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 مفاهيم يف االستثمار احلكومي

 

فنعتتريف أوال . تتعلتتب باالستتتثمار احلكتتومي نستتتعريف يف هتتلو الورقتتة عتتد  مفتتاهيم   

. ثتم نستتعريف التقستيمات املختلفتة للموازنتة العامتة      . مراحل إعداد املوازنة العامتة املصترية  

 .ونعريف أخريا ملكونات االستثمار احلكومي يف املوازنة العامة املصرية

القتانون   ونبدأ بتعريف املوازنة العامة للدولة وفقا ملتا نصتع عليتمل املتاد  األو  متن     

، بأن املوازنة العامة للدولة هي الربنامج املتالي للخةتة عتن عتام متالي      0192لعام ( 32)رقم 

مقبتتتل، لتحقيتتتب أهتتتداذ كتتتدد ، وخللتتتل يف إ تتتار ا ةتتتة العامتتتة للتنميتتتة االقتصتتتادية       

 .واالجتماعية، و بقا للسياسة العامة للدولة

 

 :مراحل إعداد املوازنة العامة املصرية: املبحث األول

تبتدأ ررحلتة اإلعتداد، ثتم     يتم إعتداد املوازنتة العامتة املصترية علتع أربعتة مراحتل،        

وتنتهتتي ررحلتتة مراجعتتة عمليتتات التنفيتتل  . ثتتم تنفيتتل املوازنتتة العامتتة املوافقتتة أو االعتمتتاد،

وختتلف اجلهتة التي ينتاه بهتا مست ولية إ تام       . الفعلي للموازنة العامة كمرحلة رابعة وأخري 

 :فيما يلي خللل ميكن تفصيلو. كل مرحلة من هلو املراحل األربعة

 :مرحلة اإلعداد :املرحلة األو 

ملالية، وهو ما يعرذ رنشور املوازنة، يف شهر بإصدار منشور وزار  ايقوم وزير املالية 

يوليتتو متتن كتتل عتتام، يتاتتمن القواعتتد التتي تتبعهتتا اجلهتتات احلكوميتتة عنتتد إعتتداد مشتتروع      

وحيدد الوزير يف هلا املنشور ماهية توجهتات الدولتة ختال العتام القتادم، وخللتل       . موازنتها

يقها وفقا للسياسة العامة للدولة، مرفقتا بتمل ذتاخل     علع ضوء األهداذ املخةةة املةلوب حتق

 . إعداد املوازنة

اجلهتاز  : إ  األجهتز  احلكوميتة التابعتة لكتل متن      وترسل وزار  املالية هتلا املنشتور  

منهتتا إعتتداد مشتتروع موازناتهتتا ختتال  تةلتت ا دميتتة واإلدار  احملليتتة،  اإلداري واهلي تتات

ويشتمل هتلا ا ةتاب مةالبتة اجلهتات       .الية املتاحة، وخللل يف ضوء املوارد املثاثة شهور



 

 

احلكوميتتة بإعتتداد أبتتواب املوازنتتة متتن األول وحتتتع ا تتامب، باستتتثناء البتتاب الستتادس        

أمتتا اإلدار  احملليتتة فتقتتوم . ، التتلي يتتتم هميعتتمل يف وزار  التخةتتي  (االستتتثمارات العامتتة)

، ويف نفتب الوقتع نستخة    مشتروع تلتل االستتثمارات إ  وزار  التخةتي     بإرسال نسخة من 

 .أخرى إ  وزار  التنمية احمللية

وتقتتتوم وزار  املاليتتتة رفاوضتتتة اجلهتتتات احلكوميتتتة بشتتتأن األبتتتواب متتتن األول إ   

 . أما الباب السادس، فتقوم اجلهات احلكومية بالتفاويف بشأنمل مع وزار  التخةي . ا امب

إ  وزار  املاليتة ختال    ،اتهتا، بعتد إعتداده   اموازن اتوتقوم اجلهات بإرستال مشتروع  

د خللل التفاويف معهتا يف ضتوء املتوارد املاليتة املتاحتة، وتستتمر عمليتة        بدأ بعتشهر أكتوبر، ل

ويف نهايتة شتهر ينتاير، يكتون قتد اكتمتل مشتروع        . التفاويف حتع شتهر ينتاير متن العتام التتالي     

