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الجزء األول من هذا الكتيب في يب موازنة المواطن لنا باستخدام أجزاء من كت

 حيث كال الكتيبين متاحان بالمجان خدمة ألبناء مصر.
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 مقدمة

ال تختلف الموازنة العامة للدولة في جوهرها عن موازنة أية أسرة مصرية عادية، فكما تحاول كل أسرة أن 
الحكومة هي  أو تستدين من اآلخرين، فإن تقترضتوازن بين دخلها الشهري ومصاريفها الشهرية دون أن 

، سواء من مقرضين داخليين )من دون أن تطلب قروضا  ومصروفاتها األخرى تحاول أن توازن بين دخلها 
داخل مصر( والتي تسمى قروض أو ديون داخلية، أو من مقرضين من خارج مصر )أجانب( والتي تسمى 

على  ما تتكون، دعنا نلقي نظرة أوال  وقبل أن نتعرف على المقصود بموازنة الدولة وم أجنبية. ا  أو قروض ا  ديون
 موازنة أية أسرة ومما تتكون هذه الموازنة. 

من دخلها الشهري. هذا الدخل قد يأتي من مصادر مختلفة، فمثال قد يأتي جزء  موازنة أية أسرة أوال  تتكون 
كن إذا كان من هذا الدخل من المرتب الشهري إذا كان رب األسرة موظفا، وجزء آخر من حصيلة إيجار مس

ألراضي  لعقار أو شقة أو سوبر ماركت مثال، وجزء آخر من إيجار أراضي زراعية إذا كان مالكا   مالكا  
موال يرسلها أحد أبناء األسرة العاملين بدولة عربية أو أوروبية والتي يرسلها أزراعية، وجزء آخر قد يأتي من 

زء آخر قد يأتي من فوائد ألموال موجودة في البنك. ، وجعلى سبيل المثالفي شكل حواالت بريدية أو بنكية 
 "إيرادات".  ، أو ما يسمى بالـكل هذه مصادر مختلفة للدخل الشهري لألسرةف

ولكن رب األسرة ال يجمع هذه األموال أو اإليرادات لكي يدخرها أو يكتنزها كلها، فهو مسئول عن أسرة 
رة جدا ومتنوعة، ولذلك يجتهد كل شهر لتوزيع هذه اإليرادات ومطلوب منه توفير احتياجاتها المختلفة وهي كثي

على احتياجات أسرته بحيث تكفي وال يحتاج لالستدانة من اآلخرين. جزء من هذه اإليرادات يذهب إلى )أو 
يتم تخصيصه( لإلنفاق على المأكل والملبس، وجزء آخر يتم تخصيصه لإلنفاق على األمور الخاصة بصحة 

، وجزء الث يتم تخصيصه للتعليم والمدارس، وجزء آخر يتم تخصيصه لحارس المنزل مثال  األسرة، وجزء ث
آخر يتم تخصيصه للمواصالت، وجزء آخر يتم تخصيصه للتصدق على الفقراء والمساكين. وربما يكون رب 

جزء من األسرة قد استدان مبلغا  من المال منذ فترة من أحد األشخاص أو البنوك، وهو ما يعني تخصيصه ل
.. وهكذا. هذه العمليات أو البنود نسميها يه هذه اإليرادات لسداد أصل هذا الدين أو لسداد الفوائد المستحقة عل

متجددة كل شهر أو كما يسميها االقتصاديون "نفقات جارية"، وأنها  الحظ على هذه البنود أنها أوال  ي. و إنفاقا  
أو كما تسمع في العمل "بنود مستهلكة"، أي أن النقود التي ننفقها في حياتنا العامة  كما نقول أحيانا   ثانيا  

ذا كان دخل األسرة ويكفي للبنود السابقة وفيرا   -أو إيراداتها -عليها ال تعود إلينا مرة أخرى في شكل آخر. وا 
من هذه  "، بمعنى أنها تقوم بتخصيص جزءا  وفاض منها جزء، فإن األسرة غالبا ما تفكر فيما نسميه "استثمار 

اإليرادات لشراء شقة بالتقسيط مثال، أو قطعة أرض، أو تجديد بعض األدوات الطبية المستخدمة في العيادة 
الخاصة أو شراء أدوات حديثة إذا كان رب األسرة طبيب أسنان مثال، أو أن تقوم بادخار جزء من هذه 

ك. هذه البنود هي بنود إنفاق أيضا ولكن اإليرادات في البنك، أو تشتري بها شهادات استثمار من أحد البنو 
لها طبيعة مختلفة عن مجموعة البنود األولى، فهذه البنود أموالها تعود إلينا مرة أخرى ولكن بعد وقت، فالنقود 
التي تم دفعها كأقساط لشقة أو قطعة أرض أو ثمن ألدوات طبية للعيادة تعود إلينا مرة أخرى في شكل نقود 
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".  نفس األمر بالنسبة للموازنة العاملة للدولة، فأية موازنة ا  استثماري ا  ولذلك نسميها "إنفاق ولكن في المستقبل،
تتكون من إيرادات ونفقات، واإليرادات تتكون هي األخرى من مصادر وبنود فرعية، والنفقات أيضا تنقسم إلى 

  بنود فرعية.
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 الجزء األول
 دادهامالمح الموازنة العامة المصرية ومراحل إع

 

 العجز: لعامة للدولة ومفهوماألبواب الرئيسة في الموازنة ا .1.1

مثل أي موازنة تتكون من جانبي "المصروفات" و"اإليرادات"، تنقسم الموازنة العامة للدولة إلى جانبين. يطلق 
لمالي، "، والذي يشمل كافة أوجه الصرف التي تقوم بها الدولة خالل العام ااالستخداماتعلى الجانب األول "

سواء  كانت مصروفات جارية )أي استهالكية( أو مصروفات رأسمالية )أي استثمارية(، باإلضافة إلى ما 
تصرفه الدولة على حيازة األصول المالية وما تسدده من أقساط القروض التي سبق وحصلت عليها. أما 

يشتمل على كافة المصادر التي تحصل "، والذي المواردالجانب الثاني للموازنة العامة للدولة، فيسمى بجانب "
من خاللها الدولة على األموال الالزمة لتمويل أوجه نشاطها ومصروفاتها المختلفة. ويشتمل هذا الجانب على 
كافة الضرائب والرسوم والمنح من الجهات المختلفة واإليرادات األخرى التي تحققها الدولة نتيجة للنشاط الذي 

 المبالغ التي تحصلها من مبيعات األصول التي تملكها واالقتراض. تقوم به، باإلضافة إلى 

يشتمل على ثمانية أبواب،  االستخداماتوكل جانب من هذين الجانبين يتكون من عدة أبواب. فنجد أن جانب 
خمسة أبواب رئيسية كما  المواردوالتي تمثل بدروها مجاالت اإلنفاق المختلفة، في حين يتضمن جانب 

 جدول التالي:يوضحها ال

 (: األبواب الرئيسية في جانبي االستخدامات والموارد للموازنة العامة المصرية1جدول )

 جانب الموارد جانب االستخدامات

 ( الضرائب1) ( األجور وتعويضات العاملين1)
 ( المنح2) ( شراء السلع والخدمات2)
 ( اإليرادات األخرى3) ( الفوائد3)
 مزايا االجتماعية( الدعم والمنح وال4)

 
 ( المصروفات األخرى5)
 (3(+)2(+)1اإليرادات = ) (6(+)5(+)4(+)3(+)2(+)1المصروفات = )     

 ( حيازة األصول المالية المحلية والخارجية7)
( المتحصالت من اإلقراض ومبيعات 4)

 األصول المالية

 ( سداد القروض المحلية والخارجية8)
صدار األ5) وراق المالية ( االقتراض وا 

 بخالف األسهم
 (5( + )4الموارد = اإليرادات + ) (8(+)7االستخدامات = المصروفات + )
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"، وذلك نظرا  ألن المصروفات العامةعلى مجموع األبواب الستة في جانب االستخدامات مصطلح " ويطلق
ذا ما أضفنا البابين السابع  اإلنفاق على هذه األبواب يرتبط بشكل أساسي بالنشاط الذي تقوم به الدولة. وا 

والثامن إلى األبواب الستة األولى أصبح لدينا جانب "االستخدامات" مكتمال . كما يطلق على األبواب الثالثة 
وذلك لإلشارة إلى مصادر األموال التي تحصل عليها  اإليرادات العامة"،األولى في جانب الموارد مصطلح "

ذا ما أضيف البابان الرابع والخامس إلى األبواب الثالثة األولى، الدولة، والتي ترتبط بالنشاط ا لحكومي، وا 
 أصبح لدينا جانب الموارد العامة للدولة مكتمال .

ونود هنا أن نشير إلى مفهومين شديدي األهمية للعجز كما يظهر في الموازنة العامة للدولة، وهما: العجز 
 النقدي والعجز الكلي.

  :لفرق بين المصروفات )األبواب الستة األولى في جانب االستخدامات( واإليرادات وهو االعجز النقدي
)األبواب الثالثة األولى في جانب الموارد(، وهذا المؤشر يعكس مدى قدرة اإليرادات المتاحة للدولة من 

يرادات أخرى على تغطية أنشطتها المختلفة ومن بينها اإلنفاق االستثماري.  ضرائب ومنح وا 
 وهو عبارة عن العجز النقدي مضافا  إليه صافي الحيازة من األصول المالية. ويحسب الكلي:  العجز

 صافي الحيازة من األصول المالية كالتالي:
 البــاب الســابع فــي االســتخدامات "حيــازة األصــول الماليــة المحليــة  صااافي الحياااز  ماال األصااول الماليااة( =

)البـاب الرابــع فـي المــوارد  –لعامـة فــي صـندوق إعـادة الهيكلــة( واألجنبيـة " مطروحـا  منــه مسـاهمة الخزانــة ا
 "متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية" مطروحا  منه حصيلة الخصخصة(

 :ويتم تمويل العجز الكلي في الموازنة العامة من خالل مصدرين وهما 
  صــدار األوراق الماليــة : وهــو الفــرق بــين البــاب الخــامس فــي جانــب المــوارد )االقتــراض صااافي االقتاارا وا 

 بخالف األسهم( والباب الثامن في جانب االستخدامات )سداد القروض المحلية واألجنبية(
 :وهــو الفــرق بــين حصــيلة الخصخصــة ومســاهمة الخزانــة فــي تمويــل صــندوق  صااافي حصاايلة الخصخصااة

 إعادة الهيكلة.
 

 التصنيف االقتصادي ألبواب الموازنة العامة .1.1

قتصــادي للموازنـــة العامــة للدولـــة تقســيم مصـــروفات الحكومــة ومواردهـــا وفقــا  لنـــوع اإلنفـــاق أو يقصــد بالتقســـيم اال
اإليراد والهدف منه، أي تقسيم اإلنفاق العام وفقا  للهدف من ذلك اإلنفاق )دفع أجور، شراء سـلع، سـداد قـروض، 

رى، ....، إلــ،(. ووفقــا  للتصــنيف ...، إلــ،(، وتقســيم المــوارد العامــة وفقــا  لمصــادرها )ضــرائب، مــنح، إيــرادات أخــ
االقتصـادي، يتكــون كـل بــاب مـن األبــواب الرئيسـية )فــي جـانبي االســتخدامات والمـوارد( مــن مجموعـات مختلفــة، 
وكل مجموعة تشتمل بدورها على عدد من البنود، والتي يندرج تحت كل منها عدة أنواع، وفروع تحت كـل نـوع. 
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الحكـومي إلـى أدنـى المسـتويات الممكنـة بغيـة تفعيـل الـدور الرقـابي علـى  والهدف مـن هـذا التفصـيل تتبـع اإلنفـاق
 اإلنفاق الحكومي. ويوضح الشكل التوضيحي التالي كيفية تقسيم أبواب الموازنة إلى مجموعات فرعية.

 

(: شكل توضيحي لهيكل التقسيم االقتصادي ألبواب الموازنة1شكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لتصنيف االقتصادي، وميكنة عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، فقد سهولة التعامل مع ا أجلومن 

تم تكويد كل من االستخدامات العامة والموارد العامة وفقا  للتصنيف االقتصادي، حيث يعطى لكل باب وما 
الموارد  تحته من مجموعات فرعية وبنود وأنواع وفروع كود محدد. ويتم تكويد األبواب الرئيسية في جانبي

 واالستخدامات كما يوضح الجدول التالي:
  

 (1الفرع )

 (2الفرع )

 (3)الفرع 

 (1البند ) (2البند ) (3بند )ال

 الباب

 (2المجموعة ) (1المجموعة )

 (2البند ) (1البند )

 (1) النوع (2النوع ) (3) النوع

 (2ع )النو  (1النوع ) (2النوع ) (1النوع )

 (1الفرع )

 (2الفرع )

 (3)الفرع 

 (1الفرع )

 (2الفرع )

 (3)الفرع 
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 (: أكواد أبواب الموارد واالستخدامات وفقًا للتصنيف االقتصادي للموازنة العامة1جدول )

 جانب االستخدامات جانب الموارد

 التوصيف الكود التوصيف الكود

 االستخدامات 1 الموارد 1

 المصروفات 11 اإليرادات 11

111 
111 
111 
 

 الباب األول "الضرائب"
 الباب الثاني "المنح"

 الباب الثالث "اإليرادات األخرى"

111 
111 
111 
112 
112 
112 

 الباب األول "األجور وتعويضات العاملين"
 الباب الثاني "شراء السلع والخدمات"

 الباب الثالث "الفوائد"
 الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا االجتماعية"

 س "المصروفات األخرى"الباب الخام
شــــراء األصـــــول غيــــر الماليـــــة البــــاب الســـــادس "
 )االستثمارات("

ــــراض ومبيعــــات  112 ــــع "متحصــــالت اإلق البــــاب الراب
 األصول المالية"

البـــاب الســـابع "حيـــازة األصـــول الماليـــة المحليـــة  112
 واألجنبية"

صــــــدار األوراق  112 ــــــراض وا  ــــــاب الخــــــامس "االقت الب
 المالية بخالف األسهم"

 الباب الثامن "سداد القروض المحلية واألجنبية" 112

من نظام التكويد السابق أن كل باب من أبواب الموازنة يأخذ ثالثة أرقـام رئيسـية، تبـدأ مـن اليسـار إلـى  ويالحظ
( أم فـــي جانـــب 1اليمـــين، يشـــير الـــرقم األول إلـــى مـــا إذا كـــان البـــاب يقـــع فـــي جهـــة المـــوارد )حيـــث يأخـــذ رقـــم 

(. أما الرقم الثاني في الكود الخاص بالباب فيشير إلى ما إذا كان البـاب محـل 2)حيث يأخذ رقم  االستخدامات
( أم يتعلــق بجانــب حيــازة أو بيــع األصــول 1البحــث يتعلــق بجانــب اإليــرادات أوالمصــروفات )حيــث يأخــذ الــرقم 

(. أخيــرا ، فــإن 3خــذ الــرقم ( أم يتعلــق بجانــب االقتــراض أو ســداد القــروض )حيــث يأ2الماليــة )حيــث يأخــذ الــرقم 
إذا كــان البــاب المعنــي هــو البــاب  1الــرقم الثالــث فــي كــود البــاب يعكــس ترتيــب البــاب نفســه، حيــث يأخــذ رقــم 

فــي حالــة البــاب الثالــث، وهكــذا. أمــا األرقــام التــي تلــي األرقــام  3إذا كــان البــاب الثــاني، ورقــم  2األول، ورقــم 
تيــب المجموعــات داخــل البــاب، ثــم ترتيــب البنــود داخــل المجموعــة، ثــم الثالثــة األولــى فــي الكــود فتشــير إلــى تر 

ويوضـــح الجـــدول التـــالي كيفيـــة قـــراءة الكـــود المـــرتبط  ترتيــب األنـــواع المكونـــة للبنـــد، ثـــم الفـــروع داخـــل كـــل نــوع.
 بالتصنيف االقتصادي ألبواب الموازنة العامة والمجموعات الفرعية المتضمنة فيها.
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 ء  أكواد التصنيف االقتصادي للموازنة العامة )مل اليسار إلى اليميل((: دليل قرا1جدول )
XX XX X X X X 

يشير هذان 
الرقمان إلى ترتيب 
النوع في إطار كل 

 بند، حيث:
 = النوع األول11
 =النوع الثاني12
 = النوع الثالث13

....... 
 وهكذا

يشير هذان 
الرقمان إلى 

ترتيب البند في 
إطار 

المجموعة، 
 حيث:

 = البند األول11
 =البند الثاني12
= البند 13

 الثالث
....... 
 وهكذا

يشير هذا الرقم 
إلى رقم 

المجموعة التي 
تقع تحت الباب، 

 حيث:
= المجموعة 1

 األولى
= المجموعة 2

 الثانية
........ 

 إل،

يشير هذا الرقم 
إلى ترتيب الباب 

في الموازنة 
 العامة، حيث:

 = الباب األول1
 ني= الباب الثا2
= الباب 3

 الثالث
 إل،
 

يشير هذا الرقم 
إلى ما إذا كان 
الباب مرتبطا  
بالمصروفات 
واإليرادات، أم 
بحيازة ومبيعات 

األصول المالية،  
أم أنه يتعلق 

باإلقتراض وسداد 
 القروض، حيث:

= مصروفات 1
 أو إيرادات

= حيازة 2
األصول أو 
متحصالت 
اإلقراض 

 ومبيعات األصول
=االقتراض أو 3
 اد القروضسد

يشير هذا الرقم 
إلى الجانب 
في الموازنة، 
هل هو موارد 

أم 
ستخدامات، ا

 حيث:
 = الموارد1
2= 

 االستخدامات

 على سبيل المثال:
 االستخدمات  -(: يشير إلى المجموعة األولى في الباب األول في جانب المصروفات2111الكود )
-ة األولــى فــي البــاب األول فــي جانــب المصــروفات (: يشــير إلــى البنــد األول فــي المجموعــ211111الكــود )

 االستخدامات 
(: يشير إلى النوع الثالث في البند األول في المجموعة األولى في الباب األول الذي يقع 11111113الكود )

 .الموارد -في جانب اإليرادات
 

 نبذ  عل التصنيف الوظيفي للموازنة العامة .1.1

ـــا   تصـــنيفا  وظيفيـــا   نفقـــات العامـــةا ســـبق، يـــتم تصـــنيف الباإلضـــافة إلـــى مـــ ، أي توزيـــع النفقـــات علـــى أو قطاعي
اجتماعيــة أو اقتصــادية.  ا  أهــداف كانــتواألهــداف التــي تســتهدف الحكومــة تحقيقهــا ســواء أو القطاعــات الوظــائف 
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لـة ومن الجدير بالذكر أن الباحث أو المحلل يستطيع من خالل التصنيف الوظيفي لبيانـات الموازنـة العامـة للدو 
إجراء التحليالت المالية الالزمة للتعرف علـى مـدى عدالـة توزيـع النفقـات علـى الوظـائف أو األهـداف الحكوميـة 

وهــذا التبويــب يســاعد المحللــين أو القــائمين علــى تقيــيم أداء الماليــة العامــة بصــفة عامــة ومــن خــالل  المختلفــة.
يـــة اإلنفـــاق الحكـــومي. وبالتـــالي يســـمح التصـــنيف وجـــود المؤشـــرات والمعـــايير المالئمـــة القيـــام بدراســـة مـــدى فعال

الــوظيفي بدراســة االتجاهــات العامــة فــي نفقــات الحكومــة علــى وظــائف أو أغــراض معينــة بمــرور الوقــت. وأحــد 
للتصــنيف الــوظيفي يشــتمل  األمثلـة علــى ذلــك عنــدما نتحـدث عــن قطــاع التعلــيم، فإننـا نجــد أن هــذا القطــاع وفقـا  

علــى العمليــة التعليميــة ســواء كانــت ضــمن الحكومــة المركزيــة والمقصــود هنــا وزارة علــى كافــة األجهــزة القائمــة 
يشــتمل علــى مــديريات التعلــيم بالمحافظــات،  الــذيو  وكــذلك البعــد المحلــي التربيــة والتعلــيم ووزارة التعلــيم العــالي،

 على باقي القطاعات. وهذا المفهوم يسري باإلضافة إلى الهيئات الخدمية التابعة لقطاع التعليم، والجامعات، 

كما أنه وفقا لهذا التصنيف يتم تصنيف النفقات على مستوى أبواب اإلنفاق الحكومي، دون التطرق إلى 
التفصيالت األخرى التي تضمنها التصنيف االقتصادي أي دون التطرق الى التفاصيل المتعلقة بالمجموعات 

يف الوظيفي يمكن من إجراء المقارنة بين الدول بعضها وال البنود وال الفروع. وباإلضافة الى ذلك فإن التصن
البعض للوقوف على مدى مساهمة الحكومات في الوظائف االقتصادية واالجتماعية،  وكذا التمييز بين 

على الرغم من ذلك، تنبغي اإلشارة إلى أنه ال توجد  الخدمات الفردية والجماعية التي تقدمها هذه الحكومات.
س محددة يتم اإلستناد إليها عند القيام بتوزيع اإلنفاق العام على القطاعات والوظائف معايير واضحة وأس

 المختلفة، وال عند التوزيع الوظيفي )القطاعي( لإلنفاق العام على المحافظات المصرية المختلفة.

