
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 

 ــــــــــــــــ

 

 الفصل التشريعى األول
 الرابعالعادى  االنعقاددور 

 ـــــــــــــــ

 لجنة الخطة والموازنة 
 ــــــــــــــ  

 وابالسيد األستاذ الدكتور / رئيس مجلس الن
لجنة الخطة  ير، مع هذا تقرفأتشرف بأن أقدم لسيادتكم تحية طيبة وبعد،، 

باعتماد الحساب الختامي لموازنة  مشروع قانون مقدم من الحكومةعن والموازنة 

مصلحة  –ب الشرعى مصلحة الط –مصلحة الخبراء  –)الديوان العام وزارة العدل 

على  هعرضالتفضل ب. برجاء 2017/2018ة عن السنة المالي الشهر العقارى(

 المجلس الموقر.

          مصطفى سالم /جنة مقرراً أصلياً، والسيد النائبللا مكتب نياختارقد و 

 أمام المجلس. مقرراً احتياطياً لها فيه

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
 رئيس اللجنة 

 
 أ . د / حسين عيسى 

28/ 1/2019

 الرابع والخمسون  التقــريـر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هات لجوزارة العدل وا يامختحساب 

 هات المعاونة (التابعة لها ) الج

 2017/2018للسنة المالية 
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 لجنة الخطة والموازنة  تقرير
 لموازنة  اميتخالحساب باعتماد ال مشروع قانون مقدم من الحكومةعن 

 (لحة الشهر العقارى مص -مصلحة الطب الشرعى –مصلحة الخبراء  –)الديوان العام وزارة العدل 
 2017/2018عن السنة المالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة إلى  2018سنة  نوفمبر من 10 الموافق السبتجلس بجلسته المعقودة يوم أحال الم 

وزارة العدل لموازنة الختامي حساب اد الباعتم الحكومةن مقدم من قانو مشروع  الخطة والموازنة
عن السنة  (مصلحة الشهر العقارى  –مصلحة الطب الشرعى  –مصلحة الخبراء  –)الديوان العام 

 ، وذلك لبحثه ودارسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.2017/2018المالية 
 ضره السادة:ح 28/1/2019يخ بتار لنظره  اجتماعا  فعقدت اللجنة  

 :العدلمن وزارة 
 .وزير العدلأول مساعد  – مد عيدمحالمستشار/ السيد   -

 من وزارة المالية:
 .يةلختاما قطاع الحساباترئيس  – عبدالنبى عبدالعزيز /األستاذ  -

 .يةلختاما قطاع الحساباتالمدير العام ب – كامل كمال كامل /الدكتور -

 .يةلختاما قطاع الحساباتالمدير العام ب –سالم أبو العال حمد عبد الاألستاذ/ أ -
 من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى:

 .مدير عام االعمال السيادية بوزارة التخطيط. –بد المنعم وى عشعرا /االستاذ  -
 مشروع القانون المعروض، كما أطلعت على: هذا وقد نظرت اللجنة 

 .الدستور -
 له  ةالمعدلوالقوانين بشأن الموازنة العامة للدولة  1973( لسنة 53رقم ) ن انو الق -
 الجهات المعاونة لها.ئية و بشأن موازنة الهيئات القضا 1976( لسنة 80القانون رقم ) -
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر  2006( لسنة 142القانون رقم ) -

 .1972( لسنة 46بالقانون رقم )
بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر  بتعديل 2008( لسنة 182م )ون رققانلا -

 .1972( لسنة 46بالقانون رقم )
 .2018/ 2017للسنة المالية ط الموازنة العامة للدولة برب 2017لسنة  (145)قانون رقمال -
 الالئحة الداخلية لمجلس النواب. -
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 . *مجلس الدولة رأى -
 وزير العدلأول مساعد  – مد عيدمحالمستشار/ السيد بداه أ ما ىلإللجنة وبعد أن استمعت ا

، وبناء  من إيضاحات بشأن مشروع القانون المعروض، وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة
 لي:لجنة تقريرها على النحو التاعلى ما تقدم تعرض ال

 : تمهيد
لهيئات موازنة ا أنبش 1976لسنة ( 80دة السادسة من القانون رقم )تنص الما
للهيئات القضائية  ة"تعد األمانة العام التابعة لها )الجهات المعاونة( على أن القضائية والجهات

 وزير العدل ليحيله خاللى عل عرضفي المواعيد المقررة، وي مشروع الحساب الختامي الخاص بها
، ويعتمد مجلس لس النوابمجالوزراء إلحالته إلى إلى رئيس مجلس سبعة أيام من تاريخ الموافقة 

الختامي وفقا  للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي للدولة ويصدر  النواب هذا الحساب
 الحساب المذكور بقانون".

