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3�صفحة

عزيزى المواطن.. حقك تعرف موازنة بلدك.. 

هذ� �لكتيب يعد �الإ�صد�ر �لثالث لوز�رة �ملالية و�صوف ي�صاعدك على �إجابة كل ت�صاوؤالتك، ويت�صمن 
�صتتبعها  �لتى  و�الإجر�ء�ت   2017/2016 �ملاىل  �لعام  خالل  للدولة  �ملالية  لل�صيا�صة  مب�صط  �صرح 
�لدولة لتوفري حق كل مو�طن فى �مل�صكن و�لعالج و�لتعليم �ملالئم وحت�صني جودة �حلياة من خالل 
�لقر�ر  �تخاذ  عملية  فى  �مل�صاركة  على  ت�صجيعك  هدفها  دى  �ملعلومات  و�إتاحة  خمتلفة.  بر�مج 
)برجاء ت�صجيل ر�أيك على �ملوقع �الكرتونى للمو�زنة www.budget.gov.eg  الأن ر�أيك هايفرق 
عند ت�صميم �ل�صيا�صات ومتابعة �الإنفاق �حلكومى لتلبية �حتياجاتك �ل�صرورية، ولتوفري م�صتقبل 

�أف�صل لك والأوالدك.
عايزين نو�صحلك توجهات �ل�صيا�صة �ملالية للدولة ومبعنى �آخر �حنا بنخطط نروح على فني، الزم 
للمو�طن  �ملعي�صة  م�صتويات  وحت�صني  ككل  �الإقت�صاد  لتطوير  وخطة  روؤية  لديها  �لدولة  �أن  تعرف 
فى  �إ�صالحية �صرورية  و�إجر�ء�ت  مالية  �صيا�صات  تبنى  البد من  كان  على ذلك  وبناءً�  �مل�صرى، 
�ملدى �لق�صري لنحقق مكا�صب كثرية هتعود علينا كلنا بالنفع فى �لوقت �لقريب... ومن �أهمها زيادة 
�مل�صروعات  وتنفيذ  �لعامة  م�صتوى �خلدمات  وخلق فر�ص عمل منتجة وحت�صني  �لت�صغيل  معدالت 
برب�مج  �الإرتقاء  �لدولة  �أولويات  من  وكمان  لالإ�صتثمار...  �ملناخ �جلاذب  وتهيئة  �لكربى  �لقومية 

�حلماية �الجتماعية وتطوير �آليات �إ�صتهد�ف �لدعم للو�صول للفئات �الأوىل بالرعاية...
و�أخريً� الزم نو�صح �نه على �لرغم من �ن نتائج �لعام �ل�صابق ت�صري �إىل زيادة ملحوظة يف عجز 
�الإجر�ء�ت  من  عدد  تطبيق  عدم  �أهمها  كثرية  الأ�صباب  وذلك  �مل�صتهدف،  عن  �لعامة  �ملو�زنة 
�الإ�صالحية �ملخطط لها نتيجة لظروف خمتلفة منها غياب جمل�ص �لنو�ب فى ذلك �حلني، باالإ�صافة 
�إىل تاأثري بع�ص �لعو�مل �خلارجية �الأخرى وبطء كل من �الإقت�صاد �لعاملى وحركة �لتجارة �لعاملية 
وما لذلك من �ثر كبري على تباطوؤ �لن�صاط �القت�صادى د�خل م�صر و�إنخفا�ص �ملو�رد �ملتوقعة .. 
�إال �أننا بد�أنا بالفعل �إ�صتكمال تطبيق �الإ�صالحات خالل �ل�صنة �حلالية مما �صي�صاعدنا على حتقيق 

�الأهد�ف �ملرجوة و�ال�صتقر�ر �ملايل و�القت�صادى زي ما و�صحنا.

شـارك 
في عملية اتخاذ القرار

برأيك فى خطـة الموازنـة
www.budget.gov.egwww.budget.gov.eg
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1- تعرف على أهم المفاهيم

1-اأ تعرف على موازنة بلدك        
�صو�ء من  �لقادم  �لعام  �لدولة خالل  عليها  �أن حت�صل  �ملتوقع  �الإير�د�ت  كل  يو�صح  بيان  �ملو�زنة 
مثل  �ملختلفة  �ملجاالت  فى  �إنفاقها  �إعادة  فى  �حلكومة  وخطة  �صريبية  وغري  �صريبية  �ير�د�ت 
و�ل�صباب  و�لدفاع  و�الأمن  �الجتماعية  و�حلماية  �لتحتية  �لبنية  فى  و�ال�صتثمار  و�لتعليم  �ل�صحة 
و�لثقافة وغريها من �ملجاالت، كما تعر�ص من خالل �لتبويب �الإقت�صادى الأبو�ب �مل�صروفات وهى 
�الأجور و�صر�ء �ل�صلع و�خلدمات ومدفوعات �لفو�ئد و�لدعم و�ملنح و�ملز�يا �الجتماعية و�مل�صروفات 
�الخرى و�ال�صتثمار�ت، باالإ�صافة �إىل عر�ص �لعجز فى �ملو�زنة �لذى ينتج عن زيادة حجم �الإنفاق 

ب�صكل يفوق �ملو�رد �ملتاحة، وم�صادر متويل هذ� �لعجز.
1-ب ما هو عجز املوازنة العامة للدولة؟
�إير�د�ت  بني  �لفرق  هو  �ملو�زنة  عجز 
�الأ�صول  وحيازة  و�مل�صروفات  �لدولة 
�الأمو�ل  روؤو�ص  زيادة  )مثل  �ملالية 
خالل  �لدولة(  م�صروعات  فى  �مل�صتثمرة 
ب�صرف  �حلكومة  قيام  عن  وينتج  عام، 
مبالغ كبرية تفوق مو�ردها، وده بيح�صل 
مو�ردنا.  �أ�صرع من  بتزيد  �حتياجتنا  الأن 
وبالتـاىل تلجاأ �لدولة لالإقرت��ص �صو�ء من 

�لد�خـل �أو �خلارج لتمويل �لعجز.
�ملاىل  �لعام  خالل  جنيه  مليار   319.5 حو�ىل  �لعجز  يبلغ  �أن  و�مل�صتهدف  �ملتوقع  ومن 

2017/2016)9.8% من �لناجت �ملحلى(. 
1-ج ما هو الدين العام احلكومى    

هو �لدين �لذى ين�صاأ من حتقيق عجز باملو�زنة �لعامة 
للدولة، وينق�صم �إىل دين د�خلى ودين خارجى؛ و�لدين 
يرتتب عليه �أعباء خدمتة ويتم دفعها كل عام تتمثل فى 

�صكل �لفو�ئد �مل�صتحقة على هذ� �لدين و�أق�صاطه. 
�إىل   2017/2016 عام  خالل  �لدين  ي�صل  �أن  يتوقع 
وتقدر  �ملحلى(،  �لناجت  من   %97( جنيه  تريليون   3.1
م�صروفات �لفو�ئد على �لديون باملو�زنة حو�ىل 292.5 

مليار جنيه )30% من �إجماىل �مل�صروفات �لعامة(.
٩٤%

٦%

الدين الداخلى

الدين الخارجى

العجز الكلى
)ن�سبة للناجت املحلى(

وجارى مراجعة
األرقام
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1-د مراحل اإعداد املوازنة
يعترب قانون رقم )53( ل�صنة 1973 وتعديالته هو �لقانون �جلامع لكافة �لقو�عد �حلاكمة للمو�زنة 

�لعامة للدولة، وميكن حتديد مر�حل �إعد�د �ملو�زنة على �لنحو �لتاىل:


 




















11
الخطوة األولىالخطوة األولى

22
الخطوة الثانيةالخطوة الثانية

33
الخطوة الثالثةالخطوة الثالثة

44
الخطوة الرابعةالخطوة الرابعة

55
الخطوة الخامسةالخطوة الخامسة

66
الخطوة السادسةالخطوة السادسة

طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة
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2- رسالة من الوزير

تطبيق �جر�ء�ت ��صالحية ت�صاعدنا على حتقيق �الإ�صتقر�ر �ملاىل و�الإقت�صادى وده هيتم من خالل 
برنامج متو�زن بري�عى �الأبعاد �الجتماعية. 

�ملوجهة  �ملالية  �ملخ�ص�صات  زيادة 
�ل�صناعى  خا�صة  �الإنتاج  معدالت  لدفع 
حقيقية  عمل  فر�ص  وتوفري  و�لت�صدير 

لتح�صني م�صتوى معي�صة �ملو�طنني.
ملو�رد  �الأمثل  �ال�صتغالل  هو  هدفنا  �أي�صًا 
�الإنفاق  �أولويات  ترتيب  و�إعادة  �لوطن 
�لعام وحتقيق طفرة فى م�صتوى �خلدمات 
وفى  للمو�طنني  �ملقدمة  �الأ�صا�صية  �لعامة 

بر�مج �حلماية �الإجتماعية.
�أ�صا�صية  بنية  �إن�صاء  على  نحر�ص  كذلك 
متنوعة  للطاقة  م�صادر  وتوفري  متطورة 

وم�صتد�مة.
فى  لالإ�صتثمار  ق�صوى  �أولوية  نوىل  كما 
�لتنمية �لب�صرية خا�صة للتعليم و�ل�صحة.







االقتصــــــــاد المصــرى
متنـــــــــوع المصــــــــــــادر

بإمكانيات هائلة للنمو 
وطاقات غير مستغلة 

بنعالج االختالالت
مــــن الجـــــذور
علشان نجيب
استثمـــــــارات

1
2

3
4

االختالالت دى
سببها اقتراض

مـن غـيـر نمو كاف
وإنتـــاج وإيـــراد

واالخــــــتـــــالالت دى
لـــــهــــــــــا تأثيــر كبيـــر
على ارتفاع األسعار

بنراعى الفئات
 األقـــــل دخـــــال

عشان يكون تأثرها 
باإلصالحات

فى أضيق الحدود
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3 ـ أ    أمثلة لبعض اإلنجازات المحققة خالل العامين الماضيين
)م�سروعات وبرامج ممولة من اخلزانة العامة للدولة( 
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3ـ ب   أهم المشروعات بالمحافظات التى تم بها عمليات تطوير وإنشاءات 

في قطاعى التعليم والصحة  بالخطة اإلستثمارية للعام المالى السابق:

محافظة 
القاهرة

محافظة 
الجيزة

محافظة 
االسكندرية

محافظة 
القليوبية

محافظة 
البحيرة

محافظة 
مطروح

محافظة 
أسيوط

محافظة 
الوادى 
الجديد

محافظة 
اسوان

محافظة 
المنيا
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4- التوجهات الجديدة بموازنة 2017/2016 

و�قت�صادى  ماىل  برنامج  بتطبيق  �حلكومة  تقوم 
ي�صتهدف �إعادة ترتيب �أولويات �الإنفاق �لعام وتو�صيع 
بطريقة  �لعام  �لدين  و�إد�رة  �ل�صريبية،  �لقاعدة 
�أكرث كفاءة، باالإ�صافة �إىل جمموعة من �ال�صالحات 
�لعد�لة  وحتقيق  �لعامة،  �ملالية  الإد�رة  �الأخرى 
وحت�صني  عمل  فر�ص  توفري  خالل  من  �الجتماعية 
�ملو�طن  يتلقاها  �لتى  �لعامة  �خلدمات  م�صتوى 
و�الرتقاء برب�مج �حلماية �الجتماعية، وتنعك�ص تلك 
�الأهد�ف على مالمح وتوجهات �ملو�زنة �لعامة للعام 

�ملاىل 2017/2016.

ال�سريبية  الإيرادات  اأهم  هى  وما  الدولة...  موارد  لتعظيم  الإ�سالحية  الإجراءات  اأهم  هى  ما 
وغري ال�سريبية؟ 

�ملبيعات.  �صريبة  قانون  من  بداًل  �مل�صافة  �لقيمة  �صريبة  قانون  •   تطبيق 
�ل�صغر. ومتناهية  �ل�صغرية  للمن�صاأت  ومب�صط   فعال  �صريبى  نظام  •  و�صع 

�ل�صريبية.  �الإد�رة  �أد�ء  وتطوير  كفاءة  •  رفع 
�ملبانى. على  �لعقارية  �ل�صر�ئب  منظومة  تطوير  •  ��صتكمال 

 •  قانون جديد للجمارك ي�صتهدف تب�صيط وتي�صري �الإجر�ء�ت خلف�ص �لتكلفة و�لوقت �أمام �مل�صتوردين.
�أف�صل  وحتقيق  �حلكومى  �الإنفاق  �صبط  بهدف  �حلكومية  و�مل�صرتيات  �لعقود  منظومة  تطوير   •

�إ�صتخد�م ملو�رد �لدولة.
و�ملحاجر(. )�ملناجم  �ملعدنية  �لرثوة  لقانون  و�لفعال  �لكفء  •  �لتطبيق 

�إ�صتخد�مها فى غري  �أر��صى �الإ�صت�صالح �لزر�عى �لتم مت  �إجر�ء ت�صويات تقنني �و�صاع  • �إ�صتكمال 
ن�صاطها �الأ�صلى.

�الأ�صو�ق  فى  دوالرية وطرحها  �صند�ت  �إ�صد�ر  �ملثال من خالل  �صبيل  �لتمويل على  •  تنويع م�صادر 
�لدولية.

و�لعائلى. �خلا�ص  للقطاع  �مل�صرفى  و�لقطاع  �لبنوك  من  �ملالية  �ملو�رد  •  زيادة 

إجراء إصالحات لتعظيم 
موارد الدولة واالستخدام 

األمثل للمصروفات

استخدام الموارد المتوقعة 
من اإلصالحات لتحسين

 الوضع االقتصادى

تحسين مستوى معيشة 
المصريين وجودة حياتهم
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كيف يتم اإ�ستخدم املوارد املتوقعة من الإ�سالحات لتح�سني الو�سع الإقت�سادى الراهن؟
�إعادة ترتيب �أولويات �النفاق �لعام ل�صالح �لقاعدة �لعري�صة من �ملو�طنني من �لناحية �جلغر�فية 

�أو �لفئات �الأكرث �إحتياجًا من خالل:
حديدية  و�صكك  وكبارى  طرق  �صبكة  من  للمو�طنني  �ملقدمة  �لعامة  �خلدمات  م�صتوى  • حت�صني 

ومياه �صرب و�صرف �صحى وكهرباء.
عمل  فر�ص  وخلق  �الإقت�صاد  على  بالنفع  تعود  �لتى  �لكربى  �لتنموية  �مل�صروعات  �إ�صتكمال   •

حقيقية وجذب ��صتثمار�ت جديدة.
�ل�صحى  و�لتاأمني  �صمانية  معا�صات  من  �الإجتماعية  �حلماية  �صبكة  ومظال  بر�مج  كفاءة  • رفع 

و�لتو�صع يف �لدعم �لنقدى ودعم �ل�صلع �لغذ�ئية و�ملز�رعني. 
وتطوير  �إجتماعى،  ��صكان  من  �لدخل  حمدودى  مت�ص  �لتى  �لتنموية  �مل�صروعات  على  • �لرتكيز 

�لع�صو�ئيات، وزيادة ن�صب تغطية �ملر�فق على م�صتوى �جلمهورية.

كيف �ستوؤدى تلك الإ�سالحات اإىل حت�سني م�ستوى معي�سة امل�سريني وجودة حياتهم؟
�الأ�صعار. �إرتفاع  و�ل�صيطرة على  �لثقة فى �القت�صاد  و��صتعادة  �لعامة  �ملو�زنة  •  �حلد من عجز 

�أكرث. عمل  فر�ص  خلق  وبالتاىل  مت�صارعة  منو  معدالت  لتحقيق  �لتمويلية  �لفجوة  •  �صد 
للمو�طنني.  تقدم  �لتى  �الأ�صا�صية  و�خلدمات  �لتحتيه  �لبنية  �إ�صتثمار�ت  •  زيادة 

و�ل�صحة. �لتعليم  على  �الإنفاق  زيادة  خالل  من  �مل�صرى  للمو�طن  �الإنتاجية  �لقدرة  •  حت�صني 
�ل�صريبى  �لتهرب  عقوبة  وت�صديد  �ل�صر�ئب  �أعباء  توزيع  فى  �لعد�لة  من  مزيد  �صمان    •

و�جلمركى.
بالرعاية  �الأوىل  للفئات  �الإ�صتهد�ف  �آليات  �لدخل من خالل حت�صني  •  توفري �حلماية ملحدودى 

و�الإرتقاء بالرب�مج �الإجتماعية.
•  حتفيز �إن�صمام �الإقت�صاد غري �لر�صمى د�خل �الإقت�صاد مبا ي�صاهم فى حتقيق �أكرب ��صتفادة 

من �ملو�رد و�الأ�صول فى �القت�صاد.
�ملو�طن. يتلقاها  �لتى  �خلدمات  لت�صهيل  �لبريوقر�طية  من  يحد  مما  �ملعلومات  نظم  •  تطوير 
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�الجتماعية  �حلماية  برب�مج  �لدولة  �هتمام  هى  �إغفالها  ميكن  ال  �لتى  �الإجناز�ت  �أهم  ومن 
وتطوير �آليات �إ�صتهد�ف �لدعم للو�صول للفئات �الأوىل بالرعاية و�لتى بد�أت ت�صعر ببو�در حت�صن 
�لعي�ص  و�إختفاء ظاهرة طو�بري  �لدعم  �أمثلة ذلك حت�صني منظومة  �ل�صابقة.. ومن  �لفرتة  خالل 
�لدخل  �ل�صلع وتنوعها وتوفري م�صاكن ملحدودى  �لتموين من حيث زيادة  و�ال�صتفادة من بطاقات 
هيعود  �للى  �الأنفاق  وم�صروع مرتو  �صى،  فى عالج م�صابى فريو�ص  و�لتو�صع  �لع�صو�ئيات  وتطوير 

بالنفع على فئات عديدة جد� فى �ملجتمع.

ـ ـ تقوم وزارة التخطيط حاليًا باالنتهاء من إعداد حسابات الناتج المحلى اإلجمالى لعام 2016/2015،
    كما تقوم وزارة المالية بمراجعة وتدقيق تقديرات عام 2016/2015.
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5- المصروفات العامة بموازنة 2017/2016 

اأين تذهب �سرائبك؟... اأهم جمالت الإنفاق احلكومى 
تقوم �لدولة باإعادة �إنفاق �الأمو�ل على �الأن�صطة و�مل�صروعات و�خلدمات فى جماالت عديدة. تبلغ 
تقدير�ت جملة �مل�صروفات �لعامة مبو�زنة �لعام �ملاىل 2017/2016 نحو 975 مليار جنيه مقارنة 
بنحو 812.2 مليار جنيه تقديرى �لعام �ملاىل �ملا�صى. و�لزيادة  دي �صببها  فى �الأ�صا�ص �لتو�صع 
فى �الإنفاق على �لرب�مج �الإجتماعية و�الإ�صتثمار�ت فى �لبنية �لتحتية و�مل�صروعات �لقومية �لكربى.

اأوًل: التق�سيم الوظيفى للموازنة العامة للدولة 

يمكن عرض 
المصروفات 

بأسلوبين

التصنيف االقتصادى








التصنيف الوظيفى









16�صفحة

ثانيًا: التق�سيم الإقت�سادى للموازنة العامة للدولة 

الأجور وتعوي�سات العاملني
بلغ �الإنفاق على �الأجور نحو 228.7 مليار جنيه )23.5% من �إجماىل �مل�صروفات( مبو�زنة عام 

2017/2016 لنحو 6 مليون موظف مقارنة بنحو 212 مليار جنيه تقديرى �لعام �ملاىل  �ملا�صى .
�سراء ال�سلع واخلدمات

�الأدوية  م�صتلزمات  ذلك  يف  مبا  �حلكومي  �لعمل  دوالب  �إد�رة  متطلبات  على  �الإنفاق  ت�صمل 
للم�صت�صفيات، و�لتغذية �ملدر�صية وم�صروفات �ل�صيانة، و�عتماد�ت �ملياه و�الإنارة، وتكاليف طبع 

�لكتب �لدر��صية.
بلغ �الإنفاق على �صر�ء �ل�صلع و�خلدمات مبو�زنة عام 2017/2016 نحو 42.3 مليار جنيه )%4.3 

من �إجماىل �مل�صروفات( مقارنة بنحو 33 مليار جنيه تقديرى �لعام �ملاىل  �ملا�صى.
مدفوعات الفوائد

ر �لفو�ئد �ملطلوب �صد�دها عن �لقرو�ص �ملحلية و�الأجنبية يف مو�زنة �لعام �ملاىل 2017/2016  ُتقدًّ
نحو 292.5 مليار جنيه )30% من �إجماىل �مل�صروفات( مقارنة بنحو 243.5 مليار جنيه تقديرى 

�لعام �ملاىل  �ملا�صى.
الدعم واملنح واملزايا الإجتماعية

�ملاىل  �لعام  خالل  جنيه  مليار   206.4 نحو  �الإجتماعية   و�ملز�يا  و�ملنح  �لدعم  على  �الإنفاق  بلغ 
2017/2016 )21.2% من �إجماىل �مل�صروفات( مقارنة بنحو 201.1 مليار جنيه تقديرى �لعام 

�ملاىل  �ملا�صى.
امل�سروفات الأخرى

تت�صمن �ملو�زنة �لعامة لل�صنة �ملالية 2017/2016 نحو 58.1 مليار جنيه خم�ص�صة للم�صروفات 
�الأخرى )6% من �إجماىل �مل�صروفات( مقارنة بنحو 54.3 مليار جنيه تقديرى �لعام �ملاىل  �ملا�صى.

�سراء الأ�سول غري املالية )ال�ستثمارات(
�الإ�صتثمار�ت هى �الأمو�ل �لتى تخ�ص�صها �لدولة لالإنفاق على �مل�صروعات �لقومية و�خلدمات �لعامة 
مبعدل  جنيه  مليار   570 نحو   2017/2016 عام  خطة  يف  �الإ�صتثمار�ت  جملة  بلغت  �ملر�فق.  ومد 
�إجماىل  من   %51 نحو  �خلا�صة متثل  �الإ�صتثمار�ت  منها  �ل�صابق،  �ملاىل  �لعام  عن   %17.6 زيادة 
و�إ�صتثمار�ت  �الإ�صتثمار�ت �حلكومية،  �إىل  وتنق�صم  �لعامة  لالإ�صتثمار�ت  ومنها %49  �الإ�صتثمار�ت 

�لهيئات �الإقت�صادية وقطاع �الأعمال �لعام. 
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�حلكومية  �الإ�صتثمار�ت  فكرة  وعلى 
بلغت نحو 146.7 مليار جنيه مبو�زنة 
من   %15.1(  2017/2016 عام 
بنحو  مقارنة  �مل�صروفات(  �إجماىل 
�لعام  تقديرى  جنيه  مليار   68.1
�إهتمام  بيو�صح  وده  �ملا�صى.  �ملاىل  
�لبنية  وحتديث  بتطوير  �لدولة 
�الإ�صكان  قطاعات  وخا�صة  �الأ�صا�صية 
�الإهتمام  عن  ف�صاًل  و�لنقل  و�ملر�فق 
باالإنفاق على �لتعليم و�ل�صحة وتطوير 
فقرً�،  �الأكرث  و�لقرى  �لع�صو�ئيات 
�مل�صروعات  تنفيذ  �إ�صتكمال  وكمان 
�ل�صابق �لبدء فيها لالأعو�م �ل�صابقة.   

الشئون 
االقتصادية

١٢%

االسكان
٥٢%

الصحة
٥%

التعليم
٨%

الخدمات العامة
١٧%

أخرى
٦%

مليار جنيه ١٧٫٤
مليار جنيه  ١٢٫٣منھا (

)لقطاع النقل

٧٫٦مليار  ٧٥٫٩
مليار جنيه 

١٠٫٩
مليار جنيه 

٩٫٤
مليار جنيه 

٢٥٫٥  
مليار جنيه

اإلدارى. واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة المصدر:  
متضمنة إستثمارات الھيئات اإلقتصادية والوحدات اإلقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، باإلضافة  /١

إلى إستثمارات تخص الموازنة العامة للدولة بقيمة ٧٥ مليار جنيه.
المقاولين. مستحقات و االحتياطات تتضمن محددة، كما لمحفظات موزعة الغير المشروعات تشمل *

مليار جنيه ٢٠٫٥

مليار جنيه ٢٥٫٦ 

مليار جنيه ٣٥٫١
مليار جنيه ١٢٫٩

مليار جنيه  ١٧٫٨

 
مليار جنيه ٣٤٫٨

القاھرة الكبرى
١٧%

سيناء وقناة السويس
١٤%
 

*استثمارات غير موزعة
٢٤%

الدلتا
١٢%

 

االسكندرية
٩%

   
الصعيد
٢٤%

امل�صدر: وزارة املالية

امل�صدر: وزارة التخطيط واملتابعة والإ�صالح الإدارى
*ت�صمل الإ�صتثمارات غري املوزعة؛ الإحتياطات وم�صتحقات املقاولني، وم�صروعات اإدارية وتدريبية.

 توزيع الإ�ستثمارات احلكومية على القطاعات 
مبوازنة العام املاىل 2017/2016

توزيع الإ�ستثمارات احلكومية على اأقاليم 
جمهورية م�سر العربية مبوازنة 2017/2016
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اأهم الإ�ستثمارات احلكومية املت�سمنة مبوازنة العام املاىل 2017/2016 وده بخالف م�سروفات 
الدعم وباقى امل�سروفات اجلارية على هذه القطاعات

01

02

03

04
05

06

08





















12.3
مليار جنيه 

لتطوير 
قطاع النقل 

6.4
مليار جنيه 

لمشروعات 
الصرف الصحى

7.6
مليار جنيه 

استثمارات 
لقطاع الصحة

1.5
مليار جنيه 

لتطوير العشوائيات

10.9
مليار جنيه 

استثمارات لقطاع التعليم

1.2مليار جنيه  لتنمية القرى األكثر فقرًا

4.5
مليار جنيه 

لمشروعات 
مياه الشرب





























 75.9
مليار جنيه 

لبرامج اإلسكان
 والمرافق
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6- المشروعات القومية الكبرى بالخطة اإلستثمارية لعام 2017/2016

للدولة بخالف م�صروعات  �لعامة  �لتنموية �لكربى متول من �خلز�نة  ت�صمل عدد من �مل�صروعات 
يتم متويلها من �خلارج �صو�ء من م�صادر �لتمويل �لذ�تى للم�صروعات �أو من �صهاد�ت �ال�صتثمار، 
�أو من �لهيئات �الإقت�صادية وقطاع �الأعمال �لعام �أو تنفذ من قبل �لهيئة �لهند�صية للقو�ت �مل�صلحة.

خالل  وت�ستكمل   -  2017/2016 الإ�ستثماراية   باخلطة  الكربى  القومية  امل�سروعات  اأهم 
ال�سنوات القادمة 

�ل�صوي�ص.  قناة  حمور  تنمية  م�صروع  • �إ�صتكمال 
�لعلمني  ومدينة  �الإد�رية �جلديدة،  )�لعا�صمة  �ملدن �جلديدة  �إن�صاء جيل جديد من  • �إ�صتكمال 

�جلديدة، ومدينة تو�صكى �جلديدة، ومدينة �لفر�فرة �جلديدة، ومدينة �صرق بور�صعيد(.
مايو   5 فى  �أبرزها مت  ومن   ( فد�ن  مليون  ون�صف  �ملليون  وتنمية  �إ�صت�صالح  م�صروع  • �إ�صتكمال 

2016 �إنطالق مو�صم �حل�صاد فى م�صاحة ع�صرة �آالف فد�ن ب�صهل بركة(،
طبيعة  ذ�ت  �إقت�صادية  مناطق  �إن�صاء  بهدف  �صيناء  الإ�صتثمار�ت  �لوطنية  �ل�صركة  تاأ�صي�ص  • مت 

خا�صة د�خل �صيناء.
 3 نحو  تبلغ  بتكلفة  فد�ن   8000 مب�صاحة  �لغربى  �ل�صماىل  �ل�صاحل  تطوير  م�صروع  �إ�صتكمال   •

مليار جنيه.
�ملعدنية.  للرثوة  �لذهبى  �ملثلث  م�صروع  • �إ�صتكمال 

فد�ن. �ألف   17 م�صاحة  على  �جلاللة  مدينة  تنفيذ  و�إ�صتكمال  يونيو   30 حمور  • �إ�صتكمال 
�الإ�صكندرية،  �صمال  وت�صمل حقول  �لتكرير  وتطوير معامل  �لغاز  تنمية حقول  • �إ�صتكمال م�صروع 
تدريجيًا  �الإنتاج  فى  �حلقول  تلك  تبد�أ  �أن  على  )�آتول(  �لدلتا  وحقول  نور�ص،  وحقل  و�ل�صروق، 

بد�ية من عام 2017.
من  �لكهرباء  �إنتاج  وم�صروع  �لكهرباء  لتوليد  عمالقة  حمطات  ثالث  �إن�صاء  م�صروع  • �إ�صتكمال 

�لطاقات �ملتجددة، و�ملحطة �لنووية بال�صبعة ، ليتم �إنتاج نحو 14400 ميجاو�ت فى مايو 2018.
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القاھرة ٩٫٣١،٩٥٣٫٤١٩٩٣٫٦٢٩٥٩٫٧٩محافظة
الجیزة ٧٫٦٩١٥٫٦١٢٦٣٫٧٠٦٥١٫٩١محافظة
القلیوبیة ٥٫١٦٤٦٫٢٠٢٩٩٫٠٧٣٤٧٫١٣محافظة
الغربیة ٤٫٨٦٤٣٫٢٠٢٦٠٫٦١٣٨٢٫٦٠محافظة
المنوفیة ٣٫٩٥٢٣٫٢٢٨٤٫١٣٤٣٩٫٠٩محافظة
كفرالشیخ ٣٫٢٥٣١٫١٦٢١١٫٤٤٣١٩٫٧٢محافظة
الدقھلیة ٥٫٩٦٢٩٫٧١١٦٦٫٥٠٤٦٣٫٢١محافظة
دمیاط ١٫٣٣٤٣٫٨٧٨٥٫٥٧٢٥٨٫٣٠محافظة

األسكندریة ٤٫٨١،٢٢٥٫١٠٢٩٧٫٥٩٩٢٧٫٥٢محافظة
مطروح ٠٫٤٣٩٠٫٨٦٢٤٦٫٤٧١٤٤٫٣٩محافظة
البحیرة ٥٫٨٥٧٩٫٨٠١٥٤٫٨٩٤٢٤٫٩٠محافظة
بورسعید ٠٫٧٢١٠٫٤٥٢٥٫٠٠١٨٥٫٤٥محافظة

اإلسماعیلیة ١٫٢٢٠٧٫٠٨٦٥٫٦٠١٤١٫٤٨محافظة
السویس ٠٫٦٣٢٤٫١٧٢٣٫٠٠٣٠١٫١٧محافظة

٠٫٣١٨٠٫٧١١٢٦٫٥٨٥٤٫١٤
سیناء شمال ٠٫٤١٦٤٫٠٣٥٢٫٠٠١١٢٫٠٣محافظة
سیناء جنوب ٠٫٢٩٥٫٢٧٣٠٫٢٧٦٥٫٠٠محافظة

الشرقیة ٦٫٥٦٧٢٫٨٣١٥٥٫٢٠٥١٧٫٦٤محافظة
الفیوم ٣٫٢٤٢٦٫٢٩٨٢٫٠٠٣٤٤٫٢٩محافظة

سویف بنى ٢٫٩٤٢٠٫٨١٩٧٫٢٠٣٢٣٫٦١محافظة
المنیا ٥٫٢٦٢١٫٠٩٢٣٠٫٤٥٣٩٠٫٦٤محافظة
أسیوط ٤٫٢٧٥٧٫٨٨٣٠٢٫٢٥٤٥٥٫٦٣محافظة
الوادى ٠٫٢١٩٦٫٩٦١٠٠٫٠٠٩٦٫٩٦محافظة
سوھاج ٤٫٦٦٤٤٫٢٦١٩٤٫٩٠٤٤٩٫٣٦محافظة

قنا ٣٫٠٦٧٠٫٣٢١٤٥٫٠٠٥٢٥٫٣٢محافظة
أسوان ١٫٤٤١٥٫٨٢١٥٣٫٤٩٢٦٢٫٣٣محافظة
األقصر ١٫١٣٤١٫٨٣٢٣٣٫٨٠١٠٨٫٠٤محافظة

واإلحصاء.١/ العامة للتعبئة المركزى الجھاز یصدره الذى أرقام فى مصر لكتیب اصدار آلخر وفقاً ٢٠١٥ ینایر فى بالمحافظات السكان أعداد تقدیر
اإلداري. واإلصالح والمتابعة التخطیط واالحصاء - وزارة العامة للتعبئة المركزى المصدر: الجھاز

جنیھ) (ملیون

المحلیة (المحافظات) لموازنة لإلدارة المقررة والصحة التعلیم قطاعى فى االستثمارات یوضح جدول
٢٠١٧/٢٠١٦ المالى العام

/١ السكان عدد
نسمة) (ملیون علىالمحافظات اإلنفاق إجمالى

والصحة التعلیم
على االنفاق
الصحة

على االنفاق
التعلیم

البحراألحمر محافظة
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 7- أهم البرامج اإلجتماعية بموازنة 2017/2016 

تنق�سم �سيا�سات احلماية الجتماعية اإىل ثالثة حماور رئي�سية تقوم احلكومة بالرتكيز عليها 
بالتوازى:

 وفيما يخ�ص �ملحور �لثالث، يبلغ �إجماىل �الإنفاق على بر�مج �لبعد �الإجتماعى و�حلماية �الإجتماعية 
�ملبا�صرة فى م�صروع مو�زنة �لعام �ملاىل �لقادم نحو 417 مليار جنيه )36% من �إجماىل �مل�صروفات 
�لعامة(،  حيث ت�صمن م�صروع �ملو�زنة �لتو�صع فى متويل �لرب�مج �الإجتماعية �لتى حتقق �إ�صتهد�فًا 

�أف�صل للفئات �الأوىل بالرعاية، وياأتى على ر�أ�ص هذه �لرب�مج ما يلى:
برامج احلماية الإجتماعية:

برنامجى	تكافل	وكرامة

	4.1	مليار	جنيه	

وهى بر�مج جديدة للدعم �لنقدى تعمل �حلكومة على �لتو�صع فى �أعد�د �مل�صتفيدين منها خالل 
بدءً�  �ل�صعيد  مبحافظات  �الفقر  بالقرى  م�صتفيد  مليون   1 نحو  �ىل  لي�صل  �حلاىل  �ملاىل  �لعام 

مبحافظات �أ�صو�ن – قنا – �الأق�صر، ومت بالفعل �النتهاء من ت�صجيل 800 �ألف �أ�صرة.
 معاش	الضمان	االجتماعي

	7.1	مليار	جنيه	

وهو دعم نقدى ي�صتفيد منه نحو 1.5 مليون �أ�صرة من غري �لقادرين على �لك�صب بتكلفة نحو 7.1 
مليار جنيه. 









سياسات الحماية االجتماعية
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صناديق	التأمينات	والمعاشات

	52.5	مليار	جنيه

مت زيادة �ملعا�صات بـ10% فى يوليو 2016 بحد �دنى 125 جنيه فى �ل�صهر وبحد �ق�صى 320 جنيه 
�صهريا، ويعترب رفع �حلد �الأدنى للزيادة بهذ� �مل�صتوى تعبريً� عن �إ�صتهد�ف �حلكومة للفئات �الأقل 

دخاًل.
دعم	السلع	الغذائية

46	مليار	جنيه	)شامل	دعم	المزارعين(	

 15 من   %20 بن�صبة  �لتموينية  �لبطاقة  دعم  من  �لفرد  خم�ص�صات  بزيادة  �حلكومة  • قامت 
�إىل 18 جنيه للفرد �صهريًا.

• تقدر �أعد�د �مل�صتفيدين حاليا نحو 69 مليون م�صتفيد من منظومة دعم �ل�صلع �لغذ�ئية  ونحو 
82 مليون م�صتفيد من منظومة دعم �خلبز و�لنقاط ودقيق �مل�صتودعات.

دعم	نقل	الركاب

1.6	مليار	جنيه

باأقل من  �لركاب  لتوفري خدمة نقل  بالقاهرة و�الإ�صكندرية  �لركاب  • �لدعم �ملمنوح لهيئتي نقل 
تكلفتها �القت�صادية.

�الأنفاق ومرتو  �حلديدية  �ل�صكك  خطوط  على  �لطلبة  ال�صرت�كات  �ملمنوح  • �لدعم 
باملحافظات. �القت�صادية  غري  �حلديدية  �ل�صكك  خطوط  • دعم 

دعم	التأمين	الصحي

	8	مليار	جنيه

�الجتماعي  �ل�صمان  معا�ص  �أ�صحاب  من  �لقادرين  لغري  �ل�صحي  �لتامني  دعم  تقدير�ت  • تبلـغ 
نحـو 3 مليار جنيه.

• تبلغ مو�زنة �ل�صحة �ال�صتثمارية ما يزيد عن  5 مليار جنيه �صيتم توجيهها لتحديث �مل�صت�صفيات 
�حلكومية �لقائمة  وتوفري خدمات رعاية �صحية متطورة ومتكاملة  للمو�طنني. 

دعم	شركات	المياه

1	مليار	جنيه

طبقًا  لها  �لبيع  و�صعر  للمياه  �القت�صادي  �ل�صعر  بني  �لفرق  يف  �أ�صا�صًا  �ل�صرب  مياه  دعم  يتمثل 
للتعريفة �ملقررة.
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دعم	األدوية	وألبان	األطفال

0.6	مليار	جنيه

�لتكلفة �لناجتة عن ��صتري�د �الأدوية  و�ألبان �الأطفال ما تتحمله �لدولة من فروق  ميثل دعم �الأدوية 
و�ألبان �الأطفال وبيعها باأ�صعار تقل عن تكلفتها �القت�صادية. 

التأمين	الصحى	على	المرأة	المعيلة

0.2	مليار	جنيه

وتعفى �ال�صرت�كات �مل�صتحقة وفقًا الأحكام هذ� �لقانون من �ل�صر�ئب و�لر�صوم �أيًا كان نوعها. وتتكفل 
�لدولة بدفع فارق �لتكلفة �لتى ال يغطيها �لتاأمني �ل�صحى متامًا مثل زرع �لكبد وغريه من �الأمر��ص 

�ملزمنة.
دعم	فائدة	القروض	الميسرة

0.5	مليار	جنيه

تتحمل �لدولة فروق �صعر �لفائدة على �لقرو�ص �ملي�صرة لالإ�صكان �ل�صعبي، و�الإقر��ص �ملي�صر لالأ�صر 
�لفقرية وغريها، ف�صاًل عن فروق �صعر �لفائدة على �أر�صدة هذه �لقرو�ص.

المنح	والمساعدات

4.1	مليار	جنيه

ومر�صى  �ملو�طنني  عالج  تكاليف  فى  وترتكز  و�الجتماعية  �الإن�صانية  لالأغر��ص  متويل  بر�مج  وهى 
�لف�صل �لكلوى و�إعانات �الإ�صعاف، وكذلك �مل�صاعد�ت �ملوجهة لقطاع �ل�صباب و�لريا�صة. 

ومن �أولويات �ل�صيا�صة �ملالية للدولة �الإهتمام بتنمية �لعن�صر �لب�صرى وده بيظهر على �صبيل �ملثال من 
خالل زيادة �الإنفاق على �ل�صحة و�لتعليم بنحو 87.3% و57.1% على �لتو�ىل خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص 
�ل�صابقة، فى حني �إنخف�ص دعم �لطاقة )دعم �ملو�د �لبرتولية ودعم �لكهرباء( خالل نف�ص �لفرتة وده 
بيو�صح �إجتاه �لدولة نحو �إعادة ترتيب �أولويات �الإنفاق �لعام ل�صمان �ال�صتغالل �الأمثل ملو�رد �لوطن. 

على اإلنفاق
٤٨٫٩؛الصحة

التعلیم على ؛اإلنفاق
١٠٤٫٠

الكھرباء ؛دعم
٢٧٫٤

المواد دعم
٣٥٫٠؛البترولیة
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على علىاإلنفاق اإلنفاق یفوق والصحة التعلیم قطاعى
الطاقة والكھرباء(دعم البترولیة العام) المواد موازنة فى

٢٠١٧/٢٠١٦المالى

على اإلنفاق
٢٦٫١؛الصحة

على اإلنفاق
٦٦٫٢؛التعلیم

الكھرباء ٨٫٦؛دعم

المواد دعم
١٢٠٫٠؛البترولیة
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الطاقة دعم على والكھرباء(اإلنفاق البترولیة ) المواد
والصحة التعلیم قطاعى على اإلنفاق العامیفوق فى

٢٠١٣/٢٠١٢المالى
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8-   اإليرادات العامة بموازنة 2017/2016 

اإعرف موارد بلدك... 
�الإير�د�ت �لعامة هى جمموع �الأمو�ل �لتي حت�صل عليها �لدولة خالل �لعام من م�صادرها �ملختلفة 
ت�صاهم يف  �أو  �لتي متتلكها  و�لهيئات  �ل�صركات  �أرباح  �أو  �أو منح  ر�صوم  �أو  �صكل �صر�ئب  �صو�ء يف 

ملكيتها �لدولة. 
بزيادة  جنيه،  مليار   669.8 نحو   2017/2016 �ملاىل  �لعام  مو�زنة  فى  �لعامة  �الإير�د�ت  وتبلغ 
قدرها 37.3% عن تقديرى �لعام �ملاىل �ملا�صى. وهذه �لزيادة متوقعة مع تطبيق برنامج �حلكومة 
�القت�صادى و�الجتماعى �للى هيح�صن �أد�ء �الإقت�صاد �لكلى. وهرن�عى مبادئ �لعد�لة �الجتماعية 
و�لتوزيع �لعادل لالأعباء �ل�صريبية دون �مل�صا�ص بالطبقات �الأوىل بالرعاية. وكمان هنحر�ص على 
تنويع م�صادر �الير�د�ت �لعامة وحتقيق �أعلى عائد على �أ�صول �لدولة للم�صاهمة فى متويل بر�مج 

�النفاق �الجتماعي �ملختلفة. 

(بالمليون جنيه)
نسبة إلى إجمالى اإليرادت  

الضريبية القيمة 

٤٣٣،٣٠٠ اإليرادت الضريبية ومنها 
٪٣٥ ١٥٠،٤٦٥  الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الر�س�ماية 

٪٧ ٢٩،٥٤٨ الضرائب الجمرآية
٪١ ٢،٦٤٩ الضرائب العقارية
٪٤٦ ٢٠١،١٧٨ الضرائب على السلع والخدمات 

نسبة إلى إجمالى اإليرادت  
غير الضريبية القيمة 

٢٣٦،٤٥٦ إجمالى اإليرادت غير الضريبية 
٪٦ ١٣،٩٥٠ من هيئة البترول 

٪١٠ ٢٣،٢٦٨ من قناة السويس  

٪١٢ ٢٩،٢٤٤ من البنك المرآزي

٪٤ ٩،٧٠٤ الهيئات اإلقتصادية
المصدر: وزارة المالية.

إجمالى اإليرادات الضريبية وغير ضريبية فى موازنة  ٢٠١٧/٢٠١٦
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أهم اإلصالحات المستهدفة على جانب االيرادات
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9- التوقعات المستقبلية للموازنة خالل الخمس سنوات المقبلة

 مو�زنة هذ� �لعام هى جزء من برنامج �حلكومة �لتى تقدمت به ملجل�ص �لنو�ب، و�لذى ي�صتهدف 
خف�ص عجز �ملو�زنة لـ9% من �لناجت �ملحلى وخف�ص �لدين �لعام لـ92-94% من �لناجت بحلول عام 
2018/2017. ويعمل �لربنامج على زيادة مو�رد �لدولة من خالل تو�صيع �لقاعدة �ل�صريبية وترتيب 
�أولويات �النفاق �حلكومى خلف�ص عجز �ملو�زنة بهدف حتقيق �ال�صتقر�ر �الأقت�صادى و�لذى �صيوؤدى 

�ىل ��صتقر�ر �الأ�صعار كما �صيتيح م�صاحة مالية لتمويل �لرب�مج �الجتماعية.
فى  و�لتو�صع  عمل  فر�ص  وخلق  و�خلدمات  �الأ�صا�صية  �لبنية  فى  �ال�صتثمار  على  �لربنامج  ويقوم 
تو��صل  �أن  �ملتوقع  ومن  بالرعاية.  �الأوىل  �لفئات  ��صتهد�ف  على  �لقادرة  �الجتماعية  �لرب�مج 
معدالت �لنمو �القت�صادى �الرتفاع الأكرث من 6% فى عام 2018/2017  )مقارنة  بـ 4.3% خالل 
�لبطالة  معدل  لينخف�ص  عمل  فر�ص  فى خلق  �ال�صتمر�ر  مع  يوليو-مار�ص 2016/2015(  �لفرتة 

الأقل من 11% فى نف�ص �لفرتة )مقارنة بـ 12.5% فى يونيو 2016(
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بدون إصالحات المسار اإلصالحى

الآلى آنسبة من الناتج المحلى  العجز
  (%)اإلجمالى 

دين أجهزة الموازنة العامة آنسبة من 
  (%)المحلى اإلجمالى  الناتج

بدون تغيير فى السياسات
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10- الدور الرقابى للمواطن فى ترشيد االنفاق العام

�إ�صر�ك �ملو�طنني فى عملية �الإف�صاح و�ل�صفافية �لتى تتبناها  �إطار حر�ص وز�رة �ملالية على  فى 
�لوز�رة فاإنها تعمل على �إتاحة معلومات وفرية عن �ملو�زنة�لعامة للدولة حيث تعد مو�زنة �ملو�طن 
�إحدى تلك �الأدو�ت ل�صمان �لتو��صل �مل�صتمر مع �ملو�طنني. ومن �لناحية �الأخرى فاإن دور �ملو�طن 
له �أهمية كبرية فى عملية �مل�صاركة فى �صنع �لقر�ر و�ملر�قبة و�مل�صاءلة، باالإ�صافة �إىل دوره �لهام 

فى عملية تر�صيد �الإنفاق �لعام. 
ويق�صد برت�صيد �النفاق �ال�صتخد�م �الأمثل للنفقة �لتى ميكن ��صتثمارها فى جماالت مفيدة مبعنى 
��صتخد�م �الأمو�ل �لتى يتم توفريها -مب�صاعدتنا كمو�طنني- فى �النفاق على ما يحتاجه �ملو�طن 

�أكرث.
؟! العام  النفاق  نر�سد  اأننا  اأهمية  اإيه  اأكرث  اأفهم  عايز  اأنا  • طيب 

وم�صروفاتنا،  �إير�دتنا  بني  �لفجوة  فيقلل  �لعامة،  �ملو�زنة  على  �ل�صغط  تقليل  على  للم�صاعدة 
وبالتاىل ن�صاعد قدر �الإمكان على تقليل �لعجز �ملاىل فى بلدنا وكلما كنا �أكرث وعيا وحر�صا على 

تر�صيد �إنفاقنا وفرنا مبالغ كبرية من �ملال لتعود باالإ�صتفادة �ملبا�صرة علينا.
؟! ايه   نعمل  كمواطنني-  -احنا  نعرف  تعاىل  • طيب 

�أبد�أ بالتطبيق فعليا فمثاًل بالن�صبة لقطاعني �لكهرباء و�ملياه، ميكن �أن �أ�صارك بتقليل �إ�صتهالكى 
من �لكهرباء قدر �الإمكان �أو على �الأقل �أكون حري�صا على �إغالق ما ال �أحتاجه من �أجهزة، عدم 
�ملوجه  �لدعم  يقلل  ما  وهو  لهذ�،  �أي�صا  �أطفاىل  وتوعية  فقط  �حلاجة  عند  �إال  �ملياه  �صنبور  فتح 

وميكن ��صتخد�مه فى جماالت �أف�صل للمو�طن.
انت  هتقلل  .... انت  هت�ستفيد !! 
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11- بعض األسئلة الشائعة 

اإجراءات  عدة  بعمل  احلكومة  �ستقوم  الأ�سعار؟...  اإرتفاع  فى  اإيه  تعمل  ناوية  احلكومة  هى 
ل�سبط الأ�سعار فى الأ�سواق وعلى راأ�سها ما يلى:

�الأكرب  �لعبء  �أن يتحمل  �الإعتبار  �أخذً� فى  �إعد�د كافة �الإجر�ء�ت �الإ�صالحية وت�صميمها  • يتم 
لها �أ�صحاب �لدخول �ملرتفعة وتوفري �أكرب قدر من �حلماية للفئات �الأوىل بالرعاية.

الإرتفاع معدالت  �لرئي�صية  �مل�صببات  بالت�صدى الأحد  �ملو�زنة  �ل�صيطرة على عجز  ي�صمح  • �صوف 
�لت�صخم فى �ل�صنو�ت �ملا�صية.

على  �الإنفاق  زيادة  فى  �جلديدة  �ل�صريبية  �حل�صيلة  من  �ملتوفرة  �ملو�رد  من  جزء  • �إ�صتخد�م 
بر�مج �حلماية �الإجتماعية وم�صاندة �لفئات �الأوىل بالرعاية.

على  �ل�صريبة  وتاأثري  �مل�صافة  �لقيمة  �صريبة  من  �ملعفاه  �الأ�صا�صية  �ل�صلع  �أ�صعار  عن  • �العالن 
�ل�صلع �الأخرى، وحتى ال يتم �إ�صتخد�مها ذريعة لرفع �الأ�صعار. 

العدالة  ع�سان  اإيه  وبتعمل  بالكبار..  فقط  ومهتمة  بالنا�س..  حا�سة  م�س  احلكومة  هى 
الإجتماعية؟

م�صتوى  بتح�صني  هو  �لعامة  �ملو�زنة  تعك�صه  ما  وهو  �لرئي�صى  �حلكومة  �إهتمام  بالعك�ص..   •
�الإقت�صادى  �لنمو  معدالت  زيادة  من  �لرئي�صى  فالهدف  دخاًل..  �الأقل  خا�صة  �ملو�طنيني  معي�صة 
لتح�صني  و�صيلة  و�أ�صرع  �أف�صل  للمو�طن.. وهى  توفري فر�ص عمل حقيقية  �الإ�صتثمار هو  ومعدالت 

م�صتوى �ملعي�صة.
• و�حلكومة م�صتمرة فى تعديل هيكل �الإنفاق بالرتكز على حت�صني �خلدمات �الأ�صا�صية �لرئي�صية 
�ملو�طن  ي�صتفيد منها  �للى  �الأ�صا�صية  �لبنية  فى  �الإ�صتثمار  وزيادة  و�ل�صكن،  و�لتعليم  �ل�صحة  زى 

فى حياته �ليومية وتديله فر�صة �أكرب فى حت�صني م�صتوى معي�صته.
للنا�ص  �أف�صل  �إ�صتهد�ف  بتحقق  �إجتماعية  حماية  بر�مج  تطبيق  فى  بتتو�صع  �أي�صًا  • و�حلكومة 
و�لتغذية  �ملو��صالت،  ودعم  و�لغذ�ء،  �خلبز  ودعم  �لنقدى،  �لدعم  بر�مج  زى  بالرعاية  �الأوىل 

�ملدر�صية، و�الأدوية و�ألبان �الأطفال وغريها..
جماالت  كافة  على  �ل�صامل  مبفهومها  �الإجتماعية  و�لعد�لة  �ملو�طن..  حياة  حت�صني  فاإن  وبالتاىل 

�ل�صيا�صة �ملالية و�الإقت�صادية هى �أولوية حقيقية للحكومة وتعك�صها توجهات �ملو�زنة.
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12- أهداف وإختصاصات وزارة المالية

اأهداف الوزارة: 
�صدر قر�ر �ل�صيد رئي�ص �جلمهورية رقم 557 ل�صنة 1977 باإعادة تنظيم وز�رة �ملالية حمدد� فى 
وتن�صيق  للدولة  �ملالية  و�خلطط  �ل�صيا�صات  وتطوير  "ر�صم  باأنه  �ملالية  وز�رة  هدف  �الأوىل  مادته 
يحقق  نظمها مبا  وتطوير  �ل�صر�ئب  وتنمية ح�صيلة  �الإنفاق �حلكومى  و�صبط  وتر�صيد  �ملو�زنات 

�الأهد�ف �الإقت�صادية و�الإجتماعية".
�إخت�صا�صات �لوز�رة: ترتكز �الخت�صا�صات �لتي متار�صها وز�رة �ملالية على حماور �أ�صا�صية هي:

- الدور ال�سيا�سي:
�القت�صادية  �لتنمية  خطة  �أهد�ف  حتقيق  يكفل  مبا  �لعامة  �ملالية  �ل�صيا�صة  ور�صم  �قرت�ح   •
لتحقيق  �ملعنية  باال�صرت�ك مع �جلهات  �لعامة  �لنقدية  �ل�صيا�صة  و�مل�صاركة يف و�صع  و�الجتماعية 

�لتنا�صق بينها وبني �ل�صيا�صة �ملالية.
�لقومية. �الأهد�ف  حتقيق  تكفل  �لتي  �ملالية  بالنو�حي  �ملتعلقة  و�لرب�مج  �خلطط  • و�صع 

�إىل  بها  و�لتقدم  للدولة  �لعامة  �خلطة  �إطار  �صمن  للدولة  �لعامة  �ملو�زنة  م�صروعات  • �إعد�د 
�جلهات �ملعنية.

- الدور الرقابي:
• �الإ�صر�ف على تنفيذ �ملو�زنة �لعامة للدولة بعد �لت�صديق عليها ومتابعتها و تقومي �لنتائج مبا 

يكفل حتقيق �خلطة �لعامة للدولة .
حدود  يف  و�حل�صابية  �ملالية  �الأجهزة  على  �لفني  و�الإ�صر�ف  و�ملتابعة  �لرقابة  �أعمال  • ممار�صة 

�لقو�نني و�للو�ئح �ملتعلقة بهذ� �ل�صاأن .
�لعامة. و�لهيئات  للدولة  �الإد�ري  للجهاز  و�لبيع  �ل�صر�ء  عمليات  ومتابعة  • تخطيط 

- الدور الت�سريعي:
�الأخرى  �لوز�ر�ت  تعدها  �لتي  �لت�صريعات  يف  �لر�أي  و�إبد�ء  �ملالية  �لت�صريعات  و�إعد�د  • در��صة 

�لتي يرتتب عليها حتميل �خلز�نة باأعباء مالية جديدة.
• �إجر�ء �لدر��صات و�لبحوث �خلا�صة بال�صيا�صات �ملالية يف �صوء �لتطور�ت �ملالية و�القت�صادية 

�لد�خلية و�خلارجية و در��صة خطط �الإ�صالح �لت�صريعي �لالزم يف هذ� �ل�صاأن.
• �مل�صاركة يف مر�جعة كافة �التفاقيات �لدولية �خلا�صة باملنح و�لقرو�ص باال�صرت�ك مع �جلهات 

�ملعنية.
�لعامة  للربط بني �خلطة  �ملعنية  باال�صرت�ك مع �جلهات  �لالزمة  �لت�صريعية  �لدر��صات  • �إجر�ء 

للدولة و�خلطط �لتمويلية للعمالت �ملحلية و�الأجنبية.
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- الدور التنفيذي:
و�أمو�ل  �لتمويل  ل�صناديق  �لعامة  و�الحتياطيات  �الإير�د�ت  فائ�ص  �ملالية وجتميع  �ملو�رد  • تدبري 
و�مل�صاركة  �ملتاحة  �الأمو�ل  من  وغريها  و�الأجنبية  �ملحلية  و�لقرو�ص  و�ال�صتثمار  �لتامني  هيئات 
فى تنظيم ��صتخد�م �ملو�رد �لعامة مع وز�رة �لتخطيط لتمويل خطط وبر�مج �لتنمية �القت�صادية 

و�الجتماعية و�ملو�رد �لعامة للدولة.
حت�صيله. �لوز�رة  باأجهزة  يناط  ما  وكل  �لعامة  �ملو�رد  وحت�صيل  ومتابعة  وحتديد  • تقدير 

�لعامة. �خلز�نة  �أعمال  • ممار�صة 
مبقت�صى  �أو  و�حلر��صة  �لتاأميم  قو�نني  مبوجب  �لدولة  �إىل  �آلت  �لتي  �الأمو�ل  وت�صفية  • �إد�رة 

�أحكام حمكمة �لقيم.
 