 وفقا  للتصنيف الوظيفي، يتم تقسيم الوظائف الحكومية إلى عشرة قطاعات وهي:
 امةخدمات عمومية ع 
 الدفاع واألمن القومي 
 النظام العام وشئون األمن العام 
 الشئون االقتصادية 
 حماية البيئة 
 اإلسكان والمرافق المجتمعية 
 الصحة 
 الشباب والثقافة والشئون الدينية 
 التعليم 
 الحماية االجتماعية 
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 ليات الحالية إلعداد الموازنة العامةاآل .1.2

 :الموازنة العامة دور  إعداد .1.4.1

 الموازنة إعدادمراحل 

 
 

 :مرحلة اإلعداد
الى فـــي مصـــر لـــيس األمثـــل وبعيـــد عـــن الوضـــع المتيـــع فـــي الـــديمقراطيات المتأصـــلة حيـــث تكـــون الوضـــع الحـــ

 المشاركة من المحليات والمجتمع المدنى أساسية

 قــات قــوم بالتنفيــذ ومــن ثــم فهــي أقــدر علــى تقــدير النفي، إذ أنهــا مــن ىتلعــب الســلطة التنفيذيــة الــدور الرئيســ
 .واإليرادات المستقبلية

  يجــب االلتــزام بهــا عنــد إعــداد موازنــة الجهــة القواعــد واإلجــراءات التــىا  يوضــح ترســل وزارة الماليــة منشــور ،
 وهو ما يعرف بمنشور الموازنة.

  إلى وزارة الماليةتقوم كل جهة بإعداد مشروع موازنتها وتقديمه. 

 فى ضوء الموارد المالية المتاحة يبدأ التفاوض بينها لتحديد اعتمادات كل جهة. 

 تعرض وزارة المالية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء.   

 

 مرحلة اإلعداد

 مرحلة االعتماد

 مرحلة التنفيذ

عداد الحساب الختامي  مرحلة مراجعة نتائج التنفيذ الفعلية وا 
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 مرحلة اعتماد الموازنة:

  علــى  أشــهرتحيــل وزارة الماليــة مشــروع الموازنــة العامــة إلــى مجلــس الشــعب قبــل بــدء الســنة الماليــة بثالثــة
أجـل الحصـول علـى الموافقـة والتصـديق علـى قـانون مـن  (إبريـل مـن األول مـن األقل )أي فـى موعـد غايتـه

 .الموازنة

  مناقشـــة مشـــروع الموازنـــة العامـــة وعقـــد جلســـات  –ممـــثال  فـــى لجنـــة الخطـــة والموازنـــة  –يتـــولى البرلمـــان
عداد تقرير بشأن الموازنـة يعـرض علـى البرلمـان العتمـاد  االستماع واالجتماعات مع الجهات والمسئولين وا 

 .الموازنة الجديدة ديالت علىأو رفض أو إدخال تع

أال ينتج عنها زيادة في العجز ومـن ثـم فـإن التعـديل يجـب  1791ال تعديالت يشترط دستور إدخفي حالة 
 أن يكون:

 بند من بنود االنفاق يجب أن يستتبعها خفض في بند آخربمعنى أن أى اضافة في أما بالمناقلة 
 عها اضافة في االيرادات )بسن ضريبة أو غيره(أو أن االضافة في بند من بنود االنفاق يستتب

 وهـــو ، األصــلى بمجــرد اعتمــاد الموازنـــة مــن مجلـــس الشــعب يصـــدر قــانون بربطهــا ويســـمى بــربط الموازنـــة
 التقديرات األولية لكل بنود وأنواع النفقات واإليرادات العامة.

 وفـي هــذه . اقتضـت الظـروف إذا مـا هنـاك إمكانيـة لزيـادة ربـط بعـض بنــود الموازنـة فـي ظـل ضـوابط معينــة
الحالة يظهر ما يسمى بالربط المعدل للموازنة وهويمثل قيمة التقديرات األولية مضافا  إليها التعـديالت التـى 

مثال: ارتفاع أسعار البترول بشكل لم يكن متوقعا ممـا بسـتلزم  تطرأ عليها بالزيادة او بالنقص خالل السنة.
 تى ال تتجاوز الحكومة االنفاق المخصص له.تعديل بند دعم المواد البترولية ح

 يــتم الصــرف فــى حــدود اعتمــادات  ،إذا لــم يصــدر البرلمــان قــانون الموازنــة العامــة قبــل بــدء الســنة الماليــة
 .موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة

 

 مرحلة التنفيذ:

 فى تنفيذ برامج اإلنفاق  لمالية فى أول يوليه من كل عامتبدأ كل جهة من جهات الموازنة مع بداية السنة ا
 المختلفة فى ضوء االعتمادات المخصصة لها وفقا لقانون الموازنة

  وزارة الماليــة بالمتابعــة القبليــة للصــرف مــن خــالل منــدوب وزارة  تقــوم باإلنفــاق،أثنــاء قيــام الجهــات التنفيذيــة
 البعديـة متابعـةالبوالجهـاز المركـزى للمحاسـبات والبرلمـان بيـة الجهـات الرقا المالية الموجود بكل جهه وتقـوم

   وتقييم نتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة.

 

عداد الحساب الختامي:  مرحلة مراجعة نتائج التنفيذ الفعلية وا 

  ،والتـى قـد الحساب الختامي هو قيمة التنفيذ الفعلى لبنود اإلنفاق واإليرادات العامـة فـى نهايـة السـنة الماليـة
 تختلف عن قيمة الربط األصلى والمعدل.
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  وزارة المالية مشروعات قوانين الحسابات الختامية ونتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلى مجلس تحيل
الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات خالل ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن يعرض الجهاز 

 على البرلمان بعد شهرين من إحالة الحسابات الختامية من وزارة المالية. المركزي للمحاسبات تقريره
 

 )الوضع الحالى( دور الجهات الفاعلة وأهداف كل مرحلة -( 4جدول )

 وزار  المالية: 

 .إعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الشعب 

 .إعداد قوانين ربط الحسابات الختامية 

 .إصدار تقارير ربع سنوية لمتابعة األداء المالي 

  مجلس الشعب:

 جراء التعديالت على اعتمادات بعض الجهات.إقرار مشروع الموازنة ال   عامة، وا 

 .إقرار االعتمادات المالية اإلضافية خالل العام المالي 

 .قرار حساباتها الختامية  متابعة نتائج تنفيذ الموازنة وا 

 

 المرحلة الجهات الفاعلة أهداف المرحلة مد  المرحلة
1/4تنتهي قبل  إعداد مشروع الموازنة  الذي يتضمن  اعتمادات  

لموازنةكل جهة  من  جهات ا  

 وزارة المالية
 الجهات

 مجلس الوزراء

 اإلعداد

03/6 -  1/4من  مناقشة مشروع الموازنة  العتماد أو رفض أو  
 إدخال تعديالت على الموازنة الجديدة

 اإلعتماد مجلس الشعب

تستمر طوال السنة 
 المالية

 جهات الموازنة تنفيذ برامج اإلنفاق المعتمدة في الموازنة
 وزارة المالية

 التنفيذ

تنتهي خالل ستة أشهر 
 من انتهاء السنة المالية

حساب قيمة التنفيذ الفعلى لبنود اإلنفاق 
واإليرادات العامة فى نهاية السنة 

 المالية

مراجعة نتائج التنفيذ  وزارة المالية
عداد  الفعلية وا 

لختامياالحساب   

ات الجهات متابعة وتقييم نتائج تنفيذ موازن تستمر طوال السنة المالية
 المختلفة

 مناقشة الحساب الختامى

الجهاز المركزي 
 للمحاسبات

 مجلس الشعب
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 الجهاز المركزي للمحاسبات:

 .الفحص والتدقيق المالي لنتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة 

  تعرض على مجلس الشعب.لمحاسبية عن نتائج تنفيذ الموازنة والحسابات الختامية إعداد تقارير 

 

 ليات المقترحة إلعداد الموازنة العامة: الموازنة بالمشاركةاآل .1.2

 :فى األعوام السابقة الجيدةمبادرات بعض ال إتخذت
  ة دون زيادة حق تعديل الموازنالسلطة التشريعية التى أعطت  7339التعديالت الدستورية فى عام

 العجز.

 المواطن موازنة نشراستجابة وزارة المالية لتوصية لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية اإلدارية ب ،
تكون أسهل فى التداول وأيضا  تعطى للجمهور فهما  واسعا  فى أولويات  الموازنةمبسطة من نسخة هى و 

وبالتالى يسهل على المواطنين  ى البرامج اإلجتماعية.مستويات اإلنفاق عل توضح اكل قطاع. كما أنه
المشاركة على مختلف مستويات الحكومة وأيضا  يقلل من الشعور بالخوف بشأن ما يعتبر مسألة تقنية 

 على نطاق واسع.

 

 ومنها هناك العديد مل المشاكل في دور  إعداد الموازنة الحاليةإال أنه مازال 
  كما ال يوجد  جلسات إستماع علنيةحيث ال يوجد الموازنة، فى عملية وضع عدم وجود المشاركة الشعبية

 آليات إلدخال أولوياتهم.

 .ال بوجد طريقة واضحة يتم على أساسها تقدير نصيب األنشطة المختلفة أو المحافظات المختلفة 

  المقصود هنا وليس  التنفيذية الموازنةالمعلومات المطلوبة فى ال تشتمل الموازمنة المعلنة على كل
 .الموازنة العسكرية

  نصف المعلومات المطلوبة فى تقارير نهاية العام.تعرض بالكاد 

  ترسل الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب فقط بنص سابات احملالجهاز المركزى لتقارير مراجعة
 القانون!!

 ما يلى نقدم مقترحا إلعداد الموازنة يالمشاركة مع القطاعات المختلفةفي

 

 التشارك فى صنع القرار مرحلة اإلعداد الفعلي للموازنة/

عداد الكوادر وتحديد األدوارالتوعية و مرحلة   ا 

 لة االعتمادمرح

 المتابعةو  مرحلة التنفيذ

عداد الحساب   اميالختمرحلة مراجعة نتائج التنفيذ الفعلية وا 
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عداد الكوادر وتحديد األدوار:التوعية و مرحلة أواًل:   ا 
  للعمـل علـى المشـاركة فـي وضـع إعـداد بيئـة العمـل فـي المحافظـة األولى تمهيدية نوعا ، وهي الخطوة تعتبر

ـــة، مـــن خـــالل  ـــك العمليـــة نشـــر الـــوعى والمعرفـــة بأســـسالموازن والهـــدف منهـــا وذلـــك هـــا المختلفـــة ومراحل تل
رؤسـاء الوحـدات لمحلية من صانعي القرار والفاعلين األساسيين في المجتمع المحلي كبمشاركة المستويات ا

وهــو المتلقــي والمتفاعــل األخيــر واألهــم فــي  المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدنى نــزوال  إلــى مســتوى المــواطن
   عملية صنع الموازنة والتي تنعكس على حياته اليومية.

 حـــول  ("دليـــل الموازنــة للمـــواطن")ونشـــرات مبســطة توزيــع كتيبـــات  قــد يـــتم هــذا التمهيـــد التوعـــوي مــن خـــالل
أو المجتمــع المحلــي بشــكل  األسـس العامــة للموازنــة واألهــداف العامـة مــن الموازنــة بالمشــاركة فـى المحافظــة

ـــد مـــن  عـــام. ـــوفير شـــبككـــذلك الب ـــين الحكومـــة ومؤسســـات المجتمـــع المـــدنى اتوت  ارتبـــاط وحـــوار رســـمية ب
تاحــة المعلومــات وهــو دور الحواألطــراف األخــرى، وي ، كومــةتطلــب ذلــك بــدوره وجــود إطــار مــن الشــفافية وا 

صـميم الموازنـة مـن خـالل بمفهوم تالمواطنين  يتمثل في وعيأحد أسس تطبيق الموازنة بالمشاركة حيث أن 
 الراديــوالصــحافة و إلعــالم المختلفــة )اوكيفيــة صــياغتها، وذلــك مــن خــالل صــانعي القــرار ووســائل  المشــاركة

 ...ال،.    (،يونز والتلف

  بعـــد التمهيـــد والتوعيـــة، يـــأتي وضـــع خريطـــة ألدوار األطــــراف المختلفـــة كخطـــوة ثانيـــة. فالبـــد مـــن تشــــارك
علــى والمجــالس الشــعبية المنتخبــة والمــواطنين كــذلك  -ومؤسســته  المحــافظ –، التنفيــذيين المحليــين الحكومــة

التنمويــة وترتيــب أولوياتــه وذلــك لوضــع مالمــح  فــي تحديــد وتشــخيص احتياجــات المجتمــع كافــة المســتويات
الموازنة المقترحة. وتـأتي مرحلـة تحديـد األدوار مالزمـة لتحديـد األطـراف المشـاركة علـى نحـو يضـمن تكـافؤ 

المشــاركون ممثلــي القــرى والمــدن فــرص الفئــات المختلفــة للمجتمعــات فــي عمليــة تحديــد األولويــات، فيشــمل 
 الحصول على المعلومات حـول آراء المـواطن، باإلضافة إلى لقطاع الخاصوا الجمعيات األهلية، و والمراكز

مــا يــتم الوصــول إليــه مــن األطــراف أولويــات التنميــة واإلنفــاق وذلــك بهــدف مناقشــة وتطلعاتــه فيمــا يتعلــق ب
 .الذي يتم إصداره الحقا  ن أجل اإلعداد الفعلى لمنشور الموازنة المختلفة م

  الموازنة للمواطن" فـي تحقيـق هـدف إعـالم المـواطنين بالموازنـة العامـة وبنودهـا، قد يسهم تقديم نموذج "دليل
بــل والمســاعدة علــى إشــراكهم فــي مناقشــة أهــداف التنميــة األساســية المطروحــة بهــا وسياســات تحقيــق هــذه 
األهداف. كما يهدف هذا الدليل إلى عرض الموازنـة العامـة بشـكل أكثـر تبسـيطا  حتـى يسـهل علـى المـواطن 

اءتها لمعرفة الكيفيـة التـى توجـه بهـا الدولـة مواردهـا العامـة والخـدمات التـى توفرهـا مـن خـالل هـذه المـوارد قر 
 والتى تقوم الدولة بتحصيلها من المواطنين أنفسهم.

 اإلعداد الفعلي للموازنة:التشارك في صنع القرار و  مرحلةثانيًا: 

ى التعــاون وتنظــيم الجهــود بــين األطــراف المختلفــة. وبمــا أن بعــد االنتهــاء مــن اإلعــداد، تقــوم المرحلــة التاليــة علــ
إعــداد الموازنــة بالمشــاركة يعتمــد باألســاس علــى أخــذ البعــد المحلــي فــي االعتبــار، فإنــه يســتلزم أن تكــون الوحــدة 

ميــع المعلومــات حــول احتياجــات كــل وحــدة محليــة المحليــة هــي محــور صــياغة األولويــات، وذلــك مــن خــالل تج
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 – الجمعيـــات األهليـــة وأصـــحاب المصـــالح، باالعتمـــاد علـــى دور مؤسســـات المجتمـــع المـــدني و اواالتفـــاق حولهـــ
 المطلوبة. ويستلزم ذلك: في تجميع المعلومات –بالتنسيق بينهم 

 توجيـــه اإلنفـــاق وتوزيعـــه علـــى كيفيـــة التشـــاور حـــول ، وذلـــك بإصـــدار موازنـــة مقترحـــة عـــن كـــل وحـــدة محليـــة
ذلــك باألخــذ فــي االعتبــار آراء ومشــاركات األطــراف المــذكورة ســابقا ، ، و االحتياجــات علــى مســتوى كــل وحــدة

 ويتم ترتيب البرامج والمشروعات بما يتفق وأولويات المجتمع ومتطلباته الملحة.

 مـــل الدراســـات الفنيـــة يـــتم دراســـة المشـــروعات المطلوبـــة مـــن خـــالل دراســـات المختصـــين الـــذين يقومـــون بع
ـــالبرامج وا ـــي تـــم ودراســـات الجـــدوى الخاصـــة ب ـــات الت ـــا لألولوي ـــة وفق لمشـــروعات واألنشـــطة المقترحـــة والمرتب

 ويـتم تجميعهـا فـى موازنـة المحافظـةالخاصـة، تقدم كل وحدة محليـة موازنتهـا . و تحديدها في المرحلة السابقة
 إقرار موازنة موحدة للمحافظة.أخيرا  ليتم  بما تراه مناسبا  من تعديالت،تقوم التي 

 
 :رحالنموذج المقتفوائد 

 حلقة وصل فعالة بين الموازنة والسياسة العامة 

  حكوميةالالتمثيل الفعال من الجهات غير 
 الشعور بالملكية. يةتنم 

 الشعور بالثقة واإلستقرار السياسى للممثلين المنتخبين فى البرلمان من خالل المشاركة فى صنع  زيادة
 القرار الجماعى.

 قبة عامة خالل رصد وتقييم المراحل.رادعا  للفساد، حيث أنه يوفر وسيلة مرا 

  وجود آلية تسمح لمشاركة المواطنين يدعم الهدف المالى فى تخصيص كفاءة اإليرادات والنفقات الموجهة
 .فقراءاللصلح 

 دراسات الحالة التى تدعم هذا النموذج:
   لندانفماعليه ومنها متوفر لدى بيت الحكمة مجموعة من دراسات الحالة لتوضيح هذا النموذج ... ما له و 
 جنوب افريقياو  كوريا الجنوبيةو  السويدو 
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 النموذج المقترح لمرحلة إعداد الموازنةملخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الموازنة متابعةمؤشرات األداء الرئيسية فى عملية  .6.1

ت عملية وقد تأخر  الموازنة.ومتابعة مؤشرات األداء الرئيسية هى أدوات ضرورية لرصد وتحسين عملية وضع 
وضع الموازنة فى مصر وراء تطورات األخذ بمؤشرات األداء، حيث تقدم الحكومة األموال المخصصة 
للوزارات والوكاالت استنادا  إلى التقارير ربع السنوية التى يتلقونها والتى تصف كيفية انفاق هذه األموال، ويتم 

وية لهذا المشروع بعد اإلنتهاء منه. ويعرض هذا إستخدام ما تم إنفاقه فقط كمؤشر واحد لتقدير النسبة المئ
 الجزء بعض اآلليات المقترحة لتقييم اإلنفاق العام ومشروعات الدولة االستثمارية.