بيان بالهيئات القضائية  1976( لسنة 80رقم )القانون ورد بالمادة الثانية من يث حو  
 والجهات المعاونة لها، وهي كالتالي: 

 القضائية:ات الهيئ :أوالا 
 القضاء والنيابة العامة. -1
 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلس الدول -2
 ة.ـــــــــــــــهيئة قضايا الدول -3
 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــيالنيابة اإلدار  -4

 ثانياا: وزارة العدل والجهات التابعة لها )الجهات المعاونة(
 دل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديوان عام وزارة الع ▪
 راء.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصلحة الخب ▪
 .يــــــــــــــــــــــــــــــــــمصلحة الطب الشرع ▪
 .والتوثيق مصلحة الشهر العقاري  ▪

ئية لطة القضالسبتعديل بعض أحكام قانون ا 2006( لسنة 142القانون رقم )صدر  -
( 77م )ــــــــــــــــــم إضافة مادة جديدة برقتحيث ، 1972( لسنة 46ر بالقانون رقم )الصاد

دأ ببداية ــــــــــــــــــة تبالعامة موازنة سنوية مستقل ( قضت بأن يكون للقضاء والنيابة5مكرر )
اب الختامي ــــــــــــــــــــــحسالاألعلى  السنة المالية وتنتهي بنهايتها، كما يعد مجلس القضاء

ة العامة ــــــــــــــــــــــــــــه في المواعيد المقررة وتدرج ضمن الحساب الختامي للموازنـــــــــــــــــــــــــلموازنت

                                                           

 مجلس الدولة كتاب مرفق صورة من  *
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ن حساب ــــــــــــــــــــالل حساب ختامي موازنة القضاء والنيابة العامة ع، وبذلك تم استقللدولة
 السنة الماليةمنذ  (لها والجهات المعاونة)ة ــــــــــــــــــــــالهيئات القضائيي موازنة امخت

2008/2009. 
ات القضائية ديل بعض أحكام قوانين الهيئبتع 2008( لسنة182كما صدر القانون رقم ) -

 تلك الهيئات وحساباتها الختامية عن موازنة الهيئات القضائية موازنات بشأن استقالل
 حيث أقر اآلتي: ختامي،حسابها الو 

 تقضى 1972( لسنة 46( للقانون رقم )1( مكرر)68إضافة مادة جديدة برقم ) ▪
 استقالل موازنة وحساب ختامي مجلس الدولة.

 تقضى 1963لسنة ( 75مكرر إلى القانون رقم )( 5إضافة مادة جديدة برقم ) ▪
 استقالل موازنة وحساب ختامي هيئة قضايا الدولة.

 تقضى 1958( لسنة 117( إلى القانون رقم )2رر )( مك2دة برقم )جدي مادة فةإضا ▪
 استقالل موازنة وحساب ختامي هيئة النيابة اإلدارية.

ل جهة أو هيئة قضائية م كتقو "منه بأن  (185)المادة  في ونص 2014صدر دستور  -
عناصرها ل بكام –على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب 

ؤخذ رأيها في مشروعات القوانين وي، نة العامة للدولة رقما  واحدا  تدرج بعد إقرارها في المواز و 
 ."المنظمة لشئونها

 زنة وحساب ختامي لختامية عن مواات تلك الهيئات وحساباتها ااستقلت موازن وبناء عليه
  .2009 يووالجهات المعاونة لها اعتبارا  من يول ديوان عام وزارة العدل

يسرى السابق اإلشارة إليه  1976( لسنة 80)صبح نص المادة السادسة من القانون رقم أو 
الطب  مصلحة -حة الخبراء مصل –ام وهى )الديوان العلجهات التابعة لوزارة العدل فقط على ا

