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عزيزي المواطن... من حقك تعرف...!

اإيه هي “املوازنة العامة للدولة”؟   واإيه هي الإيرادات يف موازنتك؟ واإزاي احلكومة بت�سرف  
الإيرادات دي؟  وليه بيزيد “عجز املوازنة” �سنة ورا �سنة؟  واإيه هو الدين العام وكام ن�سيب 
ن�سيب  هو  وما  منه؟  امل�ستفيد  ومني  واأنواعه  الدولة  بتقدمه  اللي  الدعم  وحجم  منه؟   الفرد 

املعا�سات وبرامج احلماية الجتماعية؟

هذا الكتيب يعد االإ�صدار الثاين لوزارة املالية و�صوف ي�صاعدك على اإجابة كل ت�صاوؤالتك، ويت�صمن 
الدولة  �صتتبعها  التي  واالإجراءات   2016/2015 املايل  العام  خالل  احلكومة  خلطة  مب�صط  �صرح 
لتوفري حق كل مواطن يف امل�صكن والعالج والتعليم وحت�صني جودة احلياة من خالل برامج خمتلفة.

ت�صجيل  )برجاء  القرار  اتخاذ  عملية  يف  امل�صاركة  على  ت�صجيعك  هدفها  دي  املعلومات  واإتاحة 
راأيك هايفرق عند ت�صميم  www.budget.gov.eg( الأن  للموازنة  راأيك على املوقع االكرتوين 
لك  اأف�صل  م�صتقبل  ولتوفري  ال�صرورية،  احتياجاتك  لتلبية  احلكومي  االإنفاق  ومتابعة  ال�صيا�صات 
والأوالدك.  املوازنة العامة للدولة يف النهاية هي ملك لك اأنت، والزم  تعك�س احتياجات واأولويات كل 

مواطن ع�صان ن�صنع م�صتقبل اأف�صل لينا والأوالدنا.

شارك في عملية اتخاذ القرار برأيك 
في خطــة الموازنــة على
www.budget.gov.eg

شارك !!
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1.أ- تعرف على موازنة بلدك
الدولة  عليها  حت�صل  اأن  املتوقع  االإيرادات  كل  يو�صح  بيان  عن  عبارة  هى 
املختلفة  املجاالت  فى  اإنفاقها  اإعادة  فى  احلكومة  وخطة  القادم  العام  خالل 
والثقافة  وال�صباب  والدفاع  واالأمن  االجتماعية  واحلماية  والتعليم  ال�صحة  مثل 
وغريها من املجاالت، اأو من خالل التبويب االإقت�صادى الأبواب امل�صروفات مثل 
ال�صلع واخلدمات والدعم واملزايا االجتماعية  االأجور والفوائد املدفوعة و�صراء 
واال�صتثمارات وغريها، باالإ�صافة اإىل عر�س م�صادر ومتويل العجز الذى ينتج 

عن زيادة حجم االإنفاق ب�صكل كبري يفوق املوارد املتاحة. 

1.ب-مراحل إعداد الموازنة 
يعترب قانون رقم )53( ل�صنة 1973 وتعديالته هو القانون اجلامع لكافة القواعد احلاكمة للموازنة 

العامة للدولة، وميكن حتديد مراحل اإعداد املوازنة على النحو التاىل:

تقوم وزارة المالية 
بإصدار منشور 
إعداد الموازنة 

وعلى أساسه تقوم 
كل جهة من 
جهات الدولة 

بإعداد موازنتها 
وفقًا لرؤيتها 

الذاتية وأولوياتها. 

تقوم وزارة المالية 
بمناقشة الجهات 

الموازنية حول 
تفاصيل الموازنات 

الخاصة بكل 
منها.

يقدم وزير المالية 
مشروع الموازنة
 لمجلس الوزراء

للمناقشة 
والتعديل.

يقوم مجلس 
الوزراء بعرض 

مشروع الموازنة 
بعد تعديله 

فى صورة نهائية 
على السيد رئيس 

الجمهورية.

يحيل السيد رئيس 
الجمهورية مشروع 

الموازنة إلى 
مجلس النواب 

لمناقشته 
وتعديله فى ضوء 
القواعد الحاكمة 

فى الدستور 
والقانون.

بعد إعتماد 
الموازنة من قبل 

مجلس النواب يتم 
إرسالها مرة أخرى 
إلى وزارة المالية 

للتنفيذ.

01
الخطوة األولى

02
الخطوة الثانية

03
الخطوة الثالثة

04
الخطوة الرابعة

05
الخطوة الخامسة

06
الخطوة السادسة

طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة
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»نعمل على تغيير منهجية إدارة اإلقتصاد 
والتركيز ليس فقط على النمو اإلقتصادى 

ولكن على تحقيق التنمية الشاملة«

2. رسالة من الوزير 

التشغيل
والتنمية الشاملة

 والعدالة االجتماعية 
من أهم ركائز 

الموازنة الجديدة.

تركز موازنة العام المالى 
الحالى 2016/2015

على الدفع بمشروعات 
تنموية كبرى تهدف إلى 

إتاحة آفاق جديدة
للتنمية والتشغيل.

إن مصر تتمتع باقتصاد 
واعد لديه من الموارد 
والطاقات ما يؤهله 

للمنافسة مع 
االقتصادات الناشئة

بل والمتقدمة.
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من أجلك ومن أجل عائلتك

عزيزي املواطن، فيما يلي االأهداف الرئي�صية التي مت اإعداد املوازنة العامة للدولة على اأ�صا�صها، 
وو�صائل حتقيقها

دفع الن�صاط االإقت�صادي كثيف العمالة، بهدف زيادة معدالت الت�صغيل.
تطبيق �صيا�صات لرفع م�صتوى االإنتاجية من خالل االهتمام بال�صحة والتعليم والتدريب.

تنفيذ  م�صروعات تنموية متتد اآثارها لالأجيال القادمة مثل م�صروع تنمية وتطوير قناة ال�صوي�س.
اإجراءات اقت�صادية لها مردود حقيقى ملنع االآثار الت�صخمية.

تطوير مناخ االإ�صتثمار من خالل اإجراء اإ�صالحات ت�صريعية وموؤ�ص�صية لتحفيز القطاع اخلا�س.

زيادة معدالت التشغيل وإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة

تحقيق اإلستقرار المالى واالقتصادى

ال�صيطرة على معدالت عجز املوازنة والدين العام، وبالتاىل حتجيم الزيادات يف معدالت الت�صخم. 
اإعادة ترتيب اأولويات االإنفاق العام مبا يخدم حت�صني جودة احلياة للمواطن امل�صرى.

تدعيم العدالة يف توزيع الرثوات.
حت�صني اإدارة املالية العامة، ورفع كفاءة النظم ال�صريبية واجلمركية.

