
 

0 

 

 

 

 

 

 

 املصريةة املوازندليل 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

  



 

1 

 مقدمة

 

 

حتى  ون لمن مجاالت الحياة العامة التي بنشط فيها القلي لعب دور أكبر في مجالمن ملساعدة في تمكين منظمات املجتمع املدني في مصر ا إلىيهدف دليل املوازنة املصرية 

 أال وهو مجال إعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة.-اآلن 

ة لتحقيق يأهميتها تكمن في كونها أداة الحكومة الرئيسإال أن الفهم وغامضة إلى حد ما. وهي قد تكون كذلك، صعبة تقنية وتعتبر املوازنة العامة عند غالبية الناس وثيقة 

يمكنها أن تلعب دورا حاسما في إضافة أو تخفيف الهموم والتحديات التي  والتيحياة الناس.  وملموسة علىحيوية جدا والتي لها تأثيرات كبيرة سياساتها االقتصادية، 

ي ى تعليم جيد، والشعور باألمان عند شربهم املياه الت، وضمان حصول أطفالهم عليمرضون عندما متمرس طبيب  وزيارةفي العثور على وظيفة بأجر مناسب، يواجهونها 

 .من شبكة عامةتأتي 

تبعها الحكومة تاملوازنة وشكلت الطريقة التي  حددتال، فإنهم يعانون كل يوم وبطرق عديدة آثار السياسات االقتصادية التي  ووسواء كان الناس يمكنهم قراءة الوازنة أ

   في جمع وإنفاق املال العام. 

فوا كيفية أن يعر  ناهيك عن وثائق املوازنة. يقرؤواينما يفهم الناس بشكل عام أن املوازنة تمس حياتهم، إال أن معظمهم يجدون من الصعب، إن لم يكن مستحيال، أن وب

لتي يواجهها دورا حاسما في تحديد وفهم القضايا الحرجة ا املدني. حيث تلعب منظمات املجتمع املدنيدور املجتمع  يأتيمراقبة تنفيذها، أو حتى التأثير على ما هو فيها. وهنا 

ذا ويمكن ملجموعات املجتمع املدني أن تلعب هاملجتمع، وفى نقل هذا الفهم إلى جمهور أوسع، وكذلك التعبئة والدعوة إلى التغيير من أجل تحسين نوعية حياة الناس. 

 لدولة.الدور الهام جدا في مصر فيما يتعلق باملوازنة العامة ل

حتوى إعداد املوازنة املصرية وتنفيذها، باإلضافة إلى ملخص للملعملية  ا  ودقيق ا  بسيط ا  يوفر لهذه الجماعات )وغيرها( وصف كيوقد تم تصميم دليل املوازنة املصرية هذا 

 :الذي سيراه القارئ في وثائق املوازنة.  وينقسم الدليل إلى أربعة أبواب

 ازنة؟ملاذا يجب أن تهتم باملو  .1

 املوازنة العامة للدولة: كيفية إعدادها وتنفيذها، كيف تبدو/ وأين تجدها .2

 من أين تأتى أموال املوازنة؟ .3

 كيف يتم تخصيص األموال وصرفها؟ .4

 .ماتبعض املواقع كمصادر للمعلو  إلى، باإلضافة وجداول املوازنةتقسيمات عن أكثر تفاصيل تقدم التي اب مجموعة من املالحق ويلي هذه األبو 

املجتمع املدني واملجتمعات املحلية من أن تصبح أكثر نشاطا في التأثير على محتوى وعملية وضع  منظمات-يقدمهااملعلومات التي -ونحن نأمل من هذا الدليل أن تساعد 

 لمصريين.لاملوازنة املصرية، بهدف تحسين نوعية الحياة 

 الراوي لمى حاإلنسان مع شراكة املوازنة الدولية. ونود على وجه الخصوص أن نشيد بمساهمة ملوازنة العامة وحقوق قام به مرصد امشترك دليل املوازنة املصرية هو عمل 

 وفهمه الواسع للموازنة املصرية. الكاملةمعرفته  شاركنامن مرصد املوازنة، الذي 

صد بالتدقيق ريق عمل املر ، كما قامت أسماء يس من فرجيآن بليب شرف على التحريروأمسئول البرامج في شراكة املوازنة الدولية، محمد منصور حسن  قام بكتابة الدليل

 .لنسخة العربيةاللغوي ل

 بتعليقاتكم وأفكاركم واقتراحاتكم. ونرحب كالعادة ومفيدا، سهال دليل املوازنة املصرية نأمل أن تجدوا

 

 وارين كرافتشيك

 2014 أغسطس



 

2 

 الفهرس

 

 مقدمة

 ؟بمراحل إعدادهاوما هي أهمية املعرفة ؟ العامة للدولةوازنة امل؟ ما هي العامة للدولة أن تهتم باملوازنة الباب األول: ملاذا يجب

 تنفيذها، كيف تبدو/ وأين تجدهاكيف يتم إعدادها و زنة العامة للدولة: ا: املو الثانيالباب 

 إعداد وتنفيذ املوازنة، والوثائق، والفاعلين مراحل

 مرحلة اإلعداد 

 املناقشة واإلقرار مرحلة 

 مرحلة التنفيذ 

 مرحلة املراجعة 

 املوازنة املصرية)تصنيفات( تقسيمات 

 االقتصادي التصنيف 

 التصنيف الوظيفي 

 التصنيف اإلداري  

 أين تجد وثائق املوازنة املصرية

 الباب الثالث: من أين تأتى أموال املوازنة؟

 املواردنظرة عامة على 

 لنتعمق أكثر

 العامة  يراداتاإل  

 املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية 

 األوراق املالية (بيعإصدار )االقتراض و 

 الخالصة

 

  واملصروفاتالباب الرابع: املخصصات 

 االقتصادي لتصنيفوفقا  ل والنفقات املخصصات



 

3 

 (األول  الباب) العاملين وتعويضات جور األ  

 (الثاني الباب) والخدمات السلع شراء 

 )الباب الثالث( فوائدال 
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 املربعات واألشكال والجداول 

 املوازنة العامة؟ ماهي: 1.1مربع 
 التعليم جودة: إصالح 1.2مربع 
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 ة عبر املستويات اإلدارية الثالثة للموازنة: اإليرادات العام3.1مربع 
 : الضرائب على املمتلكات3.2مربع 
 لتصنيف االقتصاديا: فهم الرموز )األكواد( املستخدمة في 4.1مربع 

 
 ، مرحلة التنفيذ2014/15 املاليالجدول الازمنى ملوازنة العام  :2.1الشكل 
 ، إضافة مرحلة املناقشة واإلقرار2014/15 املاليالجدول الازمنى ملوازنة العام  :2.2الشكل 
 ، إضافة مرحلة الصياغة واإلعداد2014/15 املاليالجدول الازمنى ملوازنة العام  :2.3الشكل 
 ، إضافة مرحلة التدقيق واملراجعة2014/15 املاليالجدول الازمنى ملوازنة العام  :2.4الشكل 
 2013/14املوارد في موازنة  هيكل :3.1الشكل 
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 2013/14توزيع املصروفات العامة لإلسكان على أبواب الصرف االقتصادية، موازنة  :4.11الشكل 
 2013/14حتى  2010/11ات العامة على املستويات اإلدارية الثالثة، األعوام املالية توزيع املصروف :4.12الشكل 

 
 ؟جمهور هل تتيح الحكومة وثائق املوازنة الرئيسية لل :2.1الجدول 
 موزعة على املستويات اإلدارية الثالث االقتصاديلتصنيف وفقا  لاملوازنة : 2.2الجدول 
 املوازنة املصرية لة العشرة فيالدو وظائف : رموز )أكواد( 2.3الجدول 
 عينة من دواوين عام الوزارات واإلدارات واملصالح املختلفة املندرجة تحت قطاع الشئون االقتصادية: 2.4الجدول 

 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية املوارد،  هيكل: 3.1الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية الضرائب،  هيكل: 3.2الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية الرأسمالية، واملكاسب ل واألرباح و الضرائب على الدخ: 3.3الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية املنح،  هيكل :3.4الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية ضريبية، الغير إليرادات الرئيسية لصادر امل :3.5الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية،  :3.6الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية األوراق املالية، إصدار : اتجاهات الحكومة في االقتراض و 3.7الجدول 
 2013/14 حتى 2010/11األعوام املالية ، : الازيادة في الدين العام للحكومة3.8الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية ، الحكومي كنسبة من إجمالي املوازنةصافي االقتراض : 3.9الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية املوارد،  هيكل: 3.10الجدول 
 2013/14حتى  2010/11، األعوام املالية االقتصاديبواب التقسيم أل  وفقا  املصروفات : 4.1الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية : الفوائد املدفوعة للديون الخارجية والداخلية، 4.2الجدول 

 2012/13: الدعم املقدم وفقا للحساب الختامي للعام املالي 4.3الجدول 

 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية : سداد القروض الداخلية والخارجية، 4.4الجدول 
 2013/14حتى  2010/11، األعوام املالية الوظيفيلتصنيف ل وفقا  روفات املص: 4.5الجدول 

 2013/14 املالي، العام موزعة على األبواب االقتصادية الوظيفيلتصنيف وفقا  لاملصروفات العامة عينة من : 4.6الجدول 
 2013/14 املاليالعام  (،مجموعات وبنودتصادية مفصلة )أبواب و االقموزعة على األبواب  الوظيفيلتصنيف وفقا  لاملصروفات العامة : عينة من 4.7الجدول 
 2013/14 املالياألبواب االقتصادية، العام املفصل موزعة على  الوظيفيلتصنيف وفقا  ل: عينة من املصروفات العامة 4.8الجدول 
 2013/14 املالياب االقتصادية مفصلة )أبواب ومجموعات وبنود(، العام األبو املفصل موزعة على  الوظيفيلتصنيف وفقا  لعينة من املصروفات العامة : 4.9الجدول 
 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية املستويات اإلدارية،  علىاملصروفات العامة توزيع : 4.10الجدول 
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 الباب األول 

 ملاذا يجب أن تهتم باملوازنة العامة للدولة؟

بالكثير من  يالدراس عادة تعود للمنزل بعد اليوم  فهيعن مستوى التعليم الذي تتلقاه.  ينغير راض وكان أهلهايرا عن بيتها. تذهب أمل إلى مدرسة ابتدائية ال تبعد كث
تتحدث في  لتقض ى الكثير من الوقت خارج الفص فهيغائبة في كثير من األحيان. وحتى عندما تتواجد،  علمةفاملأنها تتلقي القليل من التعليم. الحكايات التي تنم على 

وتشكو املعلمة على مسمع من التالميذ   قلة املرتب، كما تشكو صعوبة التدريس لهذا العدد الكبير من التالميذ في فصل واحد آخرين.  علمينتليفونها املحمول أو مع م
ا يمكن أن تحصل على تعليم أفضل إذا ألحقوها بمدرسة يتزاحمون فيه على عدد غير كاف من املقاعد املدرسية، مما يجعلهم عصبيين ومشتتين. يعلم والدا أمل أنه

 ، ولكنهم ال يقدرون على ذلك ولديهم ثالث أطفال آخرون.خاصة

ميذ. وفى اللذين قدموا مصلحتهم على منفعة التال  املعلمينغاضبين من  أمل بشعورين متناقضين. فقد كانا ، أحس والدافي السنة املاضيةباإلضراب  علمون عندما قام امل
 ضعيفة، وأنه لو زادت مرتباتهم فإنهم سيؤدون عملهم بصورة أكثر كفاءة.  املعلمين رواتب نفس الوقت كانوا مدركين أن 

على  قنفتعن أولويات الحكومة وعن املوازنة العامة. فالحكومة هي التي  د قصة عن تالميذ املدارس، إنما هي.  وهي ليست مجر ه القصة مألوفة للكثير من األهاليهذتبدو 
ل محوريا في مستقبل أوالدنا. هل رواتبهم ضعيفة؟ ه هذه املدارس. فلماذا هذا التكدس في الفصول؟ وملاذا يفتقد املعلمون الحافاز على العمل؟ ملاذا، وهم يلعبون دورا

دامها؟ هذه استخ ن األموال الكافية، ولكنهم يسيئو  هممنحالحكومة تأن فال يمكن للمدارس أن تقدم تعليما أفضل؟ أم  مثال ما تنفقه الحكومة على املدارس غير كاف
 ليست سوى القليل من أسئلة عديدة محتملة.

مع "الشهود"  والتحدث لرصد وتتبع خيوطها، وتقييم املوقف على األرض، وتتبع املعلومات املختلفة، التحري يلازمها ضمن قصة أمل هناك قصة أخرى عن موازنة الدولة. 
. القصة الحقيقية عن مكان التعليم في أولويات الحكومة، عن موازنة الحكومة حتى يمكن معرفة تلك القصة األخرى  األمور، ووضع كل ذلك معا ن وأولياءمثل املعلمي

 وكيف استخدمت أو لم تستخدم في مساعدة أمل أن تتعلم.

 

 ما هي املوازنة العامة للدولة؟ 

ضع . يمكنك وضع خط تحت العبارات التي تثير اهتمامك بشكل خاص وتأملها لبعن املوازنة العامةا من النقاط الرئيسية يلخص بإيجاز عدد التاليملربع املقطع املوجود في ا

 دقائق.

 

 عامةال : املوازنة1.1مربع 

وفى املجتمعات الديمقراطية، يجب أن تعكس هذه األهداف والتطلعات نفس أهداف  تعبر املوازنة عن أهداف وتطلعات الحكومة.

بين كيف فهى ت-عندما تضع الحكومة خططها لإلنفاق–عات األغلبية. فالحكومة ليس لديها أي مال خاص بها. وفى املوازنة وتطل
 املواطنون الوالية للحكومة من خالل أصواتهمفي املجتمعات الديمقراطية يعطى ستقوم بإنفاق األموال التي هي ملك الشعب. 

ي العالم ال توجد حكومة ف و في املوازنة.ينعكس جازء منها ك الوالية إلى سياسات وخطط ويجب على الساسة ترجمة تل االنتخابية.
العام.  اإلنفاقلديها موارد النهائية تحت تصرفها. وفى نفس الوقت، هناك مجموعة ال حدود لها من االحتياجات التي تستلازم 

 حصالملاتتضمن أحكاما تقييمية حول أي الخدمات و تلفة، كما وبالتالي تتضمن املوازنة دائما املفاضلة بين أولويات اإلنفاق املخ

  وتنافسية. فاملوازنة هي بوضوح وثيقة سياسية ذات األولوية. 

ملنظمات غير الحكومية/ كيب تاون، جنوب إفريقيا: ا جوديث ستريك، رصد املوازنات الحكومية لتعازياز حقوق الطفل: دليل

 2-1، ص 2003إيداسا، 
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 ة على بعض من هذه العبارات:دعونا نلقى نظر 

  كال أخرى م، وأشالحكومة ليس لديها أي مال خاص بها. فالحكومات تجمع األموال التي تديرها في املوازنة من الشعب ومن الشركات من خالل الضرائب، والرسو

  ذات قيمة في املقابل. يتوقع الشعب )والشركات( أن يحصلوا على خدمات  أنواملناسب  الطبيعيمن اإليرادات. وبالتالي من 

  تبين كيف ستقوم بإنفاق األموال التي هي ملك الشعب. موازنة الحكومة هي األداة الرئيسية من أجل  فهي-عندما تضع الحكومة خططها لإلنفاق–وفى املوازنة

في كيفية  والتي تتمثل لويات الحقيقية للحكومةاملرآة التي تعكس األو  وهيوضع خططها لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية، والسياسية املرجوة. 

 ممن تأخذ الحكومة األموال وعلى من تنفقها؟  يرادات.لإل تخصيصها للموال وكيفية جمعها 

 خطط ات و سفي املجتمعات الديمقراطية يعطى املواطنون الوالية للحكومة من خالل أصواتهم االنتخابية. ويجب على الساسة ترجمة تلك الوالية إلى سيا

عندما  ه الناسما تطلع إليتتفق أولويات اإلنفاق مع لمساءلة. ويجب أن تعكس املوازنة رغبات الناخبين. هل لينعكس جازء منها في املوازنة. املوازنة هي أداة هامة 

 ذا السؤال.هيمكن أن يقدم إجابات هامة على  – أنفقتهوالتي هي، بعد كل ش يء، بيان عما تعتزم الحكومة أن تنفقه وما  –انتخبوا الحكومة؟ إن تحليل املوازنة 

 لعام. املوازنة إلنفاق ا. ال توجد حكومة في العالم لديها موارد النهائية تحت تصرفها. وفى نفس الوقت، هناك مجموعة ال حدود لها من االحتياجات التي تستلازم ا

للقيام بكل ما يود الناس في املجتمع أن يروا الحكومة تقوم به. والحكومات في كل مكان يوجد أبدا ما يكفي من املال  ال-بالطبع-يمكنها أن تكون محبطة، ألنه 

 دائما ما تقول ردا على الطلبات والشكاوى، "ليس لدينا ما يكفي من املال". وقد يكون هذا صحيح تماما. ولكنه أيضا قد ال يكون.

 ون أن املوازنة هي ش يء تقني، صفحات وصفحات من األرقام. وهي بالفعل كذلك. ولكنها أيضا . معظم الناس يعتقداملوازنة هي بوضوح وثيقة سياسية وتنافسية

ين وداخل ب، تتنافس/تتسابق تلك القيم واألولويات بانتظام، ويحدث ذلك بين األحازاب السياسية، ديمقراطيبيان عن قيم املجتمع وأولوياته. وفى مجتمع 

س وممثليهم في الحكومة، وبين الناس وبعضهم. وبسبب الدور املركازي للموازنة في تحقيق سياسات وخطط الحكومة، الجهات التنفيذية والتشريعية، بين النا

 فإن هذه العملية من النقاش والجدل حول املوازنة هى أمر ضروري الزدهار املجتمعات الديمقراطية، ولكي تكون الحكومة حقا ممثلة للشعب.

 

 ع املوازنة العامة للدولة؟ما هي أهمية املعرفة بخطوات وض

 .ؤثر على الطريقة التي تدير بها الحكومة املال العامأن يإذا كان الشخص يريد أن يشارك في هذا النقاش الديمقراطي و  ، خصوصا  إن املعرفة عن املوازنة هي أمر ضروري 

ق التي مكنت املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدني في جميع أنحاء العالم من خالل املعرفة باإليرادات الحكومية، واملخصصات، والنفقات، هناك العديد من الطر 

 الهدر. وإيقافمن تغيير أولويات الحكومة والطريقة التي تجمع بها الحكومة املال، وكذلك تحسين نوعية اإلنفاق الحكومي، 

 .1بقصة عن التعليم. دعونا ننتقل إلى مثال آخرلقد بدأ هذا الباب 

 

 التعليم جودة: إصالح 1.2مربع 

ة يخطت تنزانيا خطوات كبيرة في زيادة معدالت االلتحاق باملدارس، وخاصة في املدارس االبتدائية. ومع ذلك، أثيرت تساؤالت متكررة حول نوع 2007و 2004بين عامي 

لجودة، قررت ا عالي أساس يول جميع األطفال في البالد على تعليم تعمل على ضمان حص مدنيمنظمة مجتمع  وهيالتعليم الذي يتلقاه الطالب. وقد قررت هاكى أليمو، 

 هذا الوضع. تنظر أكثر في أن 

                                                           
"، شراكة الموازنة الدولية، من التحليل إلى التأثير، مبادرة الشراكة، سلسة دراسات الحالة. 2007 – 2005إصالح جودة التعليم: حملة هاكى إلبمو “هذا الملخص قائم على  1

 حة على الموقع اإللكتروني:متا
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-case-study-HakiElimu-summary.pdf   

 المدني على الرابط التالي: المزيد عن أعمال الموازنة لمنظمات المجتمع
http://internationalbudget.org/library/publications/ibp-impact-case-studies/ 

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-case-study-HakiElimu-summary.pdf
http://internationalbudget.org/library/publications/ibp-impact-case-studies/
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وى : انخفاض الروح املعنوية للمعلم بسبب تدني األجور، وسوء املستوهي جودة التعليم يبدأت املنظمة بعمل بحث أمكنها من تحديد ثالث قضايا رئيسية تساهم في تدن

. نصف عدد املعلمين الذين شملهم البحث أفادوا بأنهم سينسحبون من وظيفة التدريس إذا عثروا على وظائف بديلة، وقال أكثر من ر بيئة العملاملنهي للمعلمين، وفق

ة.  ثالثة أرباعهم أن الرواتب لم تكن مالئم 

 :فئاتإلى هذه املعلومات، بدأت هاكى إليمو حملة موجهة إلى ثالث  استنادا

  مور، املعلمون، الطلبة، وقادة املجتمع(، بهدف التأثير في صنع القرار على املستوى املحلىاملجتمع )أولياء األ 

 والتشبيك والحوار وتقاسم املعلومات الجمهور العام، من أجل الحفاظ على حركة وطنية حول التعليم من خالل تحفيز املشاركة 

 السياسات الوطنية الهامة صناع القرار، من خالل توسيع املشاركة الشعبية في عمليات صنع 

يتم توجيه أموال التعليم؟ كم من موازنة التعليم تخصص لرواتب املعلمين؟ هل يتم بالفعل ين ألحملة هاكى أليمو كان ينظر في أسئلة املوازنة:  األساس يجازء من البحث 

خذت هاكى إليمو إجابات تلك األسئلة باإلضافة إلى نتائج بحوثها ؟ هل تصل مخصصات املدارس إليها في الوقت املناسب؟  أاألساس يصرف كل مخصصات التعليم 

  الثالث املستهدفة. الفئاتاألخرى إلى 

 .التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم االبتدائي في البالد واملوازناتعملت هذه املجموعات معا للحشد والدعوة إلجراء تغييرات في سياسة الحكومة، واملمارسات، 

 أليمو وشركاؤها دورا محوريا في: سنوات، لعبت هاكيوخالل ثالث 

 رفع الحد األدنى ألجور املعلمين 

 زيادة أعداد املعلمين العاملين في املدارس االبتدائية، مما نتج عنه تحسن في نسبة املعلمين إلى الطلبة 

 زيادة الوعي العام برعاية املعلمين وتدريبهم 

 تعليميةطرح نقاش أكثر انفتاحا حول القضايا ال 

تحسين التعليم، ولكن أيضا لتأمين املياه النظيفة من أجل ملوازنات حكوماتهم ليس فقط  معرفتهامنظمات املجتمع املدني في جميع أنحاء العالم استخدمت 

د من هناك العديال مأوى لهم. ملن  قالئالسكن الللمجتمعات، والرعاية الصحية للنساء الحوامل، وبرامج التغذية املدرسية للطفال من املجتمعات الفقيرة، و 

لحكومتهم، ة لهيكل املوازن وأساس ياألدوات واملنهجيات التي يمكن للمجموعات استخدامها لتحقيق مثل هذه املكاسب. والعامل املركازي بينهم جميعا هو فهم بسيط 

 عملية صنعها.و ومحتواها، 
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الثانيالباب   

 موازنة الحكومة:

ذهاوتنفي إعدادهاكيف يتم   

 كيف تبدو، وأين تجدها

 

 عمل سواء- هارةم أي إتقان مع الحال هو كما ولكن، الناس. حياة من املختلفة الجوانب على الدولة موازنة بها توثر التي الطرق  من العديد على التأثير املدني املجتمع بإمكان

 اإلملام إليها ستندةامل والدعوة املوازنة تحليل أساسيات وتتطلب  األساسيات. بتعلم يبدأ ازنةاملو  على التأثير كيفية تعلم فإن– كمبيوتر برمجة أو قميص، خياطة أو خبز،

 منها: الصلة، ذات املسائل ببعض

 املصرية؟ املوازنة وتنفيذ صنع عملية تحكم التي القوانين ما :املوازنة تحكم التي القوانين 

 هم من ملوازنة؟ا صنع عملية في وضعها وكيفية للموازنة، الرئيسية الوثائق يماه ومتى؟ يحدث؟ الذي ام وازنة:امل وتنفيذ لوضع الحكومة تتبعها التي الخطوات 

 يلعبونها؟ التي األدوار وما الرئيسيون، الالعبون 

 ملختلفة؟ا والتصنيفات التنسيقات/النماذج تخبرنا ماذا املوازنة؟ تبدو كيف املوازنة: لتقديم تستخدم التي التصنيفات( ذلك في )بما والنماذج النسق 

 فيها؟ نجد وماذا املوازنة؟ وثائق من نسخا الشعب أفراد يجد أين املوازنة. وثائق على الحصول  كيفية 

 األساسيات: هذه من كل في ننظر دعونا

 املوازنة تحكم التي القوانين

 يكون  أن جبي ذلك، عن املسؤولون  هم ومن وتنفيذها، املوازنة وضع طريقة فإن ،القانون  يحكمها دولة وفى .للدولة السياسية العملية في رئيسية سمة هي الدولة موازنة

 بقانون. عليها منصوصا

 يتم ما غالباو  املوازنة. قانون  أو املالية قانون  في عليها منصوص الرئيسية األحكام تكون  أخرى  وأحيانا للموازنة. املنظمة األحكام بعض على الدولة دستور  يحتوي  أحيانا

 والقانون. الدستور  من كل في املوازنة أحكام تناول 

 حددي املثال سبيل على فهو  التفاصيل. بعض كذلك يتناول و  للموازنة، املنظمة األحكام بعض على 2014 يناير في عليه االستفتاء تم والذي املعدل املصري  الدستور  ينص

 املركازي  الجهاز دور  أهمية يحدد كما املحلية، املجالس موازنات عن ويتكلم الصلة، ذات املالية يرالتقار  ومراجعة املوازنة، على واملوافقة مناقشة في الشعب مجلس دور 

 عن تقل ال لحكوميا اإلنفاق من نسبة بتخصيص الدولة تلتزم أن على بنص فإنه الدليل(، هذا من الرابع الباب في نناقشها )والتي باملخصصات يتعلق وفيما  للمحاسبات.

