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 الثاني التشريعيالفصل 

 االول العادي االنعقاددور 

 ـــــــــــــــ

 لجنة الخطة والموازنة
 ــــــــــــــ  

 الدكتور / رئيس مجلس النواب المستشارالسيد 
، مع هذا تقرير لجنة الخطة فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم وبعد،تحية طيبة  

باعتماد الحساب الختامي لموازنة  قانون مقدم من الحكومةمشروع والموازنة عن 

مصلحة  –مصلحة الطب الشرعي  –مصلحة الخبراء  –الديوان العام )وزارة العدل 

على  هعرضالتفضل ب. برجاء 2019/2020ة عن السنة المالي (الشهر العقاري

 المجلس الموقر.

 مصطفي سالم ــئب / اللجنة مقرراً أصلياً، والسيد النا مكتب نياختارقد و 

 مقرراً احتياطياً لها فيها أمام المجلس.

 والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
 

 رئيس اللجنة 
 
  فخري الدين الفقيد /  أ.

14/3/2021

 والخمسونالرابع التقــريـر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل والجهات  يامختحساب 

 المعاونة( )الجهاتالتابعة لها 

 2019/2020للسنة المالية 
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  تقرير
 جلنة اخلطة واملوازنة 

  مشروع قانون مقدم من احلكومةعن 
 ملوازنة تامي اخلساب باعتماد احل

  – اخلرباء مصلحة –وان العام الدي)وزارة العدل 
 (العقاري رمصلحة الشه – الشرعي الطب مصلحة

 2019/2020عن السنة املالية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لجنة إلى  2020سنة  ديسمبرمن  15 الموافقالثالثاء جلس بجلسته المعقودة يوم أحال الم 
وزارة العدل لموازنة الختامي حساب ماد الباعت مشروع قانون مقدم من الحكومة الخطة والموازنة

لبحثه ودارسته ، وذلك 2019/2020عن السنة المالية  (الجهات المعاونة)والجهات التابعة لها 
 على المجلس الموقر. هعرضلوإعداد تقرير عنه 

 حضره:2021من مارس سنة 14بتاريخ لنظره  اجتماعا  فعقدت اللجنة  

 :من وزارة العدل -

 مساعد وزير العدل   قاسم  ربيعالمستشار/  -

 المستشار/ أشرف زغلول                رئيس مكتب فني صندوق األبنية ودور المحاكم -

رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية بأمانة   األستاذ/ سمير محمد زغلول   -
 مجلس الهيئات القضائية 

المالية بمصلحة رئيس اإلدارة المركزية للشئون   ماهر أيوب         األستاذ/  -
 الشهر العقاري 

 مدير عام الحساب الختامي  احمد طه سليمان     األستاذ/  -

 :من وزارة المالية -

 محمد عبد الفتاح                مساعد وزير المالية لشئون الخزانةاألستاذ/  -

 رئيس اإلدارة المركزية للجهاز اإلداري   سليمان هنداوي   األستاذ/  -

  :والتنمية االقتصادية من وزارة التخطيط -

 وكيل الوزارة والقائم بأعمال اإلدارة المركزية     تاذ/ شعراوي عبد المنعماألس -
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 اإليضاحيةومذكرته به والجداول المرفقة  هذا وقد نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض  * 
 كما أطلعت على: 

 له للدولة والقوانين المعدلةبشأن الموازنة العامة  1973( لسنة 53) رقمالقانون و  الدستور
 رقموالقانون  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها 1976( لسنة 80القانون رقم )و 
( لسنة 46بالقانون رقم )بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر  2006( لسنة 142)

انون السلطة القضائية الصادر بعض أحكام ق بتعديل 2008( لسنة 182) رقموالقانون  1972
للسنة بربط الموازنة العامة للدولة  2019( لسنة 79) رقموالقانون  1972( لسنة 46بالقانون رقم )

