ملحق
بيان بالتشريعات الىت أعدتها وزارة املالية
والصادرة خالل الفرتة من  5002إىل 5000



أوال :التشرٌعات الصادرة فى 2005
القانىن
 - 1القانون رقم  1لسنة
 2005بتعدٌل قانون
رسم تنمٌة الموارد
المالٌة للدولة

 - 2القانون رقم  8لسنة
 2005بتعدٌل قانون
اإلعفاءات
تنظٌم
الجمركٌة

 - 3القانون رقم  9لسنة
 2005بتعدٌل قانون
الضرٌبة على المبٌعات

 - 4القانون رقم  88لسنة
 2005بإعادة تبوٌب
الموازنة العامة

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

هدؾ القانون إلى تعدٌل فبات رسم تنمٌة الموارد المالٌة للدولة على الحفالت
والخدمات التى تقام فى الفنادق والمحالت العامة السٌاحٌة لتكون بفبة موحدة  %10وزارة المالية
من المبالػ المدفوعة مقابل إقامة هذه الحفالت والخدمات الترفٌهٌة ،والتى كانت
بنسب متدرجة تبدأ من  %20وحتى .%40
نص القانون على تحصٌل فبة جمركٌة موحدة بنسبة ( )%5على كل ما ٌستورد من
آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشاء المشروعات أو التوسع فٌها ،وهى ذات الفبة وزارة المالية
التى خضعت لها اآلالت والمعدات واألجهزة الالزمة إلنشاء وتوسعة المشروعات
الفندقٌة والسٌاحٌة ،وأٌضا سٌارات الركوب واألتوبٌسات الالزمة إلنشاء وتوسعة
الشركات العاملة فى النقل السٌاحى ،وهو ما حسم بصورة نهابٌة المشاكل التى ثارت
بهذا الشؤن فى السابق.
كما أخضع التعدٌل اآلالت والمعدات التى تستورد بصفة مإقتة ألعمال مإقتة محددة
المدة لضرٌبة جمركٌة بواقع ( )%2عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى %20
سنوٌا ،بدال من  %20سنوٌا فى القانون السابق.
تضمن القانون إعفاء الخبز بجمٌع أنواعه -ولٌس المسعر فقط -من الضرٌبة ،وحدد
وعاء الضرٌبة على السلع المستعملة بما ال ٌزٌد على  %30من قٌمتها البٌعٌة ،وزارة المالية
وذلك فٌما عدا المشؽوالت الذهبٌة والفضٌة واألحجار الكرٌمة لما لهذه السلع من
طبٌعة خاصة .كما سمح القانون بخصم الضرٌبة السابق تحمٌلها على اآلالت
والمعدات وأجزابها التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تؤدٌة خدمة خاضعة للضرٌبة،
فٌما عدا سٌارات نقل األفراد وسٌارات الركوب إال إذا كان التعامل فى هذه السٌارات
هو النشاط المرخص به للمنشؤة.
نص القانون على إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفٌذها وفقا لكل من التصنٌؾ
االقتصادى والتصنٌؾ اإلداري للجهات والوحدات ،وعلى أن تعرض المصروفات وزارة المالية
وتقدم لمجلس الشعب وفقا للتصنٌؾ الوظٌفى ألنشطة الدولة ،وأن تحدد هذه
التصنٌفات فى ضوء المعاٌٌر الدولٌة المطبقة فى هذا الشؤن.
وال ٌجوز تجاوز أى باب من أبواب االستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات ؼٌر
واردة بالموازنة إال بعد الرجوع إلى وزارة المالٌة وموافقة مجلس الشعب ،وصدور
القانون الخاص بذلك.

ٌ شتمل هذا البٌان على التشرٌعات المالٌة واالقتصادٌة التى أعدتها وزارة المالٌة ،وكذلك التشرٌعات التى تعاونت فى إعدادها مع
الوزارات والجهات األخرى.
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القانىن
 - 5القانون رقم  91لسنة
 2005بإصدار قانون
الضرٌبة على الدخل

 - 6القانون رقم  95لسنة
 2005بتعدٌل قانون
الجمارك
 - 8القرار بقانون رقم 181
لسنة  2005بتعدٌل
قانون الضرٌبة على
الدخل

 - 8القرار الجمهورى رقم
 300لسنة 2005
التعرٌفة
بإصدار
الجمركٌة

 - 9القرار الجمهورى رقم
 410لسنة 2005
التعرٌفة
بتعدٌل
الجمركٌة

- 10القانون رقم  5لسنة
 2005بتعدٌل قانون
المناقصات والمزاٌدات
 - 11القانون رقم  2لسنة 2005
بتعدٌل قانون إنشاء جوابز
الدولة لإلنتاج الفكرى
وتشجٌع العلوم والعلوم
االجتماعٌة والفنون واآلداب