 العاملية. املعدالت مع تتفق حتى تدريجيا النسب هذه تتصاعد أن على ،العلمي للبحث %1و ،العالي للتعليم %2 للتعليم، %4 للصحة، اإلجمالي لقوميا الناتج من 3%

 موازنة وضع لعملية مفصال   قانونيا   ا  إطار  يوفر ،2005 لسنة 745 رقم قرارالب الصادرة التنفيذية الئحته مع وتعديالته، 1973 لسنة 53 رقم العامة املوازنة قانون  يوفرو 

 املوازنة: قانون  في األحكام أهم بعض يلي وفيما الدولة.

 الحكومة خاللها ومتق التي الازمنية الفترة هي املالية السنةو  التالي. العام من يونيو آخر في وتنتهي يوليو أول  من تبدأ مالية سنة عن للدولة العامة املوازنة تصدر 

 السنوية اموازنته بتنفيذ

 وباملثل فإن  )مثل الضرائب(،بالفعل  تعد املوازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا  للنظام النقدي. وهذا يعنى أن اإليرادات يتم احتسابها فقط عندما يتم تحصيلها

سب ع موردين مثال( ولم يتم صرفها بعد، ال تحتاملصروفات يتم احتسابها فقط عندما يتم صرفها فعليا. أي أن األموال التي تم االلتزام بها )من خالل عقود م

 مصروفات.
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  در بتحديدها التي يصال تشمل املوازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة االقتصادية )مثل هيئة قناة السويس( وصناديق التمويل ذات الطابع االقتصادي

بين  مستقلة، وتقتصر العالقةهذه الجهات تقوم بإعداد موازنات حيث أن مية والتأمين(. قرار من رئيس مجلس الوزراء )مثل صندوق االستثمار للودائع الحكو 

اديق الخاصة، نسبة للصنهذه املوازنات املستقلة واملوازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر لهذه املوازنات من قروض ومساهمات. أما بال

 تؤول إلى الخازانة العامة. كيلكل سنة مالية يحدد نسبة من إيراد هذه الصناديق الذي يصدر فإن قانون املوازنة 

 إال بعد الرجوع إلى وزارة املالية والحصول على موافقة  ال يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب االستخدامات املختلفة أو استحداث نفقات غير واردة باملوازنة

 الخاص بذلك.مسبقة من مجلس الشعب، وصدور القانون 

 ال ، على أاليةيجوز النقل داخل اعتمادات الباب الواحد لكل جهة أو النقل من باب في جهة إلى نفس الباب في جهة أخرى وذلك على ضوء ما يقرره وزير امل

ولة التي وافق عليها مجلس الشعب بدون من إجمالي اعتمادات املوازنة العامة للد %1من االعتمادات األصلية لكل باب أو  %10تتجاوز جملة املناقالت نسبة 

 .الفوائد أيهما أقل

 

 إعداد وتنفيذ املوازنة، والوثائق، والفاعلين مراحل

 في مصر. ية التي تتم بها كيفللا لكل مرحلة، و تفصيليزنة على أربعة مراحل. وتوفر الفقرات التالية شرحا املواإعداد تشتمل عملية 

  

وحةاملوازنة املفت مسح: 2.1مربع   

وحيد الذي ال والدورياملقارن املستقل و إن مسح املوازنة املفتوحة الذي تقوم به شراكة املوازنة الدولية كل سنتين، هو التقييم 

دولة، ويوفر تقييما شامال  100 أكثر من يقيم الشفافية، واملشاركة الشعبية، واملساءلة في موازنات دول العالم. ويغطى املسح اآلن

 ا يخص:فيملكل منها 

  إلى معلومات شاملة عن املوازنة في الوقت املناسب وفي جميع مراحل عملية املوازنةاملواطنين وصول 

  املوازنةصنع فرص املشاركة الشعبية في 

 ( السلطةقوة املؤسسات الرقابية )التشريعية واملؤسسة العليا ملراجعة الحسابات 

ت مصر ضمن هذه املسوحات ، وكان2012، و2010، 2008، 2006في األعوام عمل أربع جوالت من املسح، وذلك وقد تم حتى اآلن 

ودرجة مصر في الشفافية خالل هذه الجوالت األربعة، برجاء زيارة املوقع:  للمازيد عن مسح املوازنة املفتوحةاألربعة. 

www.openbudgetindex.org 

 

حول عملية املوازنة يشير إلى الوثائق الرئيسية للموازنة والتي يجب على الحكومات أن تنشرها لتكون متاحة للجمهور  يالتالالنقاش 

مصر حالة نشر هذه الوثائق في  2.1طبقا للممارسات الدولية الجيدة، والتي يقوم مسح املوازنة املفتوحة بتقييمها. ويعرض الجدول 

 .الجوالت األربع للمسح عبر

 

 مرحلة اإلعداد
لبات أسعار املحتملة، معدالت التضخم، تق االقتصادياملقبل )نسب النمو  املاليفي هذه املرحلة، تقوم الحكومة بتحديد توقعاتها ملؤشرات االقتصاد الكلى خالل العام 

صروفات املتوقع خالل هذا العام. وفى مصر، يتم عمل ذلك من خالل وعلى أساس هذه التوقعات، تقوم الحكومة بتقدير إجمالي املوارد واملالعمالت األجنبية، الخ...(. 

بيان ما ومة "در الحك. وحين يتم تحديد واالتفاق على هذه املؤشرات والتوقعات، يجب أن تصاملركازي املالية والتخطيط، وكذلك البنك مثل وزارتي مجموعة من الوزارات 

http://www.openbudgetindex.org/
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. هذه الوثيقة ياملالستة أشهر قبل بداية العام في غضون مهور بوجه عام، معالم موازنة العام املقبل. ويكون ذلك عادة للسلطة التشريعية والجدم ق" والذي يقبل املوازنة

نشور إعداد مى ، ويسمتعد موازناتها طبقا لإلرشادات املوجودة به موجها  للجهات املوازنية املختلفة كي تصدر وزارة املالية منشورا   بينماال تصدرها الحكومة املصرية.  

ة وزارة املالية والوزارات القطاعييقومون بإرسالها إلى ثم ( بإعداد املوازنات الخاصة بها، ، وحدات إدارة محليةاملوازنة. تقوم الجهات املوازنية )وزارات، قطاعات، إدارات

يتم  ارة املالية املوازنات مع الجهات املوازنية املختلفة، ويتم الوصول إلى تسوياتتناقش وز  املختصة. كما يتم إرسال املوازنات املحلية للمحافظات إلى وزارة الحكم املحلى. 

قترح يعتبر والتصويت عليه. هذا امل ةلمناقشلحالته إلى مجلس الشعب إل لالتفاق على مقترح )مشروع( املوازنة الذي يقدم إلى رئيس الجمهورية عرضها على مجلس الوزراء 

  " أو مشروع املوازنة العامة.مقترح السلطة التنفيذية للموازنةحدد خطط الحكومة لجمع وإنفاق األموال العامة. هذه الوثيقة تسمى "أهم وثائق املوازنة ألنه ي

  .املاليويجب أن يتم عرضها على مجلس الشعب قبل ثالثة أشهر من بداية العام 

؟جمهور هل تتيح الحكومة وثائق املوازنة الرئيسية لل: 2.1جدول   

 وثيقة املوازنة 2006 2008 2010 2012

 بيان ما قبل املوازنة    

  مقترح السلطة التنفيذية للموازنة    

 )مشروع املوازنة العامة(

 املوازنة املعتمدة    

 موازنة املواطن    

 التقارير الدورية    

 تقرير مراجعة نصف السنة    

 تقرير نهاية السنة    

 ةتقرير املراجع    

 األخضر: تم إنتاجها ونشرها للجمهور 

 

 األصفر: تم إنتاجها لالستخدام الداخلى فقط

 

 األحمر: الوثيقة لم يتم إنتاجها
 .2012، 2010، 2008، 2006املصدر: شراكة املوازنة الدولية، مسح املوازنة املفتوحة 

 

قرا مرحلة املناقشة واإل  

 تقوم لجنة الخطة واملوازنة في مجلس الشعب بدراسة املقترح، ويعاونها فيحيث املوازنة إلى مجلس الشعب. )مشروع( مقترح  تبدأ هذه املرحلة بأن يحيل رئيس الجمهورية

اقش هذه وتتن)لجنة الصحة، لجنة اإلسكان، لجنة التعليم، وغيرها( حيث يقومون بدراسة معمقة للمقترح كل فيما يخصه.  /النوعيةذلك مجموعة من اللجان الفرعية

، وتطلب املستندات الالزمة. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في املوازنة، عدا التي ترد تنفيذا اللتزام اللجان مع الحكومة في تفاصيل املقترح، وتطرح األسئلة

حينما و  ير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينهما.محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق املجلس مع الحكومة على تدب

)قانون ربط  مهوريةمن رئيس الج انون تصدر بق. وفى حالة املوافقة عليها كل باب على حدهعلى املوازنة بالتصويت املجلس  يقومتتم املناقشات واالتفاق على التعديالت، 

، البد أن يكون واإلقرار هذههي وثيقة املوازنة الرئيسية، ويجب أن تصدر قبل بداية السنة املالية. وخالل فترة املناقشة " هذه املوازنة املعتمدةو" .املوازنة العامة للدولة(

 في هذه العملية.يشارك  كيواإلعالم  املدنيهناك مجال للمجتمع 
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املوازنة املعتمدة ليس بها بعض التفاصيل: 2.2مربع   

 والجهات القضائية، والجهاز املركازى مجلس الشعب، و ملختصة في مجلس الشعب تناقش موازنات الدفاع، أن اللجان االجدير بالذكر هنا، من 

ات في الباب الخامس للمصروفات )أخرى(. أي أن املوازن فإنها تدرج في املوازنة العامة للدولة كرقم واحدللمحاسبات. وعندما تتم املوافقة عليها، 

. وهذا النوع من تجميع النفقات  ةخصصاملبالغ املاصيل بها تف تاملخصصة لهذه الجهات ليس يس من لللجور، أو املشتريات أو الخدمات مثال 

 القياسية دوليا. املمارسات

 

وازنة ذه الحالة، امل)في ه لوثيقة املوازنة تقني". وموازنة املواطن هي موازنة مبسطة، وعرض غير موازنة املواطنوثيقة أخرى يجب أن تصدر مع املوازنة املعتمدة هي "

املعتمدة،  قط مع املوازنةاملعتمدة( ويمكن ملوازنة املواطن أن تصدر مع كل وثائق املوازنة الرئيسية. ويجب أن تصدر مصر هذه الوثيقة التي من السهل فهمها ليس ف

 . ولكن أيضا مع مقترح املوازنة

  ض ي.املعلومات ونحن نماملرحلتين السابقتين، وسوف نقوم بإضافة  املعلومات منمني بناء على قبل أن ننتقل إلى مرحلة التنفيذ، دعونا نبدأ في رسم جدول ز 

 2014يوليو  1مثال، السنة املالية تكون  2014/15 املالي. وهذا معناه أنه للعام التالييونيو من العام  30يوليو وتستمر حتى  1كما ذكرنا، تبدأ السنة املالية في مصر في 

 (.2.1)انظر الشكل  باستخدام هذين التاريخين 2014/15. لنبدأ الجدول الازمنى للسنة املالية 2015و يوني 30حتى 

 ، مرحلة التنفيذ2014/15 املالي: الجدول الازمنى ملوازنة العام 2.1الشكل 

 

 

 

 

حيث أن هذه األشهر الثالث  أبريل من كل عام، 1، أي في ثة أشهرالسنة املالية بثالمقترح املوازنة ملجلس الشعب قبل بداية أن تقدم الحكومة  املصري ينص الدستور 
 (.2.2دعونا نضيف ذلك على الجدول الازمني )الشكل  ويعدل املوازنة إذا لازم األمر، قبل بداية السنة املالية. يسألو يناقش  كيهامة لتوفير الوقت املناسب للمجلس 

   ، إضافة مرحلة املناقشة واإلقرار2014/15 املالي: الجدول الازمنى ملوازنة العام 2.2الشكل 

 

 

 

 

 

ر إعداد لعمل عليه قبلها بنحو تسعة أشهر. حيث تصدر وزارة املالية منشو ا للتقديم إلى البرملان في أبريل، فإن السلطة التنفيذية تبدأوحتى يكون مقترح املوازنة جاهازا 

( وفي ضوء إيراداتها ومصروفاتها الفعلية في الثالث أعوام 2014/15يرادات ومصروفات( عن السنة املالية املقبلة )املوازنة الذي يوجه الجهات املوازنية إلعداد موازناتها )إ

 هاتبمناقشتها مع هذه الجالوزارة  تقوم. حيث على األقل بستة أشهر السابقة. وعادة ما تطلب وزارة املالية أن تقدم هذه الجهات موازناتها قبل بداية السنة املالية

 في أبريل في صورة مشروع املوازنة. وتجميعها واالتفاق عليها مع مجلس الوزراء لتقديمها إلى مجلس الشعب

 (.2.3دعونا نضيف ذلك على الجدول الازمني )الشكل واآلن 

2015يونيو  30 2014يوليو  1   

 السنة المالية

أبريل  1
2014 

يوليو  1
2014 

الحكومة تقدم مقترح 
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2015 
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 ، إضافة مرحلة الصياغة واإلعداد2014/15 لي: الجدول الازمنى ملوازنة العام املا2.3الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 ذمرحلة التنفي
 وازنة.قانون املباعتماد املوازنة وصدورها بقانون، يمكن لجهات الصرف والتحصيل البدء في تنفيذها حسب الوظائف والبنود واالعتمادات املنصوص عليها في 

 ذلككاألجور والسلع والخدمات وغيرها، جازئيا )شهريا( لجهات الصرف املختلفة حسب احتياجاتها. وتقوم هذه الجهات بالصرف على األموال تقوم وزارة املالية بتحويل 

كما تقوم هذه الجهات بعمل تقارير شهرية باإليرادات  ويتم تسجيل جميع هذه املعامالت في دفاترهم الحسابية. وغيرها من اإليرادات.تقوم بتحصيل الرسوم 

وتصدر  " وتكون هذه التقارير تراكمية،تقا ير دو ية خالل السنةلتقارير وإصدار "واملصروفات، وإرسالها لوزارة املالية بصورة دورية. تقوم وزارة املالية بتجميع هذه ا

 للموازنة.من الوثائق الرئيسية  هي. هذه التقارير الدورية شهريا  

والدولية( التي  والسياسية )املحليةوفى منتصف السنة املالية، يجب أن تقوم الحكومة بمراجعة اإليرادات والنفقات للشهر الستة األولى وتحليل التطورات االقتصادية 

ي االفتراضات املتعلقة بمؤشرات االقتصاد الكلى الت دراسةالحكومة  تعيدتأثير كبير على املوازنة.  وعلى أساس هذا التحليل،  ،ربما كان، أو من املتوقع أن يكون لها

أن هناك تعديالت كبيرة على افتراضاتها ملؤشرات االقتصاد الكلى، وعلى تقديراتها لإليرادات إذا خلصت الحكومة إلى   استخدمتها في البداية في صياغة وإعداد املوازنة.

ح بيان "، وهي توضتقرير مراجعة نصف السنةوتصدر هنا وثيقة تسمى " .والنفقات املرجح جمعها وصرفها، فإنه يمكنها تعديل املوازنة وفقا للمعطيات الجديدة

ات املقترحة يجب أن تغيير الهذه عملها في املوازنة.   املقترحلستة األولى من السنة املالية، جنبا إلى جنب مع تحليل الحكومة، والتغييرات اإليرادات واملصروفات للشهر ا

للموازنة، وهو غير  لوثائق الرئيسيةايتم املوافقة عليها من البرملان من خالل نفس اآللية التي تمت بها املوافقة على املوازنة األصلية. ويعد تقرير مراجعة نصف السنة من 

 منشور على موقع وزارة املالية. 

 

 مرحلة املراجعة

إيراداتها ومصروفاتها في تقرير نهائي يشمل كافة مواردها واستخداماتها الفعلية موزعة على األبواب بنهاية السنة املالية، تقوم الوزارات وكل الجهات املوازنية بتجميع 

ويسمى في مصر  "تقرير نهاية السنة"التقرير هذا سمى يو في مدة أقصاها أربعة أشهر بعد انتهاء السنة املالية. ، وذلك وزارة املاليةوإرسالها إلى  العامة،املختلفة للموازنة 

  الوثائق الرئيسية للموازنة. إحدىأيضا وهو  ،"الحساب الختامي"

لجهاز املركازي على او  .لقوانين واللوائح اإلداريةبا هالتزاممن اة و يدقتها املحاسب والتأكد منبات ملراجعتها للمحاس املركازي يتم إرسال الحسابات الختامية إلى الجهاز 

وزارة املالية صورة من مالحظاته  ة أشهر من انتهاء السنة املالية، ويرسل إلىفي موعد أقصاه ست للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامي

 بتقريرعليه املالحظات الواردة الحساب الختامي، و ، حيث يقوم املجلس بمناقشة إلى مجلس الشعب النهائي املرسل" املراجعة تقرير "بأول وكذلك نسخة من أوال  

ون ربط ن من رئيس الجمهورية )قانصدر بقانو وي فق املجلس على الحساب الختاميابعدها يو مع الجهات الحكومية املعنية. واإلجراءات التصحيحية املطلوبة،  املراجعة،

أبريل  1
2014 

يوليو  1
2014

يونيو  30
2015

ديسمبر  30
2013 

 السنة المالية

سبتمبر 
2013 

وزارة المالية 
تصدر منشور 
 إعداد الموازنة

الجهات الموازنية 
تها تقدم تقديرا

 لوزارة المالية 

الحكومة تقدم مقترح 
الموازنة لمجلس الشعب 
 لمناقشته والتصويت عليه
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وبالرغم من أن تقرير املراجعة هو من الوثائق الرئيسية للموازنة ويتم مناقشته داخل البرملان،  ، ويتم نشره على موقع وزارة املالية.املوازنة العامة للدولة( ختاميحساب 

 فقط. الداخليإال أن هذه الوثيقة ال يتم نشرها وتظل لالستخدام 

 

 (.2.4)الشكل  واملراجعة في الجدول الازمنىدمج هذه املعلومات عن مرحلة ا اآلن يمكنن

 ، إضافة مرحلة املراجعة2014/15 املالي: الجدول الازمنى ملوازنة العام 2.4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوازنة املصرية )تصنيفات تقسيمات

 من:املوارد واالستخدامات لكل كافة على تشتمل املوازنة املصرية 

  املركازي الوزارات، واملصالح، وأجهازة الدولة املختلفة العاملة على املستوى  وم: ويشمل دواوين عماإلدا ي الجهاز 

 م املحافظات، واملديريات واإلدارات الخدمية )مثال مديريات وإدارات مو : وتشمل وحدات اإلدارة املحلية مثل دواوين عاإلدا ة املحلية

 .(الصحة/التعليم/اإلسكان/..

 الازراعيالح لإلصو/أو املحلى )مثال الهيئة العامة  املركازي : وتشمل الهيئات الحكومية املختلفة التي تقوم بتقديم خدمات على املستوى الهيئات الخدمية ،

ملستهلك، ف املصرية، جهاز حماية ا، الهيئة العامة لالستعالمات، الهيئة العامة للبنية التعليمية، هيئة اإلسعاالصحيالهيئة القومية ملياه الشرب والصرف 

ندوق ص)مثال صندوق دعم وتمويل املشروعات التعليمية،  الخدميذات الطابع  التمويلغالبية املستشفيات الجامعية، وصناديق ...(. هذا باإلضافة إلى 

 تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، صندوق تطوير نظام األحوال املدنية، ...(

 

يقوم بعرض صورة معينة من صور  تصنيف. وكل أو "تصنيفات" مة نماذج )أشكال( مختلفة إلعداد وعرض املوازنة. هذه النماذج تسمى "تقسيمات"الحكو وتستخدم 

كل من نفذ وفقا  لوينص قانون املوازنة العامة للدولة على أن تعد املوازنة العامة للدولة وت .التصنيفاملوازنة تساعد في توضيح معلومات محددة حول مضمون هذا 

ألنشطة  يللتصنيف الوظيفللجهات والوحدات، كما تعرض املصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا   التصنيف اإلداري ألوجه نشاط الدولة، و  التصنيف االقتصادي

  عن هذه التصنيفات، والطريقة التي تظهر بها في املوازنة املصرية.مقدمة مختصرة الدولة.  وفيما يلي 

 

  

يوليو  1
2014
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 االقتصاديلتصنيف ا

 للموازنة على السؤال: من أين تأتى موارد الدولة، وما الذي تشتريه أموال املوازنة؟ االقتصادييجيب التصنيف 

، وفقا ن أيضا وتتم املوافقة عليه، ويصدر بقانو الحساب الختامي  ينشر، كما االقتصاديوفى مصر، يتم التصويت على املوازنة في مجلس الشعب على أبوب التصنيف 

.االقتصاديللتصنيف   . ولذلك فهو تصنيف ذو أهمية خاصة مما يستوجب فهمه جيدا 

 

 الخمس أبواب التالية: إلى االقتصاديعلى جانب املوارد، ينقسم التصنيف 

: اإليرادات  :العامة أوال 

 الضرائبالباب األول: 

 الباب الثاني: املنح

 ة(ضريبيالغير ) الباب الثالث: اإليرادات األخرى 

: مصادر التمويل  :ثانيا 

 الباب الرابع: املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية وغيرها من األصول 

 الباب الخامس: االقتراض

 

 :كالتاليإلى ثمانية أبواب رئيسية  االقتصادي، ينقسم التقسيم وعلى جانب االستخدامات

  :العامة املصروفات :أوال  

 .ضات العاملينالباب األول: األجور وتعوي

 .والخدمات الباب الثاني: شراء السلع

 .الباب الثالث: الفوائد

 .االجتماعية الباب الرابع: الدعم واملنح واملازايا

 .الباب الخامس: املصروفات األخرى 

 .املالية )االستثمارات( الباب السادس: شراء األصول غير

: حيازة األصول املالية   :ثانيا 

 .األصول املالية املحلية واألجنبية الباب السابع: حيازة

: سداد القروض  :ثالثا 

 .القروض املحلية واألجنبية الباب الثامن: سداد

 

 املازيد من التفاصيل عن هذه البنود وما تشمله تجدونها في البابين التاليين )الثالث والرابع( من هذا الدليل.