 لمجلس النواب. الداخليةوالالئحة  2019/2020المالية 
من  العدل مساعد وزير ربيع قاسم السيد المستشار/ به أدلىللجنة إلى ما وبعد أن استمعت ا

ات بشأن مشروع القانون المعروض، وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة، وبناء إيضاح
 على ما تقدم تعرض اللجنة تقريرها على النحو التالي:

 : تمهيد
بشأن موازنة الهيئات القضائية  1976لسنة ( 80دة السادسة من القانون رقم )الما تقضي

مشروع للهيئات القضائية  ة"تعد األمانة العام أن والجهات التابعة لها )الجهات المعاونة( على
السيد  عرض علىفي المواعيد المقررة، وي وبالجهات المعاونة لها الحساب الختامي الخاص بها

الوزراء إلحالته إلى رئيس مجلس سبعة أيام من تاريخ الموافقة  وزير العدل ليحيله خالل المستشار
هذا الحساب الختامي وفقا  للقواعد التي يعتمد بمقتضاها  إلى مجلس النواب، ويعتمد مجلس النواب

 الحساب الختامي للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون".
بيان بالهيئات القضائية والجهات  1976( لسنة 80رقم )ورد بالمادة الثانية من القانون حيث و 

 المعاونة لها، وهي كالتالي: 
 أواًل: الهيئات القضائية:

 يابة العامة.القضاء والن -1
 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلس الدول -2
 ة.ـــــــــــــــهيئة قضايا الدول -3
 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــالنيابة اإلداري -4

 :ثانيًا: وزارة العدل والجهات التابعة لها )الجهات المعاونة(
  ـدل.العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديوان عام وزارة 
 راء.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصلحة الخب 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــمصلحة الطب الشرع. 
  والتوثيق مصلحة الشهر العقاري. 

                                                           

 مرفق بالتقرير ( * ) 
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ر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصاد 2006( لسنة 142القانون رقم )صدر 
( قضت بأن 5( مكرر )77م )ــــــــــــــــــم إضافة مادة جديدة برقتحيث ، 1972( لسنة 46قم )بالقانون ر 

دأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها، كما ــــــــــــــــــيكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة تب
ه في المواعيد المقررة وتدرج ضمن ـــــــــــــــــــــــــتامي لموازنتاب الخــــــــــــــــــــــاألعلى الحس يعد مجلس القضاء

ة العامة للدولة، وبذلك تم استقالل حساب ختامي موازنة القضاء ــــــــــــــــــــــــــــالحساب الختامي للموازن
منذ  (والجهات المعاونة لها)ة ــــــــــــــــــــــن حساب ختامي موازنة الهيئات القضائيــــــــــــــــــــوالنيابة العامة ع

 .2008/2009 السنة المالية

بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية بشأن  بتعديل  2008سنةل( 182كما صدر القانون رقم )
 تلك الهيئات وحساباتها الختامية عن موازنة الهيئات القضائية وحسابها الختامي، موازنات استقالل

 :حيث أقر اآلتي

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

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

استقالل ب تقضي 1958( لسنة 117( إلى القانون رقم )2)( مكرر 2إضافة مادة جديدة برقم )
 موازنة وحساب ختامي هيئة النيابة اإلدارية.

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على "منه بأن  (185)في المادة قضي و  2014صدر دستور 
ا بكامل عناصرها وتدرج بعد إقراره –شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب 

 ."ؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهاوي ،نة العامة للدولة رقما  واحدا  في المواز 

ديوان  زنة وحساب ختامياستقلت موازنات تلك الهيئات وحساباتها الختامية عن موا وبناء عليه
  .2009والجهات المعاونة لها اعتبارا  من يوليو  عام وزارة العدل