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

ٌقوم القانون على ركٌزتٌن أساسٌتٌن ،أولهما :تخفٌض الفبات الضرٌبٌة ،وثانٌهما:
توسٌع القاعدة الضرٌبٌة من خالل تشجٌع ممولٌن جدد على الدخول تحت مظلة وزارة المالية
الخضوع الطوعى للضرٌبة ،والحد فى ذات الوقت من اللجوء إلى اإلعفاءات أو
التخفٌضات الضرٌبٌة.
نص التعدٌل على أن ٌكون لقانون الجمارك البحة تنفٌذٌة تصدر بقرار من وزٌر
المالٌة .وأجاز القانون تعدٌل األخطاء المادٌة بالبٌان الجمركى فى أى مرحلة من وزارة المالية
مراحل اإلفراج .كما قصر العقوبة المقررة على جرٌمة التهرٌب دون الشروع فٌها،
على أن ٌكون الحكم بالتعوٌض المقرر على الفاعلٌن والشركاء واألشخاص
االعتبارٌٌن متضامنٌن.
أعفى التعدٌل عوابد شهادات اإلٌداع من الضرٌبة على أرباح األشخاص االعتبارٌٌن
وزارة المالية
أسوة باإلعفاء المقرر لألفراد الطبٌعٌٌن.
تضمن القرار تبسٌط هٌكل التعرٌفة الجمركٌة للحد من تشتتها من خالل تخفٌض عدد
الفبات الجمركٌة من ( )28فبة إلى ( )6فبات فقط تدرجت من  %2إلى  ،%40وزارة المالية –
وذلك بخالؾ الفبات المفروضة على التبػ والمشروبات الكحولٌة .وتخفٌض العبء وزارة التجارة
الجمركى من خالل خلق هٌكل متدرج للتعرٌفة وفقا لدرجة التصنٌع ،مع تخفٌض والصناعة
األسعار الجمركٌة المفروضة على كافة الفبات ،وزٌادة الشفافٌة فى التعرٌفة
الجمركٌة من خالل إلؽاء رسوم الخدمات على الواردات وؼٌرها من الرسوم
اإلضافٌة ؼٌر الجمركٌة ،وتطبٌق أحدث نظم التكوٌد الجمركى العالمٌة ،وتقلٌل
التوسع فى البنود الفرعٌة .فضال عن توحٌد المعاملة الجمركٌة بٌن السلع المصدرة
لإلصالح واإلعادة أو إلجراء عملٌات تكمٌلٌة أو تحوٌلٌة علٌها.
أدخل القرار تعدٌالت على عدد من البنود الجمركٌة بلؽت نحو  350سلعة تضمنها
 16قسما و 46فصال من فصول التعرٌفة المنسقة ( )HSتتعلق بصفة أساسٌة وزارة المالية –
بقطاعات :الصناعات الؽذابٌة ،اإلنتاج الحٌوانى وخاصة الداجنى منه ،الصناعة وزارة التجارة
الهندسٌة والسٌارات ،صناعة الجلود ،الصناعات النسٌجٌة ،األحبار والطباعة ،والصناعة
الصناعات الكٌماوٌة والبتروكٌماوٌة ،األجهزة الطبٌة والتعوٌضٌة ،وصناعة السٌنما.
وتضمنت التعدٌالت على هٌكل التعرٌفة الجمركٌة بشكل أساسى دمجا للبنود التى
كانت تفرض أكثر من فبة تعرٌفة جمركٌة على نفس السلعة وفقا للؽرض من
االستخدام .ومن أبرز أمثلتها :التفرقة بٌن االستخدام التجارى والصناعى للسلعة،
وما ٌستورد من مستلزمات إنتاج الستخدامها فى صناعات بعٌنها ـ مثل صناعة
المالبس الجاهزة ـ دون ؼٌرها من الصناعات .هذا مع تعمٌم فبة التعرٌفة الجمركٌة
األقل على البند المندمج فى أؼلب األحوال.
إلزام الجهات المتعاقدة بؤن تصرؾ للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل.
اقتراح بمشروع
وبالنسبة للعقود التى تكون تنفٌذها سنة فؤكثر ،تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاٌة كل
قانون – موافقة
سنة تعاقدٌة بتعدٌل قٌمة العقد وفقا للزٌادة أو النقص فى تكالٌؾ بنود العقد.
وزارة المالية
ٌتضمن القانون مضاعفة القٌمة المالٌة المصاحبة لجوابز مبارك -وعددها خمس
جوابز -إلى مابتى ألؾ جنٌه  ،وجوابز الدولة التقدٌرٌة وعددها  19جابزة إلى مابة وزارة الثقافة –
ألؾ جنٌه ومٌدالٌة ذهبٌة تمنح معها ،وجوابز الدولة التشجٌعٌة وعددها  82جابزة وزارة المالية
إلى عشرٌن ألؾ جنٌه.
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فلسفته وأهم أحكامه

القانىن

جهة اإلعداد

- 12القانون رقم  3لسنة
 2005بإصدار قانون
حماٌة المنافسة ومنع
الممارسات االحتكارٌة

ٌهدؾ القانون إلى تمكٌن االقت
صاد المصرى من إرساء القواعد العادلة لحماٌة المنافسة وتعظٌم الفوابد المتوقعة وزارة التجارة
والصناعة –
من عمل األسواق فى ظل آلٌات الحرٌة االقتصادٌة.
وزارة المالية
تضمن القانون ضوابط سرٌة المعلومات بٌن البنوك ،وتعدٌل رأس مال شركات
الصرافة إلى خمسة مالٌٌن جنٌه بدال من عشرة مالٌٌن جنٌه حالٌا ،وتعدٌل أخر مجلس الوزراء
خاص بشركات تحوٌل األموال .كما تضمن تعدٌال ٌخفض الرسوم المستحقة على ما – وزارة المالية
ٌقدم للبنوك ومإسسات التموٌل الدولٌة إلى النصؾ ضمانا للتموٌل والتسهٌالت
االبتمانٌة وعلى تجدٌد وتعدٌل قٌمة هذه الرهون أو أى شرط من شروطها .كما
تضمن تعدٌال ٌعفى األوراق واألدوات المالٌة التى ٌصدرها البنك المركزى وعوابدها
وناتج التعامل فٌها من أى نوع من أنواع الضرابب أو الرسوم.
استهدؾ القانون تحقٌق التوافق بٌن قانون ضمانات وحوافز االستثمار والتعدٌالت
المتضمنة فى قانون الضرابب على الدخل الجدٌد الخاصة بإلؽاء اإلعفاءات وزارة االستثمار
الضرٌبٌة .كما ٌعالج المشروع عددا من متطلبات تطوٌر مناخ االستثمار فى مصر – ،وزارة المالية
وبخاصة تحقٌق التوافق بٌن تؤسٌس الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز
االستثمار ،وتلك الخاضعة لقانون الشركات من أجل توحٌد قواعد التؤسٌس بٌنها.

15

تم ربط ختامى استخدامات الموازنة بمبلػ  14943ملٌار جنٌه ،وربط ختامى إٌرادات
الموازنة بمبلػ  9848ملٌار جنٌه.

وزارة المالية

قدرت استخدامات الموازنة بمبلػ  21448ملٌار جنٌه ،وقدرت إٌرادات الموازنة
ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  13848ملٌار جنٌه.

وزارة المالية

تم منح العاملٌن بالدولة عالوة خاصة بنسبة ( )%20من األجر األساسى فى
 ،2005/6/30بحد أدنى  30جنٌها ودون حد أقصى.

