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%33,5290.5%47,9340.8اإلجمالي

%5,4750.1%8,2230.1إجراءات لدعم قطاع الصحة العامة

%2,4750.038%7,5230.129تمويل إضافي لقطاع الصحة لتمويل شراء اللوازم والمعدات الطبية والوقائية ، وشراء الوجبات وتكاليف التشغيل اإلضافية األخرى

 آالف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتعاون مع مستشفيات وزارة 7تدبير مبلغ لتمويل تعيين 

 زميل وزميل مساعد من األطباء بالمستشفيات1200الصحة، إضافة إلى تعيين 
670.001%4000.006%

%2,6000.040%4330.007وكذلك رفع مكافأة أطباء االمتياز بالمستشفيات% 75تخصيص مبلغ لرفع بدل التعرض لخطر العدوى ألعضاء المهن الطبية بنسبة 

%0.000%2000.003مكافأة استثنائية لمرة واحدة تدفع للعاملين بالقطاع الصحى

%23,4560.36%30,4330.52 دعم القطاعات  المتاثرة

%00.00%3,0000.05إجراءات عامة

 بدالً من 2020 أشهر تنتهي في يونيو 3 على مدى 2019السماح للمنشآت التجارية في الصناعات المتضررة بدفع اإلقرارات الضريبية للشركات لعام 

دفع المبلغ بالكامل في أبريل
3,0000.05%00.00%

اإلجراءات

2019/20202020/2021

2020  حتى منتصف أكتوبر COVID-19اإلجراءات التي اتخذتها  الحكومة المصرية نظراً لفيروس ال
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اإلجراءات

2019/20202020/2021

%9,0000.138%7,5850.130إجراءات خاصة بقطاع الصناعات

%5,0000.077%20201,1250.019 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بداية من ابريل 4.5تخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع الصناعات  ليصبح بسعر 

 واالعالن عن ثبات التعريفة الجديدة لقطاع الصناعة  خالل السنوات 2020٪  بداية من ابريل  9تخفيض تعريفة  الكهرباء لجميع الصناعات بنسبة 

الخمس القادمة
9000.015%4,0000.061%

%0.000%20202500.004 شهور  للقطاع الصناعى تنتهى في يونيو 3تأجيل دفع الضريبة العقارية لمدة 

 مليار جنيه تتعلق بالغرامات ورسوم التأخر في 5.3 بقيمة 2019إلغاء وإنهاء المتأخرات المستحقة على المنشآت الصناعية لوزارة البترول حتى ديسمبر 

السداد وفواتير الوقود المتنازع عليها سواء بسبب الكميات المتعاقد عليها او المستخدمة
5,3100.091%00.000%

%5,1080.078%3,0000.052إجراءات خاصة بالمصدرين

 مليون جنيه وسداد مستحقات مبادرة االستثمار  للمصدرين مقابل قيامهم بضخ 5من المدفوعات المستحقة للمصدرين بحد أدنى  % 30مبادرة سداد 

استثمارات إضافية في جمهورية مصر العربية
3,0000.052%5,1080.078%

%3,2000.049%2000.003السياحة والثقافة

%2000.003%2000.003 أشهر فيما يتعلق بالضرائب العقارية المستحقة6إقرار اعفاء ضريبى  لمدة 

غير محددغير محدد أشهر6تأجيل العديد من الرسوم والمدفوعات المستحقة للجهات الحكومية لمدة تصل إلى 

 أشهر أخرى تنتهى فى ديسمبر 3تم تمديدها لمدة  ) أشهر للمؤسسات السياحية 3قيام وزارة المالية بإصدار ضمانات للبنوك العامة لتقديم قروض لمدة  

% 40وعلى ان تخصص نسبة ال تقل عن ( االجور وصمروفات الصيانة ومصروفات التشغيل االساسية)وتغطي القروض المصاريف األساسية . (2020

