٢٣٢٣٣،١٤٩ـ اإلجمالى العام

٩٦٩،٤٧٨٤٧،٤٤٣٤،٦٨٦١،٠٢١،٦٠٧٨٥٧،٢٦٨١٦٤،٣٣٩  خدمات عامة

٩٣،٢٢٤٠٢،٢٧٨٩٥،٥٠٢٨٨،١١٨٧،٣٨٤  النظام العام وشئون السالمة العامة

٥٩،٤٧٩٧،٤٨١٤٧،٦٥٨١١٤،٦١٨١١٠،٤٧٦٤،١٤٢  الشئون االقتصادية

٨٣٩٠٢،٧٤٢٣،٥٨١٢،٨٠٤٧٧٧  حماية البيئة

-٢٤،٩٩٢٤٩٠٤٩،٣٠٩٧٤،٧٩١٧٨،٩٢٥٤،١٣٤  اإلسكان والمرافق المجتمعية

٤٩،٧١٢٣٦،٩٩٩٤١،٤٠٣١٢٨،١١٤١٠٨،٧٦١١٩،٣٥٣  الصحــــــة

٣٩،٥٨٤٢،٩٢٢١١،٧٦٥٥٤،٢٧١٤٩،٣٤٦٤،٩٢٥  الشباب والثقافة والشئون الدينية 

٢٧،٨١٠١٠٣،٥٩٧٦١،٢٧٠١٩٢،٦٧٧١٧٢،٦٤٧٢٠،٠٣٠  التعليــم

٢٩٠،٧٠٥٢،٤٥٩١٨٨٢٩٣،٣٥٢٢٨٣،٣٧٨٩،٩٧٤  الحماية اإلجتماعية

٩٢،٣٥٩٠٠٩٢،٣٥٩٨٦،٠٠٠٦،٣٥٩باقى القطاعات الوظيفية

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

(باملليون جنيه) 

 )  ب(جدول رقم 

 التوزيع اإلدارى للمصروفات

- ١١٢ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٩٦٩،٤٧٨٤٧،٤٤٣٤،٦٨٦١،٠٢١،٦٠٧٨٥٧،٢٦٨١٦٤،٣٣٩ـ اإلجمالى العام

٦٨،٨٢٠١٤،١٠٧٥٥٧٨٣،٤٨٤٧٤،٧١٨٨،٧٦٦األجور وتعويضات العاملين

٤٤،٨٦٤٩،١٤٠٥٧٥٥٤،٥٧٩٤٠،٧٨٨١٣،٧٩١شراء السلع والخدمات

٦٨٥،٨٤٤٢١٦٠٦٨٦،٠٦٠٥٧٥،٦٩٥١١٠،٣٦٥الفـــــــوائد

٤١،٠٩٦٢٠٥٢٤٦٤١،٥٤٧١٣،٨٩٦٢٧،٦٥١الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١٩،٣٤٦١،٥١٩٢٤٩٢١،١١٤١٩،٧٦٠١،٣٥٤المصروفات األخرى

١٠٩،٥٠٨٢٢،٢٥٦٣،٠٥٩١٣٤،٨٢٣١٣٢،٤١١٢،٤١٢شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

(باملليون جنيه) 

ملحق (٤) : املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى

  )  ١/ب(جدول رقم 

قطاع اخلدمات العامة -التوزيع اإلدارى للمصروفات   

- ١١٣ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٩٣،٢٢٤٠٢،٢٧٨٩٥،٥٠٢٨٨،١١٨٧،٣٨٤ـ اإلجمالى العام

٦٩،١٥٦٠١٦١٦٩،٣١٧٦٤،٠٩٨٥،٢١٩األجور وتعويضات العاملين

١٠،٥٣٣٠٤٧٤١١،٠٠٧٩،٧١٩١،٢٨٨شراء السلع والخدمات

٠٠٠٠٠٠الفـــــــوائد

١،١٢٢٠٩٧١،٢١٩١،١٥١٦٨الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٨٦٣٠٥٦٩١،٤٣٢١،٠٤٧٣٨٥المصروفات األخرى