يظهر  واإلدارة املحلية، والهيئات الخدمية(، بحيث ،اإلداري اإلدارية الثالث )الجهاز  األجازاءعلى  االقتصاديصنيف التهي توزيع بنود الصور التي تقدم بها املوازنة  ىحدوإ

 كم من األموال يتم تحصيلها وكم يتم إنفاقها في كل من هذا املستويات الثالث.

 

 .املستوياتموزعة على هذه  وازنة املصريةفي امل االقتصاديلتصنيف بواب امبينا صورة مبسطة أل  2.2وفيما يلي تجدون الجدول 
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 موزعا على الثالث أجازاء اإلدارية االقتصادي: املوازنة بالتصنيف 2.2الجدول 

موازنة الجهاز  البيان

 اإلداري 

موازنة اإلدارة 

 املحلية

موازنة الهيئات 

 الخدمية

إجمالي املوازنة 

 الحاليللعام 

املوازنة املعدلة 

 للعام السابق

      اتاالستخدام

      # املصروفات

      الباب األول ـــــــ األجور وتعويضات العاملين

      ــــــ شراء السلع والخدمات الثانيالباب 

      الباب الثالث ــــــ الفوائد

      االجتماعية الباب الرابع ــــــ الدعم واملنح واملازايا

      الباب الخامس ــــــ املصروفات األخرى 

      املالية )االستثمارات( الباب السادس ــــــ شراء األصول غير

      جملة املصروفات

      األصول املالية املحلية واألجنبية الباب السابع ــــــ حيازة

      القروض املحلية واألجنبية الباب الثامن ــــــ سداد

      إجمالي االستخدامات       

      املوا د

      # اإليرادات

      الباب األول ـــــــ الضرائب

      ــــــ املنح الثانيالباب 

      األخرى الباب الثالث ــــــ اإليرادات 

      جملة اإليرادات

      املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية وغيرها من األصول الباب الرابع ــــــ 

      القتراض وإصدار األوراق املالية الباب الخامس ــــــ ا

 

ثير من الصور ك ومقترنة فيوازنة. كذلك سوف تراها في صور أخرى أكثر تفصيال  ومن املهم تذكر أبواب املوازنة هذه حيث ستراها كثيرا وبصورة متكررة في وثائق امل

 .)التصنيف املازدوج(للجهات والوحدات  اإلداري والتصنيف  الوظيفيبالتصنيف 

 

 الوظيفيالتصنيف 

، األموال )أجور عاملين، سلع، خدماتفقط يخبرك عما تشتريه هذه  إنهبكل ما تود أن تعرفه عما تفعله الحكومة بأموال املوازنة.   االقتصاديال يخبرك التصنيف 

 .الوظيفيالتصنيف هذه األشياء.  وهنا يأتي دور )توظف فيه( استثمارات، ...(، ولكنه ال يخبرك الغرض الذي توجه إليه 

ي املسئولة املوازنة أي الوزارات والقطاعات هأموال املوازنة، ويبين لقارئ التي من أجلها تنفق للدولة  األهداف العريضة أو الوظائف الرئيسيةيبين  الوظيفيفالتصنيف 

يندرج تحت مجموعة من قد )وظيفة معينة( كومة لغرض معين عكس هذا التصنيف حقيقة أن اإلنفاق من قبل الحكذلك يعن هذا اإلنفاق لتحقيق هذه الوظائف. 

مثال ذلك وظيفة توفير التعليم للشعب، حيث يتم اإلنفاق على ذلك من خالل ليس فقط وزارة التربية والتعليم ولكن أيضا وزارة التعليم أو اإلدارات املختلفة. الوزارات 
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تشمل تحتها أكثر من وزارة، ومجموعة من اإلدارات واألجهازة الحكومية. واملوازنة املصرية الدولة هي كاملظلة  العالي. وهكذا فإن كل وظيفة من الوظائف املسئول عنها

 سنعرض له في الباب الرابع. والذي االقتصاديموزعة على عشر وظائف رئيسية. كل وظيفة لها كود خاص. هذه األكواد مختلفة عن األكواد الخاصة بالتصنيف 

 العشرة في املوازنة املصريةالدولة )أكواد( وظائف  رموز : 2.3الجدول 

 الوظيفة الكود
 الخدمات العمومية العامة 701

 القوميالدفاع واألمن  702

 النظام العام وشئون السالمة العامة 703

 الشئون االقتصادية 704

 حماية البيئة 705

 اإلسكان واملرافق املجتمعية 706

 الصحة 707

 ثقافة والشئون الدينيةالشباب وال 708

 التعليم 709

 الحماية االجتماعية 710

 

 للموازنة. الوظيفيتوضيح ملفاهيم هذه الوظائف حتى تكون أكثر قدرة على فهم التصنيف  يليفيما 

 ـــ الخدمات العمومية العامة 701

الضرائب والجمارك، ومراجعة الحسابات، وإدارة الدين العام، والشئون الخارجية التي تقوم بها األجهازة التنفيذية، والهيئات التشريعية، وخدمات هي تلك الخدمات 

 ، وغيرها من الخدمات العمومية العامة. االقتصاديوالتعاون 

 القوميـــ الدفاع واألمن  702

 .املدنيوالدفاع ، العسكري بإدارة شئون الدفاع  ةاملتعلق وهي الخدمات

 ة العامةـــ النظام العام وشئون السالم 703

 ، والسجون.القضائيوهي الخدمات املتعلقة بالشرطة، والحماية املدنية، ومكافحة الحريق، واملحاكم املدنية والجنائية، والنظام 

 ـــ الشئون االقتصادية 704

الصيد  ،الحيوانيالتجارة، التعدين، اإلنتاج صناعة، ال، والري  وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات املتعلقة بإدارة الشئون االقتصادية والتجارية العامة. مثل الازراعة

 والبري، الوقود والطاقة، النقل، االتصاالت، وغيرها. البحري 

 ـــ حماية البيئة 705

 تلوث.وفية وال، وكافة األنشطة الخاصة باملناخ والتربة واملياه الجالصحيوتشمل الخدمات املتعلقة بإدارة وتصريف ومعالجة النفايات، ومعالجة مياه الصرف 

 ـــ اإلسكان واملرافق املجتمعية 706

ق فتعلقة بتنمية اإلسكان للمواطنين )إنشاء، تجديد، إصالح(، إسكان محدودى الدخل، تخطيط املجتمعات العمرانية الجديدة، كذلك تطوير املراوتشمل الخدمات امل

 ، إنارة الشوارع، ...(.الصحيالعامة )إمدادات املياه، الصرف 

 

 ـــ الصحة 707
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طباء أ ، وكذلك مقدميها منالصحية وتطويرها، ووضع ومراقبة االلتزام باملعايير الخاصة باألجهازة الطبية، وأماكن تقديم الخدمة الصحيةالخدمات تقديم وتشمل 

 وصيادلة وممرضين وفنيين وغيرهم.

 ـــ الشباب والثقافة والشئون الدينية 708

 الخدمات الدينية. وأيضا  باب وتشجيع الرياضية، وخدمات الثقافة واإلذاعة والنشر، وهي الخدمات املتعلقة بقطاع الش

 ـــ التعليم 709

 .العاليويشمل وضع وصياغة السياسات التعليمية في مراحله املختلفة، بما في ذلك التعليم 

 ـــ الحماية االجتماعية 710

اإلسكان منخفض التكاليف، وغيرها من أنواع الدعم  ولدخل ملجابهة املرض والبطالة والعجاز والشيخوخة، ا ملحدوديوتشمل كافة أنواع الحماية االجتماعية املقدمة 

 املقدم في شكل مازايا نقدية أو عينية.

 

 اإلدا ي التصنيف 

ي مبالغ من أموال املوازنة. وبمعنى أخر، هذا إنفاق أتحصيل أو املعلومات عن أي األجهازة في الدولة )وزارة أو قطاع أو جهة( هي املسئولة عن  اإلداري يوفر التصنيف 

 التصنيف يجيب على السؤال: من الجهة املسئولة عن تحصيل و/أو صرف األموال؟ 

لتصنيف عا  لبتحسب الوظائف التي تقوم بها  اإلنفاق والتحصيلاملختلفة املسئولة عن جهات الال تبين بوضوح موازنة كل وزارة على حده، ولكنها تدرج واملوازنة املصرية 

الشئون " طاعلقيبين ذلك باستخدام مثال  التالي(. والجدول الهيئات الخدمية، اإلدارة املحلية، اإلداري الجهاز )دارية اإل ثالث مستويات ويتم ذلك على ال . لها الوظيفي

 "االقتصادية

 الشئون االقتصاديةقطاع تحت املختلفة املندرجة  واملصالحاإلدارات دواوين عام الوزارات و : عينة من 2.4الجدول 

 الشئون االقتصادية

اإلدا ي الجهاز   

 ديوان عام وزارة الصناعة

 وزارة االستثمارديوان عام 

 ديوان عام وزارة املوارد املائية والري 

 ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة

 األراض يديوان عام وزارة الازراعة واستصالح 

 لديوان عام وزارة البترو

 ديوان عام وزارة الكهرباء

 ديوان عام وزارة النقل 

 ديوان عام وزارة السياحة

 هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية

 مصلحة الرقابة الصناعية

 مركاز بحوث الصحراء

 مصلحة دمغ املصوغات واملوازين

 

 الهيئات الخدمية

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
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 لعامة للرقابة املاليةالهيئة ا

 الهيئة املصرية لسالمة املالحة البحرية

 الازراعيالهيئة العامة لإلصالح 

 الهيئة العامة للخدمات البيطرية

 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 الهيئة املصرية العامة للمواصفات والجودة

 والنقل البري  والكباري الهيئة العامة للطرق 

 لبحوث املياه وميالقاملركاز 

 صندوق تنمية الصادرات املصرية

 جهاز حماية املستهلك

 األراض يالجهاز التنفيذي ملشروعات تحسين 

 الهيئة القومية للنفاق

 السلكية والالسلكية لالتصاالت القومياملعهد 

 

 اإلدا ة املحلية )املحافظات(

 مديريات التنظيم واإلدارة

 ة الخارجيةمديريات التموين والتجار 

 مديريات القوى العاملة

 مديريات الازراعة

 مديريات الطب البيطري 

 مديريات الطرق والنقل

 

 

 املصرية: املوازنة وثائق تجد أين

 العربية: باللغة التالي الرابط على املالية لوزارة اإللكتروني املوقع على منشورة املوازنة وثائق

http://www.MOF.gov.eg/arabic/pages/home.aspx.  

 

 يمكن أن تجد بها معلومات ذات صلة باملوازنة.لهذا الدليل يحتوي على بعض الروابط للمواقع اإللكترونية التي  6وامللحق رقم 

 

 

  

http://www.mof.gov.eg/arabic/pages/home.aspx
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 الباب الثالث

 من أين تأتى أموال املوازنة؟

، الحكو كما أور  تحصل األموال الالزمة للموازنة من الشعب والشركات من خالل الضرائب، والرسوم، وغيرها من أشكال  مة ليس لديها أي مال خاص بها. فهيدنا سابقا 

التي  سكان، واألمن، وغيرها من الخدماتاملوارد. فالحكومة تجمع منك املال حتى يمكنها دفع األجور والسلع والخدمات واالستثمارات في مجاالت كالصحة، والتعليم، واإل 

الت: اوعندما ال يمكنها جمع ما يكفي من األموال لتغطية النفقات املتوقعة، فإنها تفعل ما يفعله األفراد، واألسر، والشركات في مثل هذه الحيحتاجها املواطن في أي بلد. 

 تقترض.

 ثم النظر في كل من هذه املصادر ببعض التفصيل.ة، عام ، بداية بنظرةاملصرية هذا الباب يشرح املصادر الثالث الرئيسية لتمويل املوازنة

 املوا دنظرة عامة على 

 هناك ثالث مصادر رئيسية ملوارد املوازنة:

 أرباح الهيئات املحلية والخارجية، وغيرها من اإليرادات األخرى الغير ضريبية مثل فائضبجميع أنواعها، واملنح  وتشمل الضرائب :اإليرادات العامة 

 االقتصادية والرسوم مقابل الخدمات الحكومية.

 ما ك: وتشمل األقساط املحصلة من اإلقراض للهيئات االقتصادية وشركات قطاع األعمال العام وغيرها. املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية

 حصيلة الخصخصة. تشمل

  كذلك إصدار األوراق املالية املحلية واألجنبية.والخارجياالقتراض املحلى  : ويشملاألوراق املالية (بيعإصدار )االقتراض و ، 

 2013/14املوا د في موازنة  هيكل: 3.1الشكل 
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قراض ومبيعات وللمتحصالت من اإل 2،من إجمالي موارد املوازنة %62املتوقع لإليرادات العامة أن تمثل  كان /142013أنه عندما أقر البرملان موازنة  3.1يوضح الشكل 

 املتبقية. %37، وأن تقترض الحكومة %1األصول املالية أن تمثل حوالي 

عندما ننظر إلى جداول املوازنة، لن نرى و املوارد ملوازنات األعوام املالية السابقة.  هيكلمع تقريبا تتماش ى  2013/14 املاليللعام  وازنةموارد املهذه النسب املئوية في 

ولكن أيضا من الحسابات الختامية للعوام  2013/14، واملأخوذ ليس من موازنة التالي 3.1هو وارد عاليه، ولكننا سنجد جداول وأرقام مثل الجدول لون كما الشكل امل

 يعرض األرقام باملليون جنيه، و كنسبة مئوية من إجمالي املوارد. التاليالثالث السابقة. والجدول 

 

 2013/14حتى  2010/11وام املالية األعاملوا د،  هيكل: 3.1الجدول 

 
 

 لنتعمق أكثر

 واآلن، دعونا نتجاوز هذه النظرة العامة، ونلقى نظرة فاحصة على كل من هذه املوارد الثالث.

 ، والتي تشتمل على:أواًل: اإليرادات العامة

نها تستحق أل باشرةامل يبةضر بال، وتسمى رباحضرائب على األ الو ودخول األفراد املرتبات  علىالضرائب بمختلف أنواعها.  مثل ضريبة الدخل التي تفرض  (1

يعات مثل ضريبة املبلهذا الدخل،  إنفاقكعند باشرة، والتي تستحق الغير اآلخر من الضرائب فهو الضريبة  مباشرة حال تحقق الدخل أو الربح. أما النوع

ير غأي أن الضريبة  تيراد، وضرائب السيارات عند تجديدك لرخصة السيارة.التي تدفعها عند شرائك بعض السلع، وكذلك الرسوم الجمركية عند االس

 باشرة ال تفرض عند حصولك على الدخل، ولكن عند تصرفك فيه.امل

 املنح. سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية. (2

عوائد ل العام )مثال هيئة قناة السويس(، ومن إيرادات أخرى )غير ضريبية(. والتي تأتى من فائض أرباح الهيئات االقتصادية وشركات قطاع األعما (3

، باإلضافة إلى الغرامات والتعويضات واملصادرات، وغيرها من إيرادات األنشطة األراض ي، وبيع السلعيالخدمات الحكومية، وبيع املخازون رسوم اإليجارات، و 

 الحكومية املختلفة.

  

 

                                                           

  2 .2013لسنة  105مليار جنيه والثى تمت إضافتها بموجب القرار الجمهوري بقانون رقم  29.7بإجمالي  ال يتضمنون الموارد اإلضافية-والتحليالت التالية-هذا التحليل 
 

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

265,286303,622350,322505,49961595362اإليرادات العامة

5,6494,5754,46811,2241111 املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية

166,612203,180311,035300,24938404737االقتراض وبيع األوراق املالية

437,547511,377665,826816,973100100100100إجمالي املوارد

النسبة املئويةباملليون جنيه مصري
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 الثالثة للموازنة: اإليرادات العامة عبر املستويات اإلدا ية 3.1مربع 
ليه الهيئات الخدمية تمن اإليرادات العامة،  %95إلى  92يقوم بتحصيل  اإلداري ولكن الجهاز  املستويات اإلدارية الثالث للموازنة. علىاإليرادات العامة  تحصيلويتم 

 العامة. من إجمال اإليرادات %3إلى  1تقوم بتحصيل  التيثم اإلدارة املحلية  %5.5إلى  4.5التي تحصل 

 
 

 التالينفس هذه البيانات يمكن تقديمها في الجدول 

 

 

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

%93.8%93.4%92.8%243,059281,679327,075473,91191.6الجهاز اإلدارى

%1.4%2.3%2.5%7,7037,5647,9237,2502.9اإلدارة املحلية

%4.8%4.4%4.7%14,52414,37915,32424,3375.5الهيئات الخدمية

%100%100%100%265,286303,622350,322505,499100إجمالي اإليرادات العامة

النسبة املئوية
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باملليون جنيه مصري
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 2012/13حتى  2010/11الية املعوام لل  الختامي لحسابتحليل اإليرادات العامة وفقًا ل :3.2الشكل 
 

 

 

 وبة على أساس الحسابات الختامية للثالث سنواتفكرة عامة عن نسبة كل من هذه املصادر في اإليرادات العامة للموازنة. هذه النسب محس 3.2يعطينا الشكل 

 املحققة في هذه األعوام املالية.. وحيث أنها الحسابات الختامية، فهى لذلك تعكس األرقام الفعلية 2012/13و  2011/12 و 2010/11

 مقة سنجد التالي:  وبالقراءة املع. للدولة ونرى في الشكل عاليه أن الضرائب تمثل الجازء األكبر  من اإليرادات العامة

 

 

 الضرائب
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، من اإليرادات العامة. و  %70تمثل الضرائب حوالي  (، بينما تقوم اإلدارة املحلية والهيئات %99)أكثر من اإلداري جميعها على مستوى الجهاز يتم تحصيلها عمليا 

 من الضرائب. %1الخدمية مجتمعين بتحصيل أقل من 

 

 ة:وتنقسم الضرائب إلى خمسة فئات رئيسي

دخول األفراد سواء تشمل الضرائب على  وهيمن إجمالي الضرائب.  %45: وتمثل هذه الفئة حوالي الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية .1

ت صم مصروفاأو املهن التجارية أو الصناعية أو الحرة. كذلك الضرائب على األرباح الرأسمالية وأرباح الشركات )صافي الدخل بعد خ املرتباتمن 

 التشغيل واإلنتاج(.

، كذلك الضرائب على عوائد أذون وسندات الخازانة العامة. وتمثل ، وضرائب السياراتواملباني األراض ي: وتشمل الضريبة على الضرائب على املمتلكات .2

بلغت الضرائب على عوائد األذون  2012/13 ففي الحساب الختامي للعام املالي (.%80هذه األخيرة النسبة األعلى في ضرائب املمتلكات )حوالي 

 األراض يمليار، وضريبة  2مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب على املمتلكات. بينما بلغت ضرائب السيارات  16.4مليار من إجمالي  13.1والسندات 

 نصف مليار. واملباني

 : الضرائب على املمتلكات3.2مربع 

ن تكون مصدرا هاما لإليرادات العامة للدولة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الضرائب في كثير من األحيان يمكنها أ واملباني األراض يالضرائب على 

 ال يحظى بشعبية بين أصحاب األراض ي واملباني، ويمكن أن يمثل تحديا في تحصيله. 

 

تشتمل هذه الفئة على ضريبة املبيعات على الخدمات من إجمالي الضرائب املدفوعة، و  %40حوالي  هذه الفئة وتمثلالضرائب على السلع والخدمات:  .3

ر ضوعلى كل من السلع املحلية واملستوردة. ومن الجدير بالذكر أن بعض السلع األساسية معفاة من ضريبة املبيعات مثل منتجات األلبان، والخ

، والغاز شعبيالسياحية، والكساء الغير ت املباعة في املطاعم واملأكوال والحالوة الطحينية، والخبز املسعر بجميع أنواعه، والفواكه والبقول والحبوب، 

 (.1997لسنة  2وغاز البوتاجاز، والكنب والصحف واملجالت، وغيرها من االحتياجات األساسية )جدول رقم ج من القانون  الطبيعي

  لصادرات.على كل من الواردات واالجمركية  ضرائب: وتشتمل هذه الفئة على الضرائب التجارة الدولية .4

وتمثل هذه الضرائب النسبة األقل من   وجهات أخرى. املركازي : وتشتمل على ضرائب على إيرادات رؤوس األموال املنقولة من البنك ضرائب أخرى  .5

 (. %3إلى  1.5إجمالي الضرائب )حوالي 

 

 هيكل 3.3من إجمالي الضرائب املدفوعة. ويوضح الشكل  %86ثل حوالي الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات تموفى األعوام املالية األخيرة، كانت 

 حسب الحساب الختامي لهذا العام. 2011/12 املاليالضرائب في العام 
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  2011/12 املاليوفقًا للحساب الختامي للعام الضرائب  هيكل: 3.3الشكل 

 

 

 .والنسب املئوية م الحقيقيةبالقي على مدى أربع سنوات ماليةيبين هذا الهيكل  3.2والجدول 

 

  2013/14حتى  2010/11األعوام املالية الضرائب،  هيكل: 3.2الجدول 

 

 

 

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

%44.3%47%44.0%46.6 158,951 117,762 91,245 89,593الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية

%6.7%7%6.3%4.9 24,092 16,453 13,089 9,452الضرائب على املمتلكات

%40.5%37%40.8%40 145,184 92,924 84,594 76,068الضرائب على السلع والخدمات

%6.0%7%7.1%7.2 21,546 16,771 14,788 13,858ضرائب التجارة الدولية

%2.5%3%1.8%1.6 8,956 7,208 3,694 3,102ضرائب أخرى

%100%100%100%100 358,729 251,119 207,410 192,072إجمالي الضرائب

البيان

النسبة املئويةباملليون جنيه مصري
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حسب  %17و  2011/12حسب الحساب الختامي للعام املالي  %13من إجمالي الناتج املحلى )تتراوح النسبة من  %15وعموما، فإن إجمالي الضرائب في مصر يمثل حوالي 

 (.2013/14موازنة 

التالي يبين مكونات  3.3(. والجدول %45دعونا نتعمق أكثر في الفئة األولى من الضرائب وهي ضرائب الدخول واألرباح، والتي تمثل النسبة األكبر من إجمالي الضرائب )حوالي 

 هذه الفئة من الضرائب.

 2013/14حتى  2010/11ية : الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية، األعوام املال3.3الجدول 

 

ي هذا الربع الذي يأتي من األفراد، يدفع املوظفون حوالكما نرى، فإن أكثر من ثالثة أرباع الضرائب على الدخل تأتى من الشركات، بينما أقل من الربع يأتي من األفراد. 

)محامون، أطباء، فنانون، استشاريون،  األنشطة التجارية والصناعيةو  الباقية األفراد من أصحاب املهن الحرة %30منه في صورة ضريبة مرتبات، ويدفع  70%

لعامة للبترول ول )الهيئة احرفيون، أصحاب ورش، ...(.  وبالنسبة للثالثة أرباع التي تأتى من الشركات، فإن ثلثيها تقريبا  يأتي من مصدرين رئيسيين: شركات البتر

هذا  3.4األخير من باقي الشركات. ويوضح الشكل . ويأتي الثلث %15املصدر الثاني هو هيئة قناة السويس ويمثل حوالي والشريك األجنبي( وذلك يمثل حوالي النصف، و 

 التكوين.

 2013/14حتى  2010/11على أرباح الشركات، األعوام املالية  الضرائب:  3.4الشكل 

 

 اإليرادات العامة. مصادرآخر من  مصدراآلن نستعرض و 

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

%13%17%18%15 21,417 19,708 16,010 13,392الضرائب على الدخول من التوظف

%8%5%6%6 11,944 6,436 5,582 5,485الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف

%3%0%0%0 4,330 87 104 177الضرائب على االرباح الرأسمالية

%76%78%76%79 121,260 91,531 69,550 70,538الضريبة على ارباح شركات االموال

%100%100%100%89,59391,245117,762158,951100إجمالي الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية

البيان

النسبة املئويةباملليون جنيه مصري
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 املنح
 در:ح التي تقدم للحكومة في صورة أموال نقدية، أو سلع، أو خدمات، دون أن يكون على الحكومة أي التزام بالسداد. وتأتى املنح من ثالث مصاوهي املن

 منح من حكومات أجنبية 

 منح من منظمات دولية، مثل األمم املتحدة 

  منح من جهات حكومية 
لحصول على لالجارية للحكومة. وهناك منح رأسمالية، وهي التي تستخدم  النفقاتفهناك منح جارية، وهي التي تمول  وتصنف املنح تبعا لطبيعتها واألنشطة التي تمولها.

د يتم قومن املهم أن نذكر هنا أن املنح من الحكومات األجنبية   ومعظم املنح يتم توجيهها للنفقات الرأسمالية.أصول رأسمالية مثل املعدات الثقيلة، واألراض ي، واملباني. 
بة عليها من أجل تلبية األولويات، ويتم الرقا اأو ال يتم إدراجها ضمن املوازنة. املنح التي يتم إدراجها في املوازنة تعطى الحكومة الحرية في كيفية االستخدام األمثل له

ارج املوازنة أي تتم حساباتها والرقابة عليها خال يتم إدراجها باملوازنة.  ولكن في بعض الدول، معظم املنح األجنبيةكل موارد املوازنة. لاآلليات املتبعة  بنفسومراجعتها 
مليار دوالر  1.5وينطبق هذا على مصر حيث تمنحها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حوالي  الحكومية، حيث تتم املحاسبة واملراجعة إلى حد كبير بمعرفة الجهة املانحة.

مليار منحة اقتصادية. واملنحة ليست كلها نقدية، حيث يكون جازء كبير منها في صورة عينية )طائرات،  0.25مليار منحة عسكرية، وحوالي  1.25سنويا، تنقسم إلى حوالي 
، فعتدريبات وغيرها من املساعدات الفنية. في صورة أسلحة، معدات( وكذلك  ات الثمانية املاضية بر السنو وبشكل عام، ال تمثل املنح املدرجة في املوازنة املصرية وزنا كبيرا 

ربما بسبب األزمة االقتصادية بعد أحداث يناير  2011/12في العام املالي  %2من إجمالي موازنات الدولة لهذه األعوام املالية. وقد ارتفعت إلى  %2إلى  0.5كانت املنح من 
 %0.3انخفض إجمالي املنح إلى  2013/14را منها كان موجها للنفقات الجارية. ولكن، في موازنة أن جازءا  كبي –وعلى غير العادة  –. كما نالحظ كذلك أثناء هذه الفترة 2011

 منها منح رأسمالية. %80من إجمالي املوازنة، وكانت 
 2013/14حتى  2010/11املنح، األعوام املالية  هيكل: 3.5الشكل 
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  تفاصيل أكثر لهذه املنح باألرقام 3.4ويقدم الجدول 

 2013/14حتى  2010/11املنح، األعوام املالية  هيكل: 3.4الجدول 

 
وتتراوح نسب اإلنفاق على  منها على مستوى اإلدارة املحلية. %5إلى  1تم إنفاق من لى مستوى الجهاز اإلداري، بينما ينفاقها ع( يتم إ%90 – 70نسبة كبيرة من هذه املنح )

  .2013/14في موازنة  %30إلى حوالي  2011/12امي للعام املالي في الحساب الخت %5.5مستوى الهيئات الخدمية من 

 

 واآلن، إلى املصدر الثالث واألخير من مصادر اإليرادات العامة.

 إيرادات أخرى )غير ضريبية(

ه اإليرادات تأتي أساسا من أرباح الهيئات هذ تمثل اإليرادات الغير ضريبية أكثر من ربع اإليرادات العامة، وهي لذلك تعد مصدرا  هاما من مصادر الدخل للحكومة. 

 .3لبنك األهلي املصري، وغيرهاااالقتصادية وبنوك القطاع العام، مثل هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للبترول، و 

من  في التعامل مع الطبيعة الخاصة ملا تقوم به يوفر لها استقالال  هذه الهيئات االقتصادية وشركات قطاع األعمال العام، لها موازنات مستقلة عن موازنة الدولة. وذلك 

 خدمات ذات طابع اقتصادي. ومع ذلك، يتم امتصاص األرباح والخسائر من هذه الهيئات والشركات في املوازنة تحت هذا البند.

، دمات )الخدمات الجمركية، الثقافية، الصحية، التموينيةتحصلها الحكومة من بيع املخازون السلعي، ومن بيع الخالتي وتشتمل اإليرادات األخرى أيضا  على اإليرادات 

حمول، رخص األسمنت خدمات الشباب والرياضة، الطرق واملواصالت، التنظيم واإلدارة، الخ...(. كذلك حصيلة الدولة من اإليجارات، ومقابل الرخص )مثل رخص امل

 والحديد، وغيرها( هذا باإلضافة إلى التعويضات والغرامات.

 

                                                           
 2013/14 المالي للعام االقتصادية للهيئات اإلحصائي البيان في ورد كمايبين الهيئات االقتصادية  7الملحق رقم  3

2010/112011/122012/132013/14 

املوازنة املعتمدةالحساب الختاميالحساب الختاميالحساب الختامي

924.09,338.74,820.61,546.0أ( من حكومات أجنبية

202.68,409.44,127.9369.8منح جارية

             721.4929.3692.71,176.2منح رأسمالية

392.295.0111.7257.0ب( من منظمات دولية

2.50.81.11.4منح جارية

389.794.2110.7255.6منح رأسمالية

970.4670.0275.4554.6ج( من جهات حكومية

46.461.175.787.8منح جارية

924608.9199.7466.8منح رأسمالية

2,286.610,103.75,207.72,357.6إجمالي املنح )أ + ب + ج(

251.58,471.34,204.7458.9منح جارية

            1,898.7            1,003.0            1,632.4            2,035.1منح رأسمالية

437,548511,377665,826816,973إجمالي املوازنة

%0.3%0.8%2.0%0.5نسبة املنح من إجمالي املوازنة

باملليون جنيه مصري

البيان
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 يحدد املصادر الرئيسية لإليرادات غير الضريبية. 3.5ول الجد

  2013/14 حتى 2010/11ضريبية، األعوام املالية ال: املصادر الرئيسية لإليرادات غير 3.5الجدول 

 

 
 املوازنة. ملوارد الرئيسية املصادر من التالي املصدر إلى اآلن لنذهب

 .املالية األصول  ومبيعات اإلقراض من املتحصالت ثانيًا:

 املقام في أتىت واردامل هذه  املالية. األصول  ومبيعات اإلقراض من عائدات على أيضا   الدولة تعتمد السابقة، الصفحات في لها تعرضنا التي العامة اإليرادات إلى باإلضافة

 خازانةال من إقراضها املعاد الخارجية القروض وأقساط العام، عمالاأل  قطاعو  العام القطاع لشركات تقدمها التي القروض من الحكومة تحصلها التي األقساط من األول 

 سنوات. أربع عبر املتحصالت هذه من بعضا التالي 3.6 لجدول  التالي 3.6 الجدول  ويبين  الخصخصة(. حصيلة )مثل األصول  بيع متحصالت من أيضا   تأتى كما العامة.

 2013/14 حتى 2010/11 املالية األعوام ملالية،ا األصول  ومبيعات اإلقراض من املتحصالت :3.6 الجدول 

 

 . فقط( من إجمالي موارد املوازنة. بينما يمثل املصدر التالي نسبة أكبر بكثير %2إلى  1املصدر للدخل )املتحصالت( يمثل نسبة ضئيلة )من هذا 

 

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

70,92786,10893,996144,413إجمالي اإليرادات الغير ضريبية

21,00915,02618,78538,985أرباح هيئة البترول

15,25116,11816,37521,673أرباح هيئة قناة السويس

17,28017,78922,70820,946إيرادات الخدمات الحكومية

49815,01211,31710,000أرباح البنك املركزى

3,2633,8243,5095,975أرباح شركات القطاع العام وقطاع األعمال

1,2782,2071,9142,900أرباح الهيئات االقتصادية األخرى

1,4652,8002,9332,316إتاوة البترول

1,1301,0788371,800فوائد محصلة على السندات والقروض )تشمل فوائد القروض الخارجية املعاد إقراضها من الخزانة العامة(

640519479679تعويضات وغرامات

البيان

باملليون جنيه مصري

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

5,6494,5754,46811,224إجمالي املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية

3,2422,3822,3627,250أقساط محصلة من شركات القطاع العام وقطاع األعمال

000301أقساط محصلة من الهيئات االقتصادية

86717372,314أقساط محصلة من جهات أخرى

21012500حصيلة الخصخصة

البيان

باملليون جنيه مصري
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 األو اق املالية.إصدا  ثالثًا: االقتراض و 

ارد الكافية من خالل املصدرين األولين )اإليرادات العامة واملتحصالت اللذين ناقشناهما للتو( وذلك لازوم تنفيذ خططها للعام عندما تتوقع الحكومة أنها لن تجلب املو 

ا أن تقترض من ويمكن للحكومة أن تقترض من بنوك أو هيئات املحلية، كما يمكنها أيض  ه إلى االقتراض وإصدار )بيع( األوراق املالية لتعويض الفرق.جاملقبل، فإنها تت

 .جهات خارجية، مثل الحكومات األخرى، واملصارف التجارية الدولية، أو املؤسسات املالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ية هي املحلية أو الدولية. هذه األوراق املالوإلى جانب االقتراض، فإن الحكومة يمكنها أيضا إصدار أوراق مالية مثل أذون وسندات الخازانة والتي تقوم ببيعها في األسواق 

 إليها الفوائد.في الواقع صورة أخرى من صور االقتراض، حيث تحصل الحكومة األموال عند بيعها لهذه السندات، مع االلتزام بردها بعد فترة معينة مضافا 

 ن جنيه( على مدى أربع سنوات.يوضح اتجاهات الحكومة في االقتراض وبيع األوراق املالية )باملليو  3.7الجدول 

   
 2013/14حتى  2010/11األوراق املالية، األعوام املالية  وإصدار: اتجاهات الحكومة في االقتراض 3.7الجدول 

 
 

ا  من ، فإنها أيضا تسدد أقساطومن الجدير بالذكر هنا أنه خالل أي سنة مالية معينة، وبينما تقترض الحكومة أمواال  جديدة مما يتسبب في رفع الدين الحكومي العام

، بلغ إجمالي االقتراض وبيع 2012/13ي ي العام املالعلى سبيل املثال، فالقروض التي اخذتها في سنوات سابقة. سداد هذه األقساط يقلل من الدين الحكومي العام. ف

مليار جنيه، مما يخفض الدين  71.3ما تم سداد أقساط عن ديون سابقة بإجمالي مليار جنيه مصري مما يرفع الدين العام بهذا القدر. بين 311األوراق املالية حوالي 

مليار( وهو ما يسمى أيضا   239.7مليار =  71.3مليار مطروحا  منها  311بمقدار السداد. وهكذا يكون صافي الازيادة في الدين العام هو الفرق بين االقتراض والسداد )

 سنوات متتالية. 4ذلك عبر  يوضح 3.8بصافي االقتراض.  والجدول 

 
  

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

االقتراض وإصدار األوراق املالية
165,238197,725286,006296,691محلى

18,25612,23324,1190االقتراض من بنوك وجهات محلية

146,982185,492261,887296,691إصدار أوراق مالية بخالف األسهم

1,3745,45525,0293,558أجنبى

1,3745,45525,0293,558االقتراض من بنوك وجهات أجنبية

0000إصدار أوراق مالية بخالف األسهم

166,612203,180311.035300,249إجمالي االقتراض وبيع األوراق املالية

البيان

باملليون جنيه مصري
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 2013/14حتى  2010/11: الازيادة في الدين العام للحكومة، األعوام املالية 3.8الجدول 

 

 

 لي:ول التاوهو ما يوضحه الجد العمليات الحسابية التي يستخدمها االقتصاديون لتقييم الصحة املالية للحكومة هي نسبة صافي االقتراض من إجمالي املوازنة. ىحدإ

 

 2013/14حتى  2010/11: صافي االقتراض الحكومي كنسبة من إجمالي املوازنة، األعوام املالية 3.9الجدول 

 
 

 الخالصة:

 جدول.للصفحات السابقة عن موا د املوازنة، يمكننا فهم الجدول التالي عن املوا د في املوازنة عبر األ بع سنوات املالية املوضحة بامن خالل القراءة املتأنية ل

 

  

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

134.5166.7239.7185.8أ( إصافي االقتراض

437.5511.4665.8817.0ب( إجمالي املوازنة

%23%36%33%31صافي االقتراض  كنسبة من إجمالي املوازنة

البيان

باملليار جنيه مصري

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

166.6203.2311300.2أ( إجمالي االقتراض وإصدار األوراق املالية

32.136.571.3114.4ب( إجمالي سداد األقساط

134.5166.7239.7185.8مقدار الزيادة في الدين العام )أ - ب( - صافى االقتراض

البيان

باملليار جنيه مصري
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  2013/14حتى  2010/11املوا د، األعوام املالية  هيكل: 3.10الجدول 

 
 

  

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

املوارد
اإليرادات العامة

1192,072207,410251,119358,729- الضرائب

22,28710,1045,2082,358- املنح

370,92786,10893,996144,413- إيرادات أخرى )غير ضريبية(

265,286303,622350,322505,499إجمالي اإليرادات العامة

45,6494,5754,46811,224- املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول املالية

)أ(270,935308,197354,790516,723إجمالي اإليرادات العامة واملتحصالت
)ب(437,548511,377665,826816,973وحيث أن إجمالي املوارد املطلوبة للموازنة )طبقًا لالستخدامات(

166,612203,180311,035300,249إذن يكون الفرق املطلوب لتغطية االستخدامات )ب - أ(

وهو ما يتم توفيره كالتالى:

5- االقتراض وإصدار األوراق املالية

محلى
18,25612,23324,1190االقتراض من بنوك وجهات محلية

146,982185,492261,887296,691إصدار أوراق مالية بخالف األسهم

165,238197,725286,006296,691إجمالي االقتراض وبيع األوراق املالية املحلية

أجنبى
1,3745,45525,0293,558االقتراض من بنوك وجهات أجنبية

0000إصدار أوراق مالية بخالف األسهم

1,3745,45525,0293,558إجمالي االقتراض وبيع األوراق املالية األجنبية

)جـ(166,612203,180311,035300,249إجمالي االقتراض وبيع األوراق املالية املحلية واألجنبية

437,547511,377665,826816,973إجمالي املوارد )أ + جـ(

البيان

باملليون جنيه مصري
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 الباب الرابع

 (املصروفاتالنفقات )املخصصات و 

  

 قمنا بنظرة فاحصة على ما تجلبه الحكومة من موارد، حان الوقت أن ننظر إلى ما تقوم بإنفاقه من مصروفات. وبعد أن

 ين املخصصات واملصروفات الفعلية:وهنا أود توضيح فرق جوهري ب

 .املخصصات هي أموال تم تقديرها في املوازنة الستخدامات محددة 

 .املصروفات الفعلية هي أموال تم صرفها بالفعل لهذه االستخدامات 

 خصصات.وهذه هي امل ؛أو بنود محددة خالل هذه السنة عندما يتم إقرار املوازنة في بداية السنة املالية، فإنها تحدد املبالغ التي تعتزم الحكومة إنفاقها على أنشطة

على هذه  الفعلب لحكومة بإنفاقهاأما التقارير الشهرية التي تصدرها وزارة املالية خالل العام املالي، وكذلك الحساب الختامي، فهي تقدم املصاريف الفعلية التي قامت ا

 قديرية في املوازنة، واملوارد الفعلية في التقارير الشهرية والحساب الختامي.على املوارد الت نفسه وينطبق املنطقاألنشطة والبنود. 

و  "لعديد من الجداول والرسوم البيانية التي يشار فيها إلى "الحساب الختامي، هناك االصفحات التالية من الباب الرابعالصفحات السابقة من الباب الثالث، كما في في 

و أ املذكورة في "الحساب الختامي" هي إيرادات تم تحصيلها أو نفقات تم صرفها بالفعل، بينما املذكورة في "املوازنة املعتمدة" هي إيرادات "املوازنة املعتمدة". األموال

ستخدمة في هذا الدليل هي امل 2013/14نفقات تقديرية تعتزم الحكومة تحصيلها أو صرفها حسب البنود واألنشطة الواردة باملوازنة. واملوازنة املعتمدة للعام املالي 

هذا التمييز بين املخصصات والنفقات الفعلية مهم ألنه يمكن  ، ولم يكن قد تم عمل الحساب الختامي لها وقت كتابة الدليل. 2013يوليو  1املوازنة التي تم اعتمادها في 

ن ن يتطرق إلى حاالت التفاوت بين املخصصات والنفقات في املوازنة املصرية، ولكأن يكون هناك فرق كبير بين ما يخصص لغرض معين وما ينفق في الواقع. هذا الدليل ل

 أن تكون مؤشرا  على جودة أو سوء عملية التخطيط أو اإلدارة أثناء التنفيذ. املهتمة بتحليل املوازنة أن تنتبه لهذه النقطة، حيث يمكن  املجتمع املدنيعلى مجموعات 

 

 4 املصرية؟ما الذي تنفق عليه املوازنة 

. عدها االقتصادي، ب التصنيفلبنود  وفقا  فسيتم تخصيص معظم الباب الرابع للنظر في النفقات    5حيث أن التصنيف االقتصادي للموازنة هو التصنيف األكثر تداوال 

دارية التابعة اإل الجهات رأسيا التصنيف الوظيفي و املازدوج( والذي يتضمنلتصنيف اإلداري )وفقا  لالوظيفي، ثم  لتصنيفل وفقا  نلقى نظرة سريعة على النفقات 

ارية الثالث دوظيفيا لكل تصنيف، وعلى الجانب األفقي أبواب ومجموعات وبنود التصنيف االقتصادي. ثم نختم بنظرة سريعة على النفقات حسب املستويات اإل 

 للموازنة: الجهاز اإلداري، اإلدارة املحلية، والهيئات الخدمية.

 

 ت والنفقات في التصنيف االقتصادياملخصصا

السؤال: ما الذي تشتريه أموال املوازنة؟ وقد تتذكر أيضا  أن التصنيف االقتصادي ينقسم إلى ثمانية أبواب رئيسية. كل تتذكر أن التصنيف االقتصادي يجيب على   

 باب ينقسم إلى مجموعات وبنود، وهذه األبواب هي:

 

 

                                                           
 2013لسنة  105بموجب القرار الجمهوري بقانون رقم الحقاً يار جنيه والثى تمت إضافتها مل 29.7هذا التحليل ال يتضمن الموارد اإلضافية بإجمالي  4

 
ارير الشهرية كذلك التق الشعب، يتم التصويت علي أبوب التصنيف االقتصادي كل باب على حده. مجلس في الموازنة مشروع على التصويت يتم عندما المثال، سبيل على 5

نيف ذلك فإن الحساب الختامي يتم نشره ومناقشته في مجلس الشعب بالتص إلى وباإلضافة. تنشر الموارد والنفقات طبقا للتصنيف االقتصاديالتي تصدرها وزارة المالية 
 االقتصادي. 
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  :املصروفات العامة :أوال  

 .باب األول: األجور وتعويضات العاملينال

 .والخدمات الباب الثاني: شراء السلع

 .الباب الثالث: الفوائد

 .االجتماعية الباب الرابع: الدعم واملنح واملازايا

 .الباب الخامس: املصروفات األخرى 

 .املالية )االستثمارات( الباب السادس: شراء األصول غير

: حيازة األصول املالية   :ثانيا 

 .األصول املالية املحلية واألجنبية الباب السابع: حيازة

: سداد القروض  :ثالثا 

 .القروض املحلية واألجنبية الباب الثامن: سداد

 

ذي يحدد األهمية وال 4.1نها تمثل جازءا  كبيرا من املوازنة. وقبل أن ندخل في تفاصيل كل باب، دعونا ننظر في الشكل األبواب لها أهمية خاصة من حيث كو  بعض هذه

والحساب الختامي  2013/14النسبية لكل باب طبقا للجازء الذي يمثله في املوازنة. هذا الشكل )الرسم البياني( مبنى على أساس متوسط أربع سنوات مالية هي موازنة 

 (.2012/13، 2011/12، 2010/11للثالث سنوات السابقة لها )

 

 2013/14حتى  2010/11االقتصادي، متوسط األعوام املالية  لتصنيفل وفقا  املوازنة : أنصبة املصروفات من إجمالي 4.1الشكل 
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لسداد أقساط من  ٪10في املئة من املوازنة يذهب إلى مدفوعات الفائدة على القروض القائمة )الباب الثالث(. وعندما نضيف  21يخبرنا في ملحة ان نحو  4.1الشكل 

في املائة من املوازنة موجهة لسداد الديون القائمة وفوائدها. الدعم واملنح واملازايا االجتماعية )الباب الرابع( تأخذ  31نجد أن حوالي أصل هذه القروض )الباب الثامن(، 

 ول(.( إلى األجور وتعويضات العاملين )الباب األ %22. كذلك توجه حصة كبرى أخرى من املوازنة )حوالي %28أكبر حصة واحدة من املوازنة بمتوسط 

املوجهة  %6فقط. وإذا خصمنا من ذلك  %19ماذا يعنى هذا؟ يعنى أنه بعد دفع الديون ومرتبات العاملين الحكوميين وكذلك الدعم، ال يتبقى من املوازنة غير حوالي 

ائية والجهاز املركازي للمحاسبات، إذا للباب الخامس )مصاريف أخرى( والتي هي باألساس مبالغ إجمالية خاصة بالقوات املسلحة ومجلس الشعب والجهات القض

 (%1(، حيازة األصول املالية )%7االستثمارات )-، شراء األصول الغير مالية(%5شراء السلع والخدمات ) للتالي: %13، يتبقى فقط %6خصمنا هذه الـ 

 

 2013/14حتى  2010/11االقتصادي، األعوام املالية  التصنيف: املصروفات حسب أبواب 4.1الجدول 

 

 هذه بعمق أكثر لنتعرف على ما ينطوي عليه كل منها. )اإلنفاق( دعونا نتفحص أبواب الصرف

 

 األجو  وتعويضات العاملين )الباب األول(:

 ومي، مثل العالواتالحكيقدم هذا الباب من املوازنة املعلومات حول حجم االموال التي تنفق على األجور وجميع األنواع األخرى من التعويض للعاملين في الجهاز 

لحال ملوظفيها. وكما هو ا والبدالت، سواء نقدا أو عينا )مثل الغذاء واملالبس والرعاية الطبية(. ويشمل أيضا حصة الحكومة )كصاحب عمل( في التأمينات االجتماعية

 .بندا  للمتطلبات اإلضافية واالحتياطات العامة، يتضمن هذا الباب املوازنةمع كل باب آخر في 

أدناه يوضح  4.2(. والشكل 2013/14 – 2010/11من إجمالي املوازنة العامة للدولة خالل السنوات املالية األربع ) %22 نحووكما ذكر من قبل، هذا الباب كان يمثل 

 2013/14حتى  2010/11حسب بنود الصرف، وذلك بناء على متوسط األعوام املالية  %22هذه الـ  تفاصيل

  

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

196,271122,818142,956171,15922242121- األجور وتعويضات العاملين

226,14826,82626,65229,4246544- شراء السلع والخدمات

385,077104,441146,995182,04619202222- الفوائد

4123,125150,193197,093204,73928293025- الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

531,36430,79634,97538,2807655- املصروفات األخرى

639,88135,91839,51663,6799768- شراء األصول غير املالية )االستثمارات(

73,5073,9106,31013,1910.80.80.91.6- حيازة األصول املالية املحلية واألجنبية

832,17436,47571,328114,454771114- سداد القروض املحلية واألجنبية

437,547511,377718,026816,973100100100100إجمالي االستخدامات

البيان

النسبة املئويةباملليون جنيه مصري
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 2013/14حتى  2010/11األجور وتعويضات العاملين، متوسط األعوام املالية  هيكل: 4.2الشكل 

 

 

من إجمالي األجور والتعويضات. بينما تمثل املكافآت والبدالت  %18هي فقط ( %1+  %17ومن الجدير باملالحظة هنا أن أجور الوظائف الدائمة والوظائف املؤقتة )

من املشرف أو املدير، فإن مثل هذه النسبة الكبيرة املتاحة للمكافآت تقديري ث أن املكافآت عموما تقدم على أساس وحي ( من اإلجمالي.%11+  %42) %53حوالي 

 توفر مجاال واسعا للمحسوبية واملجامالت وغيرها من أشكال سوء االستخدام.قد ( 42%)
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 : فهم الرموز )األكواد( املستخدمة في التصنيف االقتصادي4.1مربع 
 ر في التصنيف االقتصادي للموازنة املصرية، فإنها تبدو هكذا بالنسبة للبواب واملجموعات والبنود:عند النظ

 
 للحكومة حيتم ترميز )تكويد( كل معاملة حسابية )دفع مرتبات، شراء سلع، وغيرها( عند تسجيلها في الدفاتر املحاسبية. هذا الترميز )التكويد( يسم

 املنصرف على كل بند مثل الوظائف الدائمة، أو املازايا العينية، أو غيرها من بنود الصرف املختلفة. النفقات وتحديد إجماليبرصد 

وكما نعلم هناك ثمان أبواب رئيسية للتصنيف االقتصادي. كل باب ينقسم إلى مجموعات، وكل  1معاملة.يتم تحديد كود من ثمانية أرقام لكل 

 قسم إلى أنواع، بناء  على ذلك تتكون األكواد كالتالي:مجموعة تنقسم إلى بنود، وكل بند ين

  لالستخدامات.  2والرقم  ،للموارد 1الرقم األول )من اليسار إلى اليمين( يحدد ما إذا كانت املعاملة تتبع املوارد أو االستخدامات.  الرقم

 (2دعونا نكمل هذا املثال على أساس االستخدامات )

 (. لنكمل 3(، أو سداد قروض )2(، أو حيازة أصول مالية )1ي يندرج تحته هذا االستخدام: مصروفات عامة )القسم الذ الرقم التالي يحدد

 (.1هذا املثال على أساس مصروفات عامة )

  ور جالرقم الثالث من اليسار يحدد لنا رقم الباب في املصروفات العامة الذي تندرج تحته املعاملة. في هذا املثال، املعاملة الخاصة باأل

، مصروفات عامة (2.  وذلك ألن املعاملة هي استخدامات )211والتعويضات )الباب األول( يكون الثالث أرقام األولى في الكود الخاص بها هي 

 (.1(، وباب أول )1)

  :الرقم الرابع يحدد املجموعة داخل الباب. الباب األول )أجور وتعويضات العاملين( به ثالث مجموعات 

 نقدية وعينية، وبدالتأجور  -1

 مازايا تأمينية،  -2

 ات عامةيأجور إجمالية واحتياط -3
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  نقدية وبدالتالرقمان التاليان )الخامس والسادس( يحددان البند داخل املجموعة. وعلى سبيل املثال، املجموعة األولى )أجور 

 مازايا عينية.-6مازايا نقدية   -05   بدالت نوعية-04مكافآت   -03وظائف مؤقتة   -02وظائف دائمة   -01وعينية(، بها ست بنود: 

 :الرقمان األخيران )السابع والثامن( يشيران إلى النوع داخل كل البند. وعلى سبيل املثال، بند الوظائف الدائمة به أربع أنواع 

 ية.تكاليف املنح التدريب-04تكاليف اإلجازات الدراسية   -03تكاليف املوظفين املعارين   -02مرتبات أساسية   -01

 نوع. 47والبدالت بها  ،نوع 24وبعض البنود، مثل املكافآت بها 

 ."21110101وضع كل هذا معا، يمكنك اآلن من معرفة السبب في ترميز )تكويد( بند الرواتب األساسية ملوظفي الحكومة الدائمين "

 مصروفات عامة استخدامات
أجور وتعويضات 

 العاملين
أجور وبدالت 
 نقدية وعينية

دائمةوظائف   مرتبات أساسية 

2 1 1 1 01 01 

 

 ". 21110312مثال آخر: مكافآت البحوث األكاديمية والتطبيقية "

 مصروفات عامة استخدامات
أجور وتعويضات 

 العاملين
أجور وبدالت 
 نقدية وعينية

 مكافآت
بحوث أكاديمية 

 وتطبيقية

2 1 1 1 03 12 

 

_____ 

 من ثمانية أرقام كما هو موضح بهذا املربع.هي املوازنة األكواد الظاهرة في وثيقة أرقام. ومع ذلك،  10زنة، يتم تعريف كل معاملة بكود من طبقا لالئحة التنفيذية لقانون املوا 1

 

(.  ويمكننا أن نرى 2013/14 حتى 2010/11على األجور وتعويضات العاملين عبر أربع سنوات مالية ))اإلنفاق( أدناه، يوضحان اتجاهات الصرف  4.4و 4.3الشكالن 

وازنة ككل قد إلى أن املأنه في حين أن األموال املخصصة لهذا الباب ارتفعت بشكل كبير جدا، إال أن حصته )نسبته( من إجمالي املوازنة انخفضت قليال )مما يشير 

 ارتفعت بشكل ملحوظ خالل هذا اإلطار الازمني(.
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 2013/14حتى  2010/11األعوام املالية : تطور األجور وتعويضات العاملين، 4.3الشكل 

 
 

 2013/14حتى  2010/11  : األجور وتعويضات العاملين كنسبة من إجمالي املوازنة، األعوام املالية4.4الشكل 
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 شراء السلع والخدمات )الباب الثاني(:

 ،وقود وزيوت وقوى محركة لتشغيل املعدات وسيارات الركوب الحكومية، يةأدوية وأغذ الحكومة لشراء السلع مثل هاتنفقاملبالغ التي يقدم هذا الباب معلومات عن 

 قطع غيار ومهمات، مواد تعبئة وتغليف، أدوات مكتبية وكتب، مياه وإنارة، وغيرها من السلع.

ن عاملين، وغيرها مت، إيجار، بحوث، تدريب وكذلك كم تنفق لشراء الخدمات مثل الصيانة، النشر والدعاية واإلعالن، طباعة، نقل وانتقاالت عامة، بريد واتصاال 

 الدولة.أجهازة حتاجها الخدمات التي ت

 وينقسم هذا الباب إلى ثالث مجموعات رئيسية: 

 شراء السلع -1

 شراء الخدمات -2

 ات العامةيشراء السلع والخدمات اإلجمالية واالحتياط -3

 

 (.4.1شرحناه في بند األجور وتعويضات العاملين )املربع  الذيعلى عدة فروع تماما كاملثال وكما أسلفنا، كل من هذه املجموعات ينقسم إلى بنود، وكل بند يشتمل 

 أدناه يوضح تقسيمة اإلنفاق على الثالث مجموعات الرئيسية للباب الثاني. 4.5الشكل 

 2013/14حتى  2010/11: شراء السلع والخدمات، األعوام املالية 4.5الشكل 
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 (:الفوائد )الباب الثالث

ذا الصدد، العام املالي.  وفى هكما جاء في الباب الثالث من هذا الدليل، فإن الحكومة تقترض من أجل أن تغطى الفجوة بين اإليرادات املتوقعة والنفقات املتوقعة خالل 

من الفوائد التي تدفعها هي  %96املحلية. وبالتالي فإن حوالي  تعتمد الحكومة املصرية في املقام األول على االقتراض املحلى، خاصة من خالل إصدار وبيع األوراق املالية

 .4.2للقروض املحلية، كما هو موضح في الجدول 

 

 2013/14حتى  2010/11: الفوائد املدفوعة للديون الخارجية والداخلية، األعوام املالية 4.2الجدول 

 

ت حكومية عامة )مثل بنك االستثمار القومي والخازانة العامة( أو جهات غير حكومية كالبنوك وفوائد الديون الداخلية يتم دفعها للمقرضين املحليين سواء جها

 ( يتم دفعها لجهات غير حكومية.%88إلى  %75والهيئات املالية التي تشتري األذون والسندات الحكومية. والنسبة األكبر من الفوائد الداخلية )من 

  

 باب الرابع(:الدعم واملنح واملزايا االجتماعية )ال

نظرة أكثر تفصيال على  ينلقذا دعونا من اإلجمالي.  ل %28كما ذكر سابقا، فإن هذا الباب يمثل الحصة الواحدة األكبر من إجمالي استخدامات املوازنة، حيث يشكل 

 مكونات هذا الباب.

 الدعم

م ويقدم الدع تدعم مجموعات معينة من املواطنين أو الصناعات.وكذلك لكي ، تستخدم الحكومة الدعم كي تقلل من تكلفة السلع والخدمات الضرورية للمواطن

من إجمالي هذا  %85ي حوالللمستهلكين أو للمنتجين. ويساعد تقديم الدعم للمنتجين على تقليل كلفة اإلنتاج، وبالتالي يتم البيع للمستهلك بسعر أقل. يمثل الدعم 

مليار هي إجمالي مصروفات الباب الرابع  197مليار جنيه مصري من  171بلغت قيمة الدعم عل سبيل املثال،  2012/13الباب. ففي الحساب الختامي للعام املالي 

لع مليار أخرى لدعم الس 32.5مليار لدعم املنتجات البترولية )الديازل، والبوتاجاز، والبنزين، والغاز الطبيعي(؛ باإلضافة إلى  120مليار كانت هناك  171(. من هذه 87%)

 .املاليالتالي تفاصيل أكثر عن الدعم املقدم خالل ذلك العام  4.3يوضح الجدول  التموينية كالخبز، وزيت الطعام، واألرز، والسكر.

 

  

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

%4.1%2.7%3.3%3,4163,4183,8967,4624.0فوائد للديون الخارجية

%95.8%97.3%96.6%81,534100,875142,966174,37895.8فوائد للديون الداخلية

%0.11%0.09%0.14%1271481332070.15فوائد إجمالية واحتياطيات عامة

%100%100%100%85,077104,441146,995182,046100إجمالي الفوائد املدفوعة

البيان

النسبة املئويةباملليون جنيه مصري
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 2012/13: الدعم املقدم حسب الحساب الختامي للعام املالي 4.3الجدول 

 
 

 نحامل

 من إجماليه %3محليا لجهات الحكومة العامة. واملنح تمثل نسبة ضئيلة من هذا الباب بمتوسط حوالي تقدم الحكومة منحا  لحكومات أو منظمات دولية، كما تقدمها 

من إجمالي املنح.  %97والنسبة األكبر من هذه املنح تقدم محليا لجهات الحكومة العامة بمتوسط قدره  .مليار( 197من إجمالي  2012/13مليار جنيه في العام املالي  5)

 فقط. %3املنح للجهات األجنبية هي حوالي مما يعني أن 

 

 االجتماعية املزايا

ان عاش الضمتقدم الحكومة بعض املازايا للمواطنين ذوي الدخل املنخفض لتمكينهم من الحفاظ على مستوى معيشة معين وحمايتهم من األزمات. ويشمل هذا م

في املئة من  10نفقات عالج مواطنين، وغيرها. هذه املازايا االجتماعية. تمثل في املتوسط حوالي االجتماعي، ومساهمة الحكومة في صناديق املعاشات. كما يشمل أيضا 

 مليار(. 197من إجمالي  2012/13مليار جنيه في العام املالي  20.8إجمالي نفقات هذا الباب )

 

 الدعم واملنح االجمالية واالحتياطيات العامة

و  2010/11في الحسابات الختامية للعوام املالية  %0.5جماليات واالحتياطيات العامة. وهذا البند ضئيل جدا  حيث مثل أقل من كما في كل األبواب هناك دائما بند لإل 

 .4.6خالل األربع سنوات مالية املوضحة في الشكل  %1وبمتوسط  .2012/13و  2011/12

 

  

البيان
املبلغ باملليون 

جنيه
النسبة املئوية

120,00070.3دعم املنتجات البترولية

32,55119.1دعم السلع التموينية

8,5505.0دعم الكهرباء

3,0671.8دعم تنشيط الصادرات

1,2370.7دعم نقل الركاب

8690.5دعم املزارعين

7220.4دعم فائدة القروض امليسرة

4580.3التأمين الصحى واألدوية

3500.2دعم إسكان محدودى الدخل

2410.1دعم اإلنتاج الصناعى

2,7541.6أخرى

%170,800100إجمالي الدعم
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 2013/14حتى  2010/11املالية : الدعم واملنح واملازايا االجتماعية، متوسط األعوام 4.6الشكل 

 

 

عاليه يبين لنا بوضوح أن  4.6. والشكل بدقة مكوناته نتفحص من إجماليها، ولذا فمن املهم أن %28هذا الباب كما أوضحنا هو باب رئيس ي في املوازنة حيث يمثل وحده 

من هذا  %70 حوالي فقط. وكما سبق ذكره، فإن %10ل املازايا االجتماعية ، بينما تشكمن إجمالي مصروفاته %86من هذا الباب حيث يشكل الدعم يشكل أكبر حصة 

األكثر  رات هميوجه للمنتجات البترولية. ومن املهم هنا أن نتساءل من املستفيد من دعم املنتجات البترولية؟ وحينها نجد أن الصناعات الثقيلة والسياالدعم 

.استخداما  وبالتالي األكثر استفادة من الوقود ا  ملدعوم، بينما يستفيد الفقراء من هذا الدعم بنسب أقل كثيرا 

 

 املصروفات األخرى )الباب الخامس(:

مركية، ورسوم الرسوم الجوتشمل "املصروفات األخرى" الضرائب والجمارك، والرسوم التي تدفعها الحكومة على السلع والخدمات التي تشتريها. )مثل ضريبة املبيعات و 

نات القوات ز أيضا التعويضات والغرامات التي تدفعها الحكومة.  ولكن الجازء األكبر من هذه املصروفات هو املبالغ اإلجمالية املقطوعة التي تمثل موا التسجيل(. وتشمل

توضع موازناتها موزعة على األبواب  من هذا الدليل، هذه الكيانات ال 2املسلحة والبرملان والجهاز املركازي للمحاسبات، والهيئات القضائية. كما سبق ذكره في الفصل 

وازنات في مجلس الشعب، يتم تجميع موازنة كل منها في رقم واحد يظهر في املوازنة العامة للدولة تحت "املصروفات االقتصادية املفصلة أعاله. فبعد مناقشة هذه امل

األخرى من اجمالي باب املصروفات  %89، أي 13 / 2012الحساب الختامي للعام املالي  مليار جنيه مصري في 31األخرى". وقد بلغ إجمالي هذه املبالغ املقطوعة حوالى 

 مليار جنيه. 35والبالغ 

 

 االستثما ات )الباب السادس(: –الية املغير شراء األصول 

رق النفقات في هذا الباب هي لبناء الطرق والجسور والطهذا الباب الخاص باالستثمارات هو من أهم أبواب املوازنة حيث يمثل االستثمار الحكومي في البنية التحتية. 

ة الكهربائية، ليد الطاقالسريعة واملنازل واملدارس واملراكاز الثقافية والرياضية واملستشفيات والعيادات الصحية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات تو 

يوانية الثروة الح تاالستثمار في مجاال ، باإلضافة إلى هاذا الباب شراء األراض ي وكذلك استصالحوخطوط السكك الحديدية واملعابر، وهلم جرا.  ويقع أيضا تحت ه

 مجموعات رئيسية:واملوارد املائية. وينقسم هذا الفصل إلى أربعة 

من إجمالي  %85ملجموعة تمثل حوالي وهذه ا أصول ثابتة: كاملباني، والتشييدات، والتجهيزات، ووسائل النقل، ووسائل االنتقال، وكذلك األصول الازراعية. -

 االستثمارات.
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 فقط من إجمالي االستثمارات. %2أصول غير منتجة )أصول طبيعية(: كاألراض ي، وتمهيد واستصالح األراض ي. وهذه املجموعة تمثل حوالي  -

ذه هقدمة تعويضات فروق األسعار للمقاولين. وتمثل أصول غير مالية أخرى: كالبعثات، واألبحاث والدراسات للمشروعات االستثمارية، وكذلك الدفعات امل -

 من االستثمارات. %13املجموعة حوالي 

 .%0.5اإلجماليات واالحتياطيات العامة: حوالي  -

 

 يوضح متوسط حصص هذه املجموعات األربعة عبر أربع سنوات مالية متتالية. 4.7الشكل 

 

 2013/14حتى  2010/11ملالية الية، متوسط األعوام اامل: شراء األصول غير 4.7الشكل 

 
 

 حيازة األصول املالية )الباب السابع(:

في املئة من إجمالي املوازنة كما رأينا سابقا  في  1وهو يمثل حوالي ، باإلضافة إلى مساهماتها وحقوقها في امللكية. ويتعلق هذا الباب في معظمه بإقراض الحكومة لآلخرين

، مع العلم أن حيازة األصول ويكون ذلك محليا  أو . 4.1الشكل  على  13 / 2012تفوق كثيرا  حيازة األصول األجنبية، ففي الحساب الختامي للعام املالي املحلية  أجنبيا 

األصول  حيازة ألكبر من. وكان النصيب ا%5من إجمالي باب الحيازة، وبالتالي كانت األجنبية أقل من %95تمثل أكثر من األصول املالية املحلية  حيازة تسبيل املثال، كان

مليار جنيه أي  5.2والشركات القابضة وشركات قطاع األعمال والقطاع العام بإجمالي  لعدد من الهيئات االقتصادية وحقوق امللكيةساهمات املاملالية املحلية متمثال  في 

في مساهمة الخازانة كذلك يتضمن باب الحيازة صادية والشركات القابضة. الهيئات االقتإلقراض  %13من إجمالي الحيازة املحلية، وتم توجيه  %87حوالي ما يمثل 

 تكلفة إعادة هيكلة الشركات العامة.
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 سداد القروض )الباب الثامن(:

بين اإليرادات وة الفجد سكي تسابقة  فتراتالحكومة في  التي أخذتهابسداد األقساط املستحقة من القروض  املتعلقةوكما يوحي االسم، فإن هذا الباب يشمل النفقات 

 فإن السداد يكون لتلك املصادر.القروض هي في معظمها من مصادر محلية، حيث أن و واملصروفات في هذه الفترات.  

من  %80 فإن )سندات قصيرة األجل(. ونتيجة لذلك، وأذون إصدار سندات في شكل قروض مباشرة أو  داخليالحكومي هو في الواقع كر أعاله، معظم االقتراض ذ  كما و

حلي من السداد املجازءا رئيسيا األوراق املالية هذا ويمثل استهالك . أقساط( السندات واألذون د استهالك )سداهي لسداد القروض املحلية و تحت هذا الباب النفقات 

 قدره 
بها يذهب فإن أغلالقروض األجنبية سداد بفيما يتعلق ي.  أما رة في الجدول التالو من إجمالي سداد القروض املحلية عبر األربع سنوات املذك %86حيث بلغ متوسطا 

 هذه املعلومات. 4.4الجدول ويوضح  مالية(.استهالك أوراق  )وليس إلى سداد قروض مباشرة.

 

 2013/14حتى  2010/11: سداد القروض الداخلية والخارجية، األعوام املالية 4.4الجدول 

 
 

 

 نيف الوظيفي، قبل أن ننتقل بعدها إلى "التصنيف املازدوج"لننتقل اآلن إلى النفقات حسب التص

 

 املخصصات والنفقات في التصنيف الوظيفي

ي تيبين األهداف أو وظائف الدولة )تعليم، صحة، إسكان، وخالفه( التي من أجلها تنفق أموال املوازنة. ولهذا فإن أحد املعلومات الهامة التتذكر أن التصنيف الوظيفي 

 ل املوازنة عبر التصنيف الوظيفي هو تحديد األهمية النسبية التي توليها الحكومة من خالل املوازنة لهذه الوظائف املختلفة.  يتيحها تحلي

الحساب ية )لأربع سنوات مادعونا نلقي نظرة عامة على حصة )النسبة املئوية( لكل من هذه الوظائف العشرة من إجمالي املوازنة، وذلك على أساس متوسط اإلنفاق خالل 

 (. 4.8)الشكل  البيانيلنبدأ بالرسم (.   2013/14 و 2012/13، وموازنة العامين 2011/12و  2010/11الختامي للعامين  

 التالي. الرسم البيانييمكن أن يقال هذا عن مثلما يقول القول املأثور "صورة تساوى ألف كلمة"، 

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

%22,83021,14360,00699,64050,90580.0سداد  القروض واستهالك األوراق املالية املحلية

22,24820,50045,51587,50043,941استهالك أوراق مالية محلية بخالف السهم

58264314,49112,1406,964سداد القروض املحلية

00000حسابات أخرى مستحقة الدفع

%9,21115,17611,20914,64412,56019.7سداد  القروض واستهالك األوراق املالية األجنبية

00000استهالك أوراق مالية أجنبية بخالف األسهم

9,21115,17611,20914,64412,560سداد القروض األجنبية

%1341561131701430.2سداد القروض اإلجمالية واالحتياطيات العامة

134156113170143سداد القروض اإلجمالية

00000املتطلبات اإلضافية لسداد القروض

%32,17436,47571,328114,45463,608100.0إجمالي سداد القروض الداخلية والخارجية

البيان

باملليون جنيه مصري
متوسط 

األربع 
سنوات

النسبة 
املئوية 

للمتوسط
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 ة؟ماذا يقول هذا الرسم البياني عن أولويات الحكوم

 

 2013/14حتى و  2010/11لتصنيف الوظيفي، متوسط األعوام املالية ل وفقا  : أنصبة املصروفات من إجمالي املوازنة 4.8الشكل 

 
 

اد األفريقي في تحيبرز أولويات الحكومة. فإنه يوضح، على سبيل املثال، النسبة الصغيرة من اإلنفاق الحكومي املوجهة للصحة. ففي حين أن إعالن أبوجا لال 4.8الشكل 

 .%5نجد أن مخصصات الصحة في الرسم البياني أعاله هي فقط حوالي  لصحة،لاتها موازنفي املئة من  15ال يقل عن ما بتخصيصالدول األعضاء ألازم  2001عام 

 

 استخدامها في عمل الرسم البياني.تم ( تجدون املبالغ التي 4.5وفيما يلي )الجدول 
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 2013/14حتى  2010/11حسب التصنيف الوظيفي، األعوام املالية  : املصروفات4.5الجدول 

 

 

تصادي، وتدمج في جدول واحد مع التصنيف االق، ا في املوازنة املصرية تحت التصنيف الوظيفيالجهات اإلدارية املسئولة عن الصرف "أو التحصيل" يتم إدراجهوحيث أن 

تقل اآلن إلى االقتصادي، لذا فلنناإلدارية التابعة له، وعلى الجانب األفقي أبواب ومجموعات وبنود التصنيف ت الجهارأسيا التصنيف الوظيفي وبحيث يتضمن الجدول 

 تصنيف آخر من تصنيفات املوازنة، وهو التصنيف املازدوج.

 

 املزدوج التصنيفتنسيق  في والنفقات املخصصات
التصنيف يمكننا من تتبع النفقات "أو اإليرادات" بشكل متكامل. فعلى الجانب الرأس ي تحت وظيفة الصحة  املوازنة العامة في هذا التصنيف املازدوج مفيدة للغاية. فهذا

نا نجد نالجهات اإلدارية واملستشفيات املندرجة تحت الصحة، وإذا تتبعنا جهة أو مستشفى معينة فإنه يمكننا معرفة ليس فقط إجمالي نفقاتها، ولكمثال  يمكننا أن نرى 

لى االستثمارات، ع ام هذه املستشفى تفاصيل هذه النفقات حسب التقسيم االقتصادي لها. فنعرف كم أنفق على املرتبات واألجور، وكم أنفق على املشتريات، وكمأفقيا أم

 وهكذا. 

 دعونا نلقى نظرة على أمثلة لهذه الجداول بالتصنيف املازدوج في املوازنة املصرية.

 

، بينما ائف وظال، 4.6كما نرى في الجدول  . األبواب العشر حسب التقسيم الوظيفي موجودة رأسيا   الست للمصروفات العامة حسب التقسيم االقتصادي موضوعة أفقيا 

عليم والبيئة تلجور والتعويضات للعاملين في وظيفة الصحة. وكذلك للعاملين في باقي الوظائف األخرى كالل ةخصصاملبالغ املهذا الجدول يوضح لنا على سبيل املثال، 

 واإلسكان وغيرها.

 

 

 

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعدلة

املوازنة 
املعتمدة

701117,881138,618210,418237,31429293434- الخدمات العمومية العامة

70226,72426,24427,52930,9477644- الدفاع واألمن القومي

70320,72327,58426,33132,4815645- النظام العام وشئون السالمة العامة

70425,25326,69231,83336,1606655- الشئون االقتصادية

7051,1581,4441,2561,4600.30.30.20.2-حماية البيئة

70612,80211,49518,18522,0043233- اإلسكان واملرافق املجتمعية

70720,27822,49227,41332,7365545- الصحة

70814,97817,49620,36523,8154433- الشباب والثقافة والشئون الدينية

70948,21456,40964,03580,86012121012- التعليم

710113,856142,518189,068191,55128303128- الحماية االجتماعية

401,867470,992616,434689,327100100100100إجمالي املصروفات العامة

البيان

النسبة املئويةباملليون جنيه مصري

2
0

1
0

/1
1

2
0

1
1

/1
2

2
0

1
2

/1
3

2
0

1
3

/1
4
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 2013/14: عينة من املصروفات العامة حسب التصنيف الوظيفي موزعة على األبواب االقتصادية، العام املالي 4.6الجدول 

 6باملليون جنيه

 
 

بق. وفى هذا الجدول نأخذ مثاال  الباب األول "أجور وتعويضات التالي، نرى تفصيال  أكثر لكل باب من أبواب التقسيم االقتصادي املوجودة بالجدول السا 4.7وفى الجدول 

ة(. وللمازيد لية واالحتياطيات العامالعاملين" حيث تظهر تحته الثالث مجموعات املكونة لهذا الباب )األجور والبدالت النقدية والعينية، املازايا التأمينية، األجور اإلجما

 رف املكونة لهذه املجموعة.من التفصيل يظهر تحت كل مجموعة، بنود الص

 

  

                                                           
 798,949,000في اإلسكان مثال سيكون  في الوثيقة الحقيقية للموازنة، األرقام موجودة بالجنيه المصري، وليس بالمليون جنيه. أي أن مبلغ األجور والتعويضات للعاملين 6

 كما هو وارد هنا. حيث أن هذا الجدول والجداول التالية تعرض األرقام وتقربها بالمليون، وذلك لتبسيط العرض 799وليس 

البيانالكود
األجور 

وتعويضات 

العاملين

شراء السلع 

والخدمات
الفوائد

الدعم واملنح 

واملزايا 

االجتماعية

املصروفات 
األخرى

شراء األصول 

غير املالية 

)االستثمارات(

اإلجمالى

171,15929,424182,046204,73938,28063,679689,327اإلجمالى العام700000000

26,98710,428181,7135,7534,1558,278237,314الخدمات العمومية العامة701000000

93330030,70611530,947الدفاع واألمن القومي702000000

27,1721,97203989581,98132,481النظام العام وشئون السالمة العامة703000000

12,4853,3431813,98389115,27836,160الشئون االقتصادية704000000

59152007113311,460حماية البيئة705000000

799271963542320,46022,004اإلسكان واملرافق املجتمعية706000000

18,3936,175212,6315894,92832,736الصحة707000000

15,2891,55212,0335334,40723,815الشباب والثقافة والشئون الدينية708000000

67,5135,057351733967,68580,860التعليم709000000

1,837741189,40618216191,551الحماية االجتماعية710000000
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 2013/14: عينة من املصروفات العامة حسب التصنيف الوظيفي موزعة على األبواب االقتصادية مفصلة )أبواب ومجموعات وبنود(، العام املالي 4.7الجدول 

 باملليون جنيه

 
 

ة تحت كل وظيفة رئيسية من الوظائف العشر، وكذلك الجهات اإلدارية املدرجة تحت ويحدد الوظائف الفرعيالتالي، يفصل أكثر أبواب التقسيم الوظيفي  4.8الجدول و  

الست أبواب للمصروفات العامة حسب التقسيم االقتصادي. املثال املوجود في هذا الجدول هو لجازء من الباب األول في التقسيم كل وظيفة فرعية. بينما أفقيا  نرى 

 وفيه يمكننا أن نعرف على سبيل املثال كم ينفق ديوان عام وزارة الخارجية على األجور وتعويضات العاملين.الوظيفي "الخدمات العمومية العامة". 

 

  

الباب األول: األجور وتعويضات العاملين

املجموعة الثانية: املزايا التأمينيةاملجموعة األولى: األجور والبدالت النقدية والعينية
املجموعة الثالثة: األجور اإلجمالية 

واالحتياطيات العامة

بند 1

الوظائف 

الدائمة

بند 2

الوظائف 

املؤقتة

بند 3

املكافآت

بند 4

البدالت

بند 5

املزايا 

النقدية

بند 6

املزايا 

العينية

الجملة

بند 1

حصة 

الحكومة في 

صندوق 

التأمين 

االجتماعى

بند 2

مزايا 

تأمينية 
أخرى

الجملة
بند 1

األجور 

اإلجمالية

بند 2

املتطلبات 

اإلضافية 
لألجور

الجملة

8,01082428,4834,7065,1102,24149,3743,6177344,3518,7693,05511,824اإلجمالى العام

1,0211329,0231,9212,9075515,05852479603663,0553,121الخدمات العمومية العامة

2015410.202481729000الدفاع واألمن القومي

3,43669,4708869572,02616,7821,3833391,7238,60808,608النظام العام وشئون السالمة العامة

472641,284306175482,35022245267101الشئون االقتصادية

92220.2620.393740.26432032حماية البيئة

41989215816418220000اإلسكان واملرافق املجتمعية

1701121,0653760551,4991131913227027الصحة

2,5812455,7841,178896810,6921,1932301,42310010الشباب والثقافة والشئون الدينية

2312371,59337485372,5571451616025025التعليم

2921120.30110.471548210000الحماية االجتماعية

البيان
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 2013/14: عينة من املصروفات العامة حسب التصنيف الوظيفي املفصل موزعة على األبواب االقتصادية، العام املالي 4.8الجدول 

 باملليون جنيه

 
 

 

الكود

األجور 

وتعويضات 

العاملين

شراء السلع 

والخدمات
الفوائد

الدعم واملنح 

واملزايا 

االجتماعية

املصروفات 
األخرى

شراء األصول 

غير املالية 

)االستثمارات(

اإلجمالى

قطاع الخدمات العمومية العامة701000000

األجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون املالية وشئون املالية العامة والشئون الخارجية701100000

األجهزة التنفيذية والتشريعية701110000
0.00.00.00.0381.01.0382مجلس الشعب101001

6.93.00.00.00.13.013اللجنة العليا لالنتخابات101003

287.622.00.01.50.318.9330رئاسة الجمهورية102001

129.19.60.00.10.08.8148رئاسة مجلس الوزراء103001

412.4145.867.73.835.4281.9947ديوان عام محافظة القاهرة201001

242.2184.95.00.718.376.6528ديوان عام محافظة اإلسماعيلية213001

……..…………………………………………

الشئون املالية وشئون املالية العامة701120000

0.00.00.00.0995.07.81,003الجهاز املركزى للمحاسبات101004

1,200.646.80.071.00.145.31,364ديوان عام وزارة املالية106001

3,087.3123.60.0126.70.147.03,385مصلحة الضرائب العامة106004

1,159.268.00.080.50.240.01,348مصلحة الضرائب على املبيعات106007

……..…………………………………………

الشئون الخارجية701130000

2,008.9357.00.0181.32.570.92,621ديوان عام وزارة الخارجية107001

42.411.10.00.00.15.459قطاع التعاون الدولي108001

321001
الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني 

الخارجية بالخارج
10.038.90.014.4260.7682.01,006

701200000

املعونة االقتصادية للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادى701210000

321002
الصندوق املصري للتعاون الفني مع 

إفريقيا
3.015.00.080.00.00.098

321003

صندوق التعاون الفني مع دول 

الكومونولث، والدول اإلسالمية 

واألوروبية، والدول املستقلة حديثًا

2.32.10.030.00.00.034

املعونة االقتصادية األجنبية

البيان
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ة العامة(، ظيفي )في هذا املثال: الخدمات العموميالو  هالتصنيف طبقا  صل أكثر التصنيف االقتصادي )األفقي(، بينما يضع رأسيا  الجهات اإلدارية التالي، يف 4.9الجدول 

رها(.  هذا ، أمن، بيئة، وغيالتوسع في التفصيل وظيفيا  واقتصاديا  نجده في جداول املوازنة لكل الوظائف )صحة، تعليم، إسكان، دفاعوبدون الوظيفي الفرعي. هذا 

: كم من املبلغ  مليون جنيه املخصصة للوظائف الدائمة في قطاع الخدمات العمومية العامة يذهب لكل جهة إدارية مندرجة تحت هذا  1,021التفصيل يبين لنا مثال 

 القطاع.

 بواب االقتصادية مفصلة )أبواب ومجموعات وبنود(،: عينة من املصروفات العامة حسب التصنيف الوظيفي املفصل موزعة على األ 4.9الجدول 

 )باملليون جنيه( 2013/14العام املالي 

 

 

 هو واضح في الرسوم البيانية التالية. اتمكننا من التحليل كماملعلومات الواردة في جداول التصنيف املازدوج هذه 

 

 .2013/14للتصنيف االقتصادي على قطاع الصحة في موازنة العام املالي  قا  وفقدم صورة عن كيفية توزيع املصروفات العامة التالي، ي 4.9فالشكل 

 

 

 2013/14: توزيع املصروفات العامة للصحة على أبواب الصرف االقتصادية، موازنة 4.9الشكل 

الباب األول: األجور وتعويضات العاملين

املجموعة الثانية: املزايا التأمينيةاملجموعة األولى: األجور والبدالت النقدية والعينية
املجموعة الثالثة: األجور اإلجمالية 

واالحتياطيات العامة

بند 1

الوظائف 

الدائمة

بند 2

الوظائف 

املؤقتة

بند 3

املكافآت

بند 4

البدالت

بند 5

املزايا 

النقدية

بند 6

املزايا العينية
الجملة

بند 1

حصة 

الحكومة في 

صندوق 

التأمين 

االجتماعى

بند 2

مزايا تأمينية 
أخرى

الجملة
بند 1

األجور 

اإلجمالية

بند 2

املتطلبات 

اإلضافية 
لألجور

الجملة

1,0211329,0231,9212,9075515,058.552479602.8663,0553,121.2قطاع الخدمات العمومية العامة

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0مجلس الشعب

17.20.2181.40.85.810.5215.97.70.98.60.00.00.0هيئة الرقابة اإلدارية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06.90.06.9اللجنة العليا لالنتخابات

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0الجهاز املركزى للمحاسبات

13.93.5230.01.45.524.5278.88.20.68.80.00.00.0رئاسة الجمهورية

0.80.13.70.00.30.95.70.40.00.40.00.00.0املجالس القومية املتخصصة

3.85.8109.00.21.24.5124.42.10.22.22.50.02.5رئاسة مجلس الوزراء

13.71.4110.30.15.00.2130.77.10.67.70.00.00.0الجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة

1.92.930.50.00.81.037.11.70.11.85.00.05.0مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

112.80.0984.81.439.00.21,138.249.213.162.40.00.00.0ديوان عام وزارة املالية

237.00.12,650.43.466.20.12,957.3116.413.6130.00.00.00.0مصلحة الضرائب العامة

104.50.31,209.01.337.82.51,355.454.13.958.00.00.00.0مصلحة الجمارك

88.00.2979.90.830.30.01,099.255.94.160.00.00.00.0مصلحة الضرائب على املبيعات

36.00.4155.01,772.514.03.01,980.917.33.721.07.00.07.0ديوان عام وزارة الخارجية

3.60.11.40.01.30.06.51.00.01.035.00.035.0قطاع التعاون الدولي

2.75.813.81.11.00.124.51.80.52.30.00.00.0معهد التخطيط القومي

26.64.495.90.29.80.2137.013.21.614.80.00.00.0الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

33.771.2205.298.010.61.8420.616.53.520.00.00.00.0املركز القومي للبحوث

5.08.431.37.21.80.254.02.30.22.50.00.00.0معهد بحوث البترول

1.10.24.10.00.40.46.20.60.20.70.00.00.0ديوان عام وزارة التنمية املحلية

...……………………………………………

البيان
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 أدناه، يقدم صورة مماثلة للتعليم. 4.10والشكل 

 

 2013/14الصرف االقتصادية، موازنة  : توزيع املصروفات العامة للتعليم على أبواب4.10الشكل 
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ما هو منطقي عن هذين القطاعين )الصحة والتعليم( من حيث األجور وتعويضات العاملين. فهذا البند يشكل الجازء نا بسرعة اخبر يأعاله،  انالبياني نالشكال  انهذ

شكل كبير على مقدمي الخدمة سواء طاقم الخدمة الصحية )أطباء، ممرضون، فنيون، على التوالي(، وذلك ألن كال القطاعين يعتمد ب %84و %56كبر من موازنتيهما )األ

 (..)مدرسون، نظراء، مفتشون، إلخ.. إلخ...( أو التعليمية

السادس )شراء  ( يذهب إلى الباب٪93(، يمكننا أن نرى أن الجازء األكبر من املخصصات )4.11وعلى النقيض من ذلك، فإن الرسم البياني التالي لإلسكان )الشكل 

 األصول غير املالية واالستثمارات(.

 

 2013/14: توزيع املصروفات العامة لإلسكان على أبواب الصرف االقتصادية، موازنة 4.11الشكل 

 

 

 جهاز اإلداري،المن تخدامات عبر كل املوارد واالسنقطة أخيرة في طرق عرض املوازنة من املخصصات والنفقات: كما ذكر سابقا، تتضمن املوازنة العامة للدولة املصرية 

عبر هذه  واالستخدامات رأسيا  للموارد التصنيف االقتصادي  يظهر( الذي 2.2نجد الجدول )من هذا الدليل وفى الباب الثاني . الهيئات الخدميةواإلدارة املحلية، و 

. كم التي تظهر الثالث املستويات اإلدارية هذه املستويات اإلدارية عبر  فيعامة تحصيل اإليرادات اليوضح  الذي( 3.1في املربع ) البياني الرسم ،نجد في الباب الثالث اأفقيا 

تنفق على  %77-75( أدناه، فيوضح إنفاق املصروفات العامة في هذه املستويات عبر نفس السنوات املالية األربع. حيث نرى أن 4.12أما الشكل التالي ) أربع سنوات مالية.

 من إجمالي املصروفات العامة. %11-9اإلدارة املحلية، بينما تنفق الهيئات الخدمية  %15-14إلداري، ومستوى الجهاز ا
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 2013/14حتى  2010/11: توزيع املصروفات العامة على املستويات اإلدارية الثالثة، األعوام املالية 4.12الشكل 

 

 

 ع النسب املئوية.التالي يبين نفس املعلومات في صورة أرقام م 4.10الجدول 

 

 2013/14حتى  2010/11: املصروفات العامة عبر املستويات اإلدارية، األعوام املالية 4:10الجدول 

 
 

ما عدا ياإلدارية الثالث، ف ملحوظة أخيرة: موازنات كل من القطاعات الوظيفية العشر يتم تحصيلها أو إنفاقها من خالل الجهات واإلدارات التابعة لها على املستويات

ارة الدفاع واألمن القومي"، و "النظام والسالمة العامة"، و "حماية البيئة". ففي حين أن جازء من أنشطة هذه القطاعات يتم على مستوى ا إلد“ثالثة قطاعات هي 

 املحلية مثلها مثل باقي القطاعات، إال أن موازناتها تندرج فقط تحت الجهاز اإلداري والهيئات الخدمية. 

  

2010/112011/122012/132013/14 

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

الحساب 
الختامي

املوازنة 
املعتمدة

%77%77%76%75 527,354        454,599        356,121        299,815       الجهاز اإلداري

%14%14%15%14 97,535           81,296           70,908           58,004          اإلدارة املحلية

%9%9%9%11 64,438           52,292           43,963           44,048          الهيئات الخدمية

%100%100%100%100 689,327        588,188        470,992        401,866       إجمالي املصروفات العامة

البيان

النسبة املئويةباملليون جنيه مصري
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 الحقامل

 بعض املصطلحات الرئيسية للموازنة :1ملحق رقم 

 التصنيف االقتصادي الستخدامات املوازنة العامة :2ملحق رقم 

 التصنيف االقتصادي ملوارد املوازنة العامة :3ملحق رقم 

 التصنيف الوظيفي للموازنة العامة :4ملحق رقم 

 نة املنشورة على موقع وزارة املاليةاملستندات والجداول املوجودة بوثيقة املواز  :5ملحق رقم 

 بعض الروابط على شبكة اإلنترنت ملعلومات عن املوازنة، وإصدارات شراكة املوازنة الدولية :6ملحق رقم 

 الهيئات االقتصادية التي ال تشملها املوازنة العامة :7ملحق رقم 

 شركات قطاع األعمال العام )الشركات القابضة( :8ملحق رقم 
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 1 قم ملحق 

 بعض املصطلحات الرئيسية للموازنة
  ا

  املالياالعتماد 

Appropriation 

يشير االعتماد املالي إلى التفويض التي تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية إلنفاق مبلغ معين 
 .ي السنو من املال لغرض محدد. واالعتمادات املالية السنوية يتم إقرارها من خالل قانون املوازنة 

وتتباين التشريعات املتعلقة باالعتمادات املالية من حيث التفاصيل، فبعضها يمنح األموال لوزارة 
بكاملها، والبعض اآلخر يمنحها لبرامج معينة. وعادة ما تمنح االعتمادات املالية سلطة إنفاق األموال 

فاق على مدار عدة سنوات. أما خالل سنة مالية واحدة. لكن االعتماد الدائم أو املفتوح يمنح سلطة اإلن
االعتماد اإلضافي فيتم منحه أحيانا بعد صدور قانون االعتماد السنوي إذا ثبت عدم كفاية األموال 

 املمنوحة عند التخصيص ملقابلة األغراض املستهدفة
 ات الطوا ئ ياحتياط

Contingency Reserve 
ير متوقعة خالل السنة املالية والناتجة عن تكاليف غ أياملوازنة ملواجهة  فيهي مبالغ توضع جانبا 

ظروف خارجية )مثل التكاليف الناشئة عن الطوارئ والكوارث الطبيعية( وهذه املبالغ يتم تخصيصها 
 حينه دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية في

 األصول الحكومية

Governmental Assets 
والتي لها قيمة. واألصول يمكن أن تشمل األصول املادية هي األشياء التي تمتلكها الحكومة أو تديرها 

)كاألراض ي واملباني واآلالت( واألصول املالية )كالنقدية أو السندات أو األسهم(. وعلى خالف شركات 
القطاع الخاص، تحتفظ القليل من الحكومات بميزانيات تأخذ في الحسبان قيمة أصولها وخصومها، 

تحتفظ بسجالت تحتوي على قائمة بأصولها املادية. وعادة ما تتم مراقبة  غير أن الكثير من الحكومات
 األصول املالية كجازء من عملية إدارة الديون 

 الحكومياإلنفاق 

Governmental Expenditures 
 تقوم الحكومة بصرفها للوفاء بالتزاماتها املختلفة وتحقيق أهدافها القومية التياملبالغ/األموال  هي

 تم صرفها التيعدم تحقيق أفضل النتائج باألموال   Wastage                            اإلهدا 
 اإلطا  االقتصاد الكلي

Macroeconomic Framework 

 

االفتراضات أو التوقعات بشأن النمو االقتصادي، والفائض املالي أو العجاز، وميزان املدفوعات، وسعر 
لسياسات على االقتراض الخارجي، وغيرها من تقديرات الصرف، والتضخم، ونمو االئتمان، وا

 االقتصاد الكلي
 أموال من خا ج املوازنة

Extra-Budgetary Funds 

 

أموال/صناديق خاصة تملكها الحكومة وال تظهر فى املوازنة العامة. ويتم الصرف من هذه األموال وفقا 
هذه األموال/الصناديق بعض الضرائب  لقواعد مختلفة، وليست تحت سلطة قانون املوازنة. قد يغذى

 املخصصة، مع غيرها من املصادر مثل الرسوم واملساهمات من صناديق أخرى 
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  ت

 التصنيف االقتصادي

Economic Classification 
هو تقسيم االستخدامات واملوارد وفقا لطبيعتها والهدف منها )مرتبات، سلع وخدمات، فوائد، دعم 

 اد قروض، إلخ...(، )ضرائب، منح، مبيعات أصول، اقتراض، إلخ...(ومنح، شراء أصول، سد
 الوظيفيالتصنيف 

Functional Classification 
تستهدف الحكومة تحقيقها )دفاع، أمن، حماية بيئة،  التيهو تقسيم املصروفات وفقا للوظائف 

 إسكان، صحة، تعليم، ...(
 )التصنيف املزدوج( اإلدا ي التصنيف 

Administrative Classification 
قوم بالصرف، ست التيبكافة إداراته  الوظيفيجدول يتضمن رأسيا التصنيف  فيهو تقسيم املصروفات 

متكامل  يمكن تتبع النفقات بشكل وبالتاليوأفقيا التقسيم االقتصادي بكافة بنوده وأنواعه وفروعه. 
 املسئولة عن الصرف.وأكثر تفصيال من خالل هذا التصنيف، ومعرفة الجهة اإلدارية 

 التضخم

Inflation 
التغير في قيمة املال إلى األقل مع مرور الوقت، بحيث يازداد عدد الوحدات النقدية الالزمة لشراء نفس 