وزارة المالية

- 13القانون رقم  93لسنة
 2005بتعدٌل قانون
البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد
14

16

18

القانون رقم  94لسنة 2005بتعدٌل قانون
المساهمة
شركات
التوصٌة
وشركات
باألسهم والشركات ذات
المحدودة
المسبولٌة
ضمانات
وقانون
وحوافز االستثمار
القانون رقم  26لسنة 2005بربط حساب
ختامى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2003/2002
القانون رقم  98لسنة 2005بربط الموازنة
العامة للدولة للسنة
المالٌة 2006/2005
القانون رقم  92لسنة 2005بمنح العاملٌن
بالدولة عالوة خاصة

ثانٌا :التشرٌعات الصادرة فى 2006
القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

 - 1القانون رقم  139لسنة بموجب هذا التعدٌل تم إنشاء حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى
 2006بتعدٌل قانون بحٌث تودع كافة إٌرادات الحكومة داخل هذا الحساب وٌتم الصرؾ منه.
المحاسبة الحكومٌة

وزارة المالية

 - 2القانون رقم  143لسنة استهدؾ التعدٌل إنهاء المنازعات القضابٌة القابمة بٌن المصلحة والممولٌن بشؤن
 2006بتعدٌل قانون ضرٌبة الدمؽة ،وتخفٌض سعر الضرٌبة ،والتٌسٌر فى إجراءات تحصٌل الضرٌبة.
ضرٌبة الدمؽة

وزارة المالية
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القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

 - 3القانون رقم  146لسنة استهدؾ التعدٌل إعفاء سابقى سٌارات الشحن العمومٌة وسٌارات نقل الركاب
 2006بتعدٌل قانون العمومٌة والحافالت المصرٌٌن واألجانب والعاملٌن على خطوط تعتاد عبور حدود وزارة المالية
رسم تنمٌة الموارد جمهورٌة مصر العربٌة من رسم المؽادرة المفروض على من ٌؽادرون الجمهورٌة،
المالٌة للدولة
وذلك عمال بمبدأ المعاملة بالمثل طبقا لالتفاقٌات الدولٌة.
أتاح التعدٌل التصرؾ فً عقار مملوك للدولة أو الترخٌص باالنتفاع به أو
 - 4القانون رقم  148لسنة باستؽالله ،عن طرٌق االتفاق المباشر إلى شخص بالذات تربطه عالقة على وجه أو وزارة المالية
 2006بتعدٌل قانون آخر بهذا العقار ،أو ٌكون العقار فً وضع أو حالة بالنسبة إلى هذا الشخص ال
المناقصات والمزاٌدات
ٌزاحمه فٌها شخص آخر ،أو ٌحقق هذا التصرؾ المصلحة العامة من منظور
اقتصادى أو اجتماعً.
استهدؾ التعدٌل إرساء مبدأ إتاحة الفرصة أمام المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو
المستحقٌن عنهم للجمع بٌن المعاشات المقررة فى تؤمٌن إصابات العمل وبٌن وزارة المالية
المعاش المنصوص علٌه فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد.
وكذلك تحقٌق مبدأ المساواة بٌن األرملة واألرمل من حٌث شروط استحقاق كل
 - 5القانون رقم  153لسنة
 2006بتعدٌل قانون منهما فى معاش اآلخر ،وكذا الجمع بٌن معاشه عن نفسه ومعاش الزوج اآلخر
بدون حدود ،وأٌضا حاالت القطع وعودة الحق فى المعاش.
التؤمٌن االجتماعى
باإلضافة إلى مادة انتقالٌة تعالج سداد الدٌون المتؤخرة للتؤمٌنات االجتماعٌة وفقا
لتسهٌالت تسمح بإعفاء المتؤخرٌن من قٌمة المبالػ المضافة إلى أصل الدٌن بنسب
متدرجة بحسب إسراعهم بالسداد.
 - 6القانون رقم  83لسنة هدؾ القانون تخفٌؾ األعباء وتسهٌل اإلجراءات لتعظٌم مساهمة القطاع العقارى فى
 2006بتعدٌل قانون االقتصاد القومى.
رسم التوثٌق والشهر
وقانون نظام السجل
العٌنى
 - 8القانون رقم  151لسنة استحدث القانون نظام وظٌفى متكامل ومتدرج للخفراء النظامٌٌن ٌعتمد على تعدٌل
 2006بتعدٌل قانون جدول مرتباتهم.
هٌبة الشرطة
 - 8القانون رقم  6لسنة تم ربط ختامى استخدامات الموازنة بمبلػ  16449ملٌار جنٌه ،وربط ختامى إٌرادات
 2006بربط حساب الموازنة بمبلػ  110ملٌار جنٌه.
ختامى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2004/2003
 - 9القانون رقم  88لسنة قدرت استخدامات الموازنة بمبلػ  28442ملٌار جنٌه ،وقدرت إٌرادات الموازنة
 2006بربط الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  18843ملٌار جنٌه.
العامة للدولة للسنة
المالٌة 2008/2006
- 10القانون رقم  85لسنة تم منح العاملٌن بالدولة عالوة خاصة بنسبة  %10من األجر األساسى فى
 2006بمنح العاملٌن  ،2006/6/30بحد أدنى  36جنٌها ودون حد أقصى.
بالدولة عالوة خاصة
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وزارة العدل–
وزارة المالية

وزارة الداخلية–
وزارة المالية
وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

فلسفته وأهم أحكامه

القانىن
- 11القانون رقم  84لسنة
 2006بشؤن فتح
اعتماد إضافى بالموازنة
العام للدولة للسنة
المالٌة 2006/2005
المتطلبات
لمواجهة
اإلضافٌة لدعم المنتجات
البترولٌة والؽاز الطبٌعى

جهة اإلعداد

تضمن القانون طلب اعتماد إضافً فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة
 ،2006/2005لدعم المنتجات البترولٌة والؽاز الطبٌعى  1949ملٌار جنٌه ،كما وزارة المالية
تضمن  1449ملٌار جنٌه زٌادة مقدرة فى متحصالت الموازنة العامة للدولة من
الهٌبة المصرٌة العامة للبترول ،وأن ٌتم تؽطٌة الفرق وقدره  540ملٌار جنٌه من
خالل االقتراض وإصدار األوراق المالٌة بخالؾ األسهم من الجهاز المصرفً.