١١،٥٥٠٠٩٧٧١٢،٥٢٧١٢،١٠٣٤٢٤شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

(باملليون جنيه) 

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

  )  ٢/ب(جدول رقم 

  السالمة العامة قطــاع النظام العام وشئون -التوزيع اإلدارى للمصروفات 

- ١١٤ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٥٩،٤٧٩٧،٤٨١٤٧،٦٥٨١١٤،٦١٨١١٠،٤٧٦٤،١٤٢ـ اإلجمالى العام

٦٧٤٣٦٨١١٧٠٩١٢٠٦٤٥١٩٤٢٨١،٢١٧األجور وتعويضات العاملين

٣٥٥٢٥٠٨٤٤٦٢٨٥٢٢٨٠٥٧٤٦٥شراء السلع والخدمات

-٢٦٢٠٣٦٤٦٢٦٨٦٥٢٣٩الفـــــــوائد

-١٢١١٨٥٩٧٢٦١١١٧١٥٩١،٠٤٨الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

-٣١٧٦٥٥٥٦٩٣٨٠٠٣٩٧١١٧١المصروفات األخرى

٤٥٦٢٥٨٩٢٩٢٠٠٧٤٩١٤٧٠٩٩٦٣،٩١٨شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

(باملليون جنيه) 

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

- ١١٥ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٨٣٩٠٢،٧٤٢٣،٥٨١٢،٨٠٤٧٧٧ـ اإلجمالى العام

٢٩٨٠١،٢١٣١،٥١١١،٢٨١٢٣٠األجور وتعويضات العاملين

١٠٤٠١،١٤٣١،٢٤٧٩٠٣٣٤٤شراء السلع والخدمات

٩٠٠٩٥٤الفـــــــوائد

٩٠٦٩٧٨٤٢٣٦الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٣٢٠٦٢٩٤٧٧١٧المصروفات األخرى

٣٨٧٠٢٥٥٦٤٢٤٩٦١٤٦شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

(باملليون جنيه) 

  )  ٤/ب(جدول رقم 

قطــاع محاية البيئة  -التوزيع اإلدارى للمصروفات   

- ١١٦ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

-٢٤،٩٩٢٤٩٠٤٩،٣٠٩٧٤،٧٩١٧٨،٩٢٥٤،١٣٤ـ اإلجمالى العام

٥١٠٤٦١٢٩٢١،٢٦٣١،٢٠٩٥٤األجور وتعويضات العاملين

٦٧٣٢٧٧٣٧٧٣٦٢٠١٥٣شراء السلع والخدمات

٤٥١٠٢،٣٣٣٢،٧٨٤٢،٠٥٢٧٣٢الفـــــــوائد

-٤٢٢٥،٠٤٠٥،٠٨٤٧،٧٨٨٢،٧٠٤الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

٦٦٠١٦٧٦٧٠المصروفات األخرى

-٢٣،٢٥٠٠٤١،٥٧٠٦٤،٨٢٠٦٧،١٨٩٢،٣٦٩شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

(باملليون جنيه) 

  )  ٥/ب(جدول رقم 

قطــاع االسكان واملرافق اتمعية -التوزيع اإلدارى للمصروفات   

- ١١٧ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٤٩،٧١٢٣٦،٩٩٩٤١،٤٠٣١٢٨،١١٤١٠٨،٧٦١١٩،٣٥٣ـ اإلجمالى العام

٧،٦٧٥٣١،٣٦٣١٦،٢٨٧٥٥،٣٢٥٤٨،٠٤٢٧،٢٨٣األجور وتعويضات العاملين

١٢،١٣٤٥،٢١٣١١،٣٦٦٢٨،٧١٣٢٤،٧٨١٣،٩٣٢شراء السلع والخدمات

-١٨١٠٨١٨٩٣٠٨١١٩الفـــــــوائد

٧،٥٦٧٢٤٢٥٠٧،٨٤١٧،٦٣٩٢٠٢الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١،٢٣٥٣٩٩٢٦٨١،٩٠٢١،٥٧٣٣٢٩المصروفات األخرى