 .2009/2010 بداية من السنة المالية( مصلحة الشهر العقارى  –الشرعى 
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إلجمالية لتنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها نتائج اعنه ال تر أسفوفيما يلي عرض لما 

 :)الجهات المعاونة(

، 2017/2018للسنة المالية  امة للدولةبربط الموازنة الع 2017لسنة  145قانون رقم صدر ال -

 :التالىت كوالتى جاء موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ) الجهات المعاونة ( توقد تضمن

 : الستخداماتا أوالا :

فـى الســنة ) الجهـات المعاونـة( موازنـة وزارة العـدل والجهـات التابعـة لهـا السـتخدامات  اعتمـد 

موزعــه علــى أبــواب الموازنــة وفقــا  يلــى فيمــا ات االصــلية الموضــحة مــاداإلعت 2017/2018الماليــة 

 لآلتى :

 )القيمة بالمليون جنيه(      

  :االستخدامات 
 1610,0 ن ــــــــــــــــيلموتعويضات العا األجور :ب األولباال

 50,0 ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:
 225,0 االجتماعية نح والمزاياالدعم والم الباب الرابع:

 2,0 رى ــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:
 69,6 (اتء األصول غير المالية )االستثمار شرا باب السادس:لا

 1956,6 المقدرةاالعتمادات األصلية  جملة
 

 الموارد: ثانياا:

هات المعاونة( في السنة المالية لتابعة لها )الجالعدل والجهات اوزارة موازنة قدر إليرادات  

 وازنة وفقا  لآلتي: أبواب الم موزعة على ىيلالتقديرات األصلية الموضحة فيما 2017/2018

 )القيمة بالمليون جنيه(       
  اإليرادات  

 1204,5 ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالضرائ الباب األول:
 31,5 ألخرى ادات ااإلير  الباب الثالث:

 1236 جملة اإليرادات األصلية المقدرة 
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 :2017/2018لية ماالتي تمت خالل السنة ال التعديالت
واإليرادات المقدرة لالستخدامات على االعتمادات األصلية بالزيادة تمت عدة تعديالت  

 رضها كما يلي:تعنس 2017/2018 خالل السنة الماليةات التابعة لها لموازنة وزارة العدل والجه

  :التعديالت التي تمت على االستخدامات أوال  :

 .2017/2018ف التى طرأت خالل السنة المالية االت الصر حجاءت هذه التعديالت لمواجهة 

 :الباب األول: األجور وتعويضات العاملين
مليون  64,6وقدره ت الباب األول مبلغ على اعتمادابالزيادة التي طرأت  بلغت التعديالت 

تابعة لوالجهات اجنيه، وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب األول لموازنة وزارة العدل 
مليون جنيه  1674,6 وقدره مبلغ 2018 /2017في السنة المالية ) الجهات المعاونة ( ـــــــــــــــــا لهـ

 مليون جنيه. 1610,0منبدال  

 الثاني: شراء السلع والخدمات:الباب 

مليون  15,8 وقدره على اعتمادات الباب الثاني مبلغبالزيادة التي طرأت  بلغت التعديالت 
والجهات التابعة عدلة للباب الثاني لموازنة وزارة العدل حت جملة االعتمادات الموبذلك أصب جنيه،

مليون جنيه بدال   65,8 وقدره  مبلغ 2018 /2017 ةفي السنة الماليلهـــــــــــــــا ) الجهات المعاونة ( 
 .مليون جنيه 50,0من 

  الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا االجتماعية:

مليون  780,0 وقدره مبلغعلى اعتمادات الباب الرابع بالزيادة التي طرأت  يالتغت التعدلب
 والجهاتوازنة وزارة العدل لمجنيه، وبذلك أصبحت جملة االعتمادات اإلجمالية للباب الرابع 

يون لم 1005 وقدره مبلغ 2017/2018للسنة المالية  ة لهـــــــــــــــا ) الجهات المعاونة (التابع
 مليون جنيه. 225,0بدال  من جنيه 

 الباب الخامس: المصروفات األخرى:
ألف  68,7 وقدره  بلغت التعديالت التى طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الخامس مبلغ

 جنيه .
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 :مارات(ث)االست صول غير الماليةاألدس: شراء الباب السا
مليون جنيه،  1,6 وقدره مبلغب بالزيادة دستم اجراء تعديل على االعتماد االصلى للباب السا