بتتدأ املرحلتتة املوازنتتة العامتتة، حيتتث تبتتدأ وزار  املاليتتة يف عرضتتمل علتتع جملتتب التتوزراء، لت 

 .من مراحل إعداد املوازنة العامة للدولة الثانية

وبللل تكون الستلةة التنفيليتة قتد لعبتع التدور الرئيستي يف بلتور  الشتكل النهتائي          

اللي يتم تقديم املوازنة بمل إ  السلةة التشريعية لةل  االعتماد، فهي الي تقتوم بالتنفيتل،   

 .ر النفقات واإليرادات املستقبليةومن ثم فهي تكون أقدر علع القيام بتقدي

 :اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة

 :يتاح من خللل أن اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة هي

o وزار  املالية: 

حيث تقوم بإعداد مشروع املوازنة بعد التفاويف مع مجيع اجلهات علع أرقام الرب  

ثم إعداد قوانني رب  احلستابات   ا اصة بها، ثم عريف مشروع املوازنة علع جملب النواب،

 .ا تامية، هلا باإلضافة إ  إصدار تقارير ربع سنوية ملتابعة األداء املالي

o  وزار  التخةي: 

تقوم باملساهمة يف إعداد مشتروع املوازنتة بعتد التفتاويف متع مجيتع اجلهتات علتع         

باإلضافة إ  إصدار تقارير ربتع ستنوية    من االستثمارات، سادسأرقام الرب  ا اصة بالباب ال

 .ملتابعة أداء ا ةة االستثمارية للدولة



 

 

o املوازنة جهات: 

 ةتتةحيتتث تقتتوم كتتل جهتتة بأعتتداد مشتتروع موازنتهتتا لعرضتتمل علتتع وزار  املاليتتة، وا   

االستثمارية لعرضها علع وزار  التخةي ، والتفاويف مع الوزارتني بشتأن األرقتام التوارد  يف    

 .اتهلو املوازن

o  الوزراءجملب: 

املوازنتة،  هيتدا لعرضتمل علتع جملتب      و ي ا ةتة حيث يقوم باملوافقتة علتع مشتروع   

 .النواب

الفاعتل الرئيستتي يف التمويتتل  ولألستف الشتتديد، ي يت  دور بنتتل االستتثمار القتتومي،    

اللي يوصع بأن يشارك مع وزار  التخةي  يف هتلو  املكتبية وامليدانية للتنفيل، وواملتابعة 

ها االستتثمارية، وخللتل ملتا ميلكتمل متن كتوادر فنيتة        خةةلة للتفاويف مع اجلهات بشأن املرح

 .ومرجعية عملية تؤهلمل للقيام بهلا الدور علع أكمل وجمل ممكن

 

 :مرحلة املوافقة أو االعتماد: املرحلة الثانية

. علع جملب الوزراءوا ةة يف عريف مشروع املوازنة  والتخةي  املالية ايبدأ وزير

يلها إ  جملب النواب، وخللل قبتل  وحتيتم يف حالة موافقة جملب الوزراء علع املشروع، و

تستتعني يومتتا علتتع األقتتل متتن بتتدء الستتنة املاليتتة، وال تكتتون نافتتل  إال روافقتتتمل عليهتتا، ويتتتم    

يتله    حيتث  .3103من الدستور املصتري  ( 001)التصويع عليها بابا بابا، وفقا لنص املاد  

  الربملتتان ليلقتتي بيتتان احلكومتتة عتتن خةتتة عمتتل احلكومتتة ختتال العتتام    رئتتيب التتوزراء إ

ويكتون خللتل لالبتا    . املقبل، واللي حيدد مامح املوازنة العامة للدولة خال الفرت  القادمة

 . يف شهر فرباير من كل عام

إ  جملتتب وا ةتتة مشتتروع املوازنتتة بتستتليم والتخةتتي  املاليتتة  يوزيتتر قيتتاموبعتتد 

تقتوم  و. إ  جلنتة ا ةتة واملوازنتة    يقتوم اللتب بإحالتهمتا   ، النواب مع بداية شتهر ابريتل  

أي : إ  اللجنتة املختصتة بتمل   وا ةتة  جلنة ا ةة واملوازنة بإرسال كل جزء متن املوازنتة   



 

 

ثتتم تعتتد جلنتتة  . اخل... موازنتتة الصتتحة إ  جلنتتة الصتتحة، وموزانتتة الثقافتتة إ  جلنتتة الثقافتتة   