يسرى على السابق اإلشارة إليه  1976( لسنة 80)لسادسة من القانون رقم وأصبح نص المادة ا
مصلحة الطب الشرعى  -حة الخبراء مصل –)الديوان العام  وهيلجهات التابعة لوزارة العدل فقط ا
 .2009/2010 بداية من السنة المالية( العقاري مصلحة الشهر  –
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ة لتنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لنتائج اإلجماليا عنه توفيما يلي عرض لما أسفر 
 :)الجهات المعاونة(

للسنة المالية  بربط الموازنة العامة للدولة 2019لسنة  79قانون رقم صدر ال -
 موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها )الجهات المعاونة( ت، وقد تضمن2019/2020
 :كالتاليجاءت  والتي

 الستخدامات:ا أواًل:

فى السنة المالية الجهات المعاونة( )موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الستخدامات  اعتمد

 :لآلتيموزعه على أبواب الموازنة وفقا   يليفيما صلية الموضحة األ االعتمادات 1920/2020

 )القيمة بالمليون جنيه(      
  :االستخدامات
 1850.0 ن ــــــــــــــــيلموتعويضات العا األجور الباب األول:
 75.0 ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:
 225.0 الدعم والمنح والمزايا االجتماعية الباب الرابع:

 رى ــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:
 مالية )اإلستثمارات(: شراء االصول غير الالباب السادس

2.5 
93.0 

 2245.5   جملة اإلعتمادات األصلية المقدرة 
   

 الموارد: ثانيًا:

العدل والجهات التابعة لها )الجهات المعاونة( في السنة المالية وزارة قدر إليرادات موازنة  
  لآلتي: موزعة على أبواب الموازنة وفقا   يليالتقديرات األصلية الموضحة فيما  2019/2020

 )القيمة بالمليون جنيه(       
    :اإليرادات

 1475.0 ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالضرائ الباب األول:
 19.9 اإليرادات األخرى  الباب الثالث:

 1494.9 جملة اإليرادات األصلية المقدرة 
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 :1920/2020التي تمت خالل السنة المالية  التعديالت
واإليرادات المقدرة لموازنة لالستخدامات على االعتمادات األصلية بالزيادة ديالت تمت عدة تع
نستعرضها  2019/2020 خالل السنة المالية )الجهات المعاونة( ات التابعة لهاوزارة العدل والجه

 كما يلي:

  :التعديالت التي تمت على االستخدامات أواًل:

التى طرأت خالل السنة المالية  جاءت هذه التعديالت لمواجهة حاالت الصرف
2019/2020. 

 :الباب األول: األجور وتعويضات العاملين
 )األجور وتعويضات العاملين( على اعتمادات الباب األولبالزيادة التي طرأت  بلغت التعديالت

مليون جنيه، وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب األول لموازنة وزارة  95.8وقدره مبلغ 
 وقدره مبلغ 2019/2020في السنة المالية ( ــــــــــــــــا )الجهات المعاونةوالجهات التابعة لهــالعدل 

 مليون جنيه. 1850.02 منمليون جنيه بدال  1945.8

 الباب الثاني: شراء السلع والخدمات:

مليون جنيه،  2.1 وقدره على اعتمادات الباب الثاني مبلغبالزيادة التي طرأت  بلغت التعديالت
والجهات التابعة لهـــــــــــــــا وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب الثاني لموازنة وزارة العدل 

 75مليون جنيه بدال  من  77.1 وقدره مبلغ 2019/2020 في السنة الماليةالمعاونة(  )الجهات
اة وشركات الكهرباء والشركة المصرية شركات المي قبلوذلك لسداد مديونية وزارة العدل  مليون جنيه
 .لالتصاالت

 الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا االجتماعية:

مليون  780 وقدره مبلغعلى اعتمادات الباب الرابع بالزيادة التي طرأت  بلغت التعديالت
ات هوالجلموازنة وزارة العدل جنيه، وبذلك أصبحت جملة االعتمادات اإلجمالية للباب الرابع 