شاملة عمولة اعلى رصيد مدين مع فترة  سحب % 5سيكون القرض بمعدل فائدة منخفض قدره . من التسهيالت الممنوحة لسداد الرواتب  واجور العاملين

.سيؤدي الفشل في سداد أكثر من قسطين من القروض إلى تعليق تلقائي للترخيص.  شهور وفترة سماح قدرها عام وفترة سداد تبلغ عامان6قدرها 

00.000%3,0000.046%

 أكتوبر ، 31 يونيو على إعفاء السياح القادمين على الرحالت الجوية المستأجرة من دفع التأشيرة السياحية حتى 10وافق مجلس الوزراء المصري في 

٪ 50قررت وزارة الطيران المدني منح خصم . 2020أغسطس / ومن المتوقع استئناف الرحالت الجوية اعتباًرا من يوليو . نهاية موسم السياحة الصيفية

.على رسوم الهبوط لرحالت الطيران العارض لجميع المدن السياحية

!VALUE#غير محددغير محدد



التكلفة 
(مليون جنيه مرصي)

نسبة
إلي الناتج المحلي 

اإلجمالي

التكلفة 
(مليون جنيه مرصي)

نسبة

إلي الناتج المحلي اإلجمالي

اإلجراءات

2019/20202020/2021

%3,1480.048%2,6480.045طيران

%2700.004%2019340.001٪ من  معدالت التشفيل لعام 80-75تقديم قرض دعم لشركة مصر للطيران القابضة مع فترة سماح لمدة عامين أو بمجرد تحقيق 

%02,0000.031قيام وزارة المالية بإصدار ضمانة للبنوك لتقديم قرض للشركة القابضة لمصر للطيران

%00.000%2300.004تغطية تكاليف الرحالت االستثنائية إلعادة واجالء  المصريين من الخارج وتكلفة الحجر الصحي

%3830.006%00.000من قيمة الفوائد المستحقة على غرامات التاخير وعدم السداد% 50قيام وزارة البترول بمنح شركة مصر للطيران خصم 

%4300.007%2,3270.040 شركة مصر للطيران من غرامات تاخير واعادة جدولة بعض المديونيات المستحقه عليهاباعفاء قطاع البترول قيام

%3,0000.046%14,0000.241المقاولون

%0.000%10,0000.172العاملة وتنفيذ برامج االستثمار الحكومية دون تاخير (معظمهم من شركات القطاع الخاص)توفير مخصصات إضافية للمقاولين والموردين 

%3,0000.046%4,0000.069(رصف الطرق الداخلية في القرى ومعظمها في مدن صعيد مصر وتبطين الترع وغيرها من االعمال )اإلنفاق اإلضافي على برامج األشغال العامة 

%1,0920.017%8,6390.148 دعم الشرائح الضعيفة والتخفيف من الضغط المالي عنها

%4392920.004تقديم تمويل للمشروعات والصناعات الصغيرة  من قبل جهاز المشروعات الصغيرة

%8000.012%2,2000.038 شهور3 جنيه للعمالة غير المنتظمة والمتاثرة بتداعيات الجائحة  لمدة 500إعانة نقدية شهرية بقيمة 

%0.000%6,0000.103إصدار الضمانات وتوفير تمويل إضافي لضمان الشراء وتوافر كميات إضافية من السلع األساسية
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اإلجراءات

2019/20202020/2021

%3,5050.054%6400.011دعم قطاعات أخرى

%2,5000.038%3500.006(يتضمن ما تم اقرارة من حوافز إضافية للمعلمين)قطاع التعليم 

كة الحديد والصلب  ب والرصف الصىح  وشر كة القابضة لمياة الشر كة القابضة للغزل والنسيج   والشر %3650.006%1200.002الشر

%02800.004المجلس األعىل لالثار 

ن %3600.006%1700.003الهيئة الوطنية للصحافة  ونقابة الصحفيير