 .وازنة وا ةة يف شهر مايو تقريرا للنقاش العام يف الربملان عن املوازنة العامةامل

. يف جملب النواب بالنسبة لكل بنتد علتع حتد     وا ةة وتتم املوافقة علع املوازنة

ان أن فيهتا، بت  علتع الربملت    وا ةتة  يونيو متن الستنة التي تتتم مناقشتة املوازنتة        21وقبل 

ثتم  . ا متع بدايتة العتام املتالي يف أول يوليتو     مت ، ليبدأ العمتل به يكون قد وافب علع املشروع

بعتتد خللتتل إ  التتوزارات   العامتتة وا ةتتة  املوازنتتة ووزار  التخةتتي  ترستتل وزار  املاليتتة  

مشتروع  وبعتد املوافقتة علتع     .املختلفة، لتبدأ بعد خللل ا ةو  التالية، وهي مرحلتة التنفيتل  

العامتة وا ةتة   املوازنة كل من مشروع قانون برب   ة، يقوم الربملان بإعدادةا واملوازنة 

 . ، اللي يقوم رئيب اجلمهورية بإصدارو

هي وا ةة وياحظ أن مرحلة االعتماد أو الرفض أو إدخال تعديات علع املوازنة 

دولتة   لمن اختصاص السلةة التشريعية، حبس  ما تنص عليمل املواد الدستورية يف دستور كت 

أو للربملتان إصتدار قتانون املوازنتة العامتة       ويف حالتة إخلا   يتستن   . ةةوا  وقانون املوازنة

قبل بدء العام املالي اجلديد، يتم الصرذ يف حدود اعتمادات موازنتة العتام املتالي    ا ةة 

 .املاضي إ  حني اعتماد موزانة العام املالي اجلديد

 :اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة

 :اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة هييتاح من العريف السابب أن 

o جملب النواب، حيث يقوم را يلي: 

، وإجراء التعديات علع اعتمتادات  وا ةة حيث يقوم بإقرار مشروع املوازنة العامة

كمتا أن متن حتب اللتب إقترار االعتمتادات املاليتة اإلضتافية ختال العتام           . بعض اجلهتات 

 . املالي

 

 

 

 



 

 

 :املوازنة العامة مرحلة تنفيل: املرحلة الثالثة

مع بداية العام املالي، تبدأ كل جهتة متن جهتات املوازنتة يف تنفيتل بترامج اإلنفتا         

يقتع  و. وا ةتة  املوازنتة  ياملختلفة، وخللل يف ضوء االعتمادات املخصصتة هلتا وفقتا لقتانون    

 .ع ء إدار  التدفقات املالية علع وزار  املالية

تقوم وزار  املاليتة باملتابعتة القبليتة للصترذ،     وخال قيام اجلهات املختلفة باإلنفا ، 

كمتتا تقتتوم اجلهتتات الرقابيتتة  . وخللتتل متتن ختتال منتتدوب وزار  املاليتتة املوجتتود بكتتل جهتتة  

واجلهاز املركزي للمحاسبات وجملب النواب باملتابعة البعدية للصترذ، وتقيتيم نتتائج تنفيتل     

 .موازنات اجلهات املختلفة

وفات، أي اإلنفتا  علتع االستتثمارات، يقتوم بنتل      بالنسبة للبتاب الستادس متن املصتر    

االستثمار القومي ووزار  التخةي  رتابعة تنفيل املشروعات املدرجة يف ا ةة االقتصادية 

وياحتظ   .واالجتماعية للدولة، ومراقبة مدى التزام اجلهات بالقواعد املقرر  يف هتلا الشتأن  

 .تابعة قبل الصرذ وبعدوأن بنل االستثمار القومي يقوم بدور رئيسي يف امل

 :اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة

 :يتاح من خللل أن اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة هي

o جهات املوازنة: 

 .حيث يقوم بتنفيل برامج اإلنفا  املعتمد  يف املوازنة

o وزار  املالية: 

 .حيث تقوم باملتابعة القبلية للجهات علع الصرذ

 

o   التخةي وزار: 

تنفيتتتل املشتتتروعات املدرجتتتة يف خةتتتة التنميتتتة االقتصتتتادية   قتتتوم رتابعتتتة حيتتتث ت