والجهات التابعة لموازنة وزارة العدل وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب السادس 
مليون جنيه بدال  من  71,1 وقدره مبلغ 2017/2018مالية ة الللسن ) الجهات المعاونة ( لهـــــــــــــــا
 مليون جنيه. 69,6

 

 ت على اإليرادات:ت التي تمالثانياا: التعدي
  الباب األول: الضرائب:

 .تعديالت عليه خالل السنة المالية ةلم يطرأ أي 

 : اإليرادات األخرى:الباب الثالث

 ،مليون جنيه 60,7 وقدره ب الثالث مبلغالباعلى بالزيادة التي طرأت  التبلغت التعدي 
 مليون جنيه. 92,2  وقدره بلغم بذلك أصبح المقدر تحصيله من إيرادات الباب الثالث

ي ف والجهات المعاونة لها االعتمادات المعدلة لموازنة وزارة العدل كون جملةتوبالتالي 
  على األبواب التالية: موزعةجاءت مليون جنيه  2818,6نحو  بلغت 2017/2018 المالية السنة

 )القيمة بالمليون جنيه(    
  االستخدامات  

 1674,6 ن ـــــــــــــــيالعامل وتعويضات وراألج ب األول:البا
 65,8 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:
 1005 لدعم والمنح والمزايا االجتماعيةا الباب الرابع:

 2,1 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:
 71,1 (األصول غير المالية )االستثمارات شراء دس:ساالباب ال 

 2818,6 إجمالي االعتمادات المعدلة
  اإليرادات: 

 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــالضرائ الباب األول:
 نح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال الباب الثانى:

1204,5 
17,6 

 92,2 ت األخرى اإليرادا الباب الثالث:
 1314,3 جملة اإليرادات المقدرة المعدلة 
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 ونة(:عات التابعة لها )الجهات المالنتائج الفعلية للحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجها
أسفرت نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها )الجهات المعاونة( عن السنة 

 مليون جنيه موزعه كاآلتي: 2629,2 ابلغت جملتهة عن استخدامات فعلي 2017/2018المالية 
 )القيمة بالمليون جنيه(     

  االستخدامات أوالا: 
 1517,7 ين ملوتعويضات العا األجور ب األول:البا

 61,4 ات ــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:
 1004,6 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايا االجتماعيمز الدعم والمنح وال الباب الرابع:

 1,2 رى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:
 44,3 (األصول غير المالية )االستثمارات شراء الباب السادس: 

 2629,2 يــــــــــــــــــــــــــــجمالإلا

 الباب األول: األجور وتعويضات العاملين:
 1674,6و حبعد التعديل بنوتعويضات العاملين قدرت اعتمادات الباب األول األجور 

مليون  156,9مليون جنيه، بوفر قدره نحو  1517,7مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي نحو 
 رقم الخدمة المدنية الجديد قانون  للمنصرفات نتيجة تطبيقالخفض العام  إلي وفرالويرجع  جنيه
حوافز وجهود وربطهما بمبالغ  المتغيرة للعاملين من األجورتثبيت قضي ب والذى 2016لسنة  81

ين في املثابتة مقطوعة وليست بنسب مئوية كما كان في السابق ـــ وانحصار الزيادة السنوية للع
 ي.إلي ترشيد االنفاق الحكوم باإلضافةرية فقط أو االستثنائية في حال تقريرها هذا و العالوة الد

 السلع والخدمات:شراء لباب الثاني: ا
مليون جنيه،  65,8 بمبلغالباب الثاني شراء السلع والخدمات بعد التعديل قدرت اعتمادات  

 إلىيرجع الوفر و  ون جنيهيمل 4,4بوفر قدره  نيهج مليون 61,4 مبلغوقد بلغ المنصرف الفعلي 
ء ، والصرف في حدود االحتياجات الفعلية وعدم استكمال صفقات الشراترشيد االنفاق الحكومي

 بعمليات الشراء المركزي.ظرا  الرتباط الجهات ن

 لباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا االجتماعية:ا
 1005 بمبلغاعية بعد التعديل منح والمزايا االجتالمقدرت اعتمادات الباب الرابع الدعم و  