رفع كفاءة اخلدمات العامة املقدمة للمواطنني وحتديث البنية االأ�صا�صية.
تطبيق �صيا�صات اإ�صتهداف اأكرث فعالية حلماية الفئات االأوىل بالرعاية من اأثر تطبيق االإ�صالحات املالية.

الرتكيز على تنمية راأ�س املال الب�صري من خالل زيادة االإنفاق على التعليم و ال�صحة لتمكني املواطنني 
خا�صة ال�صباب من االإ�صتفادة من ثمار النمو االإقت�صادى. 

تدعيم نظم احلماية االإجتماعية، وبرامج الدعم النقدى، والغذائى.

تحقيق التنمية الشاملة والعدالة اإلجتماعية
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3. ما هو عجز الموازنة العامة للدولة؟
عجز املوازنة هو الفرق بني اإيرادات الدولة وامل�صروفات و �صافى حيازة االأ�صول املالية خالل عام، 
وينتج عن قيام احلكومة ب�صرف مبالغ كبرية تفوق مواردها، وده بيح�صل الأن احتياجتنا بتزيد 

اأ�صرع من مواردنا. وبالتـاىل تلجاأ الدولة لالإقرتا�س �صواء من الداخـل اأو اخلارج لتمويل العجز.
ــ ومن املتوقع اأن يبلغ العجز حواىل 251 مليار جنيه خالل 2016/2015 )8.9% من الناجت املحلى(، 

الذى مت  العجز  اأقل من معدل  وهو 
اإ�صتهدافه عند اإعداد موازنة العام 
 1.1 بنحو   2015/2014 املاىل 

نقطة مئوية من الناجت املحلى. 
ــ وجتدر االإ�صارة اإىل اأن  حت�صن ن�صبة 
موازنة  م�صروع  فى  املقدرة  العجز 
 2016/2015 اجلديد  املاىل  العام 
موازنة  فى  حتقيقه  متوقع  هو  عما 
دون  مت   2015/2014 املاىل  العام 
ال�صرورية  باملخ�ص�صات  امل�صا�س 

والالزمة للمواطنني الب�صطاء. 

- ما هو الدين العام الحكومى؟

املوازنة  عجز  تراكم  من  ين�صاأ  الذى  الدين  هو  ــ 
ودين  داخلى  دين  اإىل  وينق�صم  للدولة،  العامة 
يتم  واأعباء  خدمة  عليه  يرتتب  والدين  خارجى؛ 
دفعها كل عام تتمثل فى الفوائد امل�صتحقة على هذا 

الدين واأق�صاطه. 

 2016/2015 عام  خالل  الدين  ي�صل  اأن  يتوقع  ــ 
الناجت  من   %91  -  90 جنيه  تريليون   2.6 اإىل 
الديون  على  الفوائد  م�صروفات  و�صتبلغ  املحلى(، 
بهذه املوازنة حواىل 244 مليار جنيه )28.2% من 

اإجماىل امل�صروفات العامة(.

١٠٫١%

١٣٫٠%
١٢٫٢%

١٠٫٠%
٨٫٩%

٠٪

٢٪

٤٪

٦٪

٨٪

١٠٪

١٢٪

١٤٪

١٢/٢٠١١
فعلى

١٣/٢٠١٢
فعلى

١٤/٢٠١٣
فعلى

١٥/٢٠١٤
موازنة

١٦/٢٠١٥
موازنة

العجزنسبة(
المحلى )للناتج

٩٣%

٧%

الداخلى الدین

الخارجى الدین
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4. خطوات اإلصالح الهيكلى 

خالل 2014/ 2015

املالية  االإ�صالحات  من  عدد  اإتخاذ  مت 
لدفع  املا�صى  العام  خالل  الهيكلية 
مظلة  وتدعيم  االإقت�صادى  الن�صاط 

احلماية االإجتماعية.

جنیھ) (بالملیون

٢٠١٤/٢٠١٣معدل٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤
%موازنةموازنة فعلىالتغیر

٦٢٢،٢٧٧٥٤٨،٦٣٢١٣٤٥٦،٧٨٨اإلیرادات
٤٢٢،٤٢٧٣٦٤،٢٩٠١٦٢٦٠،٢٨٩الضرائب

٩٥،٨٥٦-٢،٢٠٨٢٣،٤٩٢٩١المنح
األخرى ١٩٧،٦٤١١٦٠،٨٥٠٢٣١٠٠،٦٤٢اإلیرادات

٨٦٤،٥٦٤٧٨٩،٤٣١١٠٧٠١،٥١٤المصروفات
العاملین وتعویضات ٢١٨،١٠٨٢٠٧،٢٤٣٥١٧٨،٥٨٩األجور

والخدمات السلع ٤١،٤٣٢٣٣،٠٧٠٢٥٢٧،٢٤٧شراء
٢٤٤،٠٤٤١٩٩،٠١٢٢٣١٧٣،١٥٠الفوائد

والمزایا والمنح الدعم
٢٢٨،٥٧٩-٢٣١،٢٢١٢٣٣،٨٥٣١اإلجتماعیة

األخرى ٥٤،٧٩٩٤٩،٠٦٤١٢٤١،٠٦٨المصروفات
المالیة غیر األصول شراء

٧٤،٩٦١٦٧،١٨٩١٢٥٢،٨٨٢(اإلستثمارات)

النقدى ٢٤٢،٢٨٧٢٤٠،٧٩٩١٢٤٤،٧٢٧العجز
المالیة االصول حیازة ٠١٠،٧١٣-٨،٨٠٦٨٢٧صافى

الكلى ٢٥١،٠٩٣٢٣٩،٩٧٢٥٢٥٥،٤٣٩العجز
(%) المحلى الناتج من ٨٫٩١٠٫٠١٢٫٨نسبة

المالیة المصدر: وزارة

البیان

٢٠١٦/٢٠١٥ لعام للدولة العامة الموازنة مالمح یوضح جدول
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اأهم الإ�سالحات املالية الهيكلية املنفذة خالل العام املا�سى  2015/2014 

اإعادة ترتيب اأولويات االإنفاق العام من خالل اإ�صالح منظومة تر�صيد دعم الطاقة واإعادة توجيه 
الوفورات املحققة لل�صرف على البعد االإجتماعى والتعليم وال�صحة. 