٢٠،٩٢٠٠١٣،٢٢٤٣٤،١٤٤٢٦،٤١٨٧،٧٢٦شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

(باملليون جنيه) 

  )  ٦/ب(جدول رقم 

قطــــاع الصحــــة -التوزيع اإلدارى للمصروفات    

- ١١٨ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٣٩،٥٨٤٢،٩٢٢١١،٧٦٥٥٤،٢٧١٤٩،٣٤٦٤،٩٢٥ـ اإلجمالى العام

٣١،٥١٢٢،٦٠٠٤،١١٣٣٨،٢٢٥٣٤،٥١٩٣،٧٠٦األجور وتعويضات العاملين

٣،٧٥٢٦٧٧٩٧٤،٦١٦٤،٥١٨٩٨شراء السلع والخدمات

٠٠٢٢٢٠الفـــــــوائد

١،٩٧٢١٢١١،٢٨٩٣،٣٨٢٣،١٥٤٢٢٨الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

-٥٢٠٤٦٩٥٢١٥٨٢٦١المصروفات األخرى

٢،٢٩٦١٣٤٥،٠٩٥٧،٥٢٥٦،٥٧١٩٥٤شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

(باملليون جنيه) 

البيــان

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

- ١١٩ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٢٧،٨١٠١٠٣،٥٩٧٦١،٢٧٠١٩٢،٦٧٧١٧٢،٦٤٧٢٠،٠٣٠ـ اإلجمالى العام

٥،٢٧٤٩٧،٦٥٨٢٤،٨٤٣١٢٧،٧٧٥١١٥،٣٨١١٢،٣٩٤األجور وتعويضات العاملين

٥،٦٠٢٥،٣٤٣٤،٩٢٥١٥،٨٧٠١٤،٢٣٢١،٦٣٨شراء السلع والخدمات

-٢٠٧٠٦٢١٣٣٣٣١٢٠الفـــــــوائد

١٥٨٩٣٥٢٩٧٨٠٥٨٥١٩٥الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

١٣١٢٤٣٢،٤١٧٢،٧٩١٢،٥٠٣٢٨٨المصروفات األخرى

١٦،٤٣٨٢٦٠٢٨،٥٥٠٤٥،٢٤٨٣٩،٦١٣٥،٦٣٥شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

التغير

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

(باملليون جنيه) 

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

- ١٢٠ -



موازنة

الجهاز 
اإلدارى

اإلدارة 
المحلية

الهيئات 
الخدمية

٢٠٢٢/٢٠٢١اإلجمالى

٢٩٠،٧٠٥٢،٤٥٩١٨٨٢٩٣،٣٥٢٢٨٣،٣٧٨٩،٩٧٤ـ اإلجمالى العام

٢٠٥١،٩٤٦٩٢٢،٢٤٣٢،١٧٦٦٧األجور وتعويضات العاملين

١١١٧٠١٢١٩٣١٨٨٥شراء السلع والخدمات

-٢٦٦٠٠٢٦٦٣٢٢٥٦الفـــــــوائد

٢٨٩،٧٠٧٢٠٨٣٥٢٨٩،٩٥٠٢٧٩،٨٨٧١٠،٠٦٣الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

-٠٠٧٧٨١المصروفات األخرى

-٤١٦٢٣٥٤٢٦٩٣٧٩٧١٠٤شراء األصول غير المالية (االستثمارات)

ملحق (٤): املصروفات حبسب التصنيف الوظيفى 

(باملليون جنيه) 

البيــان

مشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التغير

  )  ٩/ب(جدول رقم 
قطـــاع احلماية االجتماعية  -التوزيع اإلدارى للمصروفات   

- ١٢١ -
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