ثالثا :التشرٌعات الصادرة فى 2008
فلسفته وأهم أحكامه

القانىن

جهة اإلعداد

 - 1القانون رقم  1لسنة استهدؾ التعدٌل تفعٌل إجراءات تحصٌل الضرابب وذلك لمنح مصلحة الضرابب
 2008بتعدٌل قانون سلطة إتباع األحكام المنصوص علٌها فى القانون رقم  308لسنة  1955فى شؤن وزارة المالية
الضرٌبة على الدخل
الحجز اإلداري بؽض النظر عن النظام القانونً المنشؤة وفقا له الشركات والمنشآت.
تضمن القرار تعدٌل  1114بنداً ،وكانت أهم القطاعات التى شملها التعدٌل ما ٌلى:
 تخفٌض فبات التعرٌفة المستحقة على السلع األساسٌة التى تهم المواطن وزارة المالية –
وزارة التجارة
المصرى بالدرجة األولى إلى الحد األدنى.
والصناعة
 تخفٌض فبات التعرٌفة على األصناؾ الطبٌة
 - 2القرار الجمهورى رقم
 39لسنة 2008
التعرٌفة
بإصدار
الجمركٌة

 - 3القانون رقم  154لسنة
 2008بتعدٌل قانون
الوقاٌة من أضرار
التدخٌن

 تخفٌض فبة الرسوم الجمركٌة من  %2إلى صفر %بالنسبة لألسمدة
النٌتروجٌنٌة ،والفوسفاتٌة الالزمة لإلنتاج الزراعى.
 تخفٌض الرسوم المقررة على المحضرات الؽذابٌة الالزمة للتؽذٌة الحٌوانٌة.
 تخفٌض كافة المستلزمات الالزمة للصناعات الؽذابٌة إلى أدنى فبة ممكنة ،وكذا
تخفٌض الفبات المقررة على األقمشة والخٌوط بما ٌساعد على النهوض
بصناعة المنسوجات.
 إعفاء بعض مستلزمات صناعة تكنولوجٌا المعلومات ،والزٌوت العطرٌة
وخامات البالستٌك ،وخام الفضة تشجٌعا لتوطٌن صناعة المشؽوالت الفضٌة فى
مصر.
 تخفٌض بعض المستلزمات الحدٌدٌة الالزمة لصناعة الصبابات ،ونافثات
العطور ،وصناعة السٌنما.
أجاز القانون للحكومة اتخاذ السٌاسات السعرٌة والضرٌبٌة لزٌادة سعر وحدة التبػ ،اقتراح بمشروع
على أن تخصص حصٌلة هذه الزٌادة لدعم الخدمات الصحٌة وذلك باالتفاق بٌن قانون – موافقة
وزارة المالٌة
وزٌرى الصحة والمالٌة.

 - 4القانون رقم  14لسنة قضى القانون بتولى شٌخ األزهر النظر على األموال الموقوفة على األزهر الشرٌؾ،
 2008بتخوٌل شٌخ وأن ٌكون له جمٌع الصالحٌات واالختصاصات المقررة فى هذا الشؤن لوزٌر األوقاؾ وزارة األوقاف
األزهر النظر على األوقاؾ
– وزارة المالية
ولهٌبة األوقاؾ المصرٌة طبقا لقانون إنشاء هٌبة األوقاؾ المصرٌة.
الخٌرٌة الموقوفة
األزهر الشرٌؾ

على
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القانىن
 - 5القانون رقم  82لسنة
 2008بإصدار قانون
التؤمٌن اإلجبارى عن
المدنٌة
المسبولٌة
الناشبة عن حوادث
مركبات النقل السرٌع
داخل جمهورٌة مصر
العربٌة

فلسفته وأهم أحكامه

هدؾ القانون إلى إلزام شركة التؤمٌن بدفع مبلػ التعوٌض إلى المضرور أو ورثته
بؽض النظر عن توافر ركن الخطؤ فى جانب مرتكب الحادث ،واالكتفاء بتحقق الخطر وزارة االستثمار
المإمن منه والمتمثل فى الضرر الذى ٌلحق المستفٌدٌن من هذا التؤمٌن .كما ٌهدؾ – وزارة المالية
أٌضا إلى القضاء على ظاهرة تسرب التعوٌضات إلى ؼٌر المتضررٌن من خالل مافٌا
التعوٌضات ،باإلضافة إلى أنه ٌكفل إنشاء صندوق خاص بالتعوٌض عن الحوادث
المجهلة لٌقوم بدوره االجتماعى على الوجه األكمل .كما ٌعالج الخلل بٌن قٌمة
التعوٌض واألقساط التؤمٌنٌة.

تضمن القانون كادر المعلمٌن ،كما ٌتضمن إنشاء جدول لوظابؾ المعلمٌن ٌشمل
 - 6القانون رقم  155لسنة ستة مستوٌات وظٌفٌة.
 2008بتعدٌل قانون
التعلٌم
 - 8القانون رقم  21لسنة تم ربط ختامى استخدامات الموازنة بمبلػ  18948ملٌار جنٌه ،وربط ختامى إٌرادات
 2008بربط حساب الموازنة بمبلػ  12043ملٌار جنٌه.
ختامى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2005/2004
 - 8القانون رقم  102لسنة قدرت استخدامات الموازنة بمبلػ  26946ملٌار جنٌه ،وقدرت إٌرادات الموازنة
 2008بربط الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  19948ملٌار جنٌه.
العامة للدولة للسنة
المالٌة 2008/2008
 - 9القانون رقم  88لسنة تم منح العاملٌن بالدولة عالوة خاصة بنسبة ( )%15من األجر األساسى فى
 2008بمنح العاملٌن  ،2008/6/30بدون حد أدنى أو أقصى.
بالدولة عالوة خاصة
- 10القانون رقم  20لسنة
 2008بفتح اعتماد
بموازنة
إضافى
 2008/2006لمواجهة
المتطلبات اإلضافٌة فى
مجال مشروعات مٌاه
والصرؾ
الشرب
الصحى

جهة اإلعداد

وزارة التربية
والتعليم – وزارة
المالية
وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

نص القانون على زٌادة االقتراض بمبلػ  2ملٌار جنٌه توجه لتموٌل مشروعات مٌاه
الشرب والصرؾ الصحى .وبالرؼم من هذا العجز اإلضافى بالموازنة ،فإن نتابج وزارة المالية
التنفٌذ الفعلى أشارت إلى زٌادة متوقعة باإلٌرادات نتٌجة بٌع الرخصة الثالثة
للمحمول بمبلػ  1548ملٌار جنٌه مقارنة بنحو  448ملٌار جنٌه فى الربط األصلى
للموازنة.