يون جنيه مل 1005 وقدره مبلغ 2019/2020للسنة المالية  (التابعة لهـــــــــــــــا )الجهات المعاونة
في موارد صندوق الخدمات الصحية  الشديدوذلك لمواجهة القصور  مليون جنيه 225بدال  من 

 واإلجتماعية بوزارة العدل.
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 الباب الخامس: المصروفات األخرى:
ألف  16.9وقدره  التى طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الخامس مبلغبلغت التعديالت 

للباب الخامس لموازنة وزارة العدل في السنة ذلك اصبحت جملة اإلعتمادات المعدلة بجنيه، و 
 مليون جنيه. 2.5جنيه بدال  من مليون  2.6بمبلغ وقدره  2019/2020المالية 

 :مارات(ث)االست صول غير الماليةاألالباب السادس: شراء 
مليون جنيه، 131.5 وقدره مبلغب بالزيادة لباب السادسل األصلي عتمادإلاعلى  تم إجراء تعديل

والجهات التابعة لموازنة وزارة العدل وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب السادس 
 مليون جنيه بدال  من224.5 رهوقد مبلغ 2019/2020للسنة المالية  ()الجهات المعاونةلهـــــــــــــــا 

 مليون جنيه.93
 :المقدرة ثانيًا: التعديالت التي تمت على اإليرادات

  الباب األول: الضرائب:
تعديالت عليه خالل  ةطرأ أيتلم مليون جنيه.  1475قدر المحصل من إيرادات الباب األول مبلغ 

 .2019/2020 السنة المالية
 :: اإليرادات األخرى الباب الثالث

 ،مليون جنيه 87.8 وقدره على الباب الثالث مبلغبالزيادة التي طرأت  بلغت التعديالت
بدال  من  مليون جنيه 107.7وقدره  بذلك أصبح المقدر تحصيله من إيرادات الباب الثالث مبلغو 

 مليون جنيه. 19.9
ي ف والجهات المعاونة لها االعتمادات المعدلة لموازنة وزارة العدل كون جملةتوبالتالي 

  على األبواب التالية:جاءت موزعة مليون جنيه  3230.7نحو  بلغت 2019/2020 المالية السنة
 )القيمة بالمليون جنيه(    

  االستخدامات  
 1945.8 ن ـــــــــــــــيوتعويضات العامل األجور ب األول:البا

 77.1 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:
 1005 الدعم والمنح والمزايا االجتماعية الباب الرابع:

 2.6 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:
 224.5 (األصول غير المالية )االستثمارات شراء الباب السادس: 

 3255 إجمالي االعتمادات المعدلة
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 بالمليون جنيه( القيمة (

  اإليرادات: 
 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــالضرائ الباب األول:
 نح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال الباب الثانى:

1475 
3.2 

 107.7 اإليرادات األخرى  الباب الثالث:
 1585.9 جملة اإليرادات المقدرة المعدلة 

 

 ت التابعة لها )الجهات المعاونة(:ج الفعلية للحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهاالنتائ

أسفرت نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها )الجهات المعاونة( عن السنة 
 مليون جنيه موزعه كاآلتي: 2892.5 اعن استخدامات فعلية بلغت جملته 2019/2020المالية 

 لقيمة بالمليون جنيه()ا     

  االستخدامات أواًل: 
 1602.7 ين وتعويضات العامل األجور ب األول:البا

 68.8 ات ــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:
 1000.9 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدعم والمنح والمزايا االجتماعي الباب الرابع:

 0.6 رى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:
 219.5 (األصول غير المالية )االستثمارات شراء الباب السادس: 

 2892.5 يــــــــــــــــــــــــــــاإلجمال
لجهات التابعة لها )الجهات المعاونة( عن السنة المالية اعتمد لموازنة وزارة العدل وا

مليون جنيه، وقد بلغت جملة االستخدامات الفعلية  3255,0بعد التعديل مبلغ وقدره  2019/2020
 على النحومليون جنيه  362,5مليون جنيه بوفر قدره  2892,5مبلغ وقدره  االعتماداتهذه  على