 ويمكن لمؤشرات األداء أن نستند إلى المدخالت، العملية، المخرجات أو النتائج:

تعلن . 1
الحكومة هذه 

تراتيجية االس
والقضايا 
المخططة 
بوضع وتوصي 

الموزانة وفقا 
 لألولويات

 إختيار ممثليل مل هذه القطاعات ويجب تحديد األدوار

 تشكيل مجموعات عمل تقرر أولوياتهم

( تعقد جلسات 4
إستماع لمناقشة 
خطة الميزانية 
  وأولويات اإلنفاق

مة تجمع الحكو  .3
البرامج فى خطة 
الميزانية وتكون 
مرتبطة بالسياسة 
 الجوهرية ثم تعلنها 

مجموعات . 2
عمل تقدم طلبات 

 مفصلةميزانية 
للبرامج التى 

تعكس 
األولويات، فضال 
عن تقديم خطط 

 قومية

 الحكومة والهيئات اإلدارية

 ستراتيجية السياسة الجوهرية واألولوياتتطرح الحكومة مسود  ال

 جالس المحلية ومنظمات المجتمع المدنىالم
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 النموذج الموصى به:
لمشروع وفق عدة مؤشرات، أحدها فقط تستند إلى كيفية اإلنفاق ينبغى تقييم النسبة المئوية المحققة من ا

)المدخالت القائمة على اإلنفاق( إلى جانب غيرها من العمليات، كما يتم تضمين مؤشرات ترتبط بالمخرجات 
 والنتائج التي تم الوصول إليها. 

 
 هناك ركنال لهذا النموذج:

 
 المخرجات والنتائج القائمة على المؤشرات.( التركيز المتوازل على المدخالت والعمليات و 6

يجب على الحكومة المصرية التأكيد على األربع أنواع من المؤشرات المبينة أعاله ألن جميعها ضرورية 
إلعطاء تقييم دقيق لمدى نجاح المشروع. إن المؤشرات القائمة على المدخالت مهمة لفهم القدرات 

اجة للعمليات القائمة على المؤشرات لتحديد ما إذا كان المشروع والخصائص الهيكلية للمنظمات. وهناك ح
يوفر المعايير المبنية على األدلة أو مطابقة إلجماع متوقع  حول الجودة . المخرجات المستندة إلى المؤشرات 

على  أيضا  ضرورية لفهم كمية الخدمات والمنتجات المقدمة وأيضا  كفاءة المشروع. وأخيرا ، النتائج القائمة
 المؤشرات أساسية لفهم ما إذا كان هذا اإلنتاج يحقق األهداف واألثر المطلوب من المشروع.

 
 :( تطوير مؤشرات جديد  أساسية2

 يقترح هذا النموذج إستخدام مؤشرات األداء الرئيسية :
 . العائد على اإلستثمار الذي يذكر فى الوثيقة األولية للمشروع 

  تحقيق النتيجة المتفق عليها فى اإلقتراح.ما مدى فاعلية المشروع فى 

 .إلى أى مدى تتوافق معايير المشروع مع المعايير المقاسة للمشروع 

 .ما مدى كفاءة المشروع فى إستخدام الموارد بطريقة فعالة من حيث التكلفة 

  ما مدى سهولة وصول خدمة هذا المشروع التي أنتجها للجمهور 

 محتملة أو التقليل منها إلى أى مدى تم تجنب المخاطر ال 

 المدخالت 

الموارد •
المستخدمة 
فى إنتاج 

 منتج أو خدمة 

 االجراءات

 تطبق•
االجراءات 
الالزمة   

الموارد 
لتحويل 

الموارد إلى 
 منتج أو خدمة  

 المخرجات 

أو  المنتجات•
الخدمات 
 المقدمة 

 النتائج

نتائج تقديم •
المنتج أو 

الخدمة التى 
قد تكون على 

المدى 
القصير أو 
المتوسط أو 

 الطويل 
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 .كم مرة تم  التأجيل أو التوقف لهذا المشروع 

 .مدى دراية أو مهارة القوى العاملة التى تعمل على هذا المشروع 

 .كيفية استمرار المشروع دون الحاجة لمزيد من التمويل من قبل الحكومة 

 .إلى أى مدى يتم تسليم المشروع فى الوقت المحدد ووفقا  للمواصفات 

 . إلى أى مدى يلبى المشروع توقعات أصحاب المصالح 

 .مدى مرونة المشروع على التكيف على متطلبات المستقبل 

 

 وقد تم إختيار مؤشرات األداء الرئيسية على أساس المعايير التالية:

 .بسيطة، ممكن جمعها وتقديم التقارير وفهمها من قبل أناس بحاجة إلى العمل 

 اسبة وفرص التعلم كاستكمال أى من األداء القائم على إطار العمل اإلدارى .سيشجع وضع المعايير المن 

  فيما يتصل بالسياسة والممارسة واإلمتثال مع العملية الوطنية 

 .التحديد واإلستجابة للقضايا الجديدة و المستحدثة 

 .تحقيق التوازن بين اإلهتمامات المتنوعة ألصحاب المصالح 

 لموارد، والهياكل األساسية للبيانات، و الوقت الخاص للعاملين.يستحق قياس الحد االدنى ل 

 
 دراسات الحالة التى تدعم هذا النموذج:

   متوفر لدى بيت الحكمة مجموعة من دراسات الحالة لتوضيح هذا النموذج ... ما له وماعليه ومنها
 مال العامة في الدول المختلفة.وبعض الدول النامية وبعض قطتعات األع كنداو استراليا و المملكة المتحدة 
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 الجزء الثاني
 في الموازنة العامة المصريةاالستخدامات أبواب تحليل ألهم 

 وفقًا للتقسيم االقتصادي

 مقدمة:
المبالغ المالية التى تتحملها الخزانة العامة في سبيل قيام الحكومة بأداء في اإلنفاق الحكومي يتمثل 

لقومية تجاه المجتمع في جميع المناحي والمجاالت سواء كانت اجتماعية أو مسئولياتها، وتحقيق أهدافها ا
اقتصادية أو أمنية، بمعنى آخر أن اإلنفاق الحكومي في حقيقته هو تلك المعامالت التي تقوم بها الحكومة 
سواء من خالل تعامالت الوحدات الحكومية مع بعضها البعض، أو بينها وبين أطراف أخرى وذلك من أجل 

عادة توزيع الدخول عن طريق التحويالت بشقيها الجاري والر  سمالي من أتوفير السلع والخدمات من ناحية، وا 
 ناحية أخرى. 

وفيما يلي، سيتم تقديم تحليل مبسط ألبواب االستخدامات في الموازنة العامة للدولة، وفقا  للتصنيف 
لمتضمنة فيه وبنودها، مع اإلشارة إلى أهم االقتصادي، وذلك بشرح المقصود بكل باب وأهم المجموعات ا

األنواع المندرجة تحت كل بند. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد قد تم االستناد في الجزء التحليلي المقدم في هذا 
 . 7313 – 7336الجزء إلى بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن األعوام المالية 

 

 تعويضات العامليلالباب األول: األجور و . 2.0

 . أهمية الباب في الموازنة ومحتوياته1.1.1

فالدولة يتمثل الباب األول في جانب االستخدامات في الموازنة العامة للدولة في "أجور وتعويضات العاملين". 
موظفين يعملون في الوزارات المختلفة، تدفع لهم مرتبات شهرية كما تدفع لهم تعويضات في  تضمكما نعلم 

وهذا هو أول بند تقوم الحكومة بحسابه عندما تضع الموازنة السنوية فتحدد عدد  لة مرضهم أو عجزهم،حا
جمال مرتباتهم والتعويضات المتوقعة خالل سنة كاملة. هذا المبلغ يزيد كل سنة  الموظفين الموجودين لديها وا 

 مع زيادة عدد الموظفين والزيادات السنوية في المرتبات. 
عانات غالء  وكل ما يحصل عليه موظف إنف وبالتالي الحكومة من مرتبات أساسية، وبدالت، ومكافآت، وا 
والعالوات االجتماعية، والعالوات الخاصة، ومنح كمنحة المدارس وغيرها يتم حسابه في الموازنة  ،المعيشة

تكون في شكل  العامة للدولة ضمن باب األجور. وليس بالضرورة أن تكون هذه األجور في شكل نقود فقد
سلع أو خدمة عينية مثل األغذية والمالبس التي يحصل عليها بعض موظفي الدولة، والعالج الطبي 
والخدمات االجتماعية والخدمات الرياضية، فكل هذا يجب أن نفهمه باعتباره جزء من باب األجور التي 

 تدفعها الدولة لموظفيها. 
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وظف بشكل شهري أثناء وجوده في الخدمة، ولكن كما نعلم فإن ونالحظ أن األجور السابقة يحصل عليها الم
موظف الحكومة يحصل أيضا بعد نهاية خدمته على معاش وعلى مكافآت نهاية خدمة، كما يحصل على 
مرتبه في حالة العجز أو المرض، كما يحصل ورثته على معاش ومكافآت نهاية الخدمة بعد وفاته. هذه 

باشرة من الموازنة العامة ولكن الذي يدفعها هو صندوق التأمينات االجتماعية األموال ال تدفعها الدولة م
لموظفي الحكومة، ولكي يحصل الموظف على هذه المعاشات أو المكافآت البد أن يشترك في هذا الصندوق. 
ا ووفقا لقانون التأمينات البد أن تساهم الحكومة، باعتبارها صاحب عمل، مع الموظف في دفع جزء من هذ

االشتراك وبالتالي تالحظ أن هناك جزء يتم اقتطاعه كل شهر من مرتب كل موظف يتم توريده للصندوق 
بينما تقوم الحكومة بدفع الجزء الباقي من االشتراك إلى الصندوق. هذا الجزء الذي تدفعه الحكومة عن كل 

 موظف إلى الصندوق هو جزء من األجور والتعويضات.  
األسر المصرية عندما تقوم بحجز جزء من دخلها لمواجهة أي طوارئ فإن الحكومة  وكما تفعل الكثير من

تقوم أيضا هنا بوضع مبلغ من المال يكون تحت تصرف وزارة المالية يسمى "االحتياطيات العامة"، ليتم 
 استخدامه لمواجهة أية ظروف طارئة خالل السنة لم تؤخذ في الحسبان أثناء إعداد الموازنة. 

يتمثل هذا الباب فى تكلفة األجور المدفوعة والتعويضات على اختالف أنواعها سواء نقدية )مكافآت م، ومن ث
عالج( والتي يتم تقديمها  –مالبس  –عالوات.... أل،( أو عينية )أغذية  –جهود غير عادية  –بدالت  –
الباب السادس تحتاجها مشروعات التى قد األجور  وال يدخب فى هذا الباب لعاملين بالجهاز الحكومي للدولة،ل
والتى تنشأ إما بسبب االحتياج الى خبرات غير موجوده أو االحتياج الى المزيد  "شراء األصول غير المالية"

قيمة تزاد من الجهد لفترة محددة غير طويلة ويصبح ال داعى لهذه التعيينات بصفة مستمرة. في هذه الحالة 
)حيث ال ينظر الى القائمين عليها لباب السادس وال تدرج في الباب األول با تكلفة المشروعهذه األجور على 

، وبالتالي فإنها تدرج ضمن ليها أنها أجور لقاء مهمة محددة(أنهم من المعينين أو المتعاقدين ولكن ينظر ا
 . التكلفة االستثمارية

 بالقوانين المؤشرات المحكومة من عةمجمو  ضوء على أساسا   هذا الباب تقديرات بناء تجدر اإلشارة إلى أنه يتم

  : ومنها الخدمية والهيئات المحلية للدولة واالدارة اإلدارى بالعاملين بالجهاز المرتبطة والقرارات
 الوظائف شاغلى العاملين أعداد  
 وتعديالته 1741 لسنة 74 رقمالقانون  ألحكام وفقا   للعاملين المقررة األساسية والمرتبات األجور  
 إليه القانون المشار ألحكام وفقا   قانونا   المقررة والتشجيعية الدورية واتالعال  
 شأنها فى الصادرة التنظيمية للقرارات وفقا   للعاملين المقررة الحوافز  
 العادية غير الجهود ومقابل المكافآت  
 1741  لسنة 47 رقم بالقانون المحكومة التأمينية المزايا 
 أخرى بعد سنة الدولة هاتقرر  التى الخاصة العالوات  
 وبدل المعلم بدل تطبيق خاصة العمل، لطبيعة وفقا العاملين من الفئات لبعض المقررة النوعية البدالت 

 فى الزيادة وبمراعاة المدرسين إلعداد الشريف واألزهر والتعليم التربية وزارة مع المراجعة ضوء فى االعتماد
 البدل على وأثرها األساسية مرتباتهم
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 هيئة ألعضاء العلمية الريادة مكافآت نسبة برفع 2111 لسنة 111القوانين المختلفة مثل  تطبيق ثرأ 
 من متطلبات تحسين الدخول غيرهاو   البحثية والمراكز بالجامعات التدريس

 
 ...ويشكل الباب األول ما يقرب من ربع الموازنة المصرية 

 
 التعامل مع متطلبات التنمية في  وقد يكول مل المناسب هنا اإلشار  الى صعوبة

مصر حيث تستغرق األبواب األول )األجور( والثالث )الفوائد( والرابع )الدعم( والثامل 
% مل االستخدامات بينما ال يشكل الباب السادس وهو 58)سداد القرو ( أكثر مل 

 % في المعتاد.61باب المشروعات اال نسبة صغير  أقل مل 
 
  (:5تعويضات العاملين" من أربع مجموعات رئيسية، كما يوضحها جدول )باب "األجور و يتكون و 

 
 2102 - 2100بموازنة  (: التوزيع النسبي للبنود المكونة لمجموعات الباب األول )األجور وتعويضات العامليل(5جدول )

 
 األجور والبدالت النقدية والعينية أوال : مجموعة: 

 الباب األول )األجور وتعويضات العاملين(% من إجمالي 7118وتمثل في المتوسط 
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند من إجمالي المجموعة(

متوسط المبلغ 
 البنـــد )بالمليون جنيه(

 لوظائف الدائمةا 13922 % 27
 الوظائف المؤقتة 832 1.4%

 أتفالمكا 224211 43.1%
 البدالت النوعية 4207 7.5%

 يةقدنالمزايا ال 9390 18.0%
 المزايا العينية 1550 3.0%

 المزايا التأمينية ثانيا : مجموعة: 

 % من إجمالي الباب األول )األجور وتعويضات العاملين(12وتمثل في المتوسط 

 األهمية النسبية
 )نصيب البند من إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 بالمليون جنيه()

 البنـــد

88.7% 5578 
التأمين حصة الحكومة في صندوق 

 االجتماعي الحكومي
 مزايا تأمينية أخرى  812 11.3%
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" باعتبارها النوع األكثر أهمية في المرتبات األساسيةر اإلشارة بشيء من التفصيل إلى "، تجدالسياقوفي هذا 
" وتمييزها عن ما يسمى باألجر المتغير والذي يدخل في مكونات بند "المزايا بالوظائف الدائمةالبند الخاص "

 النقدية".

   األجر األساسي واألجر المتغير: . 1.1.1

الموظف الحكومي مكونين أساسيين، أولهما األجر األساسي والذي يعد أحد يتضمن األجر الذي يتقاضاه 
األنواع الرئيسية المندرجة تحت بند "الوظائف الدائمة" في مجموعة "األجور والبدالت النقدية والعينية" وثانيهما 

د العمال األجر المتغير، والذي يشمل العالوات االجتماعية والعالوات الخاصة غير المضمومة ومنحة عي
 والتي تصنف كأنواع ضمن بند "المزايا النقدية" في مجموعة "األجور والبدالت النقدية والعينية"

 
 أواًل: األجر األساسي 

 ((2يشتمل المرتب األساسي على مكونيل، هما: )جدول )

صـادر بالقـانون لبداية ربط الدرجات المالية الواردة بجـدول األجـور المرفـق بقـانون نظـام العـاملين المـدنيين ا -
 1741لسنة  74رقم 

، وهــي العــالوات 1/4/2111% حتــى 271إلــى األجــر األساســي، ونســبتها  المضــمومةالعــالوات الخاصــة  -
عــالوة  24وعــددها  1714ن بالدولــة بدايــة مــن عــام يدنيالخاصــة التــي قــررت بقــوانين خاصــة للعــاملين المــ

 2111سنوية، حتى عام 

 األجور اإلجمالية واالحتياطيات العامة ثالثا : مجموعة: 

 % من إجمالي الباب األول )األجور وتعويضات العاملين(8.4وتمثل في المتوسط 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند من إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ 

 جنيه( )بالمليون
 البنـــد

 األجور اإلجمالية ٤،١,٥ 96.7%
 المتطلبات اإلضافية لألجور ٢٣٢ 3.3%

 األجور المستبعدة رابعا : مجموعة: 
 ( 2212-2211)ال يوجد فى موازنة 

 البنـــد
 أجور مستبعدة للتحصيل من شراء األصول غير المالية

 أجور مستبعدة من مصادر أخرى
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 0/7/2101ليل المدنييل بالدولة في األجور األساسية للعام :(6جدول )

الدرجة 
 المالية

 1/8/2212األجور األساسية في 

ربط الدرجة المالية الوارد 
بالجدول المرفق بالقانون رقم 

 1987لسنة  48

العالوات الخاصة  المضمومة 
 %242بنسبة 

  األجر األساسي
ات العالو  + ) ربط الدرجة المالية
 المضمومة(

 نهاية مربوط مربوطالبداية  مربوطالنهاية  مربوطالبداية  مربوطالهاية ن مربوطالبداية 

 0 737 0 520.58 0 217 الممتازة

 690 478 487.2 338 203 140 العالية

 653 430 460.8 305 192 125 مدير عام

 592 334 417.6 239 174 95 األولى

 541 254 381.6 184 159 70 الثانية

 459 184 324.8 135.6 134 48 الثالثة

 353 152 252.2 113.6 101 38 الرابعة

 276 145 199.4 109.2 77 36 الخامسة

 228 142 166.4 107 62 35 السادسة

لسـنة  121، وقـوانين العـالوات الخاصـة، بدايـة مـن القـانون 1987لسـنة  48المصدر: قانون نظـام العـاملين الصـادر بالقـانون رقـم 
 .2212لسنة  82، وحتى القانون 1978

 ثانيًا: األجر المتغير 

 ويشتمل على:
 %(11) خاصة غير مضمومة اتعالو  -
 جنيه( 1) عالوة اجتماعية -
 جنيه( 7ضافية )عالوة اجتماعية إ -
 %(211حافز اإلثابة ) -
 جنيه( 11منحة عيد العمال ) -

إال أنه  يزينأى أنه مخصص للسلطة المختصة إلثابة المتموبالرغم من أن المسمى األصلى "حافز إثابة" 
% وذلك ألقل الموظفين أداء بما 211استخدم لرفع الدخل حتى أصبح حده األدنى  تجدر اإلشارة الى أنه

جعله يفقد معناه ولكن كان الغرض من ذلك عدم ضمه الى األجر حتى ال تزداد التكلفة فى حين أنه كان من 
 كان سيصاحب اسى بنسبة أقل ولكنالممكن حصول الموظف على ذات المبلغ من خالل رفع األجر األس

 مشكلتين:ذلك 



  

 37 / 25 دليل الموازنة المصرية                                                                                 بيت الحكمة
 

اختالف المعاملة من حيث المعاش بين مجموعتي األجر األساسي واألجر المتغير أى االستقطاعات  -
 وحصة صاحب العمل كان سيزيد التكللفة

 لم يكن ليحقق المستهدف اإلعالمى باإلعالن عن نسبة عالية فى الزيادة !! -
 
  الرغم مل أل التقسيم الموضح أعاله قد يبدو بسيطًا إال أل النظام الحالى معقد وجدير بالذكر أنه على

للغاية إذ أل الحد األدنى للدخل البد مل حسابه لكل موظف على حده نتيجة أل العالوات المضمومة يتم 
ف ضمها لكل موظف طبقا ألجره األساسى وقت الضم. ومل ثم فأل معرفة المستوى المالى )الدرجة( للموظ

وعدد سنوات بقائه فيها )عدد العالوات( ال يمكننا مل حساب مرتبه ولكل يستلزم األمر معرفة تاريخ 
 التحاقه بالعمل وتواريخ تدرجه الوظيفى وهو أمر غير متعارف عليه فى معظم دول العالم. 