 مليون جنيه 0.4و مليون جنيه بوفر قدره نح 1004,6 مبلغ مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي
 .ترشيد االنفاق الحكومي لىإيرجع الوفر و 
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 الخامس: المصروفات األخرى: لبابا
ون جنيه، يلم 2,1 مبلغبعديل د التقدرت اعتمادات الباب الخامس المصروفات األخرى بع 

إلي وفر ويرجع ال مليون جنيه 0,9 قدرهمليون جنيه بوفر  1,2مبلغ وقد بلغ المنصرف الفعلي 
 .منفاق العاااللتزام بقواعد ترشيد اال

 :لباب السادس: شراء األصول غير المالية )االستثمارات(ا

د التعديل عب -)االستثمارات( الية شراء األصول غير الم - قدرت اعتمادات الباب السادس  
 26,8مليون جنيه بوفر قدره نحو  44,3مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو  71,1بنحو 

( مصلحة الشهر العقارى 8الوفر الوارد بالباب السادس بالفصل)هذا معظم ويرجع  مليون جنيه
يتم طلب إتاحة  متم استخدامه ولي ولم  همليون جني 20,0اعتمد لبند شراء األراضى مبلغ  نتيجة أنه

تقدم أية جهة بمصلحة الشهر العقارى القومى كما لم ت  االستثمارويل هذا المبلغ من بنك تم
  .والتوثيق لصرف هذا المبلغ 

  الدقة عند  والجهات التابعة لها العدل وزارةتوصي اللجنة بضرورة مراعاة فى هذا الصدد و
حقيقاا ت غير المالية )االستثمارات( لسادس شراء األصولاب االبإعداد تقديرات اعتمادات 

 .لألهداف المرجوة منه
وى األبواب والفصول مقارنة على مست لالستخدامات ىألنفاق الفعلوفيما يلى جدول يوضح ا
 2016/2017وإجمالى السنة المالية 2017/2018للسنة لمالية ى بالربط المعدل والربط األصل
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 ( 1جدول رقم )
 مستوى االبواب والفصول  علىلالستخدامات ية لبنود اإلنفاق الفع يمثل

 والربط األصلي مقارنة بالربط المعدل
 2016/2017وإجمالي السنة المالية  2017/2018للسنة المالية  

 ()القيمة بالمليون جنيه           

 ( †)الديوان الربط انالبي
 العام

مصلحة 
 الخبراء

الطب 
 الشرعي

الشهر 
 العقاري 

 اجمالي
2017/2018 

 إجمالي
2016/2017 

 األجور وتعويضات العاملين الباب األول:
 1460,0 1610,0 526,1 128,7 364,7 590,5 األصلي
 1553,1 1674,6 679,8 152,7 406,3 435,8 المعدل
 1522,1 1517,7 593,6 135,2 370,4 418,5 الفعلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:  اتـــــــــ
 50,0 50,0 7,9 2,8 6,3 33 األصلي
 58,6 65,8 19,3 13,9 12 20,6 المعدل
 55,6 61,4 18,6 11,8 11,8 19,2 الفعلي

 االجتماعية مزايالالدعم والمنح وا الباب الرابع:
 225,0 225,0 0.3 0.1 0.1 224,4 لياألص

 755,0 1005 0.5 0.1 0.1 1004,3 المعدل 
 754,6 1004,6 0.4 - 0.1 1004,1 الفعلي

ــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:  رى ـــــــــــــــــــــــــ
 2,0 2,0 0.1 - - 1,9 األصلي 

 2,0 2,1 0.1 - - 1,9 المعدل
 1,7 1,2 0.1 - - 1,1 الفعلي

 (تثمارامالية )االستشراء األصول غير ال الباب السادس:
 315,0 69,6 30,4 35,5 0.5 3,2 األصلي
 284,2 71,1 30,4 23,8 0.5 16,5 المعدل
 32,2 44,3 10,3 22,2 0.5 11,3 الفعلي

 اقــــــــــــــــــــــــــــــإجمالي اإلنف
 2052,0 1956,6 564,7 167,2 371,6 853,1 األصلي
 2652,9 2818,6 730,0 190,5 419 1479,1 المعدل

 2366,2 2629,2 623 169,2 382,8 1454,2 فعليلا

 
 
 
 

                                                           

لربط األصلي ا دل والمنصرف الفعلي الخاص بالمركز القومي للدراسات إلىألصلي والربط المعاتم إضافة الربط  (†)
 ( الديوان العام بالجهات المعاونة للهيئات القضائية.5فصل )بالمعدل والمنصرف الفعلي والربط ال
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أســفرت نتــائج تنفيــذ موازنــة وزارة العــدل والجهــات التابعــة لهــا )الجهــات المعاونــة( للســنة  كمــا
       :ليــون جنيــه موزعــة كــاآلتيم 1350,5ي ا حــوالجملتهــعــن إيــرادات فعليــة  2017/2018الماليــة 

 
 يمة بالمليون جنيه(ق)ال                                

  اإليرادات  ثانياا: 
 1234,8 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األول: الضرائ

 11,9  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني: المن
 103,8 لثالث: اإليرادات األخرى لباب اا

 1350,5 يــــــــــــــــــــاإلجمال
 

مليون جنيه، بينما  1314,3جدير بالذكر أن جملة اإليرادات المقدرة المعدلة بلغت نحو 

مليون جنيه، وتبين أن 36,2 نحو اقدره بزيادةمليون جنيه  1350,5بلغت اإليرادات المحصلة نحو 

 30,3ملكية( بمبلغ الضرائب )رسوم نقل ال -محصلة الزيادة بالباب األول  دات هوباإليرا دةالزيا

مليون  5,7المنح )منح من حكومات أجنبية( بمبلغ  –بالباب الثاني  وعجز محققمليون جنيه، 

بعد وذلك ، مليون جنيه 11,6 نحو بمبلغ إيرادات أخرى  –حصيلة الباب الثالث  يادةوز جنيه، 

جنيه بمصلحة مليون  20باب الثاني المشار إليه وكذا بعد خصم مبلغ ق بالالعجز المحقغطية ت

الباب السادس )استخدامات( بأنه يقابله أخرى حيث  موارد ومصادر رأسمالية -العقاري  شهرال

 .شراء األصول غير المالية )شراء أراضي( بذات المبلغ

حققت زيادة  2017/2018 ىالمال لعامل فعليةعلى الرغم من ذلك يالحظ أن اإليرادات الو 

 255,9بحوالي  2016/2017، 2015/2016 ينالسابق ينماليال ينعن اإليرادات الفعلية للعام

 .على التواليمليون جنيه  114,1و مليون جنيه 
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 الفعلية المحصلة خالل السنواتبيان مقارن لإليرادات 
 2017/2018 ــــ 2016/2017 – 2015/2016 

 لقيمة بالمليون جنيه()ا                     

 المبلغ السنة المالية 
2015/2016 1094,6 
2016/2017 1236,4 
2017/2018 1350,5 

مقارنة على مستوى االبواب والفصول وفيما يلي جدول يوضح بنود اإليرادات الفعلية 
 .6201/7201ة لمالياوإجمالي السنة  7201/8201بربطها األصلي والمعدل للسنة المالية 

 نة لوزارة العدل ( يمثل بنود اإليرادات الفعلية للجهات المعاو 2ل رقم )جدو 

  2017/2018لمعدل والربط األصلي للسنة المالية قارنة بالربط ام

 2016/2017وبإجمالي السنة المالية 
                      )القيمة بالمليون جنيه(                                                   

  البيان
الديوان 

 العام
مصلحة 
 الخبراء

الطب 
 الشرعي

هر الش
 العقاري 

 إجمالي
2017/2018 

 ليإجما
2016/2017 

 الضرائب الباب األول:
 1132,0 1204,5 1204,5 - - - األصلي
 1132,0 1204,5 1204,5 - - - المعدل
 1133,7 1234,8 1234,8 - - - الفعلي

 لمنحا ني:االباب الث
 - - - - - - األصلي
 3,1 17,6 - 3,2 - 14,3 المعدل
 4,8 11,9 - 2,3 - 9,6 الفعلي

 ت األخرى اإليرادا الباب الثالث:
 261,1 31,5 22,5 4,6 0,1 4,3 األصلي
 337,6 92,2 83,2 4,6 0,1 4,3 المعدل 
 97,7 103,8 83,8 10,2 (0,9) 10,7 الفعلي

 
 ي ــــــــــــــــــــــــاإلجمال

 1393,1 1236 1227 4,6 0,1 4,3 ي األصل
 1472,7 1314,3 1287,7 7,8 0,1 18,6 المعدل
 1236,4 1350,5 1318,6 12,9 (0,9) 20,3 الفعلي
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 رأى مجلس الدولة :  

مم  الحكوممة بتماري   24480 – 3ورد إلى قسمم الترمريب بمجلمس الدولمة الكتماب رقمم  

وزارة العدل وازنة مبربط الحساب الختامي لراجعة مرروع قانو  طلب مرأ  ب 31/10/2018

وقمد أفماد قسمم الترمريب ، 2017/2018(  للسنة المالية  عاونةمعة لها )الجهات الوالجهات التاب

نصوص الدستور  ضوء في 3/11/2018م بمراجعة مرروع القانو  المرار إلية بتاري  قابأنه 

  ريب بمجلس الدولة.ير صورة م  رأى قسم الترتقربالمرفق ، والقواني  ذات الصلة

 :توصيات اللجنة

 ةزنمة الموزاربموا لخاصمةوضمب التقمديرات اقمة عنمد دمراعماة الة العمدل علمى وزاريتعمي   -1

لصممندوا الرعايممة الصممحية األصمملى  أ  الممربطتبممي  للجنممة  معاونممة لهمما حيمم والجهممات ال

 يفمه جنيممليمو   200ئية بلم  قضماالمعاونمة والهيئمات الالجهمات  ألعضماءواالجتماعية 

 %400و حمنسمبة تجماوز بل مت نمليو  جنيمه ب 1004,1حي  أ  المنصرف الفعلى بل  

 .م  الربط األصلى

 اإلدارى واإلصمح طيط والمتابعمة خالعدل والمالية والت ات  وزاريل لجنة مرتركة مكرت -2

عممة بمجمولي  ز العممامعجممالجهمماز المركممزى للتنومميم واإلدارة لدراسممة سممد إضممافة إلممى 

علمى أ  يمتم  صلحة الرهر العقارى ووضب الحلمول المناسمبة لهماخصصية بمف التووائال

 .م  نتائج كةاللجنة المرترإلية  انتهتنة بما اللج ةموافا
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موازنة وزارة بإعتماد حساب ختامي  مشروع القانون المقدم من الحكومةذ توافق على إواللجنة 
عن  (الشهر العقارى مصلحة  –لحة الطب الشرعى مص – ة الخبراءمصلح –)الديوان العام العدل 

على النحو ك لموقر الموافقة عليه باباا باباا، وذلاجو المجلس لتر  2017/2018السنة المالية 
 التالي:

 )القيمة بالمليون جنيه(    
  أوالا: االستخدامات 

 1517,7 ن ـــــــــــــــاألجور وتعويضات العاملي الباب األول:
 61,4 ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم اني:الثالباب 
 1004,6 يةالدعم والمنح والمزايا االجتماع رابع:لالباب ا

 1,2 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ :الباب الخامس
 44,3 (تثماراتاألصول غير المالية )االس شراء الباب السادس: 

 

 

  ثانياا: اإليرادات  
 1234,8   بــــــــــــــــــــــــــــــــــالضرائ الباب األول:
 11,9 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن الباب الثاني:
 103,8 اإليرادات األخرى  الباب الثالث:

 
 

 رئيس اللجنة 
28/ 1/2019 

 حسين عيسى أ. د /
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 ون مشروع قان
  بإعتماد احلساب اخلتامي ملوازنة وزارة العدل

 ( رىمصلحة الشهر العقا –رعى شصلحة الطب الم –اء صلحة اخلربم –الديوان العام ) 
 2017/2018عن السنة املالية  

 ـــــــ

 
 باسم الشعب،

 رئيـس اجلمهـوريـة
 

 قــــــرر
 جملس النواب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه:

 (وىل)املادة األ
  

ت اتابعة لها )الجهالعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات ي  

 .2017/2018المعاونة( عن السنة المالية 

 )املادة الثانية(

 من اليوم التالي لتاريخ نشره.اعتباراً شر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ين

 فذ كقانون من قوانينها.وينتم الدولة، ي بصم هذا القانون بخا

 

 

 
 