 السلعة )ارتفاع األسعار( 
 التحويالت الحكومية

Intergovernmental Transfers 
إلى  املركازي  اإلداري ك التحويالت من الجهاز إلى مستوى آخر. مثال ذل حكوميتحويل األموال من مستوى 

 يفاألجهازة اإلدارية باملحافظات. وعمل هذه التحويالت هو أمر حيوى وحاسم من أجل الكفاءة والعدالة 
 تقديم الخدمات على املستوى املحلى

 تحديد مبلغ معين من املال لبرنامج أو لغرض معين Allocation              التخصيص

  د

 املوازنة دو ة
Budget Cycle 

الفترة الازمنية التي يتم فيها وضع موازنة البلد، اعتمادها، تنفيذها، واملراجعة عليها. وهي مكونة من أربع 
مراحل: مرحلة الصياغة، حيث تضع السلطة التنفيذية مقترح املوازنة؛ مناقشة/موافقة، حيث تناقش 

م عليه ليصبح املوازنة املعتمدة؛ التنفيذ، حيث تقو  السلطة التشريعية هذا املقترح، وتعدله، وتوافق
الحكومة بتنفيذ أنشطة املوازنة؛ ومراجعة الحسابات، حيث يقوم ديوان الرقابة املالية واملؤسسات 

 التشريعية بمراجعة وتقييم النفقات التي تدفع في إطار املوازنة
 الحكوميالدين 

Governmental Debt 
ة التي تستحق على الحكومة لجهات اإلقراض الخاصة في أي فترة زمنية. والدين املبالغ القائم إجماليهو 

ممكن أن يكون خارجيا أو داخليا. فالحكومة يمكنها االقتراض من الحكومات األخرى أو البنوك التجارية 
ا هأو املؤسسات املالية مثل البنك الدولى وصندوق النقد، كما يمكنها أيضا إصدار السندات التي تشتري
الشركات املحلية واألجنبية واألفراد. فشراء السندات الحكومية هو في األساس عملية يتم من خاللها 

-والتي تعرف بأنها تكاليف خدمة الدين-إقراض األموال بصورة دورية. واملبالغ املسددة في صورة فوائد
ن أن يمك-النامية تحديدافي الدول  –تمثل بندا من بنود املوازنات الحكومية. وتكاليف خدمة الدين 

تستهلك جانبا كبيرا من النفقات اإلجمالية، مما يعكس حجم الدين الضخم الذي يتراكم على هذه 
 الدول وارتفاع أسعار الفوائد التي يجب أن تسددها على القروض

  س

 سلطة التعديل

Amendment Power 
ة. مثل املقترحة من قبل السلطة التنفيذيلسلطة القانونية للمجلس التشريعي لتعديل مشروع املوازنة ا

هذه السلطة يمكن أن تختلف بشكل كبير تبعا لإلطار القانوني لبلد معين: من ال قيود على حق السلطة 
ذه الحالة تعديل املوازنة )وفي ه فيالتشريعية لتعديل املوازنة إلى تقييد كامل لحق السلطة التشريعية 

 قبول أو رفض املوازنة( فيالحق فقط  األخيرة، يكون للسلطة التشريعية
 السنة املالية

Fiscal Year 
شهرا متتالية تقوم خاللها الحكومة بتنفيذ عمليات موازنتها من صرف وتحصيل لالستخدامات  12مدة 

شهر أخرى  12 أيواملوارد، وتسجيل ذلك محاسبيا. هذه السنة املالية قد تكون يناير إلى ديسمبر، أو 
 يو إلى يونيو فى مصر(متتالية. )يول

  



 

57 

  ص

 صافي حيازة األصول املالية

Net Financial Acquisitions 
ويل تم فيحيازة األصول املالية املحلية واألجنبية )بدون مساهمة الخازانة  فيهو عبارة عن املدفوع 

صندوق إعادة الهيكلة( مطروحا منه املتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول )بدون حصيلة 
 صخصة(الخ

 صافي حصيلة الخصخصة

Net Privatization Income 
 هو عبارة عن حصيلة الخصخصة مطروحا منه مساهمة الخازانة فى تمويل صندوق إعادة الهيكلة 

  ع

 العجز )أو الفائض( النقدي

Cash Deficit 
مل )وتش هو الفرق بين املصروفات )وتشمل الستة أبواب األولى من بند االستخدامات(، واإليرادات

 الثالثة أبوب األولى من بند اإليرادات( وذلك خالل السنة املالية للموازنة
 العجز )أو الفائض( الكلى

Total Deficit 
   مضافا إليه صافي حيازة األصول املالية النقديهو عبارة عن العجاز )أو الفائض( 

 العجز )أو الفائض( األولى

Primary Deficit 
 القروض فوائد بدون حساب الكلي )أو الفائض( هو العجاز

 /االحتياجات التمويلية الفعليالعجز 

Actual Deficit/Financing Needs 
 هو العجاز )أو الفائض( الكلي مطروحا منه صافي حصيلة الخصخصة ومضافا إليه أقساط القروض

 الضريبيالعبء 

Tax Burden 
سبيل املثال، حين يتم أخذ ضريبة الدخل أثر مختلف الضرائب على قطاعات مختلفة من السكان. على 

وضريبة املبيعات وجميع التعديالت االقتصادية فى االعتبار، فمن هو القطاع الذي يتحمل الكلفة 
 األكبر فى دفع الضرائب؟

  ق

 القيمة اإلسمية

Nominal Value 
ملال مع تغيرات في قيمة االقيمة معبر عنها بوحدات العملة فى وقت معين، دون األخذ فى االعتبار تأثير ال

 مرور الوقت )التضخم(. 
 قيمة األشياء مع األخذ بعين االعتبار التغيرات في قيمة املال مع مرور الوقت )التضخم(   Real Value        القيمة الحقيقية

 أموال تقدم للحكومة، على أن تلتزم الحكومة بسدادها الحقا Loans                 القروض   

  م

 املوازنة
Budget 

هي بيان شامل بأموال الحكومة والتي تشمل االستخدامات واملوارد، والعجاز أو الفائض، والدين. وهي 
الوثيقة الرئيسية لسياسات الحكومة االقتصادية، حيث توضح بها كيف تخطط الحكومة لتحصيل 

وحيث أنها بيان للسياسة املوارد العامة ومن ثم استخدامها من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة. 
املالية، فهى تبين طبيعة ومدى تأثير الحكومة فى االقتصاد. وتقوم السلطة التنفيذية بإعداد املوازنة، تم 

ترفعها إلى الهيئة التشريعية ملراجعتها وتعديلها وتطبيقها كقانون. وتبدأ عملية إعداد املوازنة قبل بدء 
 بعدة شهور حتى يمكن تحويلها إلى قانون قبل بدء السنة املالية السنة املالية التي تغطيها املوازنة 

 املوازنة املعدلة

Amended Budget 

خالل السنة املالية قد يتم عمل تغييرات فى االستخدامات واملوارد باملوازنة مقارنة باملوازنة األصلية التى 
الرسمية املحددة  اءات والقواعدتمت املوافقة عليها فى بداية السنة. ويتطلب ذلك مجموعة من اإلجر 

 لعمل هذه التغييرات، كما يتطلب بالنهاية موافقة السلطة التشريعية.
 املصا يف/النفقات الرأسمالية

Capital Expenditures 

وتعني تلك املصاريف التى يتم من خاللها إنفاق األموال لشراء أصول طويلة األجل، ويمكن تقسيم 
ول على مدى عدة سنوات. وقد يشمل هذا اإلنفاق على املعدات، األراض ي، إجمالى اإلنفاق على األص

 املباني، والنفقات القانونية وتكاليف نقل امللكية األخرى ذات الصلة
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 املصا يف الجا ية/النفقات املتكر ة

Recurrent Expenditures 

ى ى عادة ما تشتمل علوتعنى تلك املصاريف التى ال ينتج عنها الحصول على أصول طويلة األجل، وه
 األجور وشراء البضائع والخدمات

 املوا د
Revenues 

 إلخ( إجمالى قيمة املوارد املتاحة للحكومة خالل السنة املالية )الضرائب بأنواعها، املنح، القروض،

 (CPIمؤشر أسعا  املستهلك )

Consumer Price Index 
االستهالكية )أي السلع والخدمات التي    هو مقياس يعكس سعر سلة ممثلة من السلع والخدمات

نفقات معيشته اليومية(. ويستخدم هذا املؤشر  هييحتاج املواطن العادي إلى شرائها، وتعتبر أسعارها 
 لقياس أثر التضخم على املستهلك العادي

 متأخرات السداد
Arrears 

محدد  فوعات املستحقة قبل تاريخسداد املد فينوع من الديون التي تتراكم على الحكومة نتيجة إخفاقها 
في العقد أو في غضون الفترة العادية لصفقة معينة، مثل فواتير املوردين ومقدمي الخدمات، 

نهاية املطاف، ولهذا  فيوالرواتب، والتحويالت، وخدمة الدين، الخ....  هذه املدفوعات يجب سدادها 
سنة  فياقدت الحكومة مع مقاول لبناء الطرق تع إذازيادة الديون. على سبيل املثال،  فيتساهم  فهي

صبح تلك السنة، فإن هذا املبلغ املستحق ي فيمالية معينة، ولكنها لم تتمكن من دفع مستحقات املقاول 
 متأخرات سداد يجب أن تدفع في العام التالي )في كثير من األحيان مع الفوائد(

 املبالغ التقديرية

Estimates 
عتمدة مشروع املوازنة أو املوازنة امل فياملوازنة سواء  فييتم تقديرها  التيت/املوارد مبالغ االستخداما هي

 أو املعدلة
 املبالغ الفعلية

Actual 
 وتقارير املراجعة الختاميالحساب  فياملبالغ املدفوعة/املحصلة فعليا. هذه املبالغ تظهر  هي

 التزام بالسداد أيأو خدمات تقدم للحكومة، دون أن يكون على الحكومة أموال أو بضائع  Grants                      املنح
 املراجعة/التدقيق

Audit 
فحص رسمي للحسابات العامة في الحكومة. من خالل هذا الفحص، يمكن ملراجع الحسابات االطمئنان 

إما  ة يمكن أن تكون إدارة املالية العامة. واملراجع فيعلى االلتزام القانوني واملالي ملمارسات الحكومة 
داخلية )أي يقوم بها مكتب أو جهة داخل الجهاز/القسم الذي يتم مراجعته( أو خارجية )أي تقوم به 

 جهة مستقلة لتلبية االلتزامات القانونية وضمان سالمة املعلومات املقدمة في تقارير الحكومة(

  ن

 (GDP) اإلجماليالناتج املحلى 

Gross Domestic Product 
لقيمة اإلجمالية للسلع والخدمات املنتجة في بلد ما خالل سنة. ويعتبر التغير في الناتج املحلي اإلجمالي ا

 هو مقياس للنمو االقتصادي-إذا كان إيجابيا -من سنة واحدة إلى أخرى 
 الناتج املحلى اإلجمالي للفرد

GDP per Capita 
 هو أبسط مقياس شامل للدخل في البالدالناتج املحلي اإلجمالي مقسوما على عدد السكان. و 

 نفقات من خا ج املوازنة

Off-Budget Expenditure 
املعامالت الحكومية التي لم يتم تضمينها في املوازنة السنوية )على سبيل املثال، القروض املباشرة، 

 والضمانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص(
 نقص التمويل

Underfunding 
 فر التمويل الالزم لوزارة أو جهة معينة حتى يمكنها أداء وظيفتها أو الوفاء بالتزاماتهاعدم تو 

 نقص الصرف

Underspending 
تم تخصيصها خالل الفترة املالية التي كان من املفترض صرف هذه األموال  التيعدم صرف االعتمادات 

 خاللها
 نقل االعتمادات

Virement 
ن بند إلى آخر خالل سنة املوازنة. وعادة ما تكون هناك قواعد منظمة عملية تحويل االعتمادات م

 وإجراءات إدارية البد منها من أجل الحصول على املوفقات الالزمة لعمل هذه التحويالت
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 2ملحق  قم 

 التصنيف االقتصادي الستخدامات املوازنة العامة

 الكود

 الـبـيـــان

بند
 -

نوع
مجموعة 
 

ب
با

 

  

  

0000 0 0 0 2 
 االستخدامات

 املصروفات العامة 2 1 0 0 0000

 األجو  وتعويضات العاملين 2 1 1 0 0000

 األجو  والبدالت النقدية والعينية 2 1 1 1 0000

 الوظائف الدائمة 2 1 1 1 0100

 الوظائف املؤقتة 2 1 1 1 0200

 املكافآت 2 1 1 1 0300

 بدالت نوعية 2 1 1 1 0400

 مزايا نقدية 2 1 1 1 0500

 املزايا العينية 2 1 1 1 0600

 املزايا التأمينية 2 1 1 2 0000

 للحكومة االجتماعيصندوق التأمين  فيحصة الحكومة  2 1 1 2 0100

 مزايا تأمينية أخرى  2 1 1 2 0200

 واالحتياطيات العامة ةاألجو  اإلجمالي 2 1 1 3 0000

 ةاألجو  اإلجمالي 2 1 1 3 0100

 املتطلبات اإلضافية للجو   2 1 1 3 0200

 شراء السلع والخدمات 2 1 2 0 0000

 السلع 2 1 2 1 0000

 املواد الخام 2 1 2 1 0100

 للتشغيل وقوى محركةوقود وزيوت  2 1 2 1 0200

 وقود وزيوت لسيا ات الركوب 2 1 2 1 0300

 قطع غيا  ومهمات 2 1 2 1 0400

 تعبئة وتغليفمواد  2 1 2 1 0500

 ادوات كتابية وكتب 2 1 2 1 0600

 مياه وانا ة 2 1 2 1 0700

 مستلزمات سلعية متنوعة 2 1 2 1 0800

 سلع مشتراه بغرض إعادة البيع 2 1 2 1 0900
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 الخدمات 2 1 2 2 0000

 نفقات الصيانة 2 1 2 2 0100

 نشر واعالن ودعاية واستقبال 2 1 2 2 0200

 قات طبع ودو يات وحقوق تأليفنف 2 1 2 2 0300

 نقل وانتقاالت عامة 2 1 2 2 0400

 واالتصاالتالبريد  2 1 2 2 0500

 ايجا  2 1 2 2 0600

 نفقات اقامة املعا ض واملؤتمرات 2 1 2 2 0700

 الخا جيتكاليف العالقات الثقافية والتعاون  2 1 2 2 0800

 ب العاملينتكاليف البحوث والتطوير وتد ي 2 1 2 2 0900

 نفقات خدمية متنوعة 2 1 2 2 1000

 شراء السلع والخدمات االجمالية واالحتياطيات العامة 2 1 2 3 0000

 شراء السلع والخدمات اإلجمالية 2 1 2 3 0100

 املتطلبات اإلضافية لشراء السلع والخدمات 2 1 2 3 0200

 الفوائد 2 1 3 0 0000

 فوائد خا جية 2 1 3 1 0000

 فوائد خا جية )لغير املقيمين( 2 1 3 1 0100

 فوائد محلية )املقيمين( 2 1 3 2 0000

 بخالف وحدات الحكومة العامة 2 1 3 2 0100

 لوحدات الحكومة العامة 2 1 3 2 0200

 الفوائد االجمالية واالحتياطيات العامة 2 1 3 3 0000

 الفوائد اإلجمالية 2 1 3 3 0100

 تطلبات اإلضافية للفوائدامل 2 1 3 3 0200

 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية 2 1 4 0 0000

 الدعم 2 1 4 1 0000

 ملؤسسات غيرمالية 2 1 4 1 0100

 ملؤسسات مالية 2 1 4 1 0200

 املنح 2 1 4 2 0000

 املنح للحكومات األجنبية 2 1 4 2 0100

 منح للمنظمات الدولية 2 1 4 2 0200

 منح لجهات الحكومة العامة 2 1 4 2 0300

 املزايا االجتماعية 2 1 4 3 0000

 االجتماعيمزايا للمان  2 1 4 3 0100

 اجتماعيةمساعدات  2 1 4 3 0200

 نفقات خدمية لغير العاملين 2 1 4 3 0300
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 للعاملين اجتماعيةمزايا  2 1 4 3 0400

 العامةالدعم واملنح اإلجمالية واالحتياطيات  2 1 4 4 0000

 الدعم واملنح اإلجمالية 2 1 4 4 0100

 املتطلبات اإلضافية للدعم واملنح 2 1 4 4 0200

 املصروفات األخرى  2 1 5 0 0000

 جا ية 2 1 5 1 0000

 ضرائب و سوم 2 1 5 1 0100

 اشتراكات 2 1 5 1 0200

 متنوعة 2 1 5 1 0300

 حتياطيات العامةاملصروفات األخرى اإلجمالية واال  2 1 5 2 0000

 املصروفات االخرى اإلجمالية 2 1 5 2 0100

 املتطلبات اإلضافية للمصروفات االخرى  2 1 5 2 0200

 شراء األصول غير املالية )االستثما ات( 2 1 6 0 0000

 أصول ثابتة 2 1 6 1 0000

 أستثما  مباشر )شاملة الرسوم الجمركية( 2 1 6 1 0100

 مؤجلة ) تشغيل ( إيراديهنفقات  2 1 6 1 0200

 األصول غير املنتجة 2 1 6 2 0000

 أصول طبيعية 2 1 6 2 0100

 أصول غير مالية أخرى  2 1 6 3 0000

 متنوعة 2 1 6 3 0100

 شراء األصول غير املالية اإلجمالية واالحتياطيات العامة 2 1 6 4 0000

 شراء االصول غير املالية اإلجمالية 2 1 6 4 0100

 املتطلبات اإلضافية لشراء االصول غير املالية 2 1 6 4 0200

 حيازة األصول املالية 2 2 0 0 0000

 حيازة األصول املالية املحلية واألجنبية 2 2 7 0 0000

 حيازة األصول املالية املحلية  2 2 7 1 0000

 أو اق مالية بخالف األسهم 2 2 7 1 0100

 االقراض 2 2 7 1 0200

 مساهمات وحقوق ملكية 2 2 7 1 0300

 مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة 2 2 7 1 0400

 حيازة األصول املالية األجنبية 2 2 7 2 0000

 أوراق مالية بخالف األسهم 2 2 7 2 0100

 االقراض 2 2 7 2 0200
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 مساهمات وحقوق ملكية 2 2 7 2 0300

 جمالية واالحتياطيات العامةحيازة األصول املالية اإل  2 2 7 3 0000

 حيازة األصول املالية اإلجمالية 2 2 7 3 0100

 املتطلبات اإلضافية لحيازة االصول املالية 2 2 7 3 0200

 سداد القروض 2 3 0 0 0000

 سداد القروض املحلية واألجنبية 2 3 8 0 0000

 سداد القروض واستهالك األو اق املالية املحلية 2 3 8 1 0000

 أستهالك أو اق مالية بخالف األسهم 2 3 8 1 0100

 سداد القروض 2 3 8 1 0200

 حسابات أخرى مستحقة الدفع 2 3 8 1 0300

 سداد القروض واستهالك األو اق املالية األجنبية 2 3 8 2 0000

 أستهالك أو اق مالية بخالف األسهم 2 3 8 2 0100

 سداد القروض 2 3 8 2 0200

 سداد القروض اإلجمالية واالحتياطيات العامة 2 3 8 3 0000

 سداد القروض اإلجمالية 2 3 8 3 0100

 املتطلبات اإلضافية لسداد القروض 2 3 8 3 0200
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 3ملحق  قم 

 التصنيف االقتصادي ملوا د املوازنة العامة

 الكود

 الـبـيـــان

بند 
-

نوع
 

 
مجموعة

 
ب 
با

  
  

  

 داملوا   1 0 0 0 0000

 اإليرادات العامة 1 1 0 0 0000

 الضرائب 1 1 1 0 0000

 الضرائب على الدخول واأل باح واملكاسب الرأسمالية 1 1 1 1 0000

 الضرائب على دخول األفراد من التوظف 1 1 1 1 0100

 الضرائب على دخول االفراد بخالف التوظف 1 1 1 1 0200

 سماليةالضرائب على اال باح الرأ 1 1 1 1 0300

 الضريبة على ا باح شركات االموال 1 1 1 1 0400

 ضرائب أخرى متنوعة 1 1 1 1 0500

 الضرائب على املمتلكات 1 1 1 2 0000

 ضرائب دو يه على املمتلكات 1 1 1 2 0100

 ضرائب على العمليات املالية التجا ية والرأسمالية 1 1 1 2 0200

 يا اتضرائب و سوم على الس 1 1 1 2 0300

 الضرائب على السلع والخدمات 1 1 1 3 0000

 الضريبة العامة على املبيعات )سلع( 1 1 1 3 0100

 ضريبة املبيعات على الخدمات 1 1 1 3 0200

 " محلية١ضرائب على سلع جدول  قم "  1 1 1 3 0300

 " املستو دة١ضرائب على سلع جدول  قم "  1 1 1 3 0400

 ب على خدمات خاصةالضرائ 1 1 1 3 0500

 ضرائب الدمغة )عدا دمغة املاهيات ( 1 1 1 3 0600

  سم تنمية املوا د 1 1 1 3 0700

 ضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية االنشطة 1 1 1 3 0800

 ضرائب التجا ة الدولية 1 1 1 4 0000

 ضرائب على الوا دات 1 1 1 4 0100

 ئب على التجا ة الدولية أخرى ضرا 1 1 1 4 0200

 ضرائب أخرى  1 1 1 5 0000

 على االعمال التجا ية 1 1 1 5 0100
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 املنح 1 1 2 0 0000

 منح من حكومات أجنبية 1 1 2 1 0000

 جا ية 1 1 2 1 0100

  أسمالية 1 1 2 1 0200

 منح من منظمات دولية 1 1 2 2 0000

 جا ية 1 1 2 2 0100

 سمالية أ 1 1 2 2 0200

 منح من جهات حكومية 1 1 2 3 0000

 جا ية 1 1 2 3 0100

  أسمالية 1 1 2 3 0200

 اإليرادات األخرى  1 1 3 0 0000

 عوائد امللكية 1 1 3 1 0000

 الفوائد املحصلة 1 1 3 1 0100

 أ باح األسهم 1 1 3 1 0200

 عائد اإليجا ات 1 1 3 1 0300

 رى عوائد ملكية أخ 1 1 3 1 0400

 حصيلة بيع السلع والخدمات 1 1 3 2 0000

 إيرادات الخدمات 1 1 3 2 0100

 إيرادات بيع السلع 1 1 3 2 0200

 تعويضات وغرامات 1 1 3 3 0000

 غرامات العقوبات واملصاد ات 1 1 3 3 0100

 التحويالت االختيا ية 1 1 3 4 0000

 جا ية 1 1 3 4 0100

  أسمالية 1 1 3 4 0200

 ايرادات متنوعة 1 1 3 5 0000

 جا ية 1 1 3 5 0100

  أسمالية 1 1 3 5 0200

 املتحصالت من الحيازة 1 2 0 0 0000

 متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية 1 2 4 0 0000

 متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية املحلية 1 2 4 1 0000

 خالف األسهممتحصالت من أو اق مالية ب 1 2 4 1 0100

 أقساط محصلة من االقراض 1 2 4 1 0200

 املتحصالت من بيع االصول وحقوق امللكية )ال يشمل الخصخصة( 1 2 4 1 0300
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 الخصخصة 1 2 4 1 0400

 متحصالت االقراض ومبيعات االصول املاليةاإلجنبية 1 2 4 2 0000

 متحصالت من أو اق مالية بخالف األسهم 1 2 4 2 0100

 أقساط محصلة من االقراض 1 2 4 2 0200

 املتحصالت من بيع االصول وحقوق امللكية 1 2 4 2 0300

 متحصالت االقراض ومبيعات األصول املالية من الحسابات والصناديق الخاصة 1 2 4 3 0000

 متحصالت من الحسابات والصناديق الخاصة 1 2 4 3 0100

 مصاد  التمويل 1 3 0 0 0000

 االقتراض وأصدا  االو اق املالية بخالف االسهم 1 3 5 0 0000

 االقتراض واصدا  االو اق املالية املحلية 1 3 5 1 0000

 أصدا  أو اق مالية بخالف االسهم 1 3 5 1 0100

 االقتراض 1 3 5 1 0200

 االقتراض واصدا  االو اق املالية االجنبية 1 3 5 2 0000

 ة بخالف االسهمأصدا  أو اق مالي 1 3 5 2 0100

 االقتراض 1 3 5 2 0200

 االقتراض من الحسابات والصناديق الخاصة 1 3 5 3 0000

 االقتراض من الحسابات والصناديق الخاصة 1 3 5 3 0100
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 4ملحق  قم 

 للموازنة العامة الوظيفيالتصنيف 

 قطاع الخدمات العمومية العامة 701

 والشئون املالية وشئون املالية العامة والشئون الخا جية األجهزة التنفيذية والتشريعية   1

 املعونة االقتصادية االجنبية   2

 الخدمات العامة   3

 البحوث األساسية   4

 البحوث والتطوير فى مجال الخدمات العامة الشاملة   5

 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر   6

 ط وفوائد(معامالت الدين العام )أقسا   7

 تحويالت ذات طبيعة عامة بين مختلف مستويات الحكومة   8

 قطاع الدفاع واألمن القومى 702

 الدفاع العسكرى    1

 شئون دفاع غير مصنفة في مكان آخر   5

 قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة 703

 ٠خدمات الشرطة    1

 خدمات الحماية ضد الحريق   2

 اكماملح   3

 السجون    4

 البحوث والتطوير فى مجال النظام العام وشئون األمن العام   5

 النظام العام وشئون األمن العام غير مصنفة في مكان آخر   6

 قطاع الشئون االقتصادية 704

 ٠الشئون االقتصادية والتجا ية وشئون العمالة الشاملة    1

 والصيد البحرى والبرى  الز اعة والري واالنتاج الحيواني   2

 الوقود والطاقة   3

 التعدين والصناعة والتشييد   4

 النقل   5

 االتصاالت   6

 صناعات أخرى    7
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 البحوث والتطوير فيما يخص الشئون االقتصادية   8

 شئون اقتصادية غير مصنفة في مكان آخر   9

 قطاع حماية البيئة 705

 تصريف النفايات   1

 الصحيريف مياه الصرف تص   2

 تخفيف التلوث   3

 واملناظر الطبيعية الحيوي حماية التنوع    4

 مجال حماية البيئة فيالبحوث والتطوير    5

 حماية البيئة غير مصنفة في مكان آخر   6

 قطاع اإلسكان واملرافق املجتمعية 706

 تنمية اإلسكان   1

 تنمية املجتمع   2

 ياهإمدادات امل   3

 إنا ة الشوا ع   4

 مجال االسكان واملرافق املجتمعية فيالبحوث والتطوير    5

 االسكان واملرافق املجتمعية غير مصنفة في مكان آخر   6

 قطاع الصحة 707

 املنتجات واألجهزة واملعدات الطبية   1

 خدمات العيادات الخا جية   2

 خدمات املستشفيات   3

 عامةخدمات صحية    4

 البحوث والتطوير فى مجال الصحة   5

 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر   6

 قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية 708

 الخدمات الترفيهية والرياضية   1

 الخدمات الثقافية   2

 خدمات إذاعة ونشر   3

 خدمات دينية وخدمات مجتمعية أخرى    4

 ى مجال الشباب والثقافة والشئون الدينيةالبحوث والتطوير ف   5
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 الشباب والثقافة والشئون الدينية غير مصنفة في مكان آخر   6

 قطاع التعليم 709

1   

   2 التعليم ما قبل الجامعي

3   

 العاليالتعليم    4

 التعليم غير املحدد بمستوى    5

 خدمات مساعدة للتعليم   6

 مجال التعليم يفالبحوث والتطوير    7

 شئون التعليم غير املصنفة في مكان آخر   8

 قطاع الحماية االجتماعية 710

 املرض والعجز    1

 الشيخوخة   2

 الو ثة   3

 األسرة واألبناء   4

 البطالة   5

 اإلسكان   6

 فئات تدخل تحت مظلة الحماية االجتماعية ألياملزايا النقدية والعينية    7

 البحوث والتطوير فى مجال الحماية االجتماعية   8

 الحماية االجتماعية غير مصنفة في مكان آخر   9
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 5ملحق  قم 
 ملاليةلوزا ة ا اإللكترونياملستندات والجداول املوجودة بوثيقة املوازنة املصرية املنشو ة على املوقع 

 م امللف عند تنزيله(فهو اس وبالتاليملرفوعة على املوقع، ويمكن رؤيتها في أسفل يسار الصفحة بتحريك الفارة فوق اسم امللف على املوقع، )األكواد املذكورة هنا هي األكواد املسمى بها امللفات ا 

 

   الكود اسم املستند/ الجدول 

 -P1- M 1 قانون ربط املوازنة العامة للدولة

 -P1- M 2 مرفق بقانون ربط املوازنة( 1)جدول رقم  لالقتراضإقراض وبيع أصول، الفرق  استخدامات، إيرادات، متحصالت للموازنة،الصورة اإلجمالية 

 -P1- M 3 مرفق بقانون ربط املوازنة( 2موازنة الخازانة العامة )جدول رقم 

 -P1- M 4 مرفق بقانون ربط املوازنة( 1موازنة الخازانة العامة استخدامات، موارد، نتائج )ملحق رقم 

 -P1- M 5 مرفق بقانون ربط املوازنة( 2حيازة، عجاز كلى، مصادر التمويل )ملحق رقم  صافي، نقدياإلجمالية: إيرادات، مصروفات، عجاز  الصورة-انة العامة موازنة الخاز 

 -P1- M 6 مرفق بقانون ربط املوازنة( 3وموارد )ملحق رقم  استخدامات-موازنة الخازانة العامة 

 -P1- M 7 مرفق بقانون ربط املوازنة( 3/1( )ملحق رقم اإلداري وموارد )الجهاز  داماتاستخ-موازنة الخازانة العامة 

 -P1- M 8 مرفق بقانون ربط املوازنة( 3/2وموارد )اإلدارة املحلية( )ملحق رقم  استخدامات-موازنة الخازانة العامة 

 -P1- M 9 مرفق بقانون ربط املوازنة( 3/3وموارد )الهيئات الخدمية( )ملحق رقم  استخدامات-موازنة الخازانة العامة 

 -P1- M 10 التأشيرات العامة املصاحبة للموازنة

 -P1- M 11 سنوات( 4مع مقارنة  تفصيليالتقسيم االقتصادي لالستخدامات )اقتصادي 

 -P1- M 12 سنوات( 4مع مقارنة  تفصيليالتقسيم االقتصادي للموارد )اقتصادي 

 -P1- M 13 يحل محله التاليحيث أن الجدول  2009/10 املالييوجد منذ العام  ال-عام( عام مع اقتصادي  وظيفي) ظيفيالو املصروفات بالتقسيم 

 -P1- M 14 اقتصادي عام( وتفصيلي مععام  وظيفي) الوظيفياملصروفات بالتقسيم 

       اإلداري الجازء األول: موازنة الجهاز 

 -P1- M 15 مرفق بقانون ربط املوازنة( 3/1)ملحق رقم  اإلداري وموارد الجهاز  استخدامات-داري: موازنة الخازانة العامة الصورة اإلجمالية ملوازنة الجهاز اإل 

 -P1- M 16 سنوات( 4مع مقارنة  تفصيلي)اقتصادي  اإلداري التقسيم االقتصادي الستخدامات الجهاز 

 -P1- M 17 سنوات( 4مع مقارنة  ليتفصي)اقتصادي  اإلداري التقسيم االقتصادي ملوارد الجهاز 

 -P1- M 18 "(تفصيليو اقتصادي عام  عام مع وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 19 العامة الخدمات-"( تفصيليو مع اقتصادي عام  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 20 القوميواألمن  الدفاع-"( تفصيليو مع اقتصادي عام  تفصيلي يوظيف)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 21 العام وشئون السالمة العامة النظام-"( تفصيليو مع اقتصادي عام  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 22 االقتصادية الشئون -"( ليتفصيمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 23 البيئة حماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 24 واملرافق املجتمعية اإلسكان-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 25 الصحة-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري جهاز موازنة ال

 -P1- M 26 والثقافة والشئون الدينية الشباب-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 27 التعليم-"( تفصيليصادي عام و مع اقت تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 28 االجتماعية الحماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)االستخدامات " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 29 "(تفصيلياقتصادي عام و  عام مع وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 30 العامة الخدمات-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي يفيوظ)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 31 القوميواألمن  الدفاع-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 32 السالمة العامةالعام وشئون  النظام-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 
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 -P1- M 33 االقتصادية الشئون -"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 34 البيئة حماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 35 واملرافق املجتمعية اإلسكان-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي فيوظي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 36 الصحة-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 37 الدينية والثقافة والشئون  الشباب-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 38 التعليم-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

 -P1- M 39 االجتماعية الحماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفي)املوارد " اإلداري موازنة الجهاز 

       الجازء الثاني: موازنة اإلدارة املحلية

 -P2- M 1 املرفق بقانون ربط املوازنة( 3/2وموارد اإلدارة املحلية )ملحق رقم  استخدامات-لصورة اإلجمالية ملوازنة اإلدارة املحلية: موازنة الخازانة العامة ا

 -P2- M 2 ، موارد، عجاز/فائض(استخداماتباملحافظة ) نتائج-الصورة اإلجمالية ملوازنة اإلدارة املحلية 

 -P2- M 3 سنوات( 4مع مقارنة  تفصيليقتصادي الستخدامات اإلدارة املحلية )اقتصادي التقسيم اال

 -P2- M 4 سنوات( 4مع مقارنة  تفصيليالتقسيم االقتصادي ملوارد اإلدارة املحلية )اقتصادي 

 -P2- M 5 "(تفصيليمع اقتصادي عام و  توإجمالي املديرياعام  وظيفياإلجمالية للقطاعات )االستخدامات " الصورة-موازنة اإلدارة املحلية 

 -P2- M 6 "(تفصيلياإلجمالية للمحافظات )االستخدامات "محافظات عام مع اقتصادي عام و  الصورة-موازنة اإلدارة املحلية 

 -P2- M 7 "( )القاهرة والجيزة(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 8 "( )القليوبية والغربية(تفصيلية اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و موازن

 -P2- M 9 (خوكفر الشي"( )املنوفية تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 10 "( )الدقهلية ودمياط(تفصيليع اقتصادي عام و موازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام م

 -P2- M 11 ومطروح( اإلسكندرية"( )تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 12 "( )البحيرة وبورسعيد(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 13 "( )االسماعيلية والسويس(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 14 "( )البحر االحمر وشمال سيناء(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 15 "( )جنوب سيناء والشرقية(تفصيليامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و موازنة اإلدارة املحلية )االستخد

 -P2- M 16 "( )الفيوم وبنى سويف(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 17 ملنيا وأسيوط("( )اتفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 18 الجديد وسوهاج( الوادي"( )تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 19 "( )قنا وأسوان(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 20 "( )كانت األقصر وحلوان، اآلن األقصر فقط بعد إلغاء حلوان(تفصيليالستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و موازنة اإلدارة املحلية )ا

 -P2- M 21 (2012/13اكتوبر حتى تم إلغاؤها بداية من موازنة  6"( )كانت تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )االستخدامات "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 22 "(تفصيليمع اقتصادي عام و  وإجمالي املديرياتعام  وظيفيازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مو 

 -P2- M 23 "(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "محافظات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 24 الجيزة("( )القاهرة و تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 25 "( )القليوبية والغربية(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 26 (خوكفر الشي"( )املنوفية تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 27 "( )الدقهلية ودمياط(تفصيلي"مديريات عام مع اقتصادي عام و موازنة اإلدارة املحلية )املوارد 

 -P2- M 28 ومطروح( اإلسكندرية"( )تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 29 "( )البحيرة وبورسعيد(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 30 "( )االسماعيلية والسويس(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 
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 -P2- M 31 "( )البحر االحمر وشمال سيناء(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 32 "( )جنوب سيناء والشرقية(تفصيليمديريات عام مع اقتصادي عام و موازنة اإلدارة املحلية )املوارد "

 -P2- M 33 "( )الفيوم وبنى سويف(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 34 "( )املنيا وأسيوط(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 35 الجديد وسوهاج( الوادي"( )تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 36 "( )قنا وأسوان(تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

 -P2- M 37 "( )كانت األقصر وحلوان، اآلن األقصر فقط بعد إلغاء حلوان(تفصيلياقتصادي عام و  موازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع

 -P2- M 38 (2012/13أكتوبر حتى تم إلغاؤها بداية من موازنة  6"( )كانت تفصيليموازنة اإلدارة املحلية )املوارد "مديريات عام مع اقتصادي عام و 

       دميةالجازء الثالث: موازنة الهيئات الخ

 -P3- M 1 املرفق بقانون ربط املوازنة( 3/3ملحق رقم الخدمية )وموارد الهيئات  استخدامات-الصورة اإلجمالية ملوازنة الهيئات الخدمية: موازنة الخازانة العامة 

 -P3- M 2 د، عجاز/فائض"(، موار استخداماتالصورة اإلجمالية ملوازنة الهيئات الخدمية على مستوى القطاعات الوظيفية )النتائج "

 -P3- M 3 ، موارد، عجاز/فائض"(استخداماتالصورة اإلجمالية ملوازنة الهيئات الخدمية على مستوى الهيئات. )النتائج "

 -P3- M 4 سنوات( 4مع مقارنة  تفصيليالتقسيم االقتصادي الستخدامات الهيئات الخدمية )اقتصادي 

 -P3- M 5 سنوات( 4مع مقارنة  تفصيليالخدمية )اقتصادي التقسيم االقتصادي ملوارد الهيئات 

 -P3- M 6 "(تفصيلياقتصادي عام و  عام مع وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 7 العامة الخدمات-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 8 القوميواألمن  الدفاع-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيية )االستخدامات "موازنة الهيئات الخدم

 -P3- M 9 العام وشئون السالمة العامة النظام-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 10 االقتصادية الشئون -"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 11 البيئة حماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 12 يةواملرافق املجتمع اإلسكان-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 13 الصحة-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 14 والثقافة والشئون الدينية الشباب-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 15 التعليم-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيدامات "موازنة الهيئات الخدمية )االستخ

 -P3- M 16 االجتماعية الحماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )االستخدامات "

 -P3- M 17 "(تفصيليعام  مع اقتصادي عام و  وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 18 العامة الخدمات-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفية الهيئات الخدمية )املوارد "موازن

 -P3- M 19 القوميواألمن  الدفاع-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 20 العام وشئون السالمة العامة النظام-"( تفصيليم و مع اقتصادي عا تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 21 االقتصادية الشئون -"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 22 البيئة حماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 23 واملرافق املجتمعية اإلسكان-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيوازنة الهيئات الخدمية )املوارد "م

 -P3- M 24 الصحة-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 25 والثقافة والشئون الدينية الشباب-"( تفصيليام و مع اقتصادي ع تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 26 التعليم-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "

 -P3- M 27 االجتماعية الحماية-"( تفصيليمع اقتصادي عام و  تفصيلي وظيفيموازنة الهيئات الخدمية )املوارد "
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 6قم ملحق   

 بعض الروابط على شبكة اإلنترنت ملعلومات عن املوازنة، وإصدا ات شراكة املوازنة الدولية

I. روابط محلية 

 وزا ة املالية املصرية
وثائق املوازنة العامة، التقارير الدورية ملتابعة األداء، الحساب الختامي، الدين العام، مؤشرات األداء 

 امةاالقتصادي، وغيرها من اإلصدارات اله

http://www.mof.gov.eg 

 وزا ة التخطيط املصرية
بيانات تفصيلية عن االستثمارات في املوازنة العامة )الباب السادس(. حيث نجد دليل املواطن للخطة 

سابات مؤشرات الحاالستثمارية، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، املؤشرات االقتصادية الكلية، 
 القومية لالقتصاد املصري، استراتيجية التنمية املستدامة، وغيرها

http://www.mop.gov.eg 

 البنك املركزي املصري 
 السياسة النقدية، معدالت التضخم، والعديد من البحوث االقتصادية

http://www.cbe.org.eg/Arabic/ 

 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
إحصاءات ومؤشرات وقواعد بيانات عن السكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والرياضة 

 والبيئة وغيرها من البيانات التي لها عالقة باملوازنة

http://capmas.gov.eg/?lang=1 

 الجهاز املركزي للتنظيم واإلدا ة
 معلومات عن الجهاز اإلداري للدولة وأعداد العاملين به

http://www.caoa.gov.eg/ 

 مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرا 
 للمؤشرات شهرية ونشرات العام الرأي تطالعاتواس السياسات بشأن وملخصات وأبحاث دراسات

 ... الخ االقتصاد، واتجاهات واالجتماعية، االقتصادية

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx 

 

II. روابط دولية 
 البنك الدولي، مصر

 التنمية، اآلن. كذلك مؤشرات حتى 1947مشاريع البنك الدولي في مصر منذ عام 
 بيانات وتقارير اقتصادية ومالية أخرى  عن فضال االقتصادية اآلفاق وتحليل توقعات

http://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt 

 صندوق النقد الدولي، مصر
 موقف مصر مع الصندوق املعامالت املالية و 

http://www.imf.org/external/country/EGY/index.htm 

 إصدا ات شراكة املوازنة الدولية
نشرات دورية عن أخبار وسياسات املوازنات حول العالم، باإلضافة إلى كتب إرشادية 

وازنة، وتقارير، ودراسات حالة حول التأثير في حياة الناس من خالل عمل حول أعمال امل
 املجتمع املدني على تحليل ومتابعة تنفيذ املوازنة.

http://internationalbudget.org/library/publications/ 

 فتوحةمسح املوازنة امل
مسح مقارن ومستقل يتم عمله بصورة دورية عن شفافية املوازنات حول العالم، 

ويشمل ذلك املسح قياس مشاركة املجتمع في عملية وضع املوازنة، وكذلك قوة 
واستقاللية األجهازة الرقابية والتشريعية. وذلك في حوالي مائة دولة حول العالم شملت 

 مصر في جميع دوراتها

http://internationalbudget.org/what-we-do/open-

budget-survey/ 

http://www.mof.gov.eg/
http://www.mop.gov.eg/
http://www.cbe.org.eg/Arabic/
http://capmas.gov.eg/?lang=1
http://www.caoa.gov.eg/
http://www.idsc.gov.eg/default.aspx
http://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt
http://www.imf.org/external/country/EGY/index.htm
http://internationalbudget.org/library/publications/
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 املصرية العامة املوازنة تشملها ال  التي االقتصادية الهيئات
 :كالتالي قطاع 12 على موزعة هيئة 51 إجمالي* 

 والري  الز اعةقطاع  

 املصرية الازراعية الهيئة 1

 لازراعيةا والتنميةملشروعات التعمير  العامة الهيئة 2

 الازراعيلالئتمان  الرئيس يهيئة البنك  3

 الهيئة املصرية العامة للمساحة 4

 والبترول املعدنية والثروة الصناعةقطاع 
 للتنمية الصناعية العامة الهيئة 1

 للبترول العامة املصرية الهيئة 2

 والتعدينية الصناعيةلتنفيذ املشروعات  العامة الهيئة 3

 األميريةلشئون املطابع  ةالعام الهيئة 4

 لتنمية شبة جازيرة سيناء الوطنيالجهاز  5

 والطاقةقطاع الكهرباء 
 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك 1

 لتوليد الكهرباء املائيةهيئة تنفيذ مشروعات املحطات  2

 لتوليد الكهرباء النوويةهيئة املحطات  3

 واملتجددة الجديدة الطاقةهيئة تنمية واستخدام  4

 قطاع النقل واملواصالت واالتصاالت
 الهيئة القومية لسكك حديد مصر 1

 بالقاهرةهيئة النقل العام  2

 اإلسكندريةبمحافظة  الركاب لنقلالهيئة العامة  3

 هيئة قناة السويس 4

 جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  5

 اإلسكندريةمليناء  العامةالهيئة  6

 لهيئة العامة مليناء بورسعيدا 7

 البحر االحمر ملوانئالهيئة العامة  8

 هيئة ميناء دمياط 9

 والجافة البرية للموانئ العامةالهيئة  10

 الهيئة القومية للبريد 11

 االتصاالت لتنظيم القوميالجهاز  12

 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 13

   قطاع التجا ة والتموين
 التموينيةالهيئة العامة للسلع  1

 الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن 2

 جهاز تنمية التجارة الداخلية 3
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   قطاع املال واالقتصاد
 العامة للمعارض واملؤتمرات املصرية الهيئة 1

 الهيئة العامة لالستثمار واملناطق الحرة 2

 خليج السويس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية شمال غرب 3

   قطاع االسكان والتشييد
 الجديدة العمرانيةهيئة املجتمعات  1

 الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان 2

 تقيمها وزارة التعمير واملجتمعات الجديدة التيصندوق تمويل املساكن  3

 وزارة الداخلية أراض يصندوق مشروع  4

   ى العامةوالقو  والدينية الصحيةقطاع الخدمات 
 الصحيالهيئة العامة للتامين  1

 هيئة االوقاف املصرية 2

 ملحافظة القاهرة العالجية املؤسسة 3

 ملحافظة االسكندرية العالجية املؤسسة 4

 ملحافظة القليوبية العالجية املؤسسة 5

   واالعالم الثقافةقطاع 
 الهيئة القومية التحاد االذاعة والتليفازيون  1

 لإلدارة القوميهد املع 2

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 3

   السياحةقطاع 
 السياحية للتنميةالهيئة العامة  1

  قطاع الدفاع واألمن والعدالة
 جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع 1

 صندوق التصنيع واإلنتاج للسجون  2

  االجتماعيةوالشئون  التأميناتقطاع 
 االجتماعيهيئة العامة للتأمين ال 1

 االجتماعيالهيئة العامة لبنك ناصر  2

 لضمانات ارباب العهد الحكوميصندوق التامين  3

 لتغطية االضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع الحكوميالصندوق  5

 

 2013/2014الي حسب ما ورد في البيان اإلحصائي للهيئات االقتصادية للعام امل* 
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 القابضة الشركات- العام األعمال قطاع شركات

 
 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1

 الشركة القابضة للقطن والغازل والنسيج واملالبس 2

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 3

 الشركة القابضة للصناعات املعدنية 4

 والبري  ي البحر الشركة القابضة للنقل  5

 الشركة القومية للتشييد والتعمير 6

 الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 7

 والكيماويات واملستلازمات الطبية للدويةالشركة القابضة  8

 الشركة القابضة لكهرباء مصر 9

 والكباري للطرق  الشركة القابضة 10

 الشركة القابضة للمطارات 11

 للمستحضرات الحيوية واللقاحات الشركة القابضة 12

 الشركة القابضة مصر للطيران 13

 الصحيملياه الشرب والصرف  الشركة القابضة 14

 الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية 15

 القابضة للبترول الواديشركة جنوب  16

 الشركة املصرية القابضة للصوامع والتخازين 17

 للبتروكيماوياتالشركة املصرية القابضة  18

 الشركة القابضة للتأمين 19

 املصرية لعلوم الطيران للكاديميةالشركة القابضة  20

 