 

بالدرجة التعيين  حديث(، يمكن حساب األجر اإلجمالي لموظف 1باستخدام البيانات الواردة بالجدول ) مثال:
 التالي: على النحو 2111فى مايو )خريج حديث( الثالثة 

 (131يه( + العالوات الخاصة المضمومة )جن 71= بداية ربط الدرجة المالية )  األجر األساسي
جنيه( + عالوة  1) عالوة اجتماعيةجنيه( +  47) خاصة غير مضمومة اتعالو =   األجر المتغير

 جنيه( 11منحة عيد العمال ) جنيه( + 314جنيه( + حافز اإلثابة ) 7اضافية ) اجتماعية
 جنيه 171=  األجر اإلجمالي

 

 شرح ألهم مجموعات، بنود وأنواع الباب األول . 2.0.2
 

 لباب األول بالموازنة المصريةلمجموعات ا تصنيف البنود واألنواع
 األجور وتعويضات العامليل

 الكود  البيال مالحظات

المجموعة جميع المرتبات والمكافأت والعالوات  تشمل هذه
والبدالت المختلفة التي تصرف لموظفي الحكومة باإلضافة 

كافة أوجه المزايا التي تقدمها الحكومة للموظفين لديها، إلى 
 في صورة سلع أو خدمات عينية يتم االنتفاع بها.

 20001111 والعينية األجور والبدالت النقدية

 20001011 مةالوظائف الدائ 

تعنـــي المرتبـــات األساســـية بدايـــة ربـــط الـــدرجات الماليـــة الـــواردة 
بجدول األجور المرفق بقـانون نظـام العـاملين المـدنيين الصـادر 

، والعــــــالوات الخاصــــــة التــــــي 0938لســــــنة  43بالقــــــانون رقــــــم 
ضـــــــمت إلـــــــى األجـــــــر األساســـــــي، وهـــــــي العـــــــالوات الخاصـــــــة 

لين المـدنين بالدولـة التي قررت بقوانين خاصة للعامالمضمومة 

 21112121 المرتبات األساسية
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وهـي عـالوة تســتحق  العـالوات الدوريـةو ، 0983بدايـة مـن عـام 
لدرجـة وظيفتـه التـي يشـغلها بحيـث ال يجـاوز نهايـة  للعامل وفقا  

 .األجر المقرر لدرجة الوظيفة
ـــــة    تكـــــاليف المعـــــارين وتتحمـــــل الموازن

 مرتباتهم
21112122 

 21112123 الدراسية  تكاليف األجازات 

 21112124 تكاليف المنح التدريبية 

مليون جنيه  244يالحظ ارتفاع تكاليف الوظائف المؤقتة من 
مليون جنيه عام  1190إلي  2224/2225عام 
وهي زيادة كبيرة، ويفسر ذلك بالتعاقدات ، 2212/2211

الجديدة التي تقوم بها وحدات الجهاز اإلداري للدولة، وتفعيل 
ارات وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بمساواة المتعاقد مع العامل قر 

 الدائم في األجور األساسية والمتغيرة.

 الوظائف المؤقتة

20001211 

 21112221 المكافأت الشاملة )خبراء مواطنين( 

 21112222 المكافأت الشاملة )خبراء أجانب( 

 21112223 أجور موسميين  

 21112224 مكافأت الصبية 

مكافأت أطباء امتياز وأخصائي عالج  
 طبيعي

21112225 

 21112220 مكافأت األساتذة المتفرغين  

 21112228 مكافأت األساتذة غير المتفرغين 

يشتمل هذا البند على أنواع عديدة بعضها يتعلق بالعاملين 
 المدنيين وبعضها يتعلق بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات

 المكافأت
20001211 

تعــــويض العـــــاملين عـــــن جهـــــود غيـــــر   
 عادية

21112321 

 21112322 المكافأت التشجيعية   

 21112323 تكاليف حافز اإلثابة  

 21112324 حوافز العاملين بالكادر العام  

 21112325 حوافز العاملين بالكادرات الخاصة 

 21112320 الحافز المالي اإلضافي 

 21112328 حوافز المعلمين 

 21112327 حافز جذب العمالة 

 21112329 حافز تميز ماجستير ودوكتوراه 
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 211123212 مكافأت التدريس  

 211123211 مكافأت الريادة العلمية واالجتماعية 

 21112312 مكافآت البحوث األكاديمية والتطبيقية 

 21112313 مكافآت اإلشراف على الرسائل العلمية 

 21112314 مكافآت االمتحانات  

 21112315 مكافآت التصحيح 

 21112310 مكافآت حضور جلسات ولجان 

 21112318 مكافأت طوارئ للعسكريين 

 21112317 مكافآت التدريب 

 21112319 مكافآت محو األمية 

مكافــــآت ســــاعات البحــــث الزائــــدة عــــن  
 النصاب

21112322 

 21112321 مكافآت أخرى 

في وظائف محددة لها طبيعة  البدالت التي تصرف للعاملين
مليار  2وقد ارتفعت تكاليف البدالت بأنواعها من خاصة بهاـ 

مليار جنيه عام  2.2إلي  2112/2117جنيه عام 
بنسبة مليار جنيه، و  4.2، بزيادة قدرها 2118/2112
 155، ويفسر ذلك ببدء تفعيل قانون التعليم رقم 218.8%
 .للمعلمين أو ما يعرف بالكادر الخاص 2117لسنة 

 20001111 بدالت نوعية

 21112421 العليا  الوظائف تمثيل بدل 

 21112422 بالخارج لموظفين تمثيل بدل 

 21112423 فنيين لموظفين تمثيل بدل 

 21112424 طباءلأل عمل طبيعة بدل 
 21112425 المقيمين االطباء تسجيل بدل 

  الحكيمات للصيادلة حرمان بدل 
 ...  الصحيات ائراتالز   الممرضات

21112420 

 21112428 االشعة من ووقاية عدوى بدل 
 21112427 للمهندسين تفرغ بدل 

 21112429 للمحامين تفرغ بدل 

 21112412 فنيين لموظفين تفرغ بدل 

 21112411 الزراعيين للمهندسين تفرغ بدل 

 21112412 البيطرين لالطباء تفرغ بدل 
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 21112413 للتجاريين تفرغ بدل 

 21112414 عسكرية بدالت 

 21112415 عمل طبيعة بدل 

 21112410 تفتيش بدل 

 21112418 امتياز بدل 

 21112417 قسم ورئاسة ووكالة عمادة بدل 

 21112419 (عجزو  تحصيله )صيارف بدل 

 21112422 اختزال بدل 

 21112421 خطر بدل 

 21112422 المخدرات لمكافحة بدل 

 21112423 والالسلكى للتليفون اعةسم بدل 

 21112424 غطاسة بدل 

 21112425 قيادة بدل 

 21112420 بدل صناعة 

 21112428 خرىأ وفنية مهنية بدالت 

 21112427 النائية بالجهات قامةإ بدل 

  الحكيمـاتو  لالخصـائي قريـة بـدل 
 االجتماعيين الباحثينو 

21112429 

 21112432 سودان بدل 

 21112431 غترابا بدل 

 21112432 مناخ بدل 

 21112433 والخارج الداخل فى سكن بدل 

 21112434 ودكتوراه ماجستير بدل 

 21112435 بحث بدل 

 21112430 وضيافة استقبال بدل 

 21112438 مراسلة بدل 

 21112437 أغذية بدل 

 21112439 مالبس بدل 

 عـدم ثابـت ونظيـر نقـدى انتقـال بـدل 
 حكومية ركوب سيارات تخصيص

21112442 

 21112441 قضاء بدل 

 21112442 جامعة بدل 
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 21112443 الثقافية العالقات يخص بدل 

 21112444 تشكيلين فنانين تفرغ بدل 

 21112445 بدل معلم )تدريس( 

 21112440  بدل اعتماد )معلمين( 

 21112448 أخرى مختلفة بدالت 

ت واإلعانات والمنح المدفوعة وتشمل بصفة أساسية العالوا
" النوع العالو  الخاصةمن جانب الحكومة لموظفيها. وتمثل "

األكثر أهمية ضمن هذا البند حيث استحوذت على ما نسبته 
 % من جملة اإلنفاق على البند في المتوسط.71

 20001511 مزايا نقدية

 21112521 إعانة غالء المعيشة 

لجميـــع  1971لســـنة  117ن رقـــم وهـــي العـــالوة المقـــررة بالقـــانو 
جنيــه للمتــزوج ويعــول طفلــين  0العـاملين بالدولــة وتصــرف بفئــة 

 .فأكثر شهريا  
 21112522 عالوة اجتماعية

لجميـــع  1972لســـنة  113وهـــي العـــالوة المقـــررة بالقـــانون رقـــم 
 ج شهريا   4العاملين بالدولة وتصرف بفئة موحدة قدرها  

 21112523 عالوة اجتماعية إضافية

تحصــل صــالت علــي إجــازة لرعايــة الطفــل )للعــامالت الحاميــزة 
بسـداد اشـتراكات التـأمين  العاملـة% مـن مرتبهـا وتقـوم 25علـي 

االجتماعي المستحقة عليها أو تقوم الوحدات الحكوميـة بتسـديد 
 .(%25االشتراكات عنها وال تستحق مقابل 

تكــاليف تعــويض العــامالت بمــا يعــادل 
 % من المرتب الشهري25

21112524 

وهــي العــالوات التــي  وات الخاصــة غيــر المضــمومةوهــي العــال
 21112525 العالوة الخاصة .2211وحتى عام  2220قررت من عام 

عيد العمال، وهي منحة تصرف لجميع العاملين بالدولة  منحة 
 جنيهات شهريا 12بفئة موحدة قدرها 

 المنحة الشهرية
21112520 

 21112528 مزايا نقدية أخرى 

يشمل هذا البند كافة أشكال المزايا التي يتمتع بها موظفو 
نما في صورة عينية  الحكومة ليس بشكل نقدي، وا 

 21112022 المزايا العينية

تعد "أغذية العاملين" النوع األكثر أهمية ضمن هذا البند، 
%  في المتوسط، يليه 45حيث بلغت مساهمته النسبية حوالي 

و"المالبس للعاملين" بنسب بلغت كل من "العالج الطبي" 
 % على التوالي.20% و23

 21112021 أغذية للعاملين

 21112022 مالبس للعاملين

 21112023 عالج طبي للعاملين

 21112024 خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين

 21112025 أخرى

 20021111 المزايا التأمينية 

ــــأمين الحكومــــة فــــي صــــنالتــــي تتحملهــــا حصــــة وهــــي ال دوق الت حصااة الحكومااة فااي صااندوق التااأميل  20021011 
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 االجتماعي الحكومي صاحب عملباعتبارها  ، االجتماعي الحكومي
النــوع األهــم مــن "التــأمين ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة"  يعــد

حيــث المســاهمة النســبية فــي هــذا البنــد، حيــث شــكل مــا نســبته 
 % في المتوسط.97.5

 

 21122121 العجز والوفاة التأمين ضد الشيخوخة و 

حصــــة الحكومــــة فــــي اشــــتراكات نظــــام 
 المكافآت 

21122122 

 21122123 اشتراكات المدة السابقة

لتــأمين امســاهمة الحكومــة فــي تكــاليف 
ـــــــة  ـــــــى العـــــــامالت فـــــــي أجـــــــازة رعاي عل

 أطفالهن
21122124 

 20021211 مزايا تأمينية أخرى 

 21122221 التأمين ضد المرض في إجمالي البندتتساوى األهمية النسبية لهذين النوعين 

 21122222 التأمين ضد إصابة العمل

 20021111 األجور اإلجمالية واالحتياطيات العامة 

فـــى اإلعتمـــادات اإلجماليـــة التـــي تـــدرج كـــرقم يتمثـــل هـــذا البنـــد 
يــتم صــة، حيــث مطلــق فــي موازنــات الجهــات ذات الطبيعــة الخا

 للحاجة. وفقا  البنود  الىء السنة النقل منه أثنا
 20021011 األجور اإلجمالية

ـــــــــات   ـــــــــة مدرجـــــــــة بموازن أجـــــــــور إجمالي
 الجهات

21132121 

اعتمــــــــــــــــادات األجــــــــــــــــور للحســــــــــــــــابات  
 والصناديق الخاصة

21132122 

 20021211 المتطلبات اإلضافية لألجور 

ــــي توضــــع تحــــت  ــــل االحتياطيــــات العامــــة فــــي المبــــالغ الت تتمث
، والهدف منها المالي تاحتها خالل العامتصرف وزارة المالية إل

هو مواجهة أية مصروفات طارئـة، وحتميـة أثنـاء العـام المـالي،  
 .ناء إعداد الموازنةولم يتم أخذها في الحسبان أث

 احتياطيات عامة لألجور

21132221 

 20021212 المتطلبات اإلضافية األخرى لألجور 

يتاام  استبعادهااا   التايفاى تلاك األجاور هذه المجموعة تتمثال 
الرتباطهاا بالبااب السادس )شاراء  نظاراً  ، إما مال الباب األول

 .أو نظرًا الرتباطها بأسباب أخرى األصول غير المالية(،
 20011111 األجور المستبعد 

أجااور مسااتبعد  للتحصاايل ماال شااراء  
 األصول غير المالية

20011011 

 21142121 أجور مستبعدة من مصادر أخرى 
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 شراء السلع والخدمات :الباب الثاني  2.2
 . أهمية الباب في الموازنة ومحتوياته..1.1

يتضــــمن البــــاب الثــــاني فــــي اســــتخدامات الموازنــــة المصــــرية المبــــالغ التــــي تخصصــــها الحكومــــة لشــــراء الســــلع 
المكتبيـة وغيرهـا مــن  والخـدمات الالزمـة لعمـل الـوزارات والهيئـات الحكوميـة المختلفــة مثـل المـواد الخـام واألدوات

تســتخدم فــي  -الســلع، أو اإلتصــاالت والنقــل وغيرهــا مــن الخــدمات. ويشــمل هــذا البــاب ســلعا  وخــدمات وســيطة 
والسلع تامة الصنع، باإلضافة إلى السلع والخـدمات المشـتراة بغـرض إعـادة البيـع،  –إنتاج سلع وخدمات أخرى 

 يدخل في هذا الباب:بينما ال  وُيطرح منها صافي التغير في المخزون.
الســـلع والخـــدمات التـــي تتعلـــق بالمعـــامالت الحكوميـــة التـــي تـــتم بـــين قطاعـــات أومســـتويات مختلفـــة مـــن   .1

 وغيرها بحسب نوع التحويل( عامل على أنها تحويالت مثل اإلعانات والمنحالحكومة )فت

نمــــا يــــتم قيمــــة الضــــرائب والرســــوم الجمركيــــة وضــــريبة المبيعــــات المســــتحقة علــــى المشــــتريات الح .2 كوميــــة وا 
 .  ا في الباب الخامس "مصروفات أخرى"احتسابه

. ثم صدر الحقا  ثين مليارا  جنيهقدرت إجمالي إنفاق الباب الثاني بنحو ثال 2211/2212 موازنةأن  ُيذكر
 1413مرسوم بقانون لتعديل قانون ربط الموازنة لخفض اإلنفاق في هذا الباب بقيمة مليار واحد، من ضمن 

بلغ إنفاق السلع والخدمات في العام المالي الماضي  يذكر أنهالموازنة. جنيه تقرر خفضها من مليار 
 .أى أن القرار انطوى على عدم زيادة االنفاق الحكومىمليار جنيه،  29( حوالي 2212/2211)

% من 010% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة، وحوالي 8ويشكل الباب في المتوسط حوالي 
  . االستخداماتإجمالي 

 :هي ،من أربع مجموعات الثاني يتكون البابو 

 ( مجموعات وبنود الباب الثاني في االستخدامات7جدول )
 أواًل: مجموعة السلع

 % في المتوسط مل إجمالي الباب الثاني في الموازنة العامة10وتمثل حوالي 
 األهمية النسبية 

 ة()نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموع

 متوسط مبلغ اإلنفاق

 البناااد )بالمليون جنيه(

 المواد الخام 3,142.5 37.4%

 وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 741.1 8.8%

 وقود وزيوت لسيارات الركوب 61.4 0.7%

 قطع غيار ومهمات 485.7 5.7%

 مواد تعبئة وتغليف 4.1 0.05%

 أدوات كتابية وكتب 181.3 2.2%

نار  3,574.8 42.5%  مياه وا 

 مستلزمات سلعية متنوعة 193.2 2.3%

 سلع مشتراه بغر  إعاد  البيع 20.6 0.25%
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 ثانيًا: مجموعة الخدمات
 % مل إجمالي الباب الثاني في الموازنة العامة11وتمثل حوالي 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

 البناااد متوسط مبلغ اإلنفاق

 نفقات الصيانة 2,480.9 30.5%
عالل ودعاية واستقبال 400.5 4.9%  نشر وا 

 نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف 1,209.2 14.9%

 نقل وانتقاالت عامة  1,135.6 14%

 البريد واالتصاالت 291.8 3.0%

 إيجار 252 3.1%

 نفقات إقامة المعار  والمؤتمرات 28 0.3%

 لثقافية والتعاول الخارجيتكاليف العالقات ا 72.3 0.9%
 تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العامليل 80.3 1%

 نفقات خدمية متنوعة 2,187.1 26.9%

 الثًا: االعتمادات اإلجمالية التي تدرج بموازنات الهيئاتث
 فى لتتمثو. %17تمثل تلك المجموعة في المتوسط نسبة بسيطة من إجمالي إنفاق الباب الثاني، تبلغ حوالي 

 .الخاصة الطبيعة ذات موازنات الجهات فى مفرد قمكر تدرج التى اإلجمالية اإلعتمادات
 العامة االحتياطياترابعًا: 

 االحتياطيات لتتمث%. و2.7وهي أقل المجموعات في النسبة التي تمثلها من إجمالي إنفاق الباب الثاني، بمتوسط 
 طارئة مصروفات أية واجهةلم العام لخال المالية إلتاحتها وزارة تصرف تحت توضع التى المبالغ تلك فى العامة
 للدولة. العامة الموازنة إعداد أثناء الحسبان فى يتم أخذها ولم, المالى العام ءأثنا وحتمية

 
 مقارن لإلنفاق على البنود المختلفةفيما يلى رسما بيانيا 
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 عامة المصريةشرح ألهم مجموعات، بنود وأنواع الباب الثاني بالموازنة ال .2.2.2
 تصنيف البنود واألنواع لمجموعتي الباب الثاني مل الموازنة العامة المصرية

 )السلع والخدمات(
 الكود االقتصادي البيال ملحوظات عامة

 0.0.2222 السلع 
تتضمن السلع المختلفة التي تستخدم في إنتاج 
سلع أخرى. وقد قدم الحساب الختامي للسنة 

ثة أنواع متفرعة من هذا ثال 2118/19المالية 
كما هو مبين، إال أن الحسابين الختاميين  البند

للعامين الماليين السابقين لم يصنف أية أنواع 
 تندرج تحته.

 0.0.2.22 المواد الخام
 20201010 األدوية
 20201012 األغذية

 مواد خام أخرى
20201017 

وهي القوى المحركة والطاقة المستخدمة لتشغيل 
الت ونحوها. وتشكل الكهرباء أهم أنواع هذا اآل

% من إجمالي 67البند حيث مثلت حوالي 
اإلنفاق على القوى المحركة للتشغيل خالل 

 .السنوات المالية الثالث التي تم دراسة إنفاقها

 0.0.2022 وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل
 20201210 الفحم 

 20201212 المواد البترولية والغاز
 20201217 مواد التزييت والتشحيم

 20201214 كهرباء
بطبيعة الحال تشكل المواد البترولية والغاز 
معظم اإلنفاق في هذا البند، إذ تمثل منه حوالي 

85.% 

 0.0.2222 وقود وزيوت لسيارات الركوب
 20201710 المواد البترولية والغاز
 20201712 مواد التزييت والتشحيم

غيار والمواد الالزمة الستمرار عمل وهي قطع ال
 اآلالت والمركبات والمعدات المختلفة.

 0.0.2222 قطع غيار ومهمات
 20201410 قطع الغيار ومواد الصيانة

 20201412 أخرى متنوعة

وهي المواد التي يتم بها تغليف المنتجات 
المختلفة. وتشكل المواد المستهلكة معظم اإلنفاق 

 %.98توسط نسبة في هذا البند، بم

 0.0.2222 مواد تعبئة وتغليف
 20201510 مستهلكة

متداولـــــة )أي يمكـــــن إعـــــادة تـــــدويرها 
 واستخدامها(

20201512 

ويشكل النوع "مطبوعات أخرى" أهم أنواع هذا 
البند وأكثرها إنفاقا ، حيث يشكل في المتوسط 

% من إجمالي مبالغ البند، يليه بفارق بسيط 42
 المكتبية نوعا  األدوات

 0.0.2222 أدوات كتابية وكتب
 20201610 األدوات المكتبية

الكتــــب والمجــــالت والوثــــائق الالزمــــة 
 للمكتبات

20201612 

 20201617 الكراسات والدفاتر
 20201614 مطبوعات أخرى
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وهي المرافق التي تحتاجها المباني الحكومية، 
هي تشكل أعلى نسبة من إجمالي اإلنفاق على 

% تقريبا  من 47موعة السلع، حيث تشكل مج
 .إجمالي إنفاق المجموعة

وتستحوذ اإلنارة على معظم إنفاق البند، إذ تمثل 
% منه إجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها على 89

 مرافق المباني الحكومية

نار   0.0.2222 مياه وا 
 20201310 المياه

 20201312 اإلنارة

  -لزمات المتنوعة المست –يمثل النوع األخير 
أكثر من نصف إجمالي اإلنفاق البند، بنسبة 

66% 

 0.0.2222 مستلزمات سلعية متنوعة
 20201810 مستلزمات تعليمية سمعية وبصرية
 20201812 مستلزمات ومعدات تنظيم الحدائق

 20201817 مستلزمات تصوير
 20201814 ومستلزمات موسيقى

 20201815 مستلزمات ألعاب رياضية
 20201816 مستلزمات متنوعة

وتمثل المشتريات المحلية النسبة األعلى، وجدير 
ى سلع محلية بالذكر أن تصنيف هذا البند إل

 2118/2119ألول مرة في  وأخرى أجنبية ظهر

 0.0.2222 سلع مشتراه بغر  إعاد  البيع
 20201910 محلية 
 20201912 أجنبية

 0.002222 الخدمات 

نفقات التي تتطلبها صيانة األجهزة هي ال
والمعدات المختلفة للمحافظة على الطاقة 
اإلنتاجية والتشغيل المطلوب. وتعتبر صيانة 
الطرق والكباري هي النوع صاحب النصيب 
األكبر من اإلنفاق في بند الصيانة، إذ حصل 

من إجمالي اإلنفاق في  %72في المتوسط على 
، 2006/07لية هذا البند خالل األعوام الما

2007/08 ،2008/09. 

 0.002.22 نفقات الصيانة
ـــــــــر  ـــــــــر لوســـــــــائل ال  ىصـــــــــيانة وتطهي

 والصرف
20221010 

صــــــــيانة وتــــــــرميم مبــــــــاني إنشــــــــاءات 
 وأعمال صغيرة

20221012 

 20221017 صيانة مرافق وشبكات
 20221014 ىصيانة طرق وجسور وكبار 

 20221015 صيانة آالت ومعدات
 20221016 قل واتصاالتصيانة وسائل ن

ـــــــــة  ـــــــــاث ومعـــــــــدات مكتبي صـــــــــيانة أث
 ومكاتب

20221013 

صـــــــــــــــيانة الحاســـــــــــــــبات واألجهـــــــــــــــزة 
 اإللكترونية

20221018 

 20221019 أخرى
وهو بند يضم تكاليف اإلعالنات التي تقوم  عالل ودعاية واستقبال  0.002022 نشر وا 
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بنشرها الهيئات واألجهزة الحكومية. وتذهب 
معظم النفقات في هذا البند إلى "الدعاية" وهي 
أهم األنواع، والذي يحصل في المتوسط على 
حوالي ثالثة أرباع اإلنفاق في بند النشر بمتوسط 

 .% خالل السنوات السابق ذكرها38
وجدير بالذكر أن منشور إعداد الموازنة الذي يتم 
توزيعه على الهيئات الموازنية لمراعاة بعض 
القواعد، يوضح وجوب أن يقتصر نشاط الدعاية 

العمل فقط وأن يكون من خالل  على احتياجات
الصحف القومية اليومية واسعة اإلنتشار، وأال 
يتم نشر أي نوع من التهاني أو التعازي بم 

 يتضمن تكلفة غير ضرورية.
وفيما يتعلق بالنشر والدعاية وعلى وجه 
الخصوص اإلعالن عن المناقصات والمزايدات 
والتي تستلزمها عملية بيع وشراء السلع 

 موقع خاصتم اطالق  ه، ُيذكر أنوالخدمات
 2101لذلك وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء 

بااللتزام بالنشر عليه واالكنفاء بنشر تنويه 
صغير بالصحف اعماال للقانون على أن تكون 
التفاصيل يالموقع توفيرا للنفقات حيث أن 

تحتسب بالكلمة إعالنات الصحف التقليدية 
ه المالحظ عم إال أن  والمساحة وما إلى ذلك.

 االلتزام

عالن  20221210 نفقات نشر وا 
 20221212 نفقات دعاية

 20221217 نفقات الحفالت واالستقباالت
نفقات الزيارات الدولية واالشتراك في 

 المؤتمرات الدولية
20221214 

نفقـــــــات االشــــــــتراك فـــــــي المــــــــؤتمرات 
 المحلية

20221215 

 20221216 نفقات الشئون والعالقات العامة

 20221213 أخرى

قتناء  وهي التكاليف التي تتطلبها إصدار وا 
وتعتبر نفقات . المنشورات والدوريات المختلفة

الطبع هي صاحبة النصيب األكبر من إجمالي 
اإلنفاق في هذا البند، وتقريبا  تشكل كل النفقات 

 %93.3سط الخاصة به إذ تشكل في المتو 

 0.002222 نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف
 20221710 نفقات طبع

اشـــــــــتراكات فـــــــــي مجـــــــــالت وجرائـــــــــد 
 ودوريات

20221712 

 20221717 شراء حقوق المؤلفين
 20221714 نفقات تشجيع التأليف والمؤلفين

إصـــــــدار كتـــــــب ومجـــــــالت ونشـــــــرات 
 ثقافية وعلمية

20221715 

 20221716 أخرى
المقابل النقدي للعاملين  –النوع الثامن ويحصل 

على النسبة األعلى من  -بالمناطق النائية 
 0.002222 نقل وانتقاالت عامة

 20221410 نقل مهمات بالسكة الحديد
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% 61نفقات النقل واالنتقاالت، شكلت حوالي 
 كمتوسط خالل السنوات المالية الثالث.

وفيما يتعلق ببدل انتقال للسفر للخارج فإنه يتعين 
وفق قرار رئيس الوزراء السابق ذكره أن يتم الحد 

ر للخارج إال فى أضيق الحدود من السف
وللضرورة الحتمية، وكذلك ترشيد مكاتب التمثيل 
المصرى فى الخارج فى المجاالت المختلفة، 
واشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء لعقد 
المؤتمرات محليا ، وبناء على عرض من وزير 
المالية على أن يكون ذلك أيضا  فى حدود 

 نة الجهة.االعتمادات المخصصة لذلك بمواز 

ــــــــر  ــــــــاالت عامــــــــة للعــــــــاملين وغي انتق
 العاملين بالسكك الحديدية

20221412 

نقـــل وانتقـــاالت عامـــة بوســـائل أخـــرى 
 للسفر بالداخل

20221417 

 20221414 نقل وانتقاالت أخرى للسفر بالخارج
الت وبـــدل انتقـــال تكـــاليف نقـــل وانتقـــا
 للمعارين بالخارج

20221415 

 20221416 بدل انتقال للسفر بالداخل
 20221413 بدل انتقال للسفر بالخارج

المقابــــل النقــــدي للعــــاملين بالمنــــاطق 
 النائية

20221418 

 20221419 أخرى

ويشمل وسائل االتصال المختلفة التي تستخدمها 
يفون" هو أكثر ويعتبر "التل. األجهزة الحكومية

% 55األنواع إنفاقا . في هذا البند وشكل 
كمتوسط من إجمالي إنفاق هذا البند وفقا  

 للحسابات الختامية المذكورة.
ُيذكر أن قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد اإلنفاق 

تركيب  يحظر 2118الحكومي الصادر سنة 
الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية االتصال 

حمول أو النداء اآللى إال بموافقة بالتليفون الم
الوزير المختص بالجهة وللضروة الحتمية 

 بمقتضيات العمل ال غير.

 0.002222 البريد واالتصاالت
 20221510 بريد

 20221512 تليفون
 20221517 تلغراف

 اشتراك تيكر
)الشاشات واألشرطة التي يتم عليها 
عرض البيانات االقتصادية وأسعار 

 في األماكن المتعلقة( األسهم

20221514 

 20221515 تلكس وفاكس
 20221516 إنترنت
 20221513 أخرى

وهو اإليجار الذي تقوم الحكومة بتسديده على 
األصول المختلفة كاألراضي وغيرها. ويستحوذ 
إيجار األراضي والمباني والمخازن على  معظم 

 % في المتوسط.36إنفاق البند بمتوسط نسبة 

 0.002222 يجاراإل
ـــــــاني ومخـــــــازن  إيجـــــــار أراضـــــــي ومب

 وجراجات وغيرها
20221610 

 20221612 إيجار آالت إحصائية وحاسبات
 20221617 إيجار آالت وماكينات ومعدات

 20221614 إيجار خيام وكراسي
 20221615 إيجار وسائل نقل

ويتضمن نفقات إقامة المعارض والمهرجانات 
ستضافة وتشكل نفقات إقامة ، الوفود والزيارات وا 

 0.002222 نفقات إقامة معار  ومؤتمرات
 20221310 نفقات إقامة المعارض في الداخل
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 ملحوظات عامة على إنفاق الباب الثاني: .2.2.3

يتم تنفيذ اإلنفاق في إطار الباب الثاني بضوابط قانونية عدة وهي التي تحكم عملية بيع وشراء السلع 
والخدمات التي يحتاجها الجهاز الحكومي، منها قوانين وقرارات مختلفة، ولوائح حكومية وللمخازن والمقايسات 

 وغيرها. من تلك التشريعات:
 ات والمزايدات وتعديالته والئحته التنفيذية.بشأن المناقص 1228لسنة  82قانون رقم  .1

 بشأن التعاقدات مع المقاولين. 2115لسنة  5القانون رقم  .2

المعارض في الداخل معظم من إنفاق هذا البند، 
 .%90بمتوسط 

 نفقات إقامة المعارض في الخارج
20221312 

أهم أنواع ذلك البند هي تكاليف تبادل البعثات 
لتي تشكل كمتوسط أكثر من نصف والوفود، وا

 .%52اإلنفاق على البند بنسبة 
 

تكاااليف العالقااات الثقافيااة والتعاااول 
 الخارجي

0.002222 

ـــود مـــع  ـــات والوف ـــادل البعث تكـــاليف تب
ــــــــــــــــذ  ــــــــــــــــة وتنفي الحكومــــــــــــــــات األجنبي

 المعاهدات الثقافية
20221810 

تكــــاليف المكاتـــــب والمراكــــز الثقافيـــــة 
 ومكاتب البعثات

20221812 

 20221817 أخرى
هذان النوعان تم اعتبارهما بندين مستقلين في 
مجموعة الخدمات في الحسابين الختاميين 
لسنوات سابقة. وتعتبر خدمات األبحاث 

م أو األكثر إنفاقا ، بنسبة والتجارب هي النوع األه
52.% 

تكاااليف البحااوث والتطااوير وتاادريب 
 العامليل

0.002222 

 20221910 خدمات أبحاث وتجارب

 20221912 تكاليف البرامج التدريبية

ويشكل النوع ، وتضم أنواعا  متباينة في أهدافها
% 69األخير "النفقات المتنوعة األخرى" حوالي 

 .من إجمالي النفقات الخدمية المتنوعة

 0.00.222 نفقات خدمية متنوعة
 20220110 نفقات تأمين وعمولة

 20220112 نفقات األعياد والمواسم
 20220117 نفقات تنفيذ األحكام القضائية

 20220114 نفقات رسوم القيد بنقابة المحامين
 20220115 نفقات لجان تحكيم

ـــات تشـــغيل لـــدى الغيـــر ومقـــاولي  نفق
 20220116 الباطن

 20220113 نفقات سرية وذات طبيعة خاصة
 20220118 أخرى
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 أو استغاللها. بها باالنتفاع والترخيص العقارات التصرف فى بشأن جواز 2112لسنة  148قانون رقم  .3

  الئحة المخازن الحكومية. .4

يد اإلنفاق الحكومي وحظر استيراد األصناف التي بشأن ترش 2118لسنة  2171قرار رئيس الوزراء رقم  .5
 يوجد لها بديل محلي.

 
رشادات  الحظيُ  أنه في أولى مراحل إعداد الموازنة يتم توزيع منشور إعداد الموازنة والذي يتضمن توجيهات وا 

دى االلتزام وتنبيهات عامة خاصة بكيفية ترشيد اإلنفاق في الباب الثاني لكن دون ذكر أية آلية فعالة لقياس م
بتلك اإلرشادات وتطبيقها. مثال على ذلك اإلشارة لـ" اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه واإلنارة" 

 2212 -2229و"وضع معدالت استهالك الوقود والزيوت لسيارات الركوب" وذلك كما ُذكر نصا  في منشور 
 على سبيل المثال.
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 ايا االجتماعيةالدعم والمنح والمز  :الباب الرابع .2.1

 أهمية الباب في الموازنة ومحتوياته. ..2.1
الدعم والمنح والمزايا االجتماعية التي تمنحها الحكومة  -كما هو واضح من اإلسم  –ويشمل هذا الباب 

للمستفيدين المختلفين على المستوى المحلي أو لبعض المنظمات الدولية والحكومات األجنبية. ويتكون الباب 
"الدعم والمنح اإلجمالية واإلحتياطيات  "ن خمس مجموعات هي "الدعم"، "المنح"، "المزايا االجتماعيةالرابع م

 العامة"، و"الدعم والمنح والمزايا االجتماعية المستبعدة". 
ياسية واجتماعية ويمثل الدعم تحديدا  قضية بالغة األهمية في الموازنة العامة المصرية لما لها من أبعاد س

 دخول من ا  جزء وغيرها  والنقل والصحة التعليمودعم خدمات  يالسلع الدعمحيث يعد  دية كذلك،واقتصا
ن دخول حقيقية وهى ، المواطنين المالي. ومن ثم يعد أحد المحاور التي يتم  شكلها فى منظورة غير كانت وا 

ه التحديد. وتعتبر قضية دراستها للتعرف على مدى كفاءة اإلدارة المالية العامة وقطاع الموازنة على وج
في مصر قضية مطروحة بشدة على الساحة إذ أنها  (الدعمشبكات األمان االجتماعى )إصالح منظومة 

 تعاني حاليا  قصورا  على أوجه مختلفة. 
 :من خاللالحالى يقدم الدعم 

 النهائيينفيدين للمستتقديم مساعدات مالية مباشرة  -

والتــي تحـددها التكلفـة االقتصـادية، وفـي هـذه الحالـة فــإن  رها السـوقيةتقـديم السـلع والخـدمات بأقـل مـن أسـعا -
نـــتج والســـعر الـــذي يدفعـــه المســـتهلك( للمنتجـــين الحكومـــة تـــدفع الـــدعم )المتمثـــل فـــي الفـــارق بـــين تكلفـــة الم

حتـى يـتم بيعهـا بسـعر  صنيع بأسعار أقل مما يخفض من تكلفة اإلنتاجمدخالت الت أنفسهم، أو تقدم للمنتج
العـرض بشـكل علـى  تسـتهدف التـأثيرالتحـويالت مـن جانـب الحكومـة  أي أن تلـك .التكلفة الحقيقية أقل من

سعره الحقيقـي ممـا يسـاعد أصـحاب أقل من تبيع الدقيق للمخابز بإن الحكومة في حالة الخبز ف )فمثال   عام
 (.ن تكلفته الفعليةعقل بما يالمخابز على إنتاج الخبز وبيعه 

ن كان الدعم هو أ فإن  ،الحكومة لمنتجي سلعة أو خدمة معينةموال أو مدخالت إنتاج قليلة التكلفة تقدمها وا 
قد ة لجهات أخرى يالتي تقدمها جهات حكوم -جارية أو رأسمالية  –التحويالت فهي  "المنح" المجموعة الثانية

 وليس للمنتجين.  حكومية أو غير حكومية تكون
بعض فئات المجتمع تستهدف  المساعدات التي تعد نوعا  من فهي  "تماعيةالمزايا االجالمجموعة الثالثة "أما 

التي تتعرض لظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، بهدف حماية هذه الفئات ومساعدتها على دون غيرها و 
 .على مستوى معيشتهم نتيجة النخفاض دخولهم الحقيقية ألية أسباب تؤثر سلبا  قد مواجهة هذه الظروف التي 

المساعدات التي تمنح للموظفين في حالة اإلنجاب، ونفقات الدفن التي تقدم ألسر  على سبيل المثال ومنها
 موظفي الدولة في حالة الوفاة، ومعاشات الضمان االجتماعي التي تقدم لفئات معينة من المجتمع. 

، و"الدعم والمنح والمزايا كذلك يتضمن الباب الرابع مجموعتي "الدعم والمنح اإلجمالية واالحتياطيات العامة"
على مشروعات استثمارية،  التي يتم إنفاقهاالبنود ذات الصلة وتتمثل األخيرة في  اإلجمالية المستبعدة".