 .واالجتماعية

o بنل االستثمار القومي: 



 

 

متابعتتة تنفيتتل االستتتثمارات للمشتتروعات املدرجتتة يف خةتتة   بالتمويتتل وحيتتث يقتتوم 

 .قبل الصرذ وبعدو التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة

 

 :مرحلة مراجعة نتائج التنفيل الفعلية وإعداد احلساب ا تامي :املرحلة الرابعة

متن الدستتتور  ( 030)تلتتزم وزار  املاليتة وفقتا لتتنص املتاد      بعتد انتهتاء العتام املتتالي،    

بإحالتة مشتروعات قتوانني احلستابات ا تاميتة ونتتائج تنفيتل املوازنتة العامتة           3103املصري 

للمحاسبات يف مد  ال تزيد علع ستة أشتهر متن    للدولة إ  جملب النواب واجلهاز املركزي

كمتا يتأتي دور اجلهتاز املركتزي للمحاستبات، حيتث يقتدم تقريترو         . تاريخ انتهاء العام املالي

 .السنوي وماحظاتمل علع احلساب ا تامي

 :اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة

 :يتاح من خللل أن اجلهات الفاعلة يف هلو املرحلة هي

o وزار  املالية: 

حيث تقوم حبساب قيمتة التنفيتل الفعلتي لبنتود اإلنفتا  واإليترادات العامتة يف نهايتة         

 .العام املالي

o جملب النواب: 

 إلقرارها حساباتها ا تامية مناقشةحيث يقوم رتابعة نتائج تنفيل املوازنة و

o اجلهاز املركزي للمحاسبات: 

حيث يعمل علع الفحص والتدقيب املالي لنتائج تنفيل موازنات اجلهتات املختلفتة،   

علتع   هاعرضت يل املوازنتة واحلستابات ا تاميتة ل   كما يقوم بإعداد تقارير كاسبية عن نتائج تنف

 جملب النواب

 

فاملوزانتة هتي عبتار  عتن بيتان      : وب  التفرقة هنا بني املوازنة واحلستاب ا تتامي  

جرد اعتماد املوازنة من الربملتان، يصتدر قتانون بربةهتا، ويستمع بقتانون ربت         تقديري، ور

ويعتترذ هتتلا التترب  بتتالرب  األصتتلي، التتلي يعكتتب التقتتديرات األوليتتة لكتتل بنتتود  . املوازنتتة



 

 

علع أنمل توجد إمكانيتة لزيتاد  ربت  بعتض بنتود املوازنتة       . وأنواع النفقات واإليرادات العامة

. ليظهتتر يف هتتلو احلالتتة متتا يستتمع بتتالرب  املعتتدل للموازنتتة إخلا متتا اقتاتتع الاتترور  خللتتل،

وبتتللل فتتالرب  املعتتدل ميثتتل قيمتتة التقتتديرات األوليتتة ماتتافا إليهتتا التعتتديات التتي تةتترأ    

أمتا احلستاب   . بالزياد  أو النقصان خال العام بسب  استخدام التأشريات امللحقتة باملوازنتة  

أي هتو قيمتة التنفيتل الفعلتي      .نفيتل الفعلتي للموازنتة   ا تامي، فهو يبني ما تسفر عنمل نتائج الت

لبنود النفقات واإليرادات العامة يف نهاية العتام املتالي، والتي قتد ختتلتف عتن قيمتة الترب          

 .األصلي واملعدل

 

  



 

 

 :التقسيمات املختلفة للموازنة العامة املصرية: املبحث الثاني

 

علع قانون املوازنة العامة للدولتة  قامع احلكومة املصرية بإجراء تعديات كدود  

، بشتأن تعتديل   3113لعتام  ( 79)، حيث صدر يف هلا الشأن القانون رقم 0192لعام ( 32)رقم 

بعتتض بنتتود املوازنتتة العامتتة للدولتتة لكتتي تتماشتتع متتع التبويتت  التتدولي متتن حيتتث التقستتيم   

 . االقتصادي والوظيفي واإلداري

تعتد املوازنتة العامتة للدولتة وتنفتل وفقتا       : "نملفنصع املاد  الرابعة بعد التعديل علع أ

 .والوحدات للجهات اإلدارى والتصنيف الدولة، نشاه ألوجمل االقتصادى التصنيف من لكل

 مع .ةالدول ألنشةة الوظيفع للتصنيف وفًقا الشع  جملب ا  وتقدم املصروفات تعريف كما

 مختب  أقصتاها  مد  فع واالعتماد ،واملشروعات الربامج أساس علع التحليل إجراء مراعا 

 ".القانون بهلا العمل تاريخ من سنوات

النقتدي،  ألستاس  مت توحيد أستاس تستجيل املعتامات وفقتا ل    ووفقا للتبوي  اجلديد، 

األبتتواب )بعتتدما كتتان يتتتم إتبتتاع األستتاس النقتتدي يف تستتجيل املعتتامات اجلاريتتة للحكومتتة 

التحتتتويات : النفقتتتات اجلاريتتتة والتحتتتويات اجلاريتتتة، والرابتتتع   :األجتتتور، والثتتتاني : األول

وكانتع النتيجتة   (. االستتثمارات : البتاب الثالتث  )، وأساس االستحقا  يف تستجيل  (الرأمسالية

تبة علع خللتل هتي التشتتع يف إعتداد املوازنتة العامتة، وعتدم الرقابتة الكاملتة والفعالتة           رتامل

 .علع اإلنفا  بشقيمل اجلاري والرأمسالي

 

 :التقسيم االقتصادي للموازنة

مت تةوير التقسيم االقتصادي للموازنة، والتحول من التقسيم القائم علع التمييتز بتني   

إ  تقسيم جديد يتفب متع املعتايري الدوليتة التي أقرهتا دليتل        املوازنة اجلارية والرأمسالية،

تنقستم  ووفقتا للتقستيم اجلديتد،    . احصاءات مالية احلكومة الصادر عن صندو  النقتد التدولي  

وتنقستتم (. االيتترادات العامتتة )، واملتتوارد (اإلنفتتا  العتتام )استتتخدامات : املوازنتتة العامتتة إ  



 

 

( 79)حلالي للموازنة العامة، واللي أقرو القانون رقتم  االستخدامات واملوارد وفقا للتصنيف ا

 :، فيما يسمع بالتقسيم االقتصادي علع النحو التالي3113لعام 



 

 

احلالي االقتصادي مفاهيم العجز والفائض يف ضوء التقسيم  (:0)جدول رقم   

 للموازنة العامة املصرية

 (أبواب 5)الموارد  (أبواب 8)االستخدامات 

 :االيرادات: أوال (:مصروفات التشغيل)المصروفات  :أوال
 الضرائب: 1باب  االجور وتعويضات العاملين: 1باب 
 المنح: 2باب  شراء السلع والخدمات: 2باب 
 يرادات األخرىاإل: 3باب  الفوائد: 3باب 
  الدعم والمنح والمزايا: 4باب 
  المصروفات األخرى: 5باب 
  (االستثمارات)شراء األصول غير المالية  :6باب 

وهززو الفززرن بززية الوززتا أبززواب اوولززال مززة أبززواب االسززتخدامات  وأبززواب    : النقززد أو الفززا   العجزز  
وهزز ا المر زر يعمزى مززد  لزدرر المزوارد المتاةزا لضدولززا مزة  زرا   ومززن         . المزوارد الالثةزا اوولزال   

 .المختضفا  ومة بينها اإلنفان االستالمار وإيرادات أخر  في تغطيا أنشطا الدولا 

المتحصثت مة اإللراض ومبيعات اوصزول  : ةانيا :ةيازر اوصول الماليا: ةانيا
 الماليا

قااااراب ومبيعااااات المتحصاااانت ماااان اإل: 4باااااب  حيازة األصول المحلية واألجنبية: 7باب 
 األصول المالية وغيرها من األصول

 صافي ةيازر اوصول الماليا
ويمالززل العجزز  النقززد   ملززافا إليززا أو مطروةززا منززا صززافي ةيززازر اوصززول  : العجزز  أو الفززا   المضززي

 الماليا

 :مصادر التمويل: ةالالا :سداد القروض: ةالالا
وراق المالياااااة االقتاااااراب و صااااادار األ  :5بااااااب  سداد القروب المحلية واألجنبية: 8باب 

 بخنف االسهم
 صافي االقتراب

 (صافي حصيلة الخصخصة)األصول غير المالية حصيلة بيع 
 (صافي االقتراب مضافا  ليه صافي حصيلة الخصخصة)تمويل العجز الكلي 

 .نقا عن جلنة ا ةة واملوازنة: املصدر

  



 

 

يتتم حتصتيلمل أو   نل تتعامل مع النقد حبيث أنتل حتست  متا    إبالنسبة للمبدأ النقدي ف

تعامتل متع   أي أننتا ن . احلتالي أو املاضتي أو القتادم   ء كان خيص العام اسو ،خال العامصرفمل 

 .الوارد واملنصرذ

 ،أما مبدأ االستحقا  فأنتمل يقاتي بتحميتل كتل فترت  رتا خيصتها متن إيتراد ومصتروذ          

كللل حتميلها بإيراداتها ستوء مت حتصتيلها أو    مل،أو   يتم صرف ء مت صرذ هلا املصروذاسو

 .  يتم حتصيلها

 :Cash Basis اس النقديساأل: أوال

ويقصتتد بتتمل أن يثبتتع يف حستتاب الستتنة املاليتتة متتا حتصتتلمل الوحتتد  متتن إيتترادات ومتتا  

تصرفمل من نفقات خال هلو السنة، حتع ولو كان احلب يف تلل اإليرادات أو االلتزام بهلو 

ويكون احلساب ا تامي هللا الوضع حسابًا ماديًا  .املصروفات سابقًا للسنة املالية أو الحقًا بمل

م فليب هناك ثا يرتت  عليها من التزامات، ومن ال شأن لمل ببيان ما ينشأ للوحد  من حقو  وم

وتةبيقًا هلتلا  . اللتزاماتاو احلقو  ولهلجردية يف نهاية السنة املالية  ما يدعو لعمل تسويات

ألنتمل ال  الي ال تصرذ حتع نهاية السنة املاليتة تل تع   األساس فإن بواقي اعتمادات امليزانية 

ن مواجهة متا قتد يكتون هنتاك متن التزامتات نشتأت ختال الستنة          إداعي لاحتفاظ بها، حيث 

 ءاملالية و  تصرذ قيمتها قبل نهايتها، يكون بالتسوية علتع اعتمتادات الستنة التي يتتم الوفتا      

 . فيها

إن متا حيصتل منهتا بعتد انتهتاء الستنة املاليتة        وكللل احلال فيما يتعلب باإليرادات، فت 

الي استحقع فيها يااذ إ  حساب السنة الي حدث فيها التحصتيل، ويستتتبع خللتل أنتمل ال     

بوز قيد اإليرادات املستحقة للسنة ماليتة كتدين علتع األفتراد أو اهلي تات ا اصتة باإلضتافة        

 . إ  حساب اإليرادات

صويرها حلالة ا زانتة العامتة تصتويرًا دقيقتًا واضتحًا،      و تاز هلو الةريقة بالبسا ة، وت

يعاب عليها  مللري أن. إقفال احلسابات وإعداد احلساب ا تامي يف نهاية السنة املالية وإمكان

إنها وان صتورت حستاب ا زانتة فإنهتا ال تصتور احلستابات املاليتة تصتويرًا دقيقتًا، وبالتتالي ال           

نفيتل امليزانيتة ومعرفتة املركتز املتالي احلقيقتي للستنة        يتيستر استتخاص النتتائج الصتحيحة لت    



 

 

وخللل لتجاهل احلقو  والديون املرتتبة للخزانة العامة أو عليها والتي   حتصتل أو    ،املالية

 .تصرذ خال السنة املالية

لل فإن تعجيل أو تأخري التحصيل أو الصرذ يؤدي إ  إظهتار حستاب   خلوإ  جان  

قتمل؛ إخل إن خللل قد يفاي إ  نقل مبالغ كثري  من ستنة ماليتة إ    السنة املالية علع لري حقي

صترذ قبيتل انقاتاء    ساس النقدي قد ي تري املصتاا بال  وفاا عن هلا فإن إتباع األ .أخرى

السنة املالية الستنفاد بواقي االعتمادات أو قد يدفع بها إ  تأجيل بعض املبتالغ املستتحقة   

 .زنة السنة املنتهيةإ  السنة التالية ختفيفًا عن موا

ياتتاذ إ  متتا ستتبب، أنتتمل ميكتتن بإتبتتاع األستتاس النقتتدي حتقيتتب تتتوازن صتتوري يف   

ميزانية الدولة، ودلل بافرتايف إمكان حتقيب إيراد معني يف سنة مالية بينمتا أنتمل لتن حيصتل     

لتل، افترتايف أن مصتروفًا يستتحب يف     خلكما ميكن علع العكب من  .فعليًا إال يف السنة التالية

ة مالية لن يصرذ إال يف السنة الاحقة؛ وبهلا تتاتخم اإليترادات يف احلالتة األو  وتقتل     سن

وقتتد جتترى العمتتل يف  .ويكتتون تتتوازن امليزانيتتة شتتكليًا فقتت  ،املصتروفات يف احلالتتة الثانيتتة 

ستواء يف وضتع    –الوحدات اإلدارية يف كتثري متن التدول علتع استتخدام األستاس النقتدي        

وإن كانتع بعتض التدول قتد بتدأت يف ا ترو  علتع         –و إمساك حسابها تقديرات ميزانياتها أ

 .هلا األساس يف الكثري من احلاالت

 

 :Accrual Basis أساس االستحقا : ثانيا

ويعين أن تتامن حسابات السنة املالية مجيع اإليرادات واملصترفات املرتتبتة علتع    

نفقتتع فيتتمل  اإليتترادات أو ُأتصتترفات  تتع خاهلتتا دون اعتبتتار للتتتاريخ التتلي حصتتلع فيتتمل       

وتعةتتي هتتدو الةريقتتة للستتنة املاليتتة شخصتتية قائمتتة بتتلاتها تاتتاذ إليهتتا كتتل      . املصتتروفات

احلقتو ، وتستتحب عليهتا كتل االلتزامتات التي تنشتأ خاهلتا، وهلتلا فتإن التبعض يةلتب عليهتا              

 .( ريقة السنة املالية)

حديد ما خيص كتل ستنة   األخل بأساس االستحقا  إجراء التسويات الازمة لت سمحوي

أصًا يف املشروعات  تبع أساس االستحقا ُيو. مالية من اإليرادات واملصروفات وحتميلها بها



 

 

لتةبيتب هتلا    مللتري أنت  . ومن مزاياو أنمل يصور حساب كل ستنة ماليتة تصتويرًا صتحيحاً     .التجارية

قتد تةتول يف بعتض األحيتان      ،ة املاليةنسة ال بد من إحلا  مد  إضافية بالاألساس يف الدول

ت اإليتراد والصترذ املترخص بهتا     يتا ودلتل حتتع يتيستر تستوية نتتائج عمل      إ  باع ستنوات، 

وعلتع  . رقتاع قانون امليزانية، ومتابعة تسوية احلقتو  وااللتزامتات ا اصتة بالستنة املاليتة     

إربتاك  لتل متن   خلمع ما قد يرتتت  علتع    ،هلا فمن عيوب هدو الةريقة تأخر إقفال احلسابات

لألعمال احلستابية، ولمتويف املركتز املتالي للدولتة لتتأخر حتديتد النتتائج الفعليتة لكتل ستنة            

مالية، وإلقاء ستار كثيف علع املخالفات املالية الي ال تكتشف إال بعتد ستنوات متن وقوعهتا،     

 .عداد تقديرات موازنات السنوات املالية التاليةعن عدم توافر البيانات الازمة إلاًا ف

 

 :التقسيم الوظيفي للموازنة

مت تةوير التقسيم الوظيفي وفقا لتقسيم وظائف احلكومة اللي أقرتمل كتل متن منظمتة    

، حبيتث اشتتمل التقستيم    OECDاألمتم املتحتد  ومنظمتة دول التعتاون االقتصتادي والتنميتة       

الوظيفي اجلديد علع تقسيم وظائف احلكومة إ  عشر  قةاعات بدال من سع عشر  قةاعتا  

وميكتتن توضتتيح التقستتيم التتوظيفي اجلديتتد متتن ختتال   . متتا يف التقستتيم التتوظيفي الستتابب ك

 :اجلدول التالي

  



 

 