 التالي:

 يضات العاملين:الباب األول: األجور وتعو 
 مبلغ وقدرهبعد التعديل وتعويضات العاملين األجور  ــــ قدرت اعتمادات الباب األول

مليون جنيه بوفر قدره  1602.7 بمبلغ وقدرهمليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي  1945.8
المدنية ويرجع الوفر إلي الخفض العام للمنصرفات نتيجة تطبيق قانون الخدمة  مليون جنيه 343.1

والذي نص علي تثبيت األجور المتغيره للعاملين من حوافز وجهود  2016لسنة  81الجديد رقم 
وربطهما بمبالغ ثابته مقطوعة وليست بنسب مئوية كما في السابق ــــ وانحصار الزيادة السنوية 
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ي ترشيد االنفاق للعاملين في العالوة الدورية فقط أو االستثنائية في حال تقريرها هذا باإلضافة ال
 الحكومي.

 السلع والخدمات:شراء لباب الثاني: ا
 77.1 وقدره بمبلغشراء السلع والخدمات بعد التعديل  ــــ قدرت اعتمادات الباب الثاني 

 مليون جنيه 8.4بوفر قدره  مليون جنيه 68.8 وقدره مبلغبمليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي 
د اإلنفاق والصرف في حدود اإلحتياجات الفعلية وعدم استكمال ترشي إلىب الوفر اسبارجع تو 

  صفقات الشراء نظر ا الرتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي.

 الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا االجتماعية:
 وقدره بمبلغالدعم والمنح والمزايا االجتماعية بعد التعديل  ـــ قدرت اعتمادات الباب الرابع 
  نحو  مليون جنيه بوفر قدره1000.9 وقدره مبلغ مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي 1005
في ظل الظروف التي تمر بها البالد من ترشيد اإلنفاق  إلىالوفر أسباب رجع تو  مليون جنيه4.1

 .العامة ضعف الموارد

 الباب الخامس: المصروفات األخرى:
مليون  2.5 وقدره مبلغبروفات األخرى بعد التعديل المص ــــ قدرت اعتمادات الباب الخامس 

 مليون جنيه1.9 نحو قدرهجنيه بوفر مليون  0.6 وقدره مبلغجنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي 
ترشيد االنفاق في ظل الظروف التي تمر بها البالد من ضعف الموارد  إلىسبب الوفر ارجع تو 

  العامة.

 :لية )االستثمارات(الباب السادس: شراء األصول غير الما
 بعد التعديل ألصول غير المالية )االستثمارات(شراء ا ــــقدرت اعتمادات الباب السادس   

 مليون جنيه بوفر219.5 وقدرهمبلغ  بلغ المنصرف الفعلي وقدمليون جنيه،  224.5 وقدره بمبلغ
  جنيه.مليون  5.0نحو  قدره

الدقة عند  والجهات التابعة لها العدل زارةو توصي اللجنة بضرورة مراعاة وفى هذا الصدد  
تحقيقًا  الباب السادس )شراء األصول غير المالية ـــ اإلستثمارات( إعداد تقديرات اعتمادات

 .لألهداف المرجوة منه
مستوي األبواب والفصول مقارنة  على لالستخداماتوفيما يلي جدول يوضح االنفاق الفعلي  

 .2018/2019واجمالي السنة المالية 2019/2020للسنة المالية  ربط األصليلوابالربط المعدل 
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 على مستوى االبواب والفصول لالستخدامات ( يوضح بنود اإلنفاق الفعلية 1جدول رقم )
 األصلي المعدل والربطمقارنة بالربط 