 تو�صيع القاعدة ال�صريبية، ورفع كفاءة التح�صيل من خالل مراجعة قانون ال�صريبة على الدخل؛ 
القادرين  املجتمع خا�صة من  على  االأعباء  توزيع  واإعادة  ال�صريبية،  العدالة  زيادة  فى  ي�صهم  مبا 

واأ�صحاب الدخول املرتفعة وت�صمل ما يلى:
االأ�صخـــــا�س واالأفـــــــراد  لل�صرائب على  اأق�صى 22.5 %   - توحيد �صعر �صريبة الدخل عند حد 

بــداًل من %25.
- تطبيق �صريبة دخل 10 % على توزيعات اأرباح االأ�صهم، ومع اإعفاء االأ�صهم املجانية )مما يدعم 
م�صلحة  بح�صول  ت�صمح  التى  الالزمة  املواد  و�صع  بخالف  االإقت�صاد(  فى  الراأ�صمالية  القواعد 

ال�صرائب على املعلومات اخلا�صة باملمولني من امل�صادر املختلفة.
اإجراء تعديالت مكملة فى قانون حوافز و�صمانات االإ�صتثمار من �صاأنها جذب االإ�صتثمارات وت�صهيل 

وتب�صيط االإجراءات.
اإىل  باالإ�صافة  وعادلة،  �صليمة  بطريقة  ملحا�صبتهم  احلرة  املهن  الأ�صحاب  بيانات  قاعدة  بناء   

اإجراءات للحد من التهرب والتجنب ال�صريبى.
اإحكام املراقبة على املنافذ اجلمركية للحد من  عمليات التهريب التى ت�صر بالبالد وتوفري احلماية 
ت�صررها  بعد  للعمل  املحلية  ال�صناعية  االأن�صطة  من  كثري  عودة  اإىل  اأدى  مما  الوطنية  لل�صناعة 
االأحيان  اأغلب  وفى  باملناف�صة  ت�صر  والتى  املزورة  والفواتري  التهريب  املا�صية من  ال�صنوات  خالل 
ب�صحة و�صالمة املواطن امل�صرى، وقد ارتفعت احل�صيلة اجلمركية لتحقق 22 مليار جنيه خالل 

عام 2015/2014مقارنة بـ 17.7 مليار جنيه خالل عام 2014/2013.
كما مت تنفيذ عدد من الربامج االإجتماعية الهامة خالل عام 2015/2014 وت�صمل ما يلى: 

- اإ�صتكمال تطبيق منظومة احلد االأدنى لالأجور وعالوة االأعباء الوظيفية للمعلمني.
- تطبيق املنظومة اجلديدة لدعم اخلبز وال�صلع التموينية.

- زيادة االإنفاق على برامج الدعم واملزايا االإجتماعية
 زيادة االإنفاق والدعم املوجه للكهرباء لتنفيذ اخلطة االإ�صعافية ملواجهة زيادة االإ�صتهالك فى فرتة 

ال�صيف. 
م�صاعفة عدد امل�صتفيدين من معا�س ال�صمان االإجتماعى مع تطوير كفاءة الربنامج وتنفيذ برامج 

جديدة مثل برامج تكافل وكرامة، وزيادة م�صاهمة اخلزانة فى �صناديق املعا�صات.
 زيادة اال�صتثمارات العامة بهدف تطوير وحتديث البنية التحتية وم�صروعات االإ�صكان والطرق. 

 زيادة االإنفاق على قطاعى التعليم وال�صحة.
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املن�سرف الفعلى على الإ�ستثمارات خالل العام املاىل  املا�سى 2015/2014 مقارنة بالعام ال�سابق

59 مليار اإ�صتثمارات يف عام 2015/2014 بزيادة 10.8% عن عام 2014/2013.

املرتبة االأوىل يف االإ�صتثمار كانت من ن�صيب قطاع االإ�صكان )مياه ال�صرب – ال�صرف ال�صحي – 
تطوير الع�صوائيات( بزيادة 14.9%، لت�صل اإىل 18.5 مليار جنيه.

اأما املرتبة الثانية يف االإ�صتثمار كانت من ن�صيب البنية التحتية )االأنفاق – الكباري – الطرق ( 
مرتفعة عن العام ال�صابق )2014/2013( بواقع 42.3%، لت�صل اإىل 14.8 مليار جنيه.

 بينما ارتفعت اإ�صتثمارات قطاعي ال�صحة والتعليم بواقع 8.2%، لت�صل اإىل 9.3 مليار جنيه.
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 كما اأنه ل يجب اأن نغفل النجاح الكبري الذى اأحرزه املوؤمتر القت�سادي ب�سرم ال�سيخ والذى اأعاد 
و�صع م�صر على خريطة االإ�صتثمارات العاملية وقد ترجم ذلك من خالل توقيع عدد من الربوتوكوالت 

لالإ�صتثمار فى م�صر  الدولية  املوؤ�ص�صات  التفاهم مع عدد من  ومذكرات 
وت�صمل  للكهرباء،  جديدة  حمطات  واإن�صاء  العاملية،  �صيمنز  �صركة  مثل 
االإ�صتثمارات الدولية واملنح التى مت بالفعل االإتفاق عليها بعد االإنتهاء من 

فاعليات املوؤمتر ما يلى:
ــ نحو  4.4 مليار دوالر )متثل 9 قرو�س من الدول املانحة(

ــ متويل 5 م�صروعات منهم 3 فى قطاع االإ�صكان من مذكرات تفاهم اإىل 
عقود مالية هند�صية واإن�صاءات بقيمة 10.5 مليار دوالر. 

ــ البدء فى تنفيذ 3 عقود فى قطاع الطاقة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار دوالر.

ــ االإنتهاء من تنفيذ م�صروعني فى قطاع الكهرباء بقيمة 8.8 مليار دوالر.
من  دوالر  مليار   12.5 بقيمة  واإ�صتثمارات  وودائع  منح  اإىل  باالإ�صافة 
التحول  مرحلة  فى  امل�صرى  االإقت�صاد  مل�صاندة  العربى  اخلليج  دول  قبل 

واالإنطالق االإقت�صادى.

موازنة  مالمح  أهم   .5
الجارى  المالى  العام 

2016/2015
املوازنة  اأهداف  جاءت 
املاىل  للعام  للدولة  العامة 
على  لتعمل   2016/2015
واإحداث  نوعية  نقلة  حتقيق 
م�صتوى  فى  ملمو�س  تطوير 
امل�صرى،  املواطن  معي�صة 
االإنفاق  اأولويات  ترتيب  واإعادة 
برامج  تطوير  �صالح  فى  العام 
وحت�صني  االجتماعية  احلماية 
االأحوال املعي�صية للفئات االأوىل 
تكثيف  طريق  عن  بالرعاية 
النقدى  الدعم  بربامج  الدفع 

والعالج للفئات االأقل دخاًل واالإ�صكان املنخف�س التكاليف، وكذلك تطوير املناطق االأكرث اإحتياجًا 
بجانب االإ�صتثمار يف جماالت البنية االأ�صا�صية وحت�صني م�صتوى اخلدمات العامة للمواطنني.