 – الرتباطها بالباب السادس )شراء األصول غير المالية استبعادها من الباب الرابع نظرا  وبالتالي يتم 
 . (االستثمارات
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ات المالية القليلة الماضية نظرا الرتباطه بأسعار ا  متذبذبا  لإلنفاق على مدار السنو شهد الباب الرابع نمطيو 
. وُيذكر أن المرسوم بقانون المذكور سابقا  والذي قضى بتعديل قانون ربط الموازنة لخفض الطاقة العالمية

 .همليار جني 3. 3الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بمقدار اإلنفاقأ أقر ضغط نفقات
 

 
 

 % من إجمالي إجمالي االستخدامات. 32ويشكل الباب في المتوسط حوالي 
 :مجموعات هي خمسمن  الرابع يتكون البابو 

   

 (: مجموعات وبنود الباب الرابع في استخدامات الموازنة المصرية8جدول )
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 إجمالي إنفاق الباب بالمليار

 أواًل: مجموعة الدعم
 % من إجمالي إنفاق الباب الرابع7315متوسط وتستحوذ على معظم اإلنفاق في الباب الرابع، حيث تمثل في ال

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

  متوسط مبلغ اإلنفاق

 البناااد )بالمليون جنيه(

 المؤسسات غير المالية 75,226.2 97.3%

 المؤسسات المالية 2,105.3 2.7%

 ثانيًا: مجموعة المنح
 الباب الرابع في الموازنة العامة % من إجمالي4وتمثل حوالي 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

 البناااد متوسط مبلغ اإلنفاق

 منح للحكومات األجنبية 70 2%
 منح للمنظمات الدولية 0 0%

 منح لجهات الحكومة العامة 3,497.7 98%
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 واالحتياطيات العامة

الدعم والمنح والمزايا اإلجمالية 
 المستبعدة

  نسب إنفاق
الباب الرابع في الموازنة العامة مجموعات  

 ثالثًا: مجموعة المزايا االجتماعية
 % من إجمالي إنفاق الباب الرابع12لمجموعة في المتوسط نسبة تمثل تلك ا

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

 البناااد متوسط مبلغ اإلنفاق

 مزايا لألمال االجتماعي 1,125.5 10%
 مساعدات اجتماعية 9,802.1 85.6%
 نفقات خدمية لغير العامليل 493.1 4.3%
 مزايا اجتماعية للعامليل 35.6 0.3%

 رابعًا: مجموعة الدعم والمنح اإلجمالية واالحتياطيات العامة
وهي االحتياطيات التي يتم السحب منها في حال ظهور إنفاق أثناء العام المالي في مجال الدعم والمنح غير مخطط له، 

 % 1.3ي وتمثل نسبة ضئيلة للغاية في المتوسط من إجمالي اإلنفاق الباب، حوال
 الدعم والمنح اإلجمالية 222.3 80.4%
 المتطلبات اإلضافية للدعم والمنح 37.9 14%

 خامسًا: مجموعة الدعم والمنح والمزايا اإلجمالية المستبعد 
 السنوات المالية األخيرةإنفاق أية مبالغ خالل مؤخرا يتم  يتم إدراجها في الباب السادس. والوهي تلك التي 

0% 0 
والمنح المستبعد  بالتحصيل مل  الدعم

 شراء األصول غير المالية
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 بالموازنة العامة المصرية الرابعشرح ألهم مجموعات، بنود وأنواع الباب  .2.1.2
 

 تصنيف البنود واألنواع لمجموعات الباب الرابع مل الموازنة العامة المصرية
 )الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية(

الكود  البيال مالحظات
 االقتصادي

 20101111 الدعم 

ويشــكل دعــم المــواد البتروليــة النســبة األكبــر فــي بنــد 
% 83دعم المؤسسات غيـر الماليـة، بمتوسـط نسـبة 

 من إجمالي البند

 20101011 لمؤسسات غير مالية

 21412121 دعم السلع التموينية

 21412122 دعم المواد البترولية

 21412123 دعم تنشيط الصادرات

 21412124 دعم المزارعين

 21412125 دعم الكهرباء

 21412120 دعم نقل الركاب

 21412128 التأمين الصحي واألدوية

 21412127 دعم اإلنتاج الصناعي

 21412129 دعم تنمية الصعيد

 21412112 أخرى

ويعتبر دعم فائدة القروض الميسرة ودعم إسكان 
تقريبا  في بند  محدودي الدخل ذوا أهمية متساوية

دعم المؤسسات المالية، إذ يشكالن نسبتين 
% في 39 -% 37متساويتين تبلغ حوالي 

 المتوسط لكل منهما خالل السنوات الثالث.

 20101211 لمؤسسات مالية

 21412221 دعم فائدة القروض الميسرة

 21412222 دعم إسكان محدودي الدخل

 21412223 أخرى

 20121111 المنح 

هي تتخذ تقريبا  شكل منح جارية فقط، وتشكل و 
% من إجمالي المنح للحكومات 99نسبتها حوالي 

 .األجنبية

 20121011 المنح للحكومات األجنبية

 21422121 جاري

 21422122 رأسمالي

يتم إدراج أية مبالغ كمنح للمنظمات الدولية  ال
 األخيرة. خالل السنوات المالية

 20121211  ةمنح للمنظمات الدولي

 21422221 جاري

وعادة ما تكون تلك المنح في شكل مدفوعات 
جارية، فلم يتم إدراج أية منح رأسمالية خالل نفس 

 الفترة.

 20121211 منح لجهات الحكومة العامة

 21422321 جاري

 21422322 رأسمالي 

 20121111 مزايا إجتماعية 
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1

تم  29/ 2227المساعدات االجتماعية"، إال أنه في تبويب  جدير بالذكر أن بند "نفقات خدمية لغير العاملين" كان يدخل كنوع داخل بند 
 % من إجمالي إنفاق مجموعة "المزايا االجتماعية".413اعتباره بندا  مستقال  يشكل حوالي 

لتي عن تلك االحظ أن هذه المعاشات تختلف ي
الحكومة لصندوق التأمينات االجتماعية  تدفعها

من الباب األول  يتضمنهالموظفي الحكومة والتي 
الخاص باألجور، فمعاشات الضمان الموازنة و 

االجتماعي توضع في الموازنة في باب الدعم 
والمنح والمزايا االجتماعية وهو باب مخصص 
للمدفوعات ذات الهدف االجتماعي، كما أن من 

. أما ليسوا موظفين في الحكومة تفيدين منهالمس
جور التي كانوا المعاشات التقليدية فترتبط باأل

 (.يحصلون عليها أثناء عملهم في الحكومة
ألمان االجتماعي هو "معاش وأهم أنواع بند مزايا ا

الضمان االجتماعي" والذي يشكل معظم اإلنفاق 
 % في المتوسط.91بنسبة 

 20121011 مزايا لألمال االجتماعي

 21432121 معاش الضمان االجتماعي

 21432122 معاش الطفل

 21432123 مزايا لألمان االجتماعي )عينية(

 21432124 أخرى

 20121211 مساعدات اجتماعية 

وتستحوذ المساهمات في صناديق المعاشات على 
كل إنفاق بند المساعدات االجتماعية، إذ تشكل في 

بينما تشكل مساعدات % منه، 99المتوسط 
 اجتماعية عينية مبالغ متواضعة عادة في نسبتها.

 21432321 مساهمات في صناديق المعاشات

 21432322 مساعدات إجتماعية عينية

، وتمثل مكافآت غير العاملين عن خدمات مؤداه
النسبة األكبر من إجمالي البند وذلك وفقا  لتبويب 

2227- 22291.  

 20121211 العامليلنفقات خدمية لغير 

نفقات عالج مواطني جمهورية مصر 
 العربية

21432321 

نفقات نشاط رياضي واجتماعي لغير 
 العاملين

21432322 

 21432323 نفقات خدمات صحية لغير العاملين

 21432324 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه

 21432325 جوائز وأوسمة

تشكل في المتوسط  وأهمها نفقات الدفن والتي
 % من إجمالي إنفاق البند.78

 20121111 مزايا إجتماعية للعامليل

 21432421 نفقات دفن

 21432422 نفقات محو األمية 

 21432423 مزايا اجتماعية للعاملين )عينية( 

 21432424 أخرى 
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الدعم والمنح اإلجمالية واالحتياطيات  
 العامة

20111111 

 

 20111011 إلجماليةالدعم والمنح ا
الــدعم والمــنح اإلجماليــة المدرجــة بموازنــات 

 الجهات
21442121 

ــــــــــدعم والمــــــــــنح للحســــــــــابات  اعتمــــــــــادات ال
 والصناديق الخاصة

21442122 

 20111211 المتطلبات اإلضافية للدعم والمنح

 21442221 احتياطيات عامة للدعم والمنح

 21442222 متطلبات إضافية أخرى للدعم والمنح

 
الدعم والمنح والمزايا االجتماعية 

 المستبعد 
20151111 

 

الاادعم والماانح المسااتبعد  بالتحصاايل ماال 
 شراء األصول غير المالية

20151011 

 2145121 الدعم والمنح المستبعدة من مصادر أخرى
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 راء األصول غير المالية )االستثمارات(شالباب السادس:  .2.6

 

 الموازنة ومحتوياتهأهمية الباب في . ..2.6
الي. ويختلف هذا الباب في إعداده عام الماليتضمن هذا الباب االستثمارات الحكومية المتوقع تنفيذها خالل 

التنمية  وزارةحيث تقوم الوزارات المختلفة بمناقشة موازناتها االستثمارية مع عن باقي أبواب الموازنة، 
، مع إدراج الدراسات المتعلقة وبنك االستثمار القومي -لي حاليا  وزارة التخطيط والتعاون الدو  –االقتصادية 

ضوء الخطة الخمسية. ويقتصر دور وزارة  بالمشروعات المزمع تنفيذها، والتنسيق مع وزير التخطيط في
، حيث يقوم وزير المالية بمتابعة تنفيذ اإلنفاق في جميع األبواب فيما عدا الباب المالية على المراقبة فقط

  سادس حيث يتولى وزير التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة اإلنفاق االستثماري.ال
 
االستثمارية، أو خطة التنمية. وينقسم قطاعات الموازنة وجهاتها المختلفة بالخطة  ىالباب السادس لديعرف و 

لية أخرى، ير ماالباب السادس ألربع مجموعات، هي "األصول الثابتة"، "األصول غير المنتجة"، "أصول غ
 شراء األصول غير المالية اإلجمالية واالحتياطيات العامة". و"

 

 

 
 وهناك عدد من التشريعات التي يتم العمل بها أثناء تنفيذ اإلنفاق في باب االستثمارات، منها:

 بشأن الخطة العامة للدولة 1983لسنة  82القانون رقم  .1

 القوميبشأن بنك االستثمار  1972لسنة  119القانون رقم  .2

 ما يرد في الخطة الخمسية التي يتم تنفيذ الموازنة خالل إطارها  .3
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% من إجمالي االستخدامات. وتتكون المجموعات األربع 12ويشكل باب االستثمارات في المتوسط حوالي 
  :هي للباب السادس من بنود مختلفة،

 رية(: مجموعات وبنود الباب السادس مل استخدامات الموازنة المص9جدول )

 
 
 

 أواًل: مجموعة األصول الثابتة
 الباب السادس % مل إجمالي80.2لمتوسط وهي المجموعة ذات الوزل األكبر في الباب السادس، إذ تشكل في ا

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

 متوسط مبلغ اإلنفاق
 البناااد )بالمليول جنيه(

 )شاملة الرسوم الجمركية(استثمار مباشر  27,473 9714%

 نفقات إيرادية غير مؤجلة )تشغيل( 445 110%

 ثانيًا: مجموعة "األصول غير المنتجة"
 % مل إجمالي اإلنفاق االستثماري1.8وتمثل نسبة بسيطة في المتوسط، ال تتعدى 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

 متوسط مبلغ اإلنفاق
 البناااد يول جنيه()بالمل

 أصول طبيعية 771 122%
 ثالثًا: مجموعة "أصول غير مالية أخرى"

 % في المتوسط مل إجمالي اإلنفاق االستثماري08وتمثل 
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

 متوسط مبلغ اإلنفاق
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 متنوعة 65157 122%
 "شراء األصول غير المالية اإلجمالية واالحتياطات العامةمجموعة " رابعًا:

وهي المبالغ التي يتم إتاحتها خالل العام المالي لمواجهة النفقات االستثمارية الطارئة والتي لم تؤخذ بالحسبال 
 ي.أثناء تقديرات الموازنة المسبقة.  وعاد  تشكل نسبة بسيطة جدًا مل إجمالي اإلنفاق االستثمار 
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند مل إجمالي إنفاق المجموعة(

 متوسط مبلغ اإلنفاق
 البناااد )بالمليول جنيه(

 شراء األصول غير المالية اإلجمالية 3 

 3 
المتطلبات اإلضافية لشراء األصول غير 

 المالية
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 صريةبالموازنة العامة الم السادسشرح ألهم مجموعات، بنود وأنواع الباب  .2.6.2

 

                                                           
2

نما كان يتم احتسابه كفرع داخل أنواع البند السابق "االستثما 2227/29فيما قبل العام المالي    ر المباشر" والذي لم يكن هذا البند مستقال .  وا 
نشاءات". حيث أن كل نوع  داخل البند ينقسم لفرعين، هما "االستثمار المباشر" ونفقات إيرادية مؤجلة". على سبيل  كان عنوانه "مباني وا 

مماثالن داخل   المثال، كان هناك فرع "لالستثمار المباشر" وآخر "للنفقات اإليرادية المؤجلة"  داخل النوع المسمى "مباني سكنية،" وفرعان
 "المباني غير السكنية" وآخران داخل"التشييدات"... إل،.

 تصنيف البنود واألنواع لمجموعات الباب السادس مل الموازنة العامة المصرية
 االستثمارات( -)شراء األصول غير المالية 

 البيال مالحظات
الكود 
 االقتصادي

 20601111 مجموعة "األصول الثابتة" 

ويعتبر االستثمار المباشر هو البند الرئيس 
ه يشكل في مجموعة األصول الثابتة إذ أن

معظم اإلنفاق االستثماري في المجموعة، 
ويعتبر أهم أنواع هذا البند هو "التشييدات" 
والذي يمثل أكثر من نصف البند، بنسبة 

 % في المتوسط.55

 20601011 استثمار مباشر )شاملة الضرائب الجمركية(

 21012121 مباني سكنية

 21012122 مباني غير سكنية

 21012123 تشييدات

 21012124 وسائل نقل

 21012125 وسائل انتقال

 21012120 آالت ومعدات 

 21012128 عدد وأدوات

 21012127 تجهيزات

 21012129 ثروة حيوانية ومائية )أصول زراعية(

وأهم األنواع التسعة التي يشملها البند هي 
% من 53اآلالت والمعدات وتبلغ حوالي 

 المؤجلة.إجمالي النفقات اإليرادية 

 20601211 2نفقات إيرادية مؤجلة )تشغيل(

 21012221 مباني سكنية 

 21012222 مباني غير سكنية

 21012223 تشييدات

 21012224 وسائل نقل

 21012225 وسائل انتقال

 21012220 آالت ومعدات 

 21012228 عدد وأدوات

 21012227 تجهيزات

 21012229 راعية(ثروة حيوانية ومائية )أصول ز 
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. في العامين الماليين السابقين كان اسم  المجموعة "أصول طبيعية"، والذي أصبح اسم بندا  29 -2227مجموعة تم استحداثها في تقسيم  3

 .عامتفر 
تعتبر مجموعات مستقلة في تقسيم الموازنة في السنوات المالية السابقة. فتم في هذه المجموعة، تم دمج عدد من أوجه اإلنفاق التي كانت  4

دمج "فوائد سابقة على بدء التشغيل"، "البعثات"، "أبحاث ودراسات للمشروعات االستثمارية"، "دفعات مقدمة"، و"تعويضات فروق األسعار 
حتى  29/ 2227أخرى" وهو التقسيم المعمول به منذ العام المالي  للمقاولين" في بند واحد وهو "متنوعة" تحت مجموعة "أصول غير مالية

 اآلن.

 20621111 3مجموعة "األصول غير المنتجة" 
تتكون مجموعة األصول غير المنتجة من بند 
واحد داخله ثالثة أنواع، أهمهم شراء 
األراضي والي يستحوذ على معظم اإلنفاق 
وهو شراء األراضي والذي يمثل أكثر من 

% من االستثمار في األصول غير 92
 المنتجة.

 20621011 أصول طبيعية

 21022121 شراء أراضي

ستصالح أراضي  21022122 تمهيد وا 

 21022123 أصول طبيعية أخرى

 20621111 4مجموعة "أصول غير مالية أخرى" 
وتشمل المجموعة الفوائد السابقة على بدء 

الفوائد المدفوعة من جانب وهي  التشغيل،
الوحدة الحكومية خالل فترة إنشاء المشروع، 

. الي تعـد جزءا  من التكلفة االستثمارية لهوبالت
كذلك تكاليف البعثات الدراسية والتي تعد 
استثمارا  في العنصر البشري. وتمثل الدفعات 
المقدمة التي يتم دفعها مقدما  للمقاولين لتنفيذ 
مشروعات الخطة االستثمارية للدولة النسبة 

  %.09األكبر من البند، بحوالي 

 20621011 متنوعة

 21032121 فوائد سابقة على بدء التشغيل

 21032122 البعثات

 21032123 أبحاث ودراسات للمشروعات االستثمارية

 21032124 دفعات مقدمة

 21032125 تعويضات فروق األسعار للمقاولين

شراء األصول غير المالية اإلجمالية مجموعة " 
 "واالحتياطات العامة

20611111 

 

 20611011 غير المالية اإلجمالية شراء األصول
ـــــــة إجماليـــــــة مدرجـــــــة  شـــــــراء األصـــــــول غيـــــــر المالي

 بموازنات الجهات
21042121 

 20611211 المتطلبات اإلضافية لشراء األصول غير المالية 

 21042221 احتياطيات عامة لشراء السلع والخدمات
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 الثالثالجزء 
 العامة المصريةفي الموازنة الموارد أبواب تحليل ألهم 

 وفقًا للتقسيم االقتصادي

 مقدمة: 
 تقسم الموارد الحكومية تقسيما اقتصاديا في الموازنة العامة للدولة إلى خمسة أبواب رئيسية، هي:

 الضرائب الباب األول:

 المنح الباب الثاني:

 اإليرادات األخرى  الباب الثالث:

 الماليةمتحصالت اإلقراض ومبيعات األصول  الباب الرابع:

صدار األوراق المالية بخالف األسهم الباب الخامس:  االقتراض وا 

 
يطلق على األبواب الثالثة األولى "اإليرادات العامة" وذلك تمييزا  لها عن إجمالي الموارد والتي تتضمن 

المباشر  لنشاطا وأداء التشغيل عمليات من تتحقق التى اإليرادات واإليرادات العامة هي األبواب الخمسة جميعها.
 الضريبية اإليرادات أساسا   وتشمل ، العامة للدولة الموازنة فى الداخلة الوحدات واألجهزة طريق عن المباشر وغير

 من المنح المحصلة تشمل كما ،الجمرك والضرائب المبيعات وضرائب الدخول ضرائب على من المختلفة بأنواعها

يرادات الخدمات المؤداة. المحققة األخرى اإليرادات وكذلك والخارج، الداخل  من الفوائض واألرباح وا 
 

 الباب األول: الضرائب 2.0
 

 أهمية الباب في الموازنة ومحتوياته 2.0.0
تضمن هذا الباب الضرائب والرسوم المختلفة التي تحصلها الدولة سواء على دخول األفراد أو أرباح ي

يارات، أو على السلع والخدمات والتجارة الدولية. وتجدر الشركات، أو على الممتلكات من مباني وأراضي وس
اإلشارة إلى أن تقديرات هذا الباب، والسيما المجموعة األولى "الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب 
الرأسمالية"، تعتمد بشكل كبير على المؤشرات االقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت 

الستثمار، والظروف واألوضاع االقتصادية العالمية  المؤثرة على األسعار العالمية للبترول االستهالك وا
وحجم التجارة  الدولية والعبور بقناة السويس، نظرا  لآلثار المترتبة على تلك األوضاع على حصيلة الضرائب 

 من هذه المصادر. 
عبه "الضرائب على التجارة الدولية"، إذ أنه ال ينبغي كذلك، من األهمية بمكان اإلشارة إلى الدور الهام الذي تل

نما ينبغي النظر إلى تلك  الوقوف عند األثر المالي فقط لتلك الضرائب على موارد الدولة أو عجز الموازنة، وا 
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الضريبة باعتبارها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدم في إدارة االقتصاد القومي وكأداة هامة 
اهم في زيادة اإلنتاج وتدعم الصناعات الوطنية وتحقق الحماية التنافسية العادلة. كذلك تعتبر الضريبة تس

الجمركية أحد األدوات الرئيسية لتوسيع آفاق االستثمار وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الصادرات فضال  
ض الضغوط التضخمية التي عن استخدامها لخفض تكلفة اإلنتاج المحلي في محاولة لضبط األسواق وخف

 تشهدها بعض القطاعات والسلع الهامة.
ووفقا  لبيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية محل الدراسة، بلغت قيمة هذا الباب 

% من إجمالي 01مليون في المتوسط. ويشكل الباب في المتوسط حوالي  247مليار جنيه و 137نحو 
 مجموعات خمس من  األول يتكون الباب% من إجمالي الموارد. و 45ت في الموازنة العامة، وحوالي اإليرادا

 (:7كما يوضحها جدول )
  

 (: التوزيع النسبي للبنود المكونة لمجموعات الباب األول )الضرائب(8جدول )
 الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية : أواًل: مجموعة

 % في المتوسط مل إجمالي الباب األول )الضرائب(19.7  وتمثل حوالي
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 البناااد )بالمليول جنيه( 

 الضرائب على الدخول مل التوظف   8502 11.0%
 الضرائب على دخول األفراد بخالف التوظف 4220 6.1%
 ى األرباح الرأسماليةالضرائب عل   44544 0.1%

 الضريبة على أرباح شركات األموال 50873 82.8%
 أخرى  متنوعة     2 0.0%

 مجموعة الضرائب على الممتلكاتثانيًا: 
 % مل إجمالي الباب الباب األول )الضرائب(0.6وتمثل حوالي 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 جنيه( )بالمليول

 البناااد

 ضرائب دورية على الممتلكات )الثابتة( 458 20.6%

ضرائب على العمليات المالية والتجارية  514 23.9%
 والرأسمالية

 ضرائب ورسوم على السيارات 1232 55.6%
 مجموعة الضرائب على السلع والخدماتثالثًا: 
 ائب(% مل إجمالي الباب الباب األول )الضر  36.4وتمثل حوالي. 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 الضريبة العامة على المبيعات  23090 47.0%
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 ضريبة المبيعات على الخدمات 8320 14.5%
 " المحلية.ضرائب على سلع جدول رقم "  9343 17.9%
 " المستورد ."الضرائب على سلع جدول رقم  37 0.1%
 الضرائب على الخدمات الخاصة   887 1.5%
 ضرائب الدمغة )عدا دمغة الماهيات(  4237 8.4%
 رسم تنمية الموارد   1222 2.3%

ضرائب على استخدام السلع والترخيص  3991 8.2%
 باستخدامها وتأدية األنشطة

 التجار  الدوليةمجموعة الضرائب على رابعًا: 
 % مل إجمالي الباب الباب األول )الضرائب( 9.2وتمثل حوالي. 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه( 

 البناااد

 ضرائب على الواردات  12303 96.6%
 ضرائب على التجار  الدولية أخرى 404 3.4%

 ضرائب أخرىمجموعة خامسًا: 
 لي الباب الباب األول )الضرائب(% مل إجما 2وتمثل حوالي

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 على األعمال التجارية 3993 100.0%
 

 رائب"شرح لبنود وأنواع مجموعات الباب األول "الض 2.0.2

 

 ة العامة المصريةمل الموازن األولتصنيف البنود واألنواع لمجموعات الباب 
 الضرائب

 الكود  البيال مالحظات

الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب مجموعة:  
 الرأسمالية 

00001111 

 00001011 لضرائب على الدخول مل التوظفا 

مثلــت  "الضــرائب علــى المرتبــات المحليــة" 
% من جملة إيرادات البنـد، فـي 92حوالي 

 المتوسط.

 11110101 تبات المحليةلضرائب على المر ا 

 11110102 الضرائب على رواتب العاملين بالخارج

 11110103 ة على الرواتبغضرائب الدم

 11110104 رسم تنمية على المرتبات وما فى حكمها

 11110200 لضرائب على دخول األفراد بخالف التوظفا 
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مثلت "ضرائب النشاط التجاري 
لة % من جم92والصناعي" حوالي 

 اإليرادات الخاصة بالبند في المتوسط.

 11110201 الضرائب على المهن غير التجارية 

 11110202 رسم تنمية على صافى المهن غير التجارية

 11110203 ضرائب النشاط التجاري والصناعي

رسم تنمية على صافى أرباح النشاط التجاري 
 والصناعي

11110204 

     ة على األرباح التجارية المحليات من الضريبنصيب  
 والصناعية

11110205 

 11110206 ضرائب على الفائدة من السندات 

 11110207 الضريبة العامة على الدخل 

رسم تنمية على ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس  
اإلدارة من مبالغ تدخل ضمن إيرادات رؤوس األموال 

 المنقولة
11112227 

 11112229 اإليرادات األخرى 

 00001211 الضرائب على األرباح الرأسمالية 

% في المتوسط من 122يمثل هذا النوع 
 جملة اإليرادات الخاصة بالبند

 ضريبة الثروة العقارية 
11112321 

 11112322 أخرى  

 00001111 لضريبة على أرباح شركات األموالا 

يســاهم هــذا النــوع بحــوالي نصــف حصــيلة 
 بالبند اإليرادات الخاصة

 والشريك األجنبي من هيئة البترول 
11112421 

 11112422 قناة السويسمن   

 11112423 البنك المركزيمن  

 11112424 األخرى ) باقي الشركات ( 

صافي أرباح الجهات المنصوص عليها رسم تنمية على  
 1971( لسنة 158( من القانون رقم )111في المادة )

11112425 

 قناة السويسيات فى ضريبة نصيب المحل 
11112420 

من الضريبة على أرباح شركات نصيب المحليات  
 األموال

11112428 

 11112427 الصندوق المشتركنصيب المحليات فى   

 00001511 أخرى  متنوعة 

 11112521 أخرى )تنشيط حصيلة(  

 00021111 مجموعة الضرائب على الممتلكات 
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 00021011 تلكات ضرائب دورية على المم 

 11122121 ضريبة األراضي  

% من إجمالي 52تمثل ما يزيد عن 
 الضرائب الدورية على الممتلكات

 ضريبة المباني 
11122122 

 11122123 ضرائب دورية على صافي الثروة 

 11122125 أخرى   
 11120200 ضرائب على العمليات المالية والتجارية والرأسمالية 

% فـي المتوسـط مـن 122نـوع يمثل هـذا ال
جملــــــة اإليــــــرادات المحصــــــلة ضــــــمن بنــــــد 
"الضرائب على العمليات المالية والتجاريـة 

 والرأسمالية"

 رسوم نقل ملكية

11122221 

 11122222 ضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة 
 00021211 ضرائب ورسوم على السيارات 

 11122321 السيارات تسيير تنمية على  ومسر  

% فــــــي 01مثــــــل هــــــذا النــــــوع مــــــا نســــــبته 
المتوســـــط مـــــن جملـــــة الضـــــرائب والرســـــوم 

 على السيارات

 رســـــوم تنميـــــة علـــــى الســـــيارات الجديـــــدة المنتجـــــة محليـــــا  
 11122322 جميع السيارات المستوردة من الخارجو 

 11122323 ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات 

 11122324 امن اجتماعي(ضرائب على السيارات الخاصة )تض  

 00021111 الضرائب على السلع والخدماتمجموعة  

 00021011 الضريبة العامة على المبيعات 

 11132121 على السلع المحلية 

% فـــــي 05ســــاهم هــــذا النــــوع بمــــا نســــبته 
المتوســـــط مـــــن حصـــــيلة الضـــــريبة العامـــــة 

 على المبيعات

 لى البضائع المستوردةع
11132122 

 00021211 يعات على الخدماتضريبة المب 

 11322221 الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية 

 1132222 خدمات التشغيل للغير 

 1132223 خدمات االتصاالت الدولية والمحلية 

 1132224 خدمات أخرى 

من الجدير بالذكر أن الضريبة المفروضة 
ــــم  ــــى ســــلع الجــــدول رق هــــى ضــــريبة  1عل

قيميـة مثـل السـجائر والتبـغ، نوعية وليسـت 
 0021211 المحلية "0سلع جدول رقم "ضرائب على 
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حيــث تفــرض ضــريبة مقطوعــة علــى علبــة 
 السجائر وليس نسبة مئوية

 1132321 الشاى 

 1132322 السكر 

 1132323 المياه الغازية  

 1132324 البيرة 

تمثــل المســاهمة النســبية لهــذا النــوع حــوالي 
ــــرادات  % فــــي المتوســــط مــــن53 ــــة إي جمل
 البند

 1132325 التبغ والسجائر

 1132320 منتجات البترول 

 1132328 الكحول 

 1132327 األدوية 

 1132329 زيوت الطعام النباتية 

 1132312 الزيوت والشحوم   

 1132311 األسمنت 

 0021111 المستورد " 0جدول رقم "لضرائب على سلع ا 

ط مـــن % فـــي المتوســـ72مثـــل هـــذا النـــوع 
 إيرادات البند

 الشاى 
1132421 

 1132422 السكر 

 1132423 المياه الغازية 

 1132424 البيرة 

 0021115 التبغ والسجائر 

 1132420 منتجات البترول 

 1132428 الكحول 

 1132427 األدوية 

 1132429 زيوت الطعام النباتية 

 1132412 الزيوت والشحوم   

 1132411 األسمنت 

 00021511 لضرائب على الخدمات الخاصة  ا 

 11132521 )تضامن اجتماعي( ضرائب على تذاكر السفر للخارج 

فـى   رسم تنمية على تذاكر السفر الى الخـارج الصـادرة  
 مصر بالعملة المحلية

11132522 
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 11132523 ضريبة المالهي 

 11132524 اإلتاوة على القمار 

 11132525 انون الضريبة على الدخلإيرادات غرامات وتعويضات ق 

 11132520 مقابل التأخير في الضرائب 

 11132528 أخرى متنوعة 

 00021611 ضرائب الدمغة )عدا دمغة الماهيات( 

 11132021 الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة 

 11132022 الدمغة على التأمين  

 11132023 الدمغة على المراهنات واليانصيب 

 11132024 الدمغة على أعمال البورصة 

الدمغـــــة علـــــى عقــــــود اشـــــتراكات الميــــــاه والنـــــور والغــــــاز  
 والتلفون

11132025 

 11132020 الدمغة على استهالك الغاز والمهرباء والبوتاجاز 

 11132028 الدمغة على اإلعالنات 

 11132027 الدمغة على أوراق وزارة العدل 

 11132029 ح والرخص اإلداريةالدمغة على التصاري 

 11132012 الدمغة على بطاقات التموين 

 11132011 الدمغة على الشهادات واإلقرارات 

 11132012 الدمغة على العقود وما في حكمها 

 11132013 الدمغة على وثائق األحوال الشخصية 

 11132014 الدمغة على على وثائق المالحة التجارية 

 11132015 اضر الشركاتالدمغة على مح 

 11132010 الدمغة على األوراق التجارية 

 11132018 الدمغة على اإليصاالت والمخالصات والفواتير 

الدمغــــة علــــى األعمــــال والمحــــررات المصــــرفية ومــــا فــــي  
 حكمها

11132017 

 11132019 الدمغة على خدمات النقل 

 11132022 الدمغة على تأسيس الشركات 

 11132021 ى شهادات وكشوف الوزنالدمغة عل 

 11132022 الدمغة على الموازين واألجهزة الحاسبية 

% فــــــي 42مثــــــل هــــــذا النــــــوع مــــــا نســــــبته 
 المتوسط من إجمالي إيرادات البند

 دمغة متنوعة
11132023 
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 148وهي الرسوم المفروضة بالقانون رقم 
 1974لسنة 

  رسم تنمية الموارد
00021711 

 1132821 وازات السفررسم تنمية على ج 

 1132822 رسم التنمية على إقامة األجانب وما يتعلق بها 

 1132823 رسم تنمية على طلب الحصول على الجنسية المصرية  

% فـي المتوسـط 59مثل هذا النوع حـوالي 
 من إجمالي البند

 1132824 رسم تنمية على مغادرة البالد

 1132825 رسم تنمية على رخص السالح 

رســـم تنميـــة علـــى المحـــررات وبـــاقي األوعيـــة الخاضـــعة   
 لضريبة الدمغة

1132820 

رسم تنمية على اسـتخراج صـور المحـررات مـن مصـلحة  
 الشهر العقاري

1132828 

 1132827 رسم تنمية على شهادات اإلعفاء من التجنيد  

 1132829 رسم تنمية على الشراء من األسواق الحرة  

الت والخدمات الترفيهيـة التـي تقـام رسم تنمية على الحف  
 في الفنادق والمحالت العامة السياحية

1132812 

رسم تنمية على الشاليهات والكباين واألكشاك التـي تقـع   
 في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها

1132811 

 1132812 رسم تنمية على موارد أخرى  

 1132813 رسم تنمية على المحاجر  

 تخدام الساالع والتاارخيص باسااتخدامهاضاارائب علااى اساا 
 وتأدية األنشطة

00021811 

% فــــــي 32مثــــــل هــــــذا النــــــوع مــــــا نســــــبته 
 المتوسط من جملة البند

 اإلتاوة على قناة السويس
11132721 

 11132722 إتاوة على استخدام الطريق النهري 

 11132723 رسوم ترخيص العمل لألجانب  

 11132724 إيرادات ورسوم ذات صفة محلية 

 11132725 المصروفات اإلدارية للعمليات االستيرادية 

 11132720 رسوم العبور ) سوميد (  

 11132728 رسوم المواني والمنائر  

 11132727 رسوم اإلجراءات القنصلية  

 11132729 رسوم حليج األقطان 
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 11132712 رسوم على جوازات السفر  

 11132711 رسوم تصاريح العمل 

 11132712 سوم تحقيق الشخصيةر   

 00011111 التجار  الدوليةالضرائب على مجموعة  

 22.22... ضرائب على الواردات 
% في 93مثل هذا النوع ما نسبته 

المتوسط من جملة حصيلة بند "الضرائب 
 على الواردات"

 11142121 ضرائب جمركية قيمية 

 11142122 ضرائب جمركية على السجائر والتبغ والدخان 

 2022... ضرائب على التجار  الدولية أخرى 
يعتبر هذا النوع األكثر أهمية ضمن هذا 

 0004210 ضرائب على الصادرات  البند

نصيب المحليات في الضريبة على الصادرات  
 0004212 والواردات

 0004214 الضريبة الجمركية المخصصة لدعم النقل البحري 
 0004215 إيرادات الغرامات 
 0004216 إيرادات المضبوطات 
 0004213 أخرى 
 22222... مجموعة ضرائب أخرى 
 22.22.. على األعمال التجارية 
% من جملة البند في 98مثل هذا النوع ي

 المتوسط
 0051010 إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي 

 0051012 إيرادات رؤوس أموال منقولة من جهات أخرى 
ب المحليات من الضريبة على رؤوس االموال نصي 

 0051017 المنقولة

 0051014 الضرائب على عوائد أذون الخزانة 
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 الباب الثاني: المنح 2.2

 ومكوناتهفي الموازنة أهمية الباب  2.2.0

يتضمن هذا الباب قيمة إجمالي المنح التي تحصل عليها الجهات الحكومية سواء من حكومات أجنبية أو 
ات دولية أو من جهات حكومية. ويخصص جزء من هذه المنح لمواجهة مصروفات جارية،ـ وآخر منظم

 لمواجهة مصروفات استثمارية.
بلغ متوسط قيمة هذا الباب وفقا  للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن األعوام المالية محل الدراسة 

% من إجمالي اإليرادات في الموازنة 119متوسط حوالي مليون. ويشكل الباب في ال 444مليار جنيه و 4نحو 
كما يوضحها جدول  ،مجموعاتثالث  من  الثاني يتكون الباب% من إجمالي الموارد. و 114العامة، وحوالي 

(12) 
 

 (المنح) الثاني(: التوزيع النسبي للبنود المكونة لمجموعات الباب 01جدول )

 منح مل حكومات أجنبية أواًل: مجموعة: 

 %  في المتوسط مل إجمالي الباب الثاني )المنح(86.9وتمثل حوالي 
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه( 

 البناااد

 منح جارية 2701 55.0%
 منح رأسمالية  1107 45.0%

 مجموعة منح مل منظمات دوليةثانيًا: 
 لمتوسط مل إجمالي الباب الثاني )المنح(%  في ا5.6وتمثل حوالي 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 منح جارية   27 25.2%
 منح رأسمالية   154 74.8%

 منح مل جهات حكومية ثالثًا: مجموعة: 
 الثاني )المنح(% في المتوسط مل إجمالي الباب  7.5وتمثل حوالي 

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 منح جارية 111 48.0%
 منح رأسمالية 122 52.0%
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 شرح لمجموعات وبنود الباب الثاني: المنح 3.2.2
 

 

 

 لمصريةتصنيف البنود واألنواع لمجموعات الباب الثاني مل الموازنة العامة ا
 المنح 

 الكود البيال  مالحظات

 0.2222..  منح مل حكومات أجنبية مجموعة  
 00201011 منح جارية 

 00201211 منح رأسمالية 

% من جملة 99يساهم هذا النوع بما يزيد عن 
 اإليرادات المحصلة من بند "المنح الرأسمالية"

 11212221 لتمويل االستثمارات 

 11212222 أخرى  

 002222.. منح مل منظمات دولية مجموعة  
 00221011 منح جارية 

 00221211 منح رأسمالية 

% من جملة 99يساهم هذا النوع بما يزيد عن 
 اإليرادات المحصلة من بند "المنح الرأسمالية"

 11222221 لتمويل االستثمارات

 11222222 أخرى  

 022222..  منح مل جهات حكوميةمجموعة  
 00221011 جاريةمنح  

 00221211 منح رأسمالية 

% من جملة 99يساهم هذا النوع بما يزيد عن 
 اإليرادات المحصلة من بند "المنح الرأسمالية"

 11232221 لتمويل االستثمارات

 11232222 أخرى 
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 الباب الثالث: اإليرادات األخرى .2.2

 أهمية الباب في الموازنة ومكوناته 2.2.0

ت المتضمنة في هذا الباب فيما تحققه الدولة من عائد على استثمار رؤوس أموالها في هيئتي تتمثل اإليرادا
البترول وقناة السويس والبنك المركزي والهيئات االقتصادية المختلفة وحصتها في أرباح الشركات )قطاع 

وموارد الصناديق األعمال العام وغيرها(. كما تتضمن هذه اإليرادات األخرى مجموعة الفوائد المحصلة 
 والحسابات الخاصة ولها مقابل ضمن مصروفات الموازنة العامة للدولة، وغيرها من اإليرادات األخرى.

مليار جنيه  75بلغت القيمة المتوسطة لهذا الباب وفقا  للحسابات الختامية لألعوام المالية محل الدراسة نحو 
من إجمالي اإليرادات في الموازنة العامة، وحوالي  %3811مليون. ويشكل الباب في المتوسط حوالي  349و

 (:11كما يوضحها جدول ) ،مجموعاتخمس من  األول يتكون الباب% من إجمالي الموارد. و 2815
  
 (: التوزيع النسبي للبنود المكونة لمجموعات الباب الثالث )اإليرادات األخرى(00جدول )

 

 عوائد الملكية أواًل: مجموعة 

 % في المتوسط مل إجمالي الباب الثالث )اإليرادات األخرى(60.1 وتمثل حوالي 
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه( 

 البناااد

 الفوائد المحصلة    2527 4.9%
 أرباح األسهم    38425 73.5%
 عائدات اإليجارات  4257 7.9%

 لكية أخرىعوائد م 0348 13.7%
 حصيلة بيع السلع والخدمات  ثانيًا مجموعة: 

 % في المتوسط مل إجمالي الباب الثالث )اإليرادات األخرى(05وتمثل حوالي   

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 إيرادات الخدمات  12143 96.6%
 دات  بيع السلعايرا 533 3.4%

 مجموعة التعويضات والغراماتثالثًا: 

 % في المتوسط مل إجمالي الباب الثالث )اإليرادات األخرى(4.4وتمثل حوالي  

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

122%  غرامات العقوبات والمصادرات  349 
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 ""اإليرادات األخرى" ثالثالشرح لبنود وأنواع مجموعات الباب  2.2.0

  الموازنة العامة المصريةإيرادات مل  الثالثتصنيف البنود واألنواع لمجموعات الباب 
 اإليرادات األخرى

 الكود البيال  مالحظات

 2.2222.. ةعوائد الملكيمجموعة   

 
)محليااااااااة  الفوائااااااااد المحصاااااااالة

 2.2.22.. وأجنبية(

 11312121 على السندات 

 11312122 على اإلقراض 

% من جملة البند 81يمثل هذا النوع حوالي 
 الخاص بالفوائد المحصلة، في المتوسط

)تشمل  على إعادة اإلقراض 
فوائد القروض الخارجية المعاد 

  إقراضها من الخزانة العامة(
11312123 

 11312124 الفوائد الدائنة 

 11312125 األخرى 

 2.2022.. )محلية وأجنبية(أرباح األسهم  
 0070210 شركات القطاع الخاص  
 0070212 الهيئات االقتصادية 
 0070217 البنك المركزي 
 0070214 شركات القطاع العام  

 مجموعة التحويالت االختيارية : رابعا 
 % في المتوسط مل إجمالي الباب الثالث )اإليرادات األخرى(1.6وتمثل حوالي  

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 جارية  372 75.3%
 رأسمالية   131 24.7%

 نوعة مجموعة إيرادات متخامسًا: 
 % في المتوسط مل إجمالي الباب الثالث )اإليرادات األخرى(22.6وتمثل حوالي  

 األهمية النسبية 
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 جارية    12727 45.7%
 رأسمالية    7075 54.3%



  

 37 / 67 دليل الموازنة المصرية                                                                                 بيت الحكمة
 

 0070215 شركات قطاع األعمال العام 
يسهام هذا النوع بحوالي نصف اإليرادات في 

 هذا البند في المتوسط
 0070216 هيئة البترول

أهم مصدر ألرباح  تمثل قناة السويس ثاني
األسهم المحلية حيث ساهمت في المتوسط 

 % من إجمالي إيرادات البند78بحوالي 
 0070213 قناة السويس

 أرباح أوراق مالية   
0070218 

 
 2.222.. عائدات اإليجارات  

يساهم هذا النوع بأعلى نسبة في إجمالي 
 % في المتوسط(67عائدات اإليجارات )

 0070710 إتاوات البترول   

 0070712 إيجار االراضى الحكومية   
 0070717 إيرادات المناجم  

 
إيرادات المرافق التي تديرها 

 محلياتال
0070714 

 
إيرادات استغالل األراضي 

 السياحية 
0070715 

 0070716 أخرى )من هيئة البترول(  
 2.2222.. عوائد ملكية أخرى 
 00701410 الرخصة الثالثة للمحمول 
 00701412 الجيل الثالث للمحمول 

 
 -مقابـــــــــــل رخـــــــــــص )األســـــــــــمنت

 00701417 الحديد(

 00701414 مقابل رخصة التلفون الثابت 

 
مقابــــــــل حــــــــق اســــــــتغالل حقــــــــوق 

 بترول
00701415 

 
حصاااايلة بيااااع الساااالع مجموعااااة 
 202222.. والخدمات 

 202.22.. إيرادات الخدمات 

 دتمثل النوع األكثر أهمية في هذا البن
خدمات رسوم قضائية وغرامات )
العدالة ما عدا رسوم نقل 

 الملكية( 
00721010 

رسوم قيد وتسجيل ورقابة   00721012 
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شراف  وا 
 00721017 الخدمات الجمركية 
 00721014 الخدمات الزراعية 
 007205 الخدمات التعليمية 
 0072106 الخدمات الصحية 
 0072013 الخدمات الثقافية 
 0072108 اإلسكان والتعميرخدمات  
 0072109 الخدمات االجتماعية 
 0072001 الخدمات التنموينية 
 00721000 خدمات القوى العاملة 
 0072002 خدمات الطرق والمواصالت 
 00721007 خدمات الشباب والرياضة 
 00721004 الخدمات البيطرية 
 00721005 خدمات التنظيم واإلدارة 
 00721003 احيةالخدمات السي 
 00721008 خدمات الضرائب العقارية 
 00721009 مبيعات بضائع 
 00721021 إيرادات المشروعات اإلنتاجية 
 00721020 إيجار المرافق العامة 
 00721022 إيجار المباني الحكومية 

 
ـــــــى  ـــــــل اإلشـــــــراف واإلدارة عل مقاب

 الشركات
00721027 

 00721024 أرباح تشغيل العملة التذكارية 
تعتبر أهم نوع ضمن هذا البند، حيث 

 -% في المتوسط 81ساهمت بما نسبته 
وتعد الصناديق والحسابات الخاصة من 

الموضوعات التي يدور حولها قدر كبير من 
عدم وضوح مركزها المالى الجدل نظرا  ل

)بمعنى أنه قد يكون بها مبلغا كبيرا ولكن 
ا من غير الواضح االلتزامات التى عليه

ومدى دقة النموذج االكتوارى لها كما تختلف 
لوائحها بطريقة متباينة بما يجعل رقابة 

 االنفاق ضعيفة(.

مـــــــوارد جاريـــــــة مـــــــن الصـــــــناديق 
 والحسابات الخاصة

00721025 
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 00721026 المحصل مقابل تأدية خدمات 

 
مقابـــــــــل تأديـــــــــة أعمـــــــــال بعـــــــــض 

 المصالح للمصالح األخرى
00721023 

 00721028 التدريبية إيرادات البرامج 
 00721029 عوائد تحصيل 
 0721071 أخرى 

تجدر اإلشارة إلى أن "حصيلة بيع المخزون 
% من جملة إيرادات 011السلعي" قد مثلت 

 2116/2113هذا البند في عامي 
، في حين مثلت "حصيلة 2113/2118و

% في 93فروق أسعار بيع الغاز الطبيعي" 
 .2118/2119عام 

 202022.. ع السلعإيرادات بي

 00721210 حصيلة بيع المخزون السلعي 

 
حصــيلة فــروق أســعار بيــع الغــاز 

 00721212 الطبيعي

 222222.. مجموعة التعويضات والغرامات 
 222.22.. غرامات العقوبات والمصادرات 
 00771010 إيرادات النقد المصادر  
 00771012 حصيلة األموال المستردة  

أهم نوع ضمن هذه المجموعة يعتبر ثاني 
 % في المتوسط29بنسبة بلغت 

التعويضــــــــــــــات الناتجــــــــــــــة عــــــــــــــن 
 00771017 االستيراديةالمخالفات 

 
تعويضــــــــــات عــــــــــن الممارســــــــــات 

 الضارة في التجارة الدولية
00771014 

 
حصـــــــــــيلة صـــــــــــندوق الغرامـــــــــــات 

 والجزاءات
00771015 

 00771016 حصيلة الغرامات 
من حيث  يعد هذا النوع األكثر أهمية

المساهمة النسبية في مجموعة التعويضات 
والغرامات، حيث مثلت مساهمته النسبية 

 % في المتوسط75حوالي 

 00771013 أخرى 

 222222.. التحويالت االختيارية مجموعة  
 

 222.22.. جارية 
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 00741010 فائض لجنة المساعدات  
 00741012 مختلفة   إيرادات أنشطة  % في المتوسط من جملة البند99تمثل 

 222022..  رأسمالية 

 % في المتوسط من جملة البند98تمثل 
 مساعدات وتبرعات محلية 

 لتمويل االستثمارات
00741210 

 
 مساعدات وتبرعات أجنبية

 لتمويل االستثمارات
00741212 

 222222.. إيرادات متنوعة مجموعة  
 

 222.22.. جارية 

 
ليها مبالغ معالة دائنة مضت ع

 المدة القانونية
00751010 

 00751012 إيرادات سنوات سابقة 
 00751017 مقابل اشتراك العاملين بالسيارات 
 00751014 إيرادات أسواق 
 00751015 إيرادات غرامات المباني   
% في المتوسط 82مثل هذا النوع ما نسبته ي

 من جملة البند
 00751016 إيرادات أخرى مختلفة

 222022..  يةرأسمال 

 
نقص الرصيد المدين للدفعات 

 الستثماراتتمويل االمقدمة ل
00751210 

% في المتوسط من جملة 42مثل هذا النوع ي
 البند

 موارد ومصادر رأسمالية أخرى
 لتمويل االستثمارات

00751212 

 
حصيلة بيع أصول غير إنتاجية 

 )أراضى(
00751217 

 
حصيلة بيع أصول إنتاجية  

 وسيارات وغيرها()مساكن 
00751214 

 
 إيرادات رأسمالية أخرى 
 

00751214 
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 الباب الرابع: متحصالت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية 2.1

 أهمية الباب في الموازنة ومكوناته 2.1.0

يتضمن هذا الباب ما تحصله الدولة من حيازتها لألصول من أقساط القروض السابق منحها من الخزانة 
 الت من التصرف في بعض األصول المالية للدولة  أو طرح أسهم حقوق ملكية للبيع.والمتحص

مليون في المتوسط وفقُا لختاميات الموازنة العامة للدولة عن  397مليار جنيه و 4بلغت قيمة هذا الباب نحو 
هذا يتكون و  % من إجمالي الموارد.110السنوات الثالث محل الدراسة. وقد شكل الباب في المتوسط حوالي 

 (:12كما هو موضح في جدول ) ،مجموعاتمن ثالث  الباب
 

 (متحصالت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية) الرابع(: التوزيع النسبي للبنود المكونة لمجموعات الباب 02جدول )

 
 
 
 
 

 متحصالت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية المحليةأواًل: مجموعة: 

 جمالي الباب الرابعمل إ %  في المتوسط 011وتمثل 
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ
 البناااد )بالمليول جنيه( 

 متحصالت مل أوراق مالية بخالف األسهم   2 0.0%
 أقساط محصلة مل اإلقرا   1735 61.2%
-12.1% -1243  المتحصالت مل بيع األصول وحقوق الملكية  
 صيلة الخصخصة ح 3020 52.9%

 متحصالت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية األجنبية ثانيًا: مجموعة 

 ولم تساهم هذه المجموعة في إجمالي الباب الرابع خالل السنوات محل الدراسة

 البناااد
 متحصالت أوراق مالية بخالف األسهم 

 أقساط محصلة مل اإلقرا 
 لمتحصالت مل بيع األصول وحقوق الملكية

 مجموعة متحصالت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية مل الحسابات والصناديق الخاصةثالثًا: 
 ولم تساهم هذه المجموعة في إجمالي الباب الرابع خالل السنوات محل الدراسة

 البناااد
 متحصالت مل الحسابات والصناديق الخاصة
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 ت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية"شرح لبنود وأنواع مجموعات الباب الرابع "متحصال 2.2.0
 

 تصنيف البنود واألنواع لمجموعات الباب الرابع مل إيرادات الموازنة العامة المصرية
 متحصالت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية

 الكود البيال  مالحظات

 
متحصالت اإلقرا  ومبيعات مجموعة 

 األصول المالية المحلية
.02.2222 

 

 
أوراق مالية بخالف متحصالت مل 

 02.2.22. األسهم 

 02401010 السندات  
 02401012 األذون  
 02401017 أخرى 
 02.2022. أقساط محصلة مل اإلقرا   
 02401210 من بنك االستثمار 
 02401212 من الهيئات االقتصادية 
 02401217 من الشركات القابضة 
 02401214 من شركات قطاع األعمال العام 
 02401215 من شركات القطاع العام  

يمثل هذا النوع األهمية النسبية 
األكبر ضمن بند األقساط 

المحصلة من اإلقراض، بنسبة 
 % في المتوسط.70بلغت حوالي 

محصلة من أجهزة الموازنة العامة  
)أقساط القروض الخارجية المعاد 

 إقراضها من الخزانة العامة(
02401216 

 
 رىالجهات األخ من 

 
02401213 

 
المتحصالت مل بيع األصول وحقوق 

 02.2222. الملكية 

 02401710 من بنك االستثمار  
 02401712 من هيئات اقتصادية 
 02401717 من الشركات القابضة 
 02401714 من شركات قطاع أعمال عام 
 02401715 من شركات قطاع عام 
 02401716 من جهات أخرى 

جميع متحصالت هذا البند يتضمن   02.2222. حصيلة الخصخصة 
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الخصخصة والتي تقدم إلى الخزانة 
العامة للدولة مقابل قيام الخزانة 
بالمساهمة فى صندوق إعادة 

 الهيكلة

 
متحصالت اإلقرا  ومبيعات مجموعة 

 0202222. األصول المالية األجنبية 

 0202.22. أوراق مالية بخالف األسهم  متحصالت 
 0202022. أقساط محصلة مل اإلقرا  

 
المتحصالت مل بيع األصول وحقوق 

 0202222. يةالملك

 

مجموعة متحصالت اإلقرا  ومبيعات 
األصول المالية مل الحسابات 

 والصناديق الخاصة
.0222222 

 
متحصالت مل الحسابات والصناديق 

 0222.22. الخاصة
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صدار األوراق المالية بخالف األسهمالباب الخامس:  2.5  االقترا  وا 
 

 أهمية الباب في الموازنة ومكوناته: 2.5.0
 

 يتمثل هذا الباب في قيمة االقتراض الكلي الذي تحتاجه الحكومة لمواجهة كل من: 
 تغطية العجز الكلي في الموازنة العامة -

 ات(سداد القروض المحلية واألجنبية )الباب الثامن في االستخدام -

ومن ثم، فإن قيمة هذا الباب جزء منها سيوجه لسداد أقساط القروض المحلية والخارجية، والتي تظهر في 
الباب الثامن في جانب االستخدامات، والجزء اآلخر يساهم في تمويل العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة 

ي قيمة هذا الباب "االقتراض" ليست )جنبا  إلى جنب مع حصيلة الخصخصة(. وبالتالي، فإن الزيادة ف
بالضرورة أمرا  يدعو للخوف، طالما أن جزء منه سيوجه لسداد أقساط القروض المحلية والخارجية المستحقة 
خالل السنة المالية وفقا  لمواعيد االستحقاق، بمعنى آخر، فإن الزيادة في التمويل يقابلها إهالك لجانب الدين 

من التزاماتها نتيجة سداد هذه األقساط، وبالتالي فإن األثر الحقيقي على الدين هو ما العام للدولة وانتقاصا  
يسمى )صافي االقتراض( وهو الفرق بين االقتراض وسداد القروض. )أي ذلك الجزء من االقتراض الذي ال 

نما لسد العجز الكلي في الموازنة(  يوجه لسداد القروض وا 
مليار جنيه في المتوسط، وفقا  لختاميات الموازنة العامة للدولة عن األعوام  84وقد بلغت قيمة هذا الباب نحو 

 الخامس يتكون الباب% من إجمالي الموارد. و 2412المالية محل الدراسة. ويشكل الباب في المتوسط حوالي 
 (:13كما هو مبين بالجدول ) ،مجموعاتثالث  من 

 

 لمجموعات الباب الخامس  (: التوزيع النسبي للبنود المكونة02جدول )
 

صدار األوراق المالية المحلية أواًل: مجموعة   االقترا  وا 

 لخامسمالي الباب ا%  في المتوسط مل إج92.8وتمثل حوالي 
 األهمية النسبية 

 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط المبلغ 
 البناااد ه()بالمليول جني

 إصدار أوراق مالية بخالف األسهم       47717 64.8%
 االقترا        22415 35.2%

صدار األوراق المالية األجنبية مجموعة ثانيًا:  االقترا  وا 

 الخامسجمالي الباب ط مل إ%  في المتوس 7.2وتمثل حوالي 

 يةاألهمية النسب
 )نصيب البند مل إجمالي المجموعة(

 متوسط مبلغ
 )بالمليول جنيه(

 البناااد

 إصدار أوراق مالية بخالف األسهم  2 0.0%
 االقترا  4727 100.0%
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 شرح لبنود وأنواع مجموعات الباب الرابع "متحصالت اإلقرا  ومبيعات األصول المالية 2.5.2

 

 مجموعة االقترا  مل الحسابات والصناديق الخاصةثالثًا: 

صد  ار األوراق المالية بخالف األسهم(ولم تساهم هذه المجموعة في إجمالي الباب )االقترا  وا 

 البناااد

 االقترا  مل الحسابات والصناديق الخاصة

 تصنيف البنود واألنواع لمجموعات الباب الخامس مل إيرادات الموازنة العامة المصرية
صدار األوراق المالية بخالف األسهماالقترا    وا 

 الكود البيال  مالحظات

 
صدار األوراق المالية  االقترا مجموعة   وا 

 المحلية
.22.2222 

 
 22.2.22. إصدار أوراق مالية بخالف األسهم  

تتميز السندات عن األذون، إنها أوراق مالية 
طويلة األجل وبالتالي تكون فترة االنتفاع 

 يل المتولد منها أطولبالتمو 

 07501010 العامةسندات على الخزانة 

وهي أوراق مالية قصيرة األجل تستخدمها 
الحكومة لتمويل االحتياجات التمويلية قصيرة 

األجل أثناء تنفيذ الموازنة، وتكون هذه 
 األذون لصالح الجهاز المصرفي أو األفراد.
ويمثل هذا النوع األهمية النسبية األعلى 

هذا البند )شكل في المتوسط ما نسبته ضمن 
74.)% 

 07501012 أذون على الخزانة العامة

 07501017 أخرى 
 22.2022. االقترا   
 07501210 لتمويل االستثمارات  من بنك االستثمار القومي 
 07501212 لتمويل أغراض أخرى  من بنك االستثمار القومي 

 
ريق الخزانة قروض خارجية معاد إقراضها عن ط

 العامة
07501217 

 07501214 لتمويل االستثمارات اقتراض  
% من إجمالي البند في 122مثل هذا النوع ي

، في 2228/2227و 2220/2228عامي 
 07501215 اقتراض من مصادر أخرى
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حين مثل "اقتراض لتمويل االستثمارات" 
 2227/2229% في العام 122

 
صدار األورامجموعة  ق المالية االقترا  وا 
 2202222. األجنبية  

 2202.22. إصدار أوراق مالية بخالف األسهم  
 07521010 العامةسندات على الخزانة  
 07521012 األذون على الخزانة العامة  
 07521017 أخرى 
 2202022. االقترا  
 07521210 لتمويل االستثمارات  

% من جملة البند 80مثل هذا النوع حوالي 
، 2113/2118و 2116/2113ي عامي ف

ثم انعدمت مساهمته تماما  في عام 
2118/2119 

 07521212 لتمويل التزامات رأسمالية

 
مجموعة االقترا  مل الحسابات والصناديق 

 الخاصة
.2222222 

 2222.22. االقترا  مل الحسابات والصناديق الخاصة 
 07571010 من الحسابات والصناديق الخاصة           
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 المصادر
 

  "مركز الحوكمة –المعهد القومي لإلدارة  –"موازنة المواطن 

  7313-7336 –الحساب الختامي للموازنة المصرية. 

  7311-7336 –وزارة المالية  –منشور الموازنة المصرية. 

 " ى الموازنة مع التطبيق عل والموازنة بالمشاركة الموازنة العامة خطاب، عبد اهلل وعبدالرحمن، صالح
 .7332"، جامعة القاهرة، القاهرة يةمصر ال

  الديمقراطيات المستدامة: إلقاء الضوء على منطقة و  زانيات المفتوحةيملانانسى دبوس و مسعود حريقة
 .7311الشرق األوسط وشمال إفريقيا"، يونيو

 