 2018/2019وإجمالي السنة المالية  2019/2020للسنة المالية  
 ة بالمليون جنيه()القيم                    

 ( *) الديوان الربط البيان
 العام

مصلحة 
 الخبراء

الطب 
 الشرعي

الشهر 
 العقاري 

 إجمالي
2019/2020 

 إجمالي
2018/2019 

 األجور وتعويضات العاملين الباب األول:
 1760.7 1850.0 628.3 157.7 415.3 648.8 األصلي
 1822.6 1945.8 752.1 172.6 433.0 588.1 المعدل
 1551.1 1602.7 616.4 146.0 379.5 460.7 الفعلي

ــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:  اتــــــــــــــــــــــــــــــ
 65.0 75.0 17.4 9.9 11.5 36.2 األصلي
 73.0 77.2 22.5 14.8 16.8 23.1 المعدل
 67.1 68.8 20.9 13.6 15.8 18.5 الفعلي

 الدعم والمنح والمزايا االجتماعية لرابع:الباب ا
 225.0 225.0 0.3 0.1 0.1 224.4 األصلي
 1005.0 1005.0 1.0 0.2 0.2 1003.6 المعدل 
 1004.3 1001.0 0.9 0.0 0.2 1000.0 الفعلي

ــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:  رى ـــــــــــــــــــــــــ
 2.0 2.5 0.1 0.0 0.0 2.4 األصلي 
 2.0 2.5 0.1 0.0 0.0 2.4 المعدل
 1.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.5 الفعلي

 شراء األصول غير المالية )االستثمارات(الباب السادس:
 87.5 93.0 10.0 70.0 5.0 8.0 األصلي
 58.3 224.5 150.1 55.7 5.0 13.7 المعدل
 23.8 219.5 150.0 54.7 4.9 9.8 الفعلي

 اقــــــــــــــــــــــــــــــنفإجمالي اإل 
 2140.1 2245.5 656.1 237.7 431.9 919.8 األصلي
 2961.0 3255 925.9 243.1 455.0 1631 المعدل
 2647.5 2892.6 788.3 214.3 400.4 1489.5 الفعلي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تم إضافة الربط األصلي والربط المعدل والمنصرف الفعلي الخاص بالمركز القومي للدراسات إلى الربط األصلي  (*)
 ( الديوان العام بالجهات المعاونة للهيئات القضائية.5فصل )بالوالربط المعدل والمنصرف الفعلي 
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نــة( للســنة أســفرت نتــائج تنفيــذ موازنــة وزارة العــدل والجهــات التابعــة لهــا )الجهــات المعاو  كمــا
  :جنيه موزعة كاآلتي مليون 1581.2 عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 2019/2020المالية 

 القيمة بالمليون جنيه() 
  اإليرادات  ثانيًا: 

 1442.5 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األول: الضرائ
 0,0  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني: المن

 138.7 الباب الثالث: اإليرادات األخرى 
 1581.2 يــــــــــــــــــــاإلجمال

 
مليــون جنيــه، بينمــا  1585.9جــدير بالــذكر أن جملــة اإليــرادات المقــدرة المعدلــة بلغــت نحــو 

مليـــون جنيـــه، وتبـــين أن  4.7بعجـــز قـــدرة مليـــون جنيـــه  1581.2بلغـــت اإليـــرادات المحصـــلة نحـــو 
 31.0بمبلــغ  اخــري( )إيــراداتمــن الزيــادة فــي حصــيلة البــاب الثالــث  اإليــراداتعجــز المحقــق فــي ال

مليـون جنيـه وذلـك بعـد  32.5مليون جنيه وعجز بالباب األول الضرائب )رسوم نقـل الملكيـة( بمبلـغ 
 مليون جنيه. 3.2تغطية العجز المحقق بالباب الثاني ومقداره 

حققـت زيـادة  2019/2020 المـالي لعـامليـرادات الفعليـة على الرغم من ذلك يالحـ  أن اإلو 
 230.7بحـــوالي  2018/2019، 2017/2018 ينالســـابق ينالمـــالي ينعــن اإليـــرادات الفعليـــة للعـــام

   التوالي. علىمليون جنيه 109.4ومليون جنيه 

 الفعلية المحصلة خالل السنواتبيان مقارن لإليرادات 

 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 
 )القيمة بالمليون جنيه(                     

 المبلغ السنة المالية 
2017/2018 1350,5 
2018/2019 1471,8 
2019/2020 1581.2 

 

مقارنــة علــى مســتوى االبــواب والفصــول وفيمــا يلــي جــدول يوضــح بنــود اإليــرادات الفعليــة 
 .1820/1920لسنة المالية وإجمالي ا 1920/2020بربطها األصلي والمعدل للسنة المالية 
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 ( يمثل بنود اإليرادات الفعلية للجهات المعاونة لوزارة العدل 2جدول رقم )
  2019/2020مقارنة بالربط المعدل والربط األصلي للسنة المالية 

 2018/2019وبإجمالي السنة المالية 
                                                 )القيمة بالمليون جنيه(                                            

الديوان  الربط البيان
 العام

مصلحة 
 الخبراء

الطب 
 الشرعي

الشهر 
 العقاري 

 إجمالي

2019/2020 

 إجمالي

2018/2019 

 الضرائب الباب األول:

 1317,0 1475.0 1475.0 - - - األصلي

 1317,0 1475.0 1475.0 - - - المعدل

 1406,9 1442.5 1442.5 - - - الفعلي

 المنح الباب الثاني:

 - - - - - - األصلي

 3,2 3.2 - - - 3,2 المعدل

 - - - - - - الفعلي

 اإليرادات األخرى  الباب الثالث:

 32,5 19.9 4.6 10.1 0.1 5.1 األصلي

 92,2 107.7 92.4 10.1 0.1 5.1 المعدل 

 64,9 138.7 117.6 12.3 1.3 7.3 الفعلي

 

 ي ــــــــــــــــــــــــاإلجمال

 1349,5 1494.9 1479.6 10.1 0.1 5.1 األصلي 

 1412,4 1585.9 1567.4 10.1 0.1 8.3 المعدل

 1471,8 1581.2 1560.2 12.3 1.3 7.3 الفعلي
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 :رأي اللجنة
نة مواز بإعتماد حساب ختامي  مشروع القانون المقدم من الحكومةإذ توافق على  واللجنة 

لترجو  2019/2020عن السنة المالية  (الجهات المعاونة)لها  والجهات التابعةوزارة العدل 
 المجلس الموقر الموافقة عليه بابًا بابًا، وذلك على النحو التالي:

 )القيمة بالمليون جنيه(    
  أواًل: االستخدامات 

 1602.7 ن ـــــــــــــــاألجور وتعويضات العاملي الباب األول:
 68.8 ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشراء السلع والخدم الباب الثاني:
 1000.9 الدعم والمنح والمزايا االجتماعية الباب الرابع:

 0.6 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصروفات األخ الباب الخامس:
 219.5 (تثماراتاألصول غير المالية )االس شراء الباب السادس: 

 

 

  ثانيًا: اإليرادات  
 1442.5 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالضرائ الباب األول:
 - حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن الباب الثاني:
 138.7 اإليرادات األخرى  الباب الثالث:

 
 
 

 رئيس اللجنة
    

 الدين الفقي ي فخر  أ. د /
2021/3/14 
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 مشروع قانون 
  بإعتماد احلساب اخلتامي ملوازنة وزارة العدل

 (العقاريهر الش مصلحة – الشرعي الطب مصلحة – اخلرباء مصلحة –)الديوان العام 
 2019/2020عن السنة املالية 
 ـــــــ

 
 باسم الشعب،

 رئيـس اجلمهـوريـة
 

 قــــــرر
 رناه:جملس النواب القانون اآلتي نصه، وقد أصد

 )املادة األوىل(
  

عتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها )الجهات ي  

 .2019/2020المعاونة( عن السنة المالية 

 )املادة الثانية(

  .الرسميةينشر هذا القانون في الجريدة 

 ي بصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 
 