 49.2
مليار جنيه 
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على  لت�صتحوذ  جنيه  مليار   427 اإىل  لت�صل  االإجتماعية  الربامج  خم�ص�صات  فى  زيادة   %11.4
ن�صف االإنفاق العام مبوازنة 2016/2015

ومن ناحية اأخرى، ت�صعى احلكومة خالل العام املاىل احلاىل 2016/2015 اإىل االإ�صتمرار يف تنفيذ 
االإ�صالحات  م�صرية  واإ�صتكمال  العام،  والدين  العجز  معدالت  على  لل�صيطرة  الداعمة  ال�صيا�صات 
الهيكلية التى بداأت منذ مطلع العام املاىل اجلارى بهدف حتقيق توازن بني دفع معدالت الن�صاط 
املتو�صط  املدى  على  املالية  االإ�صتدامة  وحتقيق  العام  االإنفاق  اأولويات  ترتيب  واإعادة  االإقت�صادى 
والطويل، ومبا يحفز معدالت النمو االإقت�صادى والت�صغيل،  باالإ�صافة اإىل خف�س معدالت الت�صخم. 

6. معًا نستكمل خطوات اإلصالح االقتصادى .. عام 2016/2015
6.اأ- حمركات النمو القت�سادى
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7-المصروفات العامة بموازنة 2016/2015  
اأين تذهب �سرائبك؟... اأهم جمالت الإنفاق احلكومى 

 تقوم الدولة باإعادة اإنفاق اأموالك على االأن�صطة وامل�صروعات واخلدمات فى جماالت عديدة.
زيادة  دون  اجلديدة  بااللتزامات  الوفاء  على  القدرة  من  حتد  حتمية  م�صروفات  املوازنة  تتحمل 

اأعباء الدين العام.
و متثل النفقات احلتمية نحو 80.2%  من جملة االإنفاق العام )وت�صمل االإنفاق على االأجور وفوائد 

الدين العام والدعم واملنح واملزايا االإجتماعية(
- تبلغ تقديرات جملة امل�صروفات العامة مبوازنة العام املاىل 2016/2015 نحو 864.6 مليار جنيه 
بن�صبة ارتفاع قدرها 9.5% عن موازنة العام املاىل 2015/2014، لتبلغ 30.5% من الناجت املحلى 
االإجماىل. وتاأتى تلك الزيادة فى االأ�صا�س فى �صوء اإرتفاع االإنفاق على مظلة احلماية االإجتماعية.

- وتنق�صم امل�صروفات اإىل نوعني: الت�صنيف الوظيفى والت�صنيف االإقت�صادى.
اخلدمات،  التعليم،  ال�صحةـ  )مثل  للقطاعات  وفقًا  العام  االإنفاق  الوظيفى  الت�صنيف  يعر�س   -

احلماية االإجتماعية، االإ�صكان...(
- اأما الت�صنيف االإقت�صادى فيعر�س بنود االإنفاق وفقًا ملخ�ص�صات ال�صرف )مثل االأجور والدعم 
واملنح واملزايا االجتماعية والفوائد و�صراء ال�صلع واخلدمات وامل�صروفات االخرى و اال�صتثمارات(.

7-أ- التقسيم الوظيفى للموازنة العامة للدولة

العامة الخدمات قطاع
٣٧%

واألمن الدفاع قطاع
القومى
٥%

العام النظام قطاع
العامة السالمة وشئون

٥%

الشئون قطاع
االقتصادیة

٥%

والمرافق اإلسكان قطاع
المجتمعیة

٣%

الصحة قطاع
والثقافة%٥ الشباب قطاع

الدینیة والشئون
٤%

التعلیم قطاع
١١%

الحمایة قطاع
اإلجتماعیة

٢٥%

٢٠١٦/٢٠١٥
(موازنة)

الوزارات عام دواوین
والرقابیة التشریعیة مجلس(واألجھزة

)النواب
للمحاسبات المركزى الجھاز

اإلداریة الرقابة
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االقتصادى  التقسيم  7-ب- 
للموازنة العامة للدولة

الأجور وتعوي�سات العاملني

مبوازنة  االأجور  خم�ص�صات  بلغت   -
مليار   218 نحو    2016/2015 عام 
مليون   6 نحو  اأجور  لتمويل  جنيه 
موازنة  عن   %5.2 منو  بن�صبة  موظف 

العام املاىل املا�صى 
العام  موازنة  فى  االأجور  متثل   -
اجلارى اأكرث من �صعف حجم االأجور 
اأى   ،2011/2010 عام  فى  املدفوعة 
قد  بذلك  تكون  احلكومية  االأجور  اأن 

ت�صاعفت خالل اأربع �صنوات.
�سراء ال�سلع واخلدمات

- ت�صمل االإنفاق على متطلبات اإدارة دوالب العمل احلكومي مبا يف ذلك م�صتلزمات االأدوية واالأغذية 
للم�صت�صفيات واملدار�س وم�صروفات ال�صيانة، و اعتمادات املياه والكهرباء، وتكاليف طبع الكتب 

املدر�صية.
- بلغ االإنفاق على �صراء ال�صلع واخلدمات مبوازنة عام 2016/2015 نحو 41.4 مليار جنيه  بن�صبة 
زيادة 25.3% عن العام ال�صابق، وميثل قدر كبري من تلك الزيادة فى االإنفاق على التعليم وال�صحة.

الفوائد

املاىل  العام  موازنة  يف  واالأجنبية  املحلية  القرو�س  عن  �صدادها  املطلوب  الفوائد  ر  ُتقدًّ  -
بن�صبة  املا�صى  املاىل  العام  مبوازنة  جنيه  مليار   199 مقابـل  جنيه  مليار   244 نحو   2016/2015

زيادة %22.6.  
�سراء الأ�سول غري املالية )ال�ستثمارات(

تطوير  بهدف  االإ�صتثمارات  على  االإنفاق  زيادة  على  عام 2016/2015 احلفاظ  موازنة  تهدف   -
خالل   فيها  البدء  مت  التى  امل�صروعات  تنفيذ  اإ�صتكمال  اإىل  باالإ�صافة  اال�صا�صية،  البنية  وحتديث 
االأعوام ال�صابقة، وتقدر بنحو 75 مليار جنيه مبوازنة العام احلاىل بن�صبة منو 11.6% عن العام 

املاىل املا�صى. 
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٢

اإلدارى. واإلصالح والمتابعة التخطیط المصدر: وزارة
باإلضافة ،١٩٩١ لسنة ٢٠٣ رقم بالقانون المعاملة غیر اإلقتصادیة والوحدات اإلقتصادیة الھیئات إستثمارات متضمنة /١

جنیھ. ملیار ٧٥ بقیمة للدولة العامة الموازنة تخص إستثمارات إلى

القناة إقلیم
٤٧٫٨%

الكبرى القاھرة إقلیم
١٨٫٤%

الصعید إقلیم
١٨٫٧%

االسكندریة إقلیم
٨٫٤%

الدلتا إإقلیم
٦٫٧%

موازنیة وغیر موازنیة جھات من لإلستثمارات الجغرافى /    ١التوزیع

٢٠١٦/٢٠١٥لعام

اإلدارى. واإلصالح والمتابعة التخطیط المصدر: وزارة
،١٩٩١ لسنة ٢٠٣ رقم بالقانون المعاملة غیر اإلقتصادیة والوحدات اإلقتصادیة الھیئات إستثمارات متضمنة /١

جنیھ. ملیار ٧٥ بقیمة للدولة العامة الموازنة تخص إستثمارات إلى باإلضافة

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥ ٤٠٫١

٢٥
٢٠٫٤

١٢٫٦
٨٫٢ ٧٫٣ ٥٫٤ ٤٫٦ ٤٫٥

١٣

موازنیة وغیر موازنیة جھات من اإلستثمارات / ١إجمالى

عام ٢٠١٦/٢٠١٥خالل
الرئیسیة القطاعات على جنیھالقیمةموزعة بالملیار
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- أهم البرامج اإلجتماعية     7-ج 
برامج الدعم النقدى و�سبه النقدى

اإعتمادات االإنفاق على برامج الدعم النقدى نحو  11.4 مليار جنيه مبوازنة 2016/2015  تبلغ 
بزيادة بنحو 4.8% عن موازنة العام املاىل ال�صابق 

برامج  خالل  من  الربامج  هذه  ت�صميم  مت   -
على  ت�صجع  والتى  امل�صروط  النقدى  الدعم 
اإنتظام االأطفال فى الدرا�صة واملتابعة ال�صحية 
ويتميز  املال  الب�صري.  راأ�س  تنمية  بهدف  لهم، 
املبا�صر،  الدخل  دعم  برامج  من  النوع  هذا 
الفورى  باأثره  العينى،  الدعم  بربامج  مقارنة 
باالإ�صافة  ناحية،  من  اجلوع  من  احلد  على 
املواطن  يقوم  بحيث  املالية  للموارد  توفريه  اإىل 

باإنفاقها طبقًا الإختياره.
تكافل وكرامة

تكافل  برنامج  اإعتمادات  جنيه  مليار   4.7
وكرامة مبوازنة عام 2016/2015

"تكافل"  برنامج  تنفيذ  فى   البدء  مت   -
و"كرامة"، يف يناير 2015 وهو برنامج يهدف 
اإىل حماية الفقراء من خالل تقدمي دعم نقدي 
ب�صكل دوري، ومن املتوقع اأن يتم هذا الربنامج 
ت�صجيل  يتم  حيث  متتالية  مراحل  ثالث  على 
1.5 مليون اأ�صرة فقرية على مدار اأربع �صنوات

- وتغطى املرحلة االأوىل من امل�صروع  نحو 500 األف اأ�صرة عام 2015  يف اأفقر 19 مركز يف م�صر 
يف عدد 6 حمافظات يف الوجه القبلي، حيث ت�صل معدالت الفقر اإىل 60 % اأو يزيد

- واأما املرحلة الثانية ف�صوف تغطي 500 األف اأ�صرة اأخرى وتتو�صع يف التغطية لت�صمل مليون اأ�صرة 
مع نهاية عام 2016، ثم املرحلة الثالثة واالأخرية والتي ت�صيف 500 األف اأ�صرة اأخرى لي�صل اإىل 

1.5 مليون اأ�صرة مع حلول نهاية عام 2017
�سناديق التاأمينات واملعا�سات 

52 مليار جنيه لدعم �صناديق التاأمينات واملعا�صات مقابل 33 مليار جنيه مبوازنة العام ال�صابق
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- ت�صمل جزء من العالوات املقررة الأ�صحاب املعا�صات التى تتحملها اخلزانة العامة للدولة. 
- وقد التزمت اخلزانة العامة للدولة خالل الثالث �صنوات املا�صية بزيادة هذه امل�صاهمات مما 

يع�صد قدرة �صندوقي املعا�صات بالوفاء بكامل التزاماتها و�صدادها نقدًا ب�صكل منتظم.
التاأمني ال�سحي

4.2 مليار جنيه لدعم التاأمني ال�صحى واالأدوية وت�صمل تدعيم برامج جديدة للتاأمني ال�صحى لغري 
القادرين مقابل 0.8 مليار جنيه العام املا�صى.

التعليم وال�سحة
خم�ص�صات االنفاق على التعليم وال�صحة والبحث العلمى تفوق خم�ص�صات دعم الطاقة مبوازنة 
الطاقة نحو 92.8  بلغت خم�ص�صات دعم  بينما  لتحقق نحو 171.9 مليار جنيه،   2016/2015

مليار جنيه.
البعد  فى  رئي�صى  مكون  العلمى  والبحث  والتعليم  ال�صحة  على  احلكومى  االإنفاق  زيادة  تعد   -
ال�صاملة  للتنمية  فقرى  كعمود  الب�صرى  العن�صر  واإ�صتهداف  احلكومة  �صيا�صة  فى  االإجتماعى 

وامل�صتدامة.
بلغ االنفاق على قطاع ال�صحة نحو 49.2 مليار جنيه مقابل 42.4 مليار جنيه بزيادة 16% عن 

العام ال�صابق
وبلغ االإنفاق على التعليم نحو 109.7 مليار جنيه مقابل 104.3 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام 

ال�صابق
دعم الطاقة )دعم املواد البرتولية، ودعم الكهرباء(

دعم املواد البرتولية
61.7 مليار جنيه دعم مواد برتولية مقابل 100.3 مليار 
جنيه فى موازنة العام املاىل ال�صابق ب�صبب  االإنخفا�س 
واإجراءات  العاملية  البرتول  خام  اأ�صعار  فى  الكبري 

االإ�صالح.
- ميثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع املواد البرتولية 
للمواطنني باأ�صعار تقل عن تكلفة توافرها لل�صوق املحلي 
من  بع�صها  ا�صترياد  اأو  املحلي  االإنتاج  طريق  عن  �صواء 

اخلارج.
البرتولية  املواد  دعم  تر�صيد  على  احلكومة  تعمل   -
منظومة  تطبيق  خالل  من  مل�صتحقيه  و�صوله  و�صمان 
الكروت الذكية والتى �صت�صاهم فى الق�صاء على ال�صوق 

ال�صوداء لبيع املنتجات البرتولية والتهريب.
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اأنت ن�صيبك من هذا الدعم ي�صل اإىل 692 جنيه �صنويًا، لكن من ي�صتفيد به هم  - وعلى فكرة 
خالل  من  االإجتماعية  العدالة  حتقيق  اأجل  من  احلكومة  تعمل  لذلك  واالأغنياء  املقتدرة  الطبقة 

تر�صيد الدعم وتوجيهه لتمويل وحت�صني جودة الربامج ذات املردود االإجتماعى.

دعم الكهرباء
العام  مبوازنة  الكهرباء  دعم  جنيه  مليار   31.1  -
اجلارى مقابل 27.2مليار جنيه العام ال�صابق بزيادة 

. %14.1
اإن�صاء �صتة حمطات جديدة لتوليد الكهرباء خالل   -
جيجاوات   3.6 بطاقة   2016/2015 املاىل  العام 
الطاقة  ل�صد فجوة  للكهرباء  االإ�صعافية  �صمن اخلطة 

مقارنة بحجم االإ�صتهالك.
- ميثل الفرق بني �صعر تكلفة الوقود امل�صتخدم لتوليد 
تتحمله  الذى  وال�صعر  البرتول  قطاع  من  الكهرباء 
وزارة الكهرباء وتقوم وزارة املالية بتحمل هذا الفرق. 

- ويرجع اإرتفاع دعم الكهرباء فى موازنة العام املاىل 2016/2015اإىل اجلهود الكبرية التى بذلتها 
ال�صابق 2015/2014  املاىل  العام  امل�صتمر خالل  الكهرباء  اإنقطاع  للق�صاء على م�صكلة  احلكومة 
بزيادة قدرات التوليد الكهربائية من خالل اخلطة االإ�صعافية والتى اأ�صافت نحو 3.6 جيجاوات، 
باالإ�صافة اإىل التعاقد مع عمالق ال�صناعة االأملانية �صيمن�س لبناء ثالث حمطات �صخمة على مدار 
ثالث �صنوات بقدرات فائقة تبلغ نحو 14.4 جيجاوات وهى متثل نحو 50% من اإجماىل القدرات 

احلالية للمحطات. 
- مت اإعفاء ال�صرائح الثالثة االأوىل االأقل اإ�صتهالكًا حتى 200 كيلووات/ �صاعة يف ال�صهر من الزيادات 
االإجتماعية  العدالة  ملبدا  تطبيقًا  العليا  ال�صرائح  باقى  على  العبء  وحتميل  االأ�صعار  يف  املقررة 

وتخفيف االأعباء عن كاهل حمدودى الدخل، وذلك وفقًا لتوجيهات ال�صيد رئي�س اجلمهورية.
- اإ�صترياد الغاز الطبيعى ملواجهة حتديات زيادة كمية الوقود املطلوبة لتوليد الطاقة.

دعم ال�سلع التموينية

- 38 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم اخلبز وال�صلع التموينية مبوازنة 2016/2015 بزيادة %19.6 
عن العام املاىل ال�صابق.

- توقع زيادة عدد امل�صتفيدين من منظومة دعم اخلبز بنحو 3 ماليني مواطن خالل العام احلاىل 
لي�صل اإجماىل عدد امل�صتفيدين من هذه املنظومة اإىل نحو 70 مليون مواطن.

- كما مت تخ�صي�س نحو 3.7 مليار جنيه لدعم املزارعني لت�صجيع االإنتاج الزراعى يف دعم �صراء 
القمح املحلى بزيادة 11.1% عن العام املاىل ال�صابق. 



24�صفحة

الدعم والمنح المزايا اإلجتماعية

(بالمليون جنيه إال إذا ذكر خالف ذلك)
2015/20142014/20132013/20122012/2011

الوزن مشروع موازنة
الوزن الموازنة النسبى

متوقعنسبةقيمةالنسبى

%%%
:الدعــــم السلعى * 
40،72835،49332،55130،282%6،19419.6%31،55713.5%37،75116.3دعم السلع التموينية- 
632626869378%37311.1%3،3531.4%3،7261.6دعم المزارعين- 
70،217126،180120،00095،535%38.5-38،548-%100،25142.9%61،70326.7دعم المواد البترولية- 
28،74913،2808،5500%3،83114.1%27،24211.6%31،07313.4دعم الكهرباء- 
2502579393%300100.0%3000.1%6000.3دعم االدوية والبان األطفال- 
810750750750%1،000133.3%7500.3%1،7500.8دعم شركات المياه- 

141،386176،586162،813127،038%16.4-26،850-%163،45369.9%136،60359.1إجمالى الدعم السلعى
:الدعــــم والمنح للخدمات اإلجتماعية * 
1،5481،4341،2371،090%1026.9%1،4880.6%1،5900.7دعم نقل الركاب- 
20093182190%7537.5%2000.1%2750.1دعم أشتراكات الطلبة- 
800887635411%20025.0%8000.3%1،0000.4دعم الخطوط غير االقتصادية- 
124000%2120.2%1040.0%1250.1دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة- 
1740250%84.5%1670.1%1750.1دعم التأمين الصحى على األطفال دون السن المدرسي- 

248539106248%104.2%2400.1%2500.1دعم التأمين الصحى على الطالب- 
002340%3،0690.0%00.0%3،0691.3دعم التأمين الصحى الشامل- 
6،6004،9723،6302،463%5004.7%10،7004.6%11،2004.8معاش الضمان االجتماعى- 
53544848%1732.1%530.0%700.0معاش الطفل- 
33،21329،20016،3516،200%19،27258.0%33،21314.2%52،48522.7مساهمات فى صناديق المعاشات- 
1،028974748657%10810.5%1،0290.4%1،1370.5مزايا إجتماعية أخرى- 
6،6055،1905،0145،304%76112.8%5،9402.5%6،7012.9المنــــح - 

50،59443،34328،21116،611%24،14344.8%53،93523.1%78،07833.8إجمالى الدعم والمنح للخدمات االجتماعية
:الدعــــم والمنح لمجاالت التنمية * 
0000%00.0%2000.1%2000.1دعم تنمية الصعيد- 
475695722828%33.3-250-%7500.3%5000.2دعم فائدة القروض الميسرة- 
0823501،500%1،8501233.3%1500.1%2،0000.9دعم برنامج االسكان االجتماعى- 
0000%64.5-1،130-%1،7500.7%6210.3األثر المترتب على تطبيق الضريبة العقارية- 
347208201409%24.1-84-%3470.1%2630.1صندوق مركبات النقل السريع- 
61365170%728118.8%6130.3%1،3400.6صندوق دعم نشاط التمويل العقارى- 

0402050%00.0%1250.1%1250.1التدريب -  
1،4341،0891،3102،787%1،11528.3%3،9341.7%5،0492.2إجمالى الدعم والمنح لمجاالت التنمية

:الدعــــم والمنح لألنشطة اإلقتصادية * 
2001،56724175%00.0%4000.2%4000.2دعم المناطق الصناعية- 
2،5003،0723،0672،595%00.0%2،6001.1%2،6001.1دعم تنشيط الصادرات- 
2،3511،240938460%61.3-1،298-%2،1180.9%8200.4دعم االنتاج الحربى- 
0000%100.0-1،000-%1،0000.4%00.0دعم التحول للطاقة النظيفة- 
1،2001،01400%20.0-300-%1،5000.6%1،2000.5برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل- 
1821391270%13220.3%6500.3%7820.3بنود أخرى - 

6،4327،0324،2583،200%29.8-2،466-%8،2683.5%5،8022.5إجمالى الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية
199،846228،049196،592149،636%1.8-4،058-%229،58998.2%225،53197.5جملة الدعم

517530501558%4611.2%4150.2%4620.2اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات* 
0000%1،37935.8%3،8481.6%5،2282.3متطلبات إضافية وإحتياطيات* 

200،363228،579197،093150،194%1.1-2،632-%233،853100.0%231،221100.0اإلجمالى

%9.5%11.2%11.4%8.2%9.6%8.2نسبة إلى الناتج المحلى

فعلى
البيان

التغير2016/20152015/2014



25�صفحة

7-د- أهم المشروعات القومية الكبرى بموازنة 2016/2015
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8. االيرادات العامة بموازنة 2016/2015

إعرف موارد بلدك....
االإيرادات العامة هى جمموع االأموال التي حت�صل عليها الدولة خالل العام من م�صادرها املختلفة 
اأو ت�صاهم يف  اأرباح ال�صركات والهيئات التي متتلكها  اأو  اأو منح  اأو ر�صوم   �صواء يف �صكل �صرائب 

ملكيتها الدولة. 
وجمارك،  ومبيعات،  )دخل،  االإيراداية  امل�صالح  من  االإيرادات  فى  ال�صريبية  االإيرادات  تتمثل 

وعقارية(. 
بالعام  املاىل 2016/2015 منوًا بنحو 13.4% مقارنة  العام  العامة فى موازنة  االإيرادات  وت�صهد 

 622،2 لتحقق  املا�صى 
مليون جنيه، وذلك فى �صوء 
االإ�صالح  خطة  اإ�صتكمال 
املاىل واالقت�صادى التى يتم 
مطلع  بداية  منذ  تنفيذها 
ي�صهد  حيث  اجلارى؛  العام 
عدد   2016/2015 عام 
الهيكلية  االإ�صالحات  من 
االإيرادات  التاأثري على  ذات 

ال�صريبية كالتاىل :
قانون  تعديالت  ا�صتكمال 
اإعداد  املبيعات-  �صريبة 
جديد  قانون  م�صروع 
تي�صري  على  يقوم  للجمارك 
وتغليظ عقوبات  االإجراءات 
اجلمركى-  التهرب 
املنظومة  تطوير  ا�صتكمال 
ت�صمل  والتى  اجلمركية 

تنفيذ املرحلة الرابعة من م�صروع الك�صف باالأ�صعة عما بداخل احلاويات وال�صاحنات- تطوير االأداء 
تدريب  برامج  بامل�صالح،  االإلكرتونى  الدفع  اآليات  تعميم  خالل  من  ال�صريبية  للم�صالح  االإدارى 

للعاملني على اأحدث االأ�صاليب املرتبطة بعملهم.

جنیھ) (بالملیون
البیان

اإلیرادات إجمالى
إجمالى إلى نسبة
الضریبیة اإلیرادت القیمة ومنھا الضریبیة اإلیرادت

٤٢٢،٤٢٧

٪٥١ ٢١٣،٥١٣ الدخل على الضرائب
٪٦ ٢٧،٤٠١ الجمركیة الضرائب
٪١ ٣،٥٧١ العقاریة الضرائب
٪٣٨ ١٥٩،٨٤٥ المبیعات على الضرائب

إجمالى إلى نسبة
غیر اإلیرادات
الضریبیة

القیمة ومنھا الضریبیة غیر اإلیرادت

١٩٩،٨٥٠
٪١٥ ٢٩،٠٢٠ البترول ھیئة من
٪١٠ ١٩،٦٩٢ السویس قناة من
٪١٧ ٣٤،٣٥٧ المركزي البنك من
٪٥ ١٠،٥٨٢ اإلقتصادیة الھیئات

المالیة. المصدر: وزارة

٢٠١٦/٢٠١٥ موازنة فى للدولة العامة اإلیرادات إجمالى

٦٢٢،٢٧٧
القیمة
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 أهم مالمح تعديالت قانون الضريبة على المبيعات للوصول إلى ضريبة 
القيمة المضافة.
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9. التوقعات المستقبلية للمسار األساسى واإلصالحى
 خالل الخمس سنوات المقبلة

- موازنة هذا العام هى جزء من ا�صرتاتيجية مدتها خم�س �صنني، بداأت وزارة املالية بتنفيذها العام 
املا�صى خلف�س عجز املوازنة لـ 8-8.5% من الناجت املحلى وخف�س الدين العام لـ 80-85% من الناجت 

بحلول عام 2018/2017. 
- وتقوم اال�صرتاتيجية على زيادة موارد الدولة من خالل تو�صيع القاعدة ال�صريبية وترتيب اأولويات 
نقدى  بدعم  وا�صتبداله  مل�صتحقيه،  ي�صل  الذى ال  الطاقه،  تر�صيد دعم  االإنفاق احلكومى من خالل 
العلمى. ومن  والبحث  والتعليم  للمجتمع كال�صحه  فائدة  االأكرث  للمجاالت  االإنفاق  توجيه  مبا�صر مع 
املتوقع اأن توا�صل معدالت النمو االقت�صادى االرتفاع الأكرث من 6% فى عام 2018/2017  )مقارنة بـ 
4.7% خالل الفرتة يوليو  ــ  مار�س 2015/2014( مع اال�صتمرار فى خلق فر�س عمل لينخف�س معدل 

البطالة الأقل من 10% فى نف�س الفرتة )مقارنة بـ 12.7% فى يونيو 2015(.

 

10. الدور الرقابى للمواطن فى ترشيد االنفاق العام

- املوازنة العامة للدولة هي املراآة التي تعك�س اإهتمامات الدولة جتاه املواطن اقت�صاديًّا واجتماعيًّا، 
وهى االأداة االأكرث تاأثرًيا يف حياة املواطنني اليومية ومعي�صتهم يف �صكل ال�صلع واخلدمات العامة التي 

تقدمها لهم وم�صادر متويل  هذه اخلدمات.
اأن دور املواطنني ال يقت�صر فقط على الرقابة وامل�صاءلة بل يتعدى ذلك اإىل امل�صاركة الفاعلة  اإال   -
كعامل رئي�صى فى تر�صيد اإ�صتخدام ال�صلع واخلدمات العامة )من مياه وكهرباء وتعليم و�صحة...اإلخ(.
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إصالحات بدون اإلصالحى المسار

المحلىالعجز الناتج من كنسبة الكلى
(%)اإلجمالى

من كنسبة العامة الموازنة أجھزة دین
اإلجمالىالناتج (%)المحلى
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اإعداد  مراحل  عن  للمواطنني  ومب�صطة  مف�صلة  معلومات  واإتاحة  توفري  على  احلكومة  وتعمل   -
املوازنة العامة املختلفة والرقابة على االإنفاق العام لتحقيق مراقبة اأكرث فاعلية والعمل على تطوير 

اأدوات مكافحة اإهدار املوارد ومكافحة الف�صاد. 
- ويقع على عاتق املواطن العادى دورًا كبريًا فى م�صاعدة احلكومة على تطوير خدماتها وحت�صينها 
وتقدميها ب�صورة جيدة للمواطنني، لذلك فقد اأتاحت احلكومة العديد من ال�صبل لتي�صري مراقبة 

املواطنني على كيفية تقدمي اخلدمات وجودتها من خالل تقدمي ال�صكاوى على النحو التاىل:

  http://goo.gl/Y0942R
بريد رئا�صة اجلمهورية االإليكرتونى ال�صتقبال �صكاوى واأ�صئلة وا�صتف�صارات كافة املواطنني.

 16528 رقم اخلط ال�صاخن ل�صكاوى جمل�س الوزراء.

 www.shakwa.eg 
املوقع االإلكرتونى ل�صكاوى املواطنني من اخلدمات العامة مبجل�س الوزراء.

http://goo.gl/OnPYxf
املوقع االإلكرتونى ل�صكاوى املواطنني من الكهرباء.

 تليفون : 19096 - 0183222964 - 0183222941  �صكاوى ا�صطوانات البوتاجاز.

http://goo.gl/NBimMG
البوابة االلكرتونية خلدمات وزارة التموين وتلقي �صكاوى واإقرتاحات املواطنني.

 http://19126.moe.gov.eg 
�صكاوى وزارة الرتبية والتعليم.

معلومات تهمك ..
أهداف وإختصاصات وزارة المالية

باإعادة تنظيم وزارة  ال�صيد رئي�س اجلمهورية رقم 557 ل�صنة 1977  الوزارة: �صدر قرار  اأهداف 
املالية حمددا فى مادته االأوىل هدف وزارة املالية باأنه "ر�صم وتطوير ال�صيا�صات واخلطط املالية 
للدولة وتن�صيق املوازنات وتر�صيد و�صبط االإنفاق احلكومى وتنمية ح�صيلة ال�صرائب وتطوير نظمها 

مبا يحقق االأهداف االإقت�صادية واالإجتماعية".
اإخت�صا�صات الوزارة: ترتكز االخت�صا�صات التي متار�صها وزارة املالية على حماور اأ�صا�صية هي:
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- الدور ال�سيا�سي:
االقت�صادية  التنمية  خطة  اأهداف  حتقيق  يكفل  مبا  العامة  املالية  ال�صيا�صة  ور�صم  اقرتاح   •
لتحقيق  املعنية  باال�صرتاك مع اجلهات  العامة  النقدية  ال�صيا�صة  وامل�صاركة يف و�صع  واالجتماعية 

التنا�صق بينها وبني ال�صيا�صة املالية.
القومية. االأهداف  حتقيق  تكفل  التي  املالية  بالنواحي  املتعلقة  والربامج  اخلطط  • و�صع 

اإىل  بها  والتقدم  للدولة  العامة  اخلطة  اإطار  �صمن  للدولة  العامة  املوازنة  م�صروعات  • اإعداد 
اجلهات املعنية.

- الدور الرقابي:
• االإ�صراف على تنفيذ املوازنة العامة للدولة بعد الت�صديق عليها ومتابعتها و تقومي النتائج مبا 

يكفل حتقيق اخلطة العامة للدولة .
حدود  يف  واحل�صابية  املالية  االأجهزة  على  الفني  واالإ�صراف  واملتابعة  الرقابة  اأعمال  • ممار�صة 

القوانني واللوائح املتعلقة بهذا ال�صاأن .
العامة. والهيئات  للدولة  االإداري  للجهاز  والبيع  ال�صراء  عمليات  ومتابعة  • تخطيط 

- الدور الت�سريعي:
االأخرى  الوزارات  تعدها  التي  الت�صريعات  يف  الراأي  واإبداء  املالية  الت�صريعات  واإعداد  • درا�صة 

التي يرتتب عليها حتميل اخلزانة باأعباء مالية جديدة.
• اإجراء الدرا�صات والبحوث اخلا�صة بال�صيا�صات املالية يف �صوء التطورات املالية واالقت�صادية 

الداخلية واخلارجية و درا�صة خطط االإ�صالح الت�صريعي الالزم يف هذا ال�صاأن.
• امل�صاركة يف مراجعة كافة االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملنح والقرو�س باال�صرتاك مع اجلهات 

املعنية.
العامة  للربط بني اخلطة  املعنية  باال�صرتاك مع اجلهات  الت�صريعية الالزمة  الدرا�صات  • اإجراء 

للدولة واخلطط التمويلية للعمالت املحلية واالأجنبية.
- الدور التنفيذي:

واأموال  التمويل  ل�صناديق  العامة  واالحتياطيات  االإيرادات  فائ�س  املالية وجتميع  املوارد  • تدبري 
وامل�صاركة  املتاحة  االأموال  من  وغريها  واالأجنبية  املحلية  والقرو�س  واال�صتثمار  التاأمني  هيئات 
فى تنظيم ا�صتخدام املوارد العامة مع وزارة التخطيط لتمويل خطط وبرامج التنمية االقت�صادية 

واالجتماعية واملوارد العامة للدولة.
حت�صيله. الوزارة  باأجهزة  يناط  ما  وكل  العامة  املوارد  وحت�صيل  ومتابعة  وحتديد  • تقدير 

العامة. اخلزانة  اأعمال  • ممار�صة 
مبقت�صى  اأو  واحلرا�صة  التاأميم  قوانني  مبوجب  الدولة  اإىل  اآلت  التي  االأموال  وت�صفية  • اإدارة 

اأحكام حمكمة القيم.