رابعا :التشرٌعات الصادرة فى 2008
القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

بموجب القانون تم تعدٌل المدد المنصوص علٌها والتى تحٌل خاللها وزارة المالٌة
 - 1القانون رقم  109لسنة مشروعات قوانٌن الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانٌن الربط الخاصة وزارة المالية
 2008بتعدٌل قانون
بالحساب الختامى للموازنات العامة ،استصحابا ً لذات األساس الذى اتبع فى المادة
الموازنة العامة للدولة
( )115وتعدٌل الفقرة األولى من المادة ( )118من الدستور.
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القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

استهدؾ التعدٌل حسم الخالؾ فى تفسٌر أحد نصوص القانون الخاص بفرض
 - 2القانون رقم  115لسنة ضرٌبة دمؽة نسبٌة على أرصدة التسهٌالت االبتمانٌة والقروض والسلؾ وأٌة وزارة المالية
 2008بتعدٌل قانون صورة من صور التموٌل التى تقدمها البنوك بواقع اثنٌن فى األلؾ سنوٌا ً .كما تم
ضرٌبة الدمؽة
تضمٌن التعدٌل حكما ً خاصا ً ٌعهد لالبحة التنفٌذٌة للقانون بتحدٌد مواعٌد أداء تلك
الضرٌبة.
 - 3القانون رقم  196لسنة استهدؾ القانون تخفٌض سعر الضرٌبة على العقارات المبنٌة وترشٌد اإلعفاء من
 2008بإصدار قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة .وكذلك تحدٌث وعاء الضرٌبة (القٌمة اإلٌجارٌة) وزارة المالية
الضرٌبة على العقارات خالل مدة مناسبة لتواكب حركة األسعار والتطور االقتصادى باإلضافة إلى تؽلٌظ
المبنٌة
عقوبة التهرب من الضرٌبة ومخالفة القانون للحفاظ على موارد الدولة.

 - 4القرار الجمهورى رقم
 103لسنة 2008
التعرٌفة
بتعدٌل
الجمركٌة

 - 5القانون رقم  119لسنة
 2008بإصدار قانون
البناء

 - 6القانون رقم  191لسنة
 2008بتعدٌل قانون
المناقصات والمزاٌدات

 - 8القانون رقم  198لسنة
 2008بتعدٌل قانون
التعلٌم وقانون إعادة
تنظٌم األزهر والهٌبات
التى ٌشملها

شملت التعدٌالت التى تضمنها القرار عددا من المحاور جاءت كالتالى:
وزارة المالية –
 إعفاء عدد من السلع الؽذابٌة األساسٌة ،مع تخفٌض فبات التعرٌفة الجمركٌة
المفروضة على البعض اآلخر منها ،وتشمل :الزبد ،والزٌوت النباتٌة بكافة وزارة التجارة
أنواعها الالزمة لالستهالك المحلى ،واألرز ،والجبن ،ومحضرات األلبان للرضع .والصناعة
 إعفاء مواد البناء ،أخذا فى االعتبار أهمٌة تحقٌق التوازن بٌن الضرٌبة
المفروضة على السلع تامة الصنع وبٌن السلع الوسٌطة التى تدخل كلٌا ً أو
جزبٌا ً فى إنتاجها ،وتشمل :إعفاء األسمنت بكافة أنواعه ،وإعفاء حدٌد التسلٌح
سواء كان فى صورة عٌدان أو قضبان من الحدٌد أو الصلب ،وتخفٌض فبات
التعرٌفة المفروضة على المستلزمات الداخلة فى صناعة الحدٌد والصلب وكذا
الداخلة فى عدد من الصناعات المعدنٌة األخرى ،ومنها :الفحم ،ومكورات
الحدٌد ،واالنتراسٌت ،والمواد الخام من فضالت وخردة.
 معالجة التشوهات فى التعرٌفة الجمركٌة ،والحد من التشتت فى هٌكل التعرٌفة
لبعض البنود الجمركٌة ،من خالل إلؽاء بعض األكواد الفرعٌة لألؼراض المحلٌة
مع اإلبقاء على الضرورى منها فقط؛ بما ٌتوافق مع جداول التعرٌفة الجمركٌة
العالمٌة.
تضمن القانون إنشاء صندوق ٌتولى االقتراض بدون فوابد ألعمال الصٌانة والترمٌم
للمبانى السكنٌة وتوفٌر مساكن بدٌلة للمساكن اآلٌلة للسقوط ،وٌكون من بٌن اقتراح بمشروع
موارده ما ٌخصص له من الموازنة العامة للدولة بما ال ٌقل عن خمسة فى األلؾ من قانون – موافقة
وزارة المالية
الموازنة االستثمارٌة للدولة ،والهبات والتبرعات وعوابد استثمار أمواله.
"تم ضم االقتراح إلى مشروع قانون تقدمت به الحكومة"
ألزم القانون الجهة المتعاقدة لمدة ستة أشهر فؤكثر ،بؤن تعدل قٌمة العقد فى نهاٌة
كل ثالثة أشهر تعاقدٌة وفقا للزٌادة أو النقص فى تكالٌؾ بنود العقد .وأن ٌكون
التعاقد بطرٌق المناقصة المحلٌة المباشرة فٌما ال تزٌد قٌمته عن أربعمابة ألؾ
جنٌه ،على أن ٌقع نشاط الموردٌن والمقاولٌن المحلٌٌن فى نطاق المحافظة التى ٌتم
تنفٌذ العقد بها.
ضمن القانون سرٌان كادر المعلمٌن على جمٌع المعلمٌن الذٌن ٌقومون بالتدرٌس أو
التوجٌه أو التفتٌش الفنى ،وعلى األخصابٌٌن االجتماعٌٌن والنفسٌٌن وأخصابى
التكنولوجٌا والصحافة واإلعالم وأمناء المكتبات ،وعلى كل من ٌشؽل هذه الوظابؾ
وتم الحاقة للعمل فى وظابؾ اإلدارة بالمدارس واإلدارات والمدٌرٌات التعلٌمٌة
ودٌون وزارة التربٌة والتعلٌم .باإلضافة إلى تعدٌل مماثل ٌضمن للعاملٌن بالتعلٌم
باألزهر الشرٌؾ ذات الحكم.
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اقتراح بمشروع
قانون – موافقة
وزارة المالية

اقتراح بمشروع
قانون – موافقة
وزارة المالية

القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

 - 8القانون رقم  5لسنة تم ربط ختامى استخدامات الموازنة بمبلػ  23643ملٌار جنٌه ،وربط ختامى إٌرادات
 2008بربط حساب الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  16145ملٌار جنٌه.
ختامى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2006/2005
 - 9القانون رقم  56لسنة تم ربط ختامى استخدامات الموازنة بمبلػ  251ملٌار جنٌه ،وربط ختامى إٌرادات
 2008بربط حساب الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  18848ملٌار جنٌه.
ختامى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2008/2006
- 10القانون رقم  128لسنة قدرت استخدامات الموازنة بمبلػ  38943ملٌار جنٌه ،وقدرت إٌرادات الموازنة
 2008بربط الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  28941ملٌار جنٌه.
العامة للدولة للسنة
المالٌة 2009/2008

جهة اإلعداد
وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

- 11القانون رقم  108لسنة تضمن القانون إنفاق إضافى ٌقدر بنحو  4488ملٌار جنٌه للسلع التموٌنٌة لمواجهة
 2008بفتح اعتماد ارتفاع األسعار العالمٌة للسلع األساسٌة ،وتم توفٌر التموٌل من خالل إصدار األوراق وزارة المالية
إضافى بالموازنة العامة المالٌة من األذون والسندات.
للدولة 2008/2008
المتطلبات
لمواجهة
اإلضافٌة للهٌبة العامة
للسلع التموٌنٌة
- 12القانون رقم  111لسنة تضمن القانون إنفاق إضافى ٌقدر بنحو  850ملٌون جنٌه وذلك لضم  15ملٌون
 2008بفتح اعتماد مواطن إلى البطاقات التموٌنٌة وتحوٌل دعم البطاقات الجزبى إلى دعم بطاقات كلى  ،وزارة المالية
إضافى بالموازنة العامة وتم توفٌر التموٌل من خالل إصدار األوراق المالٌة من األذون والسندات.
للدولة للسنة المالٌة
 2008/2008لمواجهة
متطلبات ضم  15ملٌون
مواطن إلى البطاقات
التموٌنٌة وتحوٌل دعم
البطاقات الجزبى إلى
دعم بطاقات كلى.
- 13القانون رقم  114لسنة
 2008بفتح اعتمادٌٌن
بالموازنة
إضافٌٌن
للدولة
العامة
 2008/2008وتقرٌر
عالوة خاصة للعاملٌن
وزٌادة
بالدولة،
المعاشات والمعاشات
العسكرٌة ،وتعدٌل بعض
أحكام قوانٌن المعاشات
العسكرٌة.

تم فتح االعتماد اإلضافى بمبلػ  2445ملٌار جنٌه لمواجهة منح العاملٌن بالدولة
عالوة خاصة بنسبة ( )%30من األجر األساسى فى  ،2008/4/30بدون حد أدنى
أو أقصى ،.وزٌادة الحد األدنى لحوافز العاملٌن بالمحلٌات من  %25إلى ،%85
وزٌادة المعاشات بواقع  %20بحد أقصى  100جنٌه شهرٌا ،وزٌادة الحصص
المقررة للبطاقات التموٌنٌة من السلع اإلضافٌة بنسبة  %100وإضافة الموالٌد
وتحوٌل الدعم الجزبى إلى دعم كلى.
وقد تم توفٌر التموٌل من عدة مصادر أهمها إنهاء تراخٌص مشروعات االستثمار
بنظام المناطق الحرة فى مجال الصناعات الثقٌلة كثٌفة االستخدام للطاقة ،وزٌادة
أسعار بٌع المواد البترولٌة والؽاز الطبٌعى  ،وزٌادة رسم تنمٌة موارد على رخص
تسٌٌر السٌارات ، ،وفرض ضرابب على العابد من أذون الخزانة ،فضال عن إصدار
األوراق المالٌة من األذون والسندات.
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وزارة المالية-
مجلس الشعب
(لجنة الخطة
والموازنة)

خامسا :التشرٌعات الصادرة فى 2009
القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

سعى التعدٌل إلى تجاوز الصعوبات العملٌة التى أفرزتها المفاوضات مع المستثمرٌن
الجادٌن للمشاركة فى مشروعات البنٌة األساسٌة ،من خالل خفض قٌمة التؤمٌن وزارة المالية
 - 1القانون رقم  14لسنة النهابى إلى ما ٌساوى ( - )%2بدال من ( - )%5من قٌمة األعمال المنفذة سنوٌا
 2009بتعدٌل قانون
بالنسبة لمشروعات البنٌة األساسٌة طوٌلة األجل .كما ٌزٌد مدة المهلة المحددة
المناقصات والمزاٌدات
قانونا ألداء التؤمٌن النهابى إلى ستٌن ٌوما مع جواز مدها بما ال ٌجاوز ثالثٌن ٌوما
أخرى بعد موافقة السلطة المختصة .وٌتم رد التؤمٌن النهابً بعد تمام تنفٌذ األعمال.
حقق التعدٌل التوازن المالى للصنادٌق خاصة بعد حكم المحكمة الدستورٌة الذى
قضى بصرؾ معاش األجر المتؽٌر دون تخفٌض أو التقٌٌد بسن من خرجوا على وزارة المالية
المعاش المبكر ،والذى كان قبل ذلك ٌخصم  %5من هذا األجر عن كل سنة من
 - 2القانون رقم  130لسنة السنوات المتبقٌة من تارٌخ استحقاق صرؾ المعاش حتى بلوغ سن الستٌن ،وعلى
 2009بتعدٌل قانون
أن ٌسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعٌن جز ًء من األجر عن كل سنة
التؤمٌن االجتماعى
من سنوات مدة االشتراك فى التؤمٌن ،كما نص التعدٌل على أن ٌسوى المعاش
بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المإمن علٌه المحدد بالجدول رقم ()9
المرفق بالقانون.
بؽرض إعفاء االتحاد الدولى لكرة القدم ( )FIFAوالوكاالت التابعة له والوفود
 - 3القانون رقم  148لسنة والفرق والشركات الراعٌة والمعلنة من أٌة ضرابب أو رسوم بكافة أنواعها وذلك وزارة المالية
 2009بتقرٌر بعض
فٌما ٌتعلق باألنشطة المرتبطة بالتنظٌم والمشاركة فى بطولة كؤس العالم لكرة القدم
اإلعفاءات الضرٌبٌة
للشباب تحت  20سنة عام  2009والتى نظمتها مصر فى ذلك العام.
أدخل القرار العدٌد من التعدٌالت على التعرٌفة الجمركٌة أهمها:
وزارة المالية –
 إعفاء العدٌد من اآلالت والمعدات واألجهزة الالزمة لبعض الصناعات ومنها وزارة التجارة
(األخشاب -الهندسٌة– الطباعة– الكٌماوٌة–النسجٌة) ،وكذا إعفاء بعض
والصناعة
الخامات والكٌماوٌات ومدخالت اإلنتاج التً لٌس لها مثٌل من اإلنتاج المحلى
والتى تدخل فى كثٌر من الصناعات.

 - 4القرار الجمهورى رقم
 51لسنة  2009بتعدٌل
التعرٌفة الجمركٌة

 تخفٌض فبات الضرٌبة الجمركٌة المقررة على بعض الواردات الهامة والتً
تتعلق بالسٌاسات العامة للدولة ،وأهمها خفض فبات التعرٌفة على األصناؾ
الموفرة للطاقة للمساهمة فً خفض معدالت استهالك الطاقة ،كما تم خفضها
على األصناؾ صدٌقة البٌبة مثل مواد الدهانات.
 خفض الفبات المقررة على المواد والمهمات الالزمة لصناعة السٌنما باعتبارها
صناعة هامة ومإثرة وٌجب تدعٌمها على كافة المستوٌات.
 وضع وصؾ وبند أكثر تخصٌصا ً لمركبة التوك توك وخاصة بعد إصدار قانون
المرور الجدٌد الذى اعتبرها من قبٌل الدراجات النارٌة ،وذلك فً إطار تحقٌق
البعد االجتماعً وتقدٌم تٌسٌرات لجموع المواطنٌن بما ٌخفؾ عنهم المعاناة فً
كثٌر من الطرق.
 تحقٌق التوازن المطلوب بٌن الضرٌبة المفروضة على السلع التامة الصنع
وبٌن السلع الوسٌطة والمواد الخام واألولٌة التى تدخل فى إنتاجها.
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القانىن

 - 5القانون رقم  134لسنة
 2009بتعدٌل قانون
ضباط الشرؾ وضباط
الصؾ والجنود بالقوات
المسلحة

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

ٌقضى التعدٌل بزٌادة المكافؤة الشهرٌة المستحقة لمن ٌحمل نوط الجمهورٌة
العسكرى من ضباط الشرؾ وضباط الصؾ والجنود بالقوات المسلحة من  450اقتراح بمشروع
جنٌها إلى  850إذا كان النوط من الطبقة األولى ،وزٌادتها من  250جنٌها إلى قانون – موافقة
 450جنٌها إذا كان من الطبقة الثانٌة ،وٌحتفظ حامل النوط بهذه المكافؤة إذا انتهت وزارة المالية
خدمته العسكرٌة ،وتإدى بالكامل عالوة على راتبه أو أجره من وظٌفته العامة أو
معاشه أو معاش ورثته.
"تم ضم االقتراح إلى مشروع قانون تقدمت به الحكومة"

 - 6القانون رقم  5لسنة نص القانون على مد العمل بنظام المناطق الحرة لمدٌنة بورسعٌد لمدة ثالث سنوات
 2009بتعدٌل قانون تنتهى فى  ،2012/1/22وتخفٌض الحصص االستٌرادٌة المقررة للمدٌنة بنسب وزارة االستثمار–
وزارة المالية
إلؽاء العمل بقانون متدرجة خالل الثالث سنوات.
تحوٌل مدٌنة بورسعٌد
إلى منطقة حرة
 - 8القانون رقم  10لسنة
 2009بإصدار قانون
بتنظٌم الرقابة على
واألدوات
األسواق
المالٌة ؼٌر المصرفٌة

بموجب القانون تم إنشاء هٌبة للرقابة المالٌة ؼٌر المصرفٌة فى مصر محل كل من
الهٌبة العامة لسوق المال ،والهٌبة العامة لشبون التموٌل العقارى ،والهٌبة المصرٌة وزارة االستثمار–
العامة للتؤمٌن ،والهٌبة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بالنسبة إلشرافها على وزارة المالية
نشاطى التؤجٌر التموٌلى والتخصٌم.

 - 8القانون رقم  125لسنة اقر التعدٌل زٌادة رأسمال البنك المركزى المدفوع من ملٌار جنٌه إلى أربعة ملٌارات
 2009بتعدٌل قانون جنٌه.
البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد

مجلس الوزراء–
وزارة المالية

تضمن القانون أن ٌحدد النظام األساسى لشركة الحفظ المركزى لألوراق المالٌة
 - 9القانون رقم  128لسنة نسبة ما تمتلكه بورصات األوراق المالٌة بشرط أال تقل عن  %5من رأس مال وزارة االستثمار
 2009بتعدٌل قانون
الشركة ،وٌتم نقل ملكٌة األسهم بٌن أعضاء اإلٌداع المركزى والبورصات بقرار من
اإلٌداع والقٌد المركزى
الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة للشركة.
- 10القانون رقم  15لسنة تم ربط ختامى استخدامات الموازنة بمبلػ  29348ملٌار جنٌه ،وربط ختامى إٌرادات
 2009بربط حساب الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  22348ملٌار جنٌه.
ختامى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2008/2008
- 11القانون رقم  83لسنة قدرت استخدامات الموازنة بمبلػ  35446ملٌار جنٌه ،وقدرت إٌرادات الموازنة
 2009بربط الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  22848ملٌار جنٌه.
العامة للدولة للسنة
المالٌة 2010/2009
- 12القانون رقم  128لسنة تم منح العاملٌن بالدولة عالوة خاصة بنسبة ( )%10من األجر األساسى فى
 2009بمنح العاملٌن  ،2009/6/30بدون حد أدنى أو أقصى.
بالدولة عالوة خاصة

122

وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

القانىن
- 13القانون رقم  11لسنة
 2009بفتح اعتماد
إضافى بالموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2009/2008

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

نص القانون على فتح اعتماد إضافى بمبلػ  1345ملٌار جنٌه لمواجهة متطلبات
االستثمارات اإلضافٌة فى بعض أجهزة الموازنة العامة للدولة ومتطلبات تموٌل وزارة المالية
االستثمارات اإلضافٌة فى بعض الهٌبات االقتصادٌة (سكك حدٌد مصر – مٌناء
بورسعٌد – موانا البحر األحمر) ،على أن ٌتم تؽطٌته عن طرٌق إصدار األوراق
المالٌة ومن األذون والسندات.

سادسا :التشرٌعات الصادرة فى 2010
القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

جهة اإلعداد

 - 1القانون رقم  68لسنة كفل القانون تنظٌم تشرٌعى متكامل لمشاركة القطاع الخاصٌ ،ضمن اختٌار المستثمر
 2010بإصدار قانون تنظٌم وفقا لمبادئ العالنٌة والشفافٌة وحرٌة المنافسة وتكافإ الفرص ،وٌحدد نطاق وزارة المالية
مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة بما ٌسمح بضمان توافر أسباب إنجاحها.
مشروعات البنٌة األساسٌة
والخدمات والمرافق العامة
وضع القانون نظاما جدٌدا للتؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتٌ ،ؤتى فى إطار ضمان
تحقٌق أهداؾ الدولة بشؤن مد مظلة التؤمٌن االجتماعى إلى كافة المواطنٌن فى نظام وزارة المالية
 - 2القانون رقم  135لسنة
 2010بإصدار قانون واحد متكامل ،وحرصا على تجنٌب األجٌال القادمة المشاكل التى ٌواجهها النظام
التؤمٌنات والمعاشات
الحالى والمتمثلة فى تعدد القوانٌن الخاصة بالتؤمٌنات االجتماعٌة واختالؾ المزاٌا
واالشتراكات بكل قانون مما ٌزٌد من درجة تعقٌد النظام الحالى
 - 3القانون رقم  1لسنة أجاز التعدٌل لوزٌر المالٌة مد فترة تقدٌم إقرارات الضرٌبة العقارٌة لمدة ال تجاوز
 2010بتعدٌل قانون ثالثة شهور.
الضرٌبة على العقارات
المبنٌة

اقتراح بمشروع
قانون – موافقة
وزارة المالية

تضمن االقتراح بمشروع قانون تقدٌم مرتبة امتٌاز حقوق العمال أو المستحقٌن عنه
 - 4القانون رقم  125لسنة فى أموال المدٌن قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا بما فى ذلك المصروفات القضابٌة اقتراح بمشروع
قانون – موافقة
 2010بشؤن مرتبة امتٌاز والمبالػ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترمٌم.
حقوق العمال
وزارة المالية
 - 5القانون رقم  133لسنة ٌستهدؾ القانون إعادة نشاط تكرٌر البترول للعمل وفقا لنظام المناطق الحرة ،دون
 2010بتعدٌل قانون إعفاءها من الضرابب.
وحوافز
ضمانات
االستثمار
 - 6القانون رقم  8لسنة تم ربط ختامى استخدامات الموازنة بمبلػ  38444ملٌار جنٌه ،وربط ختامى إٌرادات
 2010بربط حساب الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  28448ملٌار جنٌه.
ختامى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2009/2008
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وزارة االستثمار–
وزارة المالية

وزارة المالية

القانىن

فلسفته وأهم أحكامه

 - 8القانون رقم  83لسنة قدرت استخدامات الموازنة بمبلػ  48946ملٌار جنٌه ،وقدرت إٌرادات الموازنة
 2010بربط الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض ومبٌعات األصول بمبلػ  29845ملٌار جنٌه.
العامة للدولة للسنة
المالٌة 2011/2010
 - 8القانون رقم  80لسنة تم منح العاملٌن بالدولة عالوة خاصة بنسبة ( )%10من األجر األساسى فى
 2010بمنح العاملٌن  ،2010/6/30بدون حد أدنى أو أقصى.
بالدولة عالوة خاصة
 - 9القانون رقم  2لسنة
 2010بفتح اعتماد
إضافى بالموازنة العامة
للدولة للسنة المالٌة
2010/2009

جهة اإلعداد
وزارة المالية

وزارة المالية

جاء القانون ضمن خطة الدولة للحفز المالى للتوقى من األزمة المالٌة العالمٌة،
بمبلػ  10ملٌارات جنٌه لمواجهة المتطلبات اإلضافٌة لمشروعات مٌاه الشرب وزارة المالية
والصرؾ الصحى والطرق وقرى الظهٌر الصحراوى وإسكان النوبة ،وذلك عن
طرٌق حصٌلة بٌع األراضى بهٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

- 10القانون رقم  128لسنة تضمن القانون فتح اعتماد إضافى لدعم المنتجات البترولٌة والؽاز الطبٌعى بمبلػ
 2010بفتح اعتماد  3248ملٌار جنٌه وذلك عن طرٌق الزٌادة المقدرة فى متحصالت موازنة الهٌبة وزارة المالية
إضافى بالموازنة العامة المصرٌة العامة للبترول.
للدولة للسنة المالٌة
 2010/2009لمواجهة
المتطلبات اإلضافٌة لدعم
المنتجات البترولٌة والؽاز
الطبٌعى
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