 التقسيم الوظيفي للموازنة العامة املصرية(: 3)جدول رقم 

 خدمات عمومية عامة

 األجهز  التنفيلية والتشريعية والش ون

 ا دمات الشاملة

 البحوث األساسية

 جمال ا دمات العامةالبحوث والتةوير يف 

 خدمات عمومية عامة لري مصنفة يف مكان آخر

 معامات الدين العام

 حتويات خلات  بيعة عامة

 الدفاع واألمن القومي

 النظام العام وش ون األمن العام

 خدمات الشر ة

 خدمات احلماية من احلريب

 احملاكم 

 السجون

 الش ون االقتصادية

 والتجارية وش ون العمالةالش ون االقتصادية 

 الزراعة والري واإلنتا  احليواني والصيد

 الوقود والةاقة

 التعدين والصناعة

 النقل

 االتصاالت

 صناعات أخرى

 محاية البي ة

 اإلسكان واملرافب التمعية



 

 

 تنمية اإلسكان

 التنمية التمعية

 إمدادات املياو

 إنار  الشوارع

 الصحة

 وأجهز  ومعدات  بيةمنتجات 

 خدمات العيادات ا ارجية

 خدمات املستشفيات

 خدمات صحية عامة

 البحوث والتةوير يف جمال الصحة

 الشباب والثقافة والش ون الدينية

 ا دمات الشبابية والرياضية

 ا دمات الثقافية

 خدمات اإلخلاعة والنشر

 خدمات دينية وخدمات جمتمعية أخرى

 التعليم

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي واإلعدادي

 التعليم الثانوي

 التعليم ما قبل اجلامعي

 التعليم العالي

 التعليم لري احملدد رستوى

 خدمات مساعد  للتعليم

 البحوث والتةوير يف جمال التعليم

 احلماية االجتماعية

 املريف والعجز والوفا 



 

 

 الشيخوخة

 الورثة

 األسر  واألبناء 

 البةالة

 اإلسكان

 .الدليل املبس  لتصنيف املوازنة العامة للدولة، وزار  املالية، بدون تاريخ: املصدر

 

 :التقسيم اإلداري للموازنة

لعتام  ( 79)من أجل الرايف املوازنة العامة للدولة، ووفقتا ملتا نتص عليتمل القتانون رقتم       

علع أن تعريف املصروفات وتقتدم للتب النتواب وفقتا للتصتنيف       يف املاد  الرابعة، 3113

، يتاتمن رأستيا التصتنيف    (مزدو )الوظيفي ألنشةة الدولة، فيتم القيام بعمل تصنيف إداري 

وميكتتن توضتتيح هتتلا التقستتيم اجلديتتد متتن ختتال   . التتوظيفي، وأفقيتتا التصتتنيف االقتصتتادي 

 :اجلدول التالي



 التقسيم اإلداري للمصروفات العامة للحكومة(: 2)جدول رقم 

 البيان

االجور 

وتعوياات 

 العاملني

شراء السلع 

 وا دمات

 الفوائد

الدعم 

واملنح 

 واملزايا

املصروفات 

 األخرى

شراء األصول 

املالية لري 

 (االستثمارات)

 اإلمجالي

        خدمات عمومية عامة

        الدفاع واألمن القومي

        النظام العام وش ون األمن العام

        الش ون االقتصادية

        محاية البي ة

        اإلسكان واملرافب التمعية

        الصحة

        الشباب والثقافة

        الدينيةوالش ون 

        التعليم

        احلماية االجتماعية

 .الدليل املبس  لتصنيف املوازنة العامة للدولة، وزار  املالية، بدون تاريخ: املصدر



 

 (:االستثمارات)من املوازنة السادس تسجيل عمليات الباب  :املبحث الثالث

 

من أجل توحيد أستب التستجيل لعمليتات احلكومتة املركزيتة، يتتم تستجيل عمليتات          

وبتللل مت توحيتد أستب    . ، وفقا لألستاس النقتدي  "شراء األصول لري املالية"الباب السادس 

االستثمارات احلكوميتة املتوقتع   : ويتامن هلا الباب. التسجيل لإلنفا  اجلاري والرأمسالي

وقد مت تقسيم هلا الباب إ  أربعة جمموعتات أساستية، علتع    . تنفيلها خال العام املوازني

 :النحو التالي

 

شرح ألهم بنود وأنواع جمموعات الباب السادس من املوازنة العامة (: 2)جدول رقم 

 املصرية

 ماحظات البيان الكود

  "األصول الثابتة"جمموعة  30101111

  (شامل الارائ  اجلمركية)استثمار مباشر  30101011

  مباني سكنية 30101010

  مباني لري سكنