وزير املالية:
 ٢,٢تريليون جنيه موازنة مصر فى العام املالى الجديد
آث ــرن ــا اإلب ــقاء ع ــلى مش ــروع امل ــوازن ــة دون ت ــغيير ح ــتى ال ن ــخال ــف امل ــواع ــيد واالس ــتحقاق ــات
الدستورية
إعادة تقدير املوقف بعد »الربع األول« إلجراء التعديالت الالزمة بالتنسيق مع »النواب«
استيفاء االستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى
 ٢٥٨,٥مـــليار جـــنيه لـــلصحة وزيـــادة االســـتثمارات املـــوجـــهة لهـــذا الـــقطاع الـــحيوى
 ٧مــليارات جنيه
 ١٦,٣مـ ــليار جـ ــنيه لـ ــدعـ ــم املـ ــبادرات الـ ــصحية و ١١مـ ــليار جـ ــنيه لـ ــألدويـ ــة و ٧مـ ــليارات
لـلعالج عـلى نفقة الدولة
تــــ ـ ــكليف  ٢٥ألــــ ـ ــف طــــ ـ ــبيب بمســــ ـ ــتشفيات الــــ ـ ــصحة وتــــ ـ ــمويــــ ـ ــل تــــ ـ ــعيني ٨٢٠٠
طــــبيب بــــاملســــتشفيات الجامعية والتعليمية
 ٢٤١,٦مــ ــليار جــ ــنيه لــ ــلتعليم قــ ــبل الــ ــجامــ ــعى و ١٢٢مــ ــليار جــ ــنيه لــ ــلتعليم الــ ــعالــ ــى
و ٦٠,٤مــليار جنيه للبحث العلمى
 ٣٤مليار جنيه زيادة فى األجور لتحسني األوضاع املالية للعاملني بالدولة
رفع حد اإلعفاء الضريبى بنسبة  ٪٦٠واستحداث شريحة اجتماعية ٪٢,٥
 ١,٥مـليار لـحافـز تـطويـر الـتعليم قـبل الـجامـعى و ١,٥مـليار جـنيه لـحافـز الـجودة بـالـجامـعات
 ٢,٣مــــ ــليار جــــ ــنيه لــــ ــزيــــ ــادة بــــ ــدل املــــ ــهن الــــ ــطبية  ٪٧٥و ٣٥٠مــــ ــليون جــــ ــنيه
لــــرفــــع مــــكافــــأة أطــــباء االمتياز
 ١٧٠مــــليار جــــنيه لســــداد قســــط فــــض الــــتشابــــكات وأثــــر ضــــم الخــــمس عــــالوات..
لــلهيئة الــقومــية للتأمينات واملعاشات
١٩مليارا لصرف معاشات الضمان االجتماعى و»تكافل وكرامة«
ً
 ٨٤,٥مليار جنيه لدعم السلع التموينية و ٢٨,٢مليار جنيه لدعم املواد البترولية
 ٥,٧مــ ــليار جــ ــنيه لــ ــدعــ ــم  ١٢٠ألــ ــف وحــ ــدة إســ ــكان اجــ ــتماعــ ــى و ٣,٥مــ ــليار جــ ــنيه
لــتوصــيل الــغاز الطبيعى لـ  ١,٣مليون أسرة
زيــــــ ـ ــادة االســــــ ـ ــتثمارات الــــــ ـ ــحكومــــــ ـ ــية إلــــــ ـ ــى  ٢٨٠,٧مــــــ ـ ــليار جــــــ ـ ــنيه ودعــــــ ـ ــم
تـــــنشيط الـــــصادرات إلـــــى  ٧مليارات جنيه

نستهدف ضمان سرعة إعادة دورة عجلة االقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة
————
أكـ ــد الـ ــدكـ ــتور محـ ــمد مـ ــعيط وزيـ ــر املـ ــالـ ــية ،أن مـ ــوازنـ ــة الـ ــعام املـ ــالـ ــي الجـ ــديـ ــد /٢٠٢٠
 ،٢٠٢١الـ ــتى أقـــ ــرهـــ ــا مجـــ ــلس الـــ ــنواب ،تـــ ــبلغ  ٢,٢تـــ ــريـــ ــليون جـــ ــنيه مـــ ــنها ١,٧
ت ــري ــليون جـــ ــنيه لـــ ــلمصروفـــ ــات بـــ ــزيـــ ــادة  ١٣٨,٦مــــ ــليار جــــ ــنيه عــــ ــن مــــ ــوازنــــ ــة
الـــــعام املـــــالـــــى  ،٢٠٢٠ /٢٠١٩الفـــــتًا إلـــــى أنـــــه تـــــم اســـــتيفاء االســـتحقاقـــات
الــ ـ ــدســ ـ ــتوريــ ـ ــة لــ ـ ــإلنــ ـ ــفاق عــ ـ ــلى الــ ـ ــصحة والــ ـ ــتعليم والــ ـ ــبحث الــ ـ ــعلمى حــ ـ ــيث بــ ـ ــلغ
إجــ ـ ــمالــ ـ ــى االعــ ـ ــتمادات املــ ـ ــالــ ـ ــية املــ ـ ــقررة لهــ ـ ــذه الــ ـ ــقطاعــ ـ ــات بــ ـ ــما فــ ـ ــيها الــ ـ ــجهات
املــ ــوازنــ ــية والــ ــهيئات االقــ ــتصاديــ ــة وبــــ ــعض شــــ ــركــــ ــات الــــ ــقطاع الــــ ــعام وقــــ ــطاع
األعــــــمال الــــــعام  ٦٨٢,٥مــــــليار جــــــنيه مــــــقارنــــــة بـ  ٥٤٥مــليار جــنيه بــموازنــة الــعام
املالى ٢٠٢٠ /٢٠١٩
أوضـــــح أنـــــه تـــــم إعـــــداد مشـــــروع مـــــوازنـــــة الـــــعام املـــــالـــــى  ٢٠٢١ /٢٠٢٠خـــــالل
الـــ ــفترة مـــ ــن نـــ ــوفـــ ــمبر  ٢٠١٩إلـــ ــى يـــ ــنايـــ ــر  ٢٠٢٠بـــ ــالـــ ــتشاور مـــ ــع  ٦٥٠جـــ ــهة
مــــ ــوازنــــ ــية بــــ ــمراعــــ ــاة االلــــ ــتزام االســــ ــتحقاقــــ ــات الـــــ ــدســـــ ــتوريـــــ ــة لـــــ ــقطاعـــــ ــات
الــــ ــصحة والــــ ــتعليم والــــ ــبحث الــــ ــعلمى ،عــــ ــلى ضــــ ــوء تــــ ــقديــــ ــرات املــــ ــؤســــ ــسات
الــــ ــدولــــ ــية لــــ ــالقــــ ــتصاد الــــ ــعاملــــ ــى فــــ ــى يــــ ــنايــــ ــر  ،٢٠٢٠ومــــ ــن بــــ ــينها :أســــ ــعار
الــــبترول والــــقمح ،وحــــركــــة الـــتجارة الـــدولـــية ،ومـــعدل التضخـــم الـــعاملـــى ،وغـــيرهـــا
ـشيرا إلــ ــى أن
مــ ــن الــ ــعوامــ ــل واملــ ــعامــ ــالت الــ ــتى تــ ــؤثــ ــر عــ ــلى هــ ــذه الــ ــتقديــ ــرات ،مــ ـ ً
الــ ــوزارة آثــ ــرت اإلبــ ــقاء عــ ــلى مشــ ــروع املــ ــوازنــ ــة دون ت ــغيير وتــ ــقديــ ــمه ملجــ ــلس الـ ــنواب
فـ ــى املـ ــوعـ ــد الـ ــدسـ ــتورى املحـ ــدد قـ ــبل نـ ــهايـ ــة مـ ــارس مـ ــن كـ ــل عـ ــام ،بـ ــحيث يـ ــتم إعـ ــادة
تــقديــر املــــــوقــــــف بــــــعد الــــــربــــــع األول مــــــن الــــــعام املــــــالــــــى ٢٠٢١ /٢٠٢٠
ثــــــم إجــــــراء الــــــتعديــــــالت الــــــالزمــــــة بـــالـــتنسيق الـــكامـــل مـــع مجـــلس الـــنواب،
ألن الـــخيار اآلخـــر كـــان إعـــادة تـــقديـــر مشـــروع املـــوازنـــة فـى ظـل مـعطيات مـتقلبة وقـد
يترتب على ذلك إخالل باملواعيد واالستحقاقات الدستورية.
قـــ ــال الـــ ــوزيـــ ــر ،إن مـــ ــخصصات قـــ ــطاع الـــ ــصحة فـــ ــى املـــ ــوازنـــ ــة الجـــ ــديـــ ــدة بـــ ــلغت
 ٢٥٨,٥مــــليار جــــنيه ،بـــمراعـــاة زيـــادة االســـتثمارات بـــمبلغ  ٧مـــليارات جـــنيه لـــدعـــم هـــذا
الـ ـ ــقطاع الـ ـ ــحيوى ،وتـ ـ ــكليف  ٢٥ألـــ ـ ــف طـــ ـ ــبيب بـــ ـ ــاملســـ ـ ــتشفيات الـــ ـ ــتابـــ ـ ــعة بـــ ـ ــوزارة

الــــصحة بــــتكلفة مــــليار جــــنيه ،وتــــدبــــير  ٤٠٠مــــليون جــــنيه لــــتعيني  ٨٢٠٠طــــبيب
بـــــاملســـــتشفيات الـــــجامـــــعية والـــــتعليمية ،ودعـــــم الـــــعديـــــد مـــــن املـــــبادرات الــــصحية
بــــمبلغ  ١٦,٣مــــليار جــــنيه؛ بــــما ُيــــسهم فــــى تحســــني خــــدمــــات الــــرعــــايــــة الــــصحية
املــــقدمــــة لـــــلمواطـــــنني ،الفــــتًا إلـــــى زيـــــادة بـــــدل مـــــخاطـــــر املـــــهن الــطـــبية بنســـــبة
 ٪٧٥بـــــتكلفة  ٢,٣مـــــليار جـــــنيه ،وزيــــــادة مــــــكافــــــأة أطــــــباء االمــــــتياز مــــــن ٤٠٠
جــــنيه إلــــى  ٢٢٠٠جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو  ٣٥٠مليون جنيه.
شـــ ــدد الـــ ــوزيـــ ــر عـــ ــلى تـــ ــقديـــ ــم كـــ ــل الـــ ــدعـــ ــم لـــ ــلقطاع الـــ ــصحى بـــ ــتوفـــ ــير أى
اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خالل التنفيذ الفعلى أثناء العام املالى الجديد.
أضــــ ـ ــاف أن مــــ ـ ــخصصات قــــ ـ ــطاع الــــ ـ ــتعليم قــــ ـ ــبل الــــ ـ ــجامــــ ـ ــعي بــــ ـ ــلغت ٢٤١,٦
مــــ ــليار جــــ ــنيه ،والــــ ــتعليم الـــــ ــعالـــــ ــى  ١٢٢مـــــ ــليار جـــــ ــنيه ،والـــــ ــبحث الـــــ ــعلمى
 ٦٠,٤مـــــ ــليار جـــــ ــنيه بـــــ ــما ُيـــــ ــسهم فـــــ ــى اســـــ ــتكمال املشـ ــروع الـ ــقومـ ــى لـ ــتطويـ ــر
مـ ـ ــنظومـ ـ ــة الـ ـ ــتعليم والـ ـ ــبحث الـ ـ ــعلمى ،عـ ـ ــلى الـ ـ ــنحو الـ ـ ــذى يخـ ـ ــلق جـ ـ ــيالً مـ ـ ــن امل ـ ــبدع ـ ــني
واملبتكرين.
أشــــــ ـ ــار إلــــــ ـ ــى أن املــــــ ـ ــوازنــــــ ـ ــة الجــــــ ـ ــديــــــ ـ ــدة تســــــ ـ ــتهدف إصــــــ ـ ــالح هــــــ ـ ــيكل
األجـــــــور مـــــــن خـــــــالل حـــــــزمـــــــة مـــــــن اإلجـــــراءات الـــــتي تـــــسهم فـــــى تحســـــني
األوضـــــاع املـــــالـــــية لـــــلعامـــــلني بـــــالـــــدولـــــة بـــــتكلفة إضـــــافـــــية  ٣٤مــــــليار جــــــنيه
حــــ ــيث بــــ ــلغت املــــ ــخصصات املــــ ــقررة لــــ ــألجــــ ــور بــــ ــالــــ ــجهاز اإلداري لــــ ــلدولــــ ــة
 ٣٣٥مــــ ـ ـ ـ ــليار جـــ ـ ـ ـ ــنيه ،وســـ ـ ـ ـ ــيتم خـــ ـ ـ ـ ــالل الـــ ـ ـ ـ ــعام املـــ ـ ـ ـ ــالـــ ـ ـ ـ ــي  ٢٠٢١ /٢٠٢٠مـــ ـ ـ ـ ــنح
املـــــوظـــــفني املـــــخاطـــــبني بـــــقانـــــون الخـــــدمـــــة املـــــدنـــــية عـــــالوة دوريـــــة بنســـــبة ٪٧
مـــ ــن األجـــ ــر الـــ ــوظـــ ــيفى فـــ ــى  ٣٠يـــ ــونـــ ــيه  ٢٠٢٠بحـــ ــد أدنـــ ــى  ٧٥جـ ــني ًها شهـ ــريـً ــا
ودون حـ ــد أقـ ــصى ،ومـ ــنح الـ ــعامـ ــلني غـ ــير املـ ــخاطـ ــبني بـ ــقانـ ــون الخـ ــدمـ ــة املـ ــدنـ ــية عـ ــالوة
خـ ــاصـ ــة بنسـ ــبة  ٪١٢مـ ــن املـ ــرتـ ــب األسـ ــاسـ ــى فـ ــى  ٣٠يـ ــونـ ــيه  ٢٠٢٠بحـ ــد أدنـ ــى ٧٥
جــني ًها شهــر ًيـا ودون حــــد أقــــصى ،ولــــيس  ٪١٠كــــما هــــو مــــعتاد كــــل عــــام ،الفــــتًا
إلـــ ــى تحســـ ــني دخـــ ــول املـــ ــوظـــ ــفني والـ ــعامـ ــلني بـ ــالـ ــجهاز االدارى لـ ــلدولـ ــة مـ ــن خـ ــالل
إقـــرار حـــافـــز شهـــر إضـــافـــى بـــفئات مـــالـــية مـــقطوعـــة تـــــتراوح بـــــني  ١٥٠جـــــني ًها إلـــــى
 ٣٧٥جـــــني ًها شهـــــريًــا وفـــــق املســـــتويـــــات الـــــوظـــــيفية ،وتـــــمويـــــل حـــــركـــــة الــترقــيات
ملن يستوفى القواعد املقررة.

ـتبارا مـــ ـ ــن أول يـــ ـ ــولـــ ـ ــيو املـــ ـ ــقبل ،زيـــ ـ ــادة حـــ ـ ــد اإلعـــ ـ ــفاء
أوضـــ ـ ــح أنـــ ـ ــه ســـ ـ ــيتم اعـــ ـ ـ ً
الـــ ــضريـــ ــبي بنســـ ــبة  ،٪٦٠حـ ــيث تـ ــم رفـ ــع حـ ــد اإلعـ ــفاء األسـ ــاسـ ــى لـ ــكل مـ ــمول مـ ــن ٨
آالف جـ ـ ــنيه إلـ ـ ــى  ١٥ألـ ـ ــف جـ ـ ــنيه ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلــ ـ ــى زيــ ـ ــادة حــ ـ ــد اإلعــ ـ ــفاء الــ ـ ــشخصي
ألصــ ــحاب املــ ــرتــ ــبات مــ ــن  ٧آالف جــ ــنيه إلــ ــى  ٩آالف جــ ــنيه ،وبــ ــالــ ــتالــ ــي ســ ــيكون
الــ ــدخــ ــل الــ ــسنوي لــ ــذوى املــ ــرتــ ــبات حــ ــتي  ٢٤ألــ ــف جــ ــنيه مــ ــعفى مــ ــن الــ ــضرائــ ــب،
ـشيرا إلــ ـ ــى اســ ـ ــتحداث شــ ـ ــريــ ـ ــحة اجــ ـ ــتماعــ ـ ــية جــ ـ ــديــ ـ ــدة ألصــ ـ ــحاب الــ ـ ــدخــ ـ ــول
مــ ـ ـ ً
املــ ـ ــنخفضة الــ ـ ــتي يــ ـ ــتراوح صـــ ـ ــافـــ ـ ــى دخـــ ـ ــلها الـــ ـ ــسنوي مـــ ـ ــن  ١٥إلـــ ـ ــى  ٣٠ألـــ ـ ــف
جـــنيه بـــخالف حـــد اإلعـــفاء الـــشخصي بـــحيث تكون الضريبة عليها ٪٢,٥
قــــ ــال إنــــ ــه تــــ ــم تــــ ــخصيص  ١,٥مــــ ــليار جــــ ــنيه لــــ ــحافــــ ــز تــــ ــطويــــ ــر الــــ ــتعليم
قـــــ ــبل الـــــ ــجامـــــ ــعى الســـــ ــتكمال تحســـ ــني دخـــ ــول املـــ ــعلمني واملـــ ــوجهـــ ــني بـــ ــمرحـــ ــلة
ريــ ـ ــاض األطــ ـ ــفال والــ ـ ــصفوف األول والــ ـ ــثانــ ـ ــى والــ ـ ــثالــ ـ ــث االبــ ـ ــتدائــ ـ ــى بــ ـ ــاملــ ـ ــدارس
واملــ ـ ــعاهــ ـ ــد األزهــ ـ ــريــ ـ ــة ،كــ ـ ــما تــ ـ ــم تــ ـ ــخصيص  ١,٥مــ ـ ــليار جــ ـ ــنيه لــ ـ ــحافــ ـ ــز الــ ـ ــجودة
بـــــ ـ ــالـــــ ـ ــجامـــــ ـ ــعات واملـــــ ـ ــراكـــــ ـ ــز واملـــــ ـ ــعاهـــــ ـ ــد والـــــ ـ ــهيئات الـــــ ـ ــبحثية الســـــ ـ ــتكمال
تحســــني دخــــول أعــــضاء هــــيئة التدريس ومعاونيهم.
أضــ ـ ــاف أنــ ـ ــه تــ ـ ــم تــ ـ ــخصيص  ١٧٠مــ ـ ــليار جــ ـ ــنيه لســ ـ ــداد القســ ـ ــط املــ ـ ــقرر لــ ـ ــلهيئة
الــ ــقومــ ــية لــ ــلتأمــ ــينات واملـــ ــعاشـــ ــات ضـــ ــمن اتـــ ــفاق فـــ ــض الـــ ــتشابـــ ــكات مـــ ــتضمنًا
أثــــ ـ ــر ضــــ ـ ــم الخــــ ـ ــمس عــــ ـ ــالوات ،و ١٩مــــ ـ ــليار جــ ـ ــنيه لــ ـ ــصرف مــ ـ ــعاشــ ـ ــات الــ ـ ــضمان
االجـ ــتماعـ ــى ،وبـ ــرنـ ــامـ ــج »تـ ــكافـ ــل وكـ ــرامـ ــة« ،مشـ ــد ًدا عـ ــلى تـ ــلبية أى اع ــتمادات م ــال ــية
إضافية خالل التنفيذ الفعلى لبرنامج »تكافل وكرامة«.
أشــ ــار إلــ ــى أن املــ ــوازنــ ــة الجــ ــديــ ــدة شهــ ــدت زيــ ــادة غــ ــير مســ ــبوقــ ــة فــ ــى اعــ ــتمادات
األدويــ ــة حــ ــيث تــ ــم إدراج  ١١مــــ ــليار جــــ ــنيه لــــ ــألدويــــ ــة مــــ ــقابــــ ــل  ٩,١مــــ ــليارات
جـــــ ــنيه بـــــ ــموازنـــــ ــة  ،٢٠٢٠ /٢٠١٩و ١,٧٥مــــ ــليار لــــ ــدعــــ ــم ألــــ ــبان األطــــ ــفال ،وتــــ ــم
رصــــد  ٧مــــليارات جــــنيه لــــبرنــــامــــج الــــعالج عــــلى نــــفقة الــــدولــــة ،مــــقابــــل ٦,٦
مـــ ـ ـ ــليار جـــ ـ ـ ــنيه عـــ ـ ـ ــام  ،٢٠٢٠ /٢٠١٩و ١,١مـــ ـ ـ ــليار لســـ ـ ـ ــداد اشـــ ـ ـ ــتراكـــ ـ ـ ــات غـــ ـ ـ ــير
الـــ ــقادريـــ ــن فــ ــي نــ ــظام الــ ــتأمــ ــني الــ ــصحي الــ ــشامــ ــل ،إضــ ــافــ ــة إلــ ــى  ٨٠٠مــ ــليون
جــــنيه لــــدعــــم الــــتأمــــني الــــصحى لــلطالب ،واملــرأة املــعيلة ،واألطــفال دون الــسن املــدرســى،
والفالحني.

أكـ ــد أن مـ ــخصصات بـ ــرامـ ــج الـ ــدعـ ــم السـ ــلعي بـ ــلغت  ١١٥,١مـ ــليار جـ ــنيه مـ ــنها٨٤,٥ :
مــليار جــنيه لـــدعـــم الســـلع الـــتمويـــنية ،و ٢٨,٢مـــليار جـــنيه لـــدعـــم املـــواد الـــبترولـــية
بــخفض قــدره  ٢٤,٨مــليار جنيه عن العام املالى ٢٠٢٠ /٢٠١٩
قـــال إنـــه مـــراعـــاة لـــلبعد االجـــتماعـــى فـــى مـــجال نـــقل الـــركـــاب ،تـــضمنت املـــوازنـــة
 ٣,٤مــ ــليار جــ ــنيه لـــ ــدعـــ ــم نـــ ــقل الـــ ــركـــ ــاب مـــ ــنها ١,٨ :مـــ ــليار جـــ ــنيه لـــ ــهيئة نـــ ــقل
الــــركــــاب بــــالــــقاهــــرة واإلســــكندريــــة و ١,٦مـــــليار جـــــنيه لـــــدعـــــم اشـــــتراكـــــات
الـــــطلبة عـــــلى خـــــطوط الـــــسكة الحـــــديـــــد ،ومـــــترو األنـــــفاق ،ودعـــــم الخـطوط غـير
االقتصادية بالسكة الحديد.
ـنـحا لـــ ــقطاعـــ ــات الـــ ــتنمية بـــ ــقيمة  ٦,٤مـــ ــليار
أضـــ ــاف أن املـــ ــوازنـــ ــة تـــ ــقدم دعـــ ـ ًـما ومــ ـ ً
جـــنيه ،مـــنها ٥,٧ :مــــليار جــــنيه لــــدعــــم بــــرنــــامــــج اإلســــكان االجــــتماعــــى »١٢٠
ألـــ ـ ــف وحـــ ـ ــدة ســـ ـ ــكنية« ،ودعـــ ـ ــم تـــ ـ ــنمية الــ ـ ــصعيد ،وفــ ـ ــائــ ـ ــدة الــ ـ ــقروض امليســ ـ ــرة،
وصــــندوق مــــركــــبات الــــنقل الســــريــــع ،الفـــتًا إلــــى أن املــــوازنــــة تـــــضمنت  ٣,٥مـــــليار
جـــــنيه لـــــتوصـــــيل الـــــغاز الـــــطبيعى لـ  ١,٣مـــــليون أســـــرة ،و ٧مـــــليارات جـــــنيه لــدعــم
تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام املالى .٢٠٢٠ /٢٠١٩
أشــ ــار إلــ ــى أنــ ــه حــ ــفاظًــ ــا عــ ــلى أصــ ــول الــ ــدولــ ــة ومــ ــمتلكاتــ ــها ،تــ ــضمنت املــ ــوازنــ ــة
الجـــديـــدة تـــخصيص  ١٤,١مــليار جــنيه لــبند الــصيانــة مــقابــل  ١٢مــليار جــنيه بــموازنــة
ـحا أن املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة الجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ــضمنت زيـ ـ ـ ــادة
الـ ـ ـ ــعام املـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــى  ،٢٠٢٠ /٢٠١٩مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ً
االسـ ـ ــتثمارات الـ ـ ــحكومـ ـ ــية إلـ ـ ــى  ٢٨٠,٧مـ ـ ــليار جـ ـ ــنيه وزيــ ـ ــادة الــ ـ ــجانــ ـ ــب املــ ـ ــمول مــ ـ ــن
الخــــزانــــة الــــعامــــة بنســــبة  ٪٢٦,٤عــــن الــــعام املــــالــــي  ،٢٠٢٠ /٢٠١٩لـــــتصل إلـــــى
 ١٧٧مـــ ــليار جـــ ــنيه مـــ ــقابـــ ــل  ١٤٠مـــ ــليار جـــ ــنيه بـــ ــموازنـــ ــة  ،٢٠٢٠ /٢٠١٩وهـــ ــى
أعـــــلى قـــيمة زيـــادة شهـــدتـــها االســـتثمارات املـــمولـــة مـــن الخـــزانـــة الـــعامـــة واالســـتثمارات
الـــحكومـــية بـــصفة عــامــة؛ وذلــك لــضمان ســرعــة إعــادة دورة عجــلة االقــتصاد الــقومــى وتــوفــير
فرص عمل جديدة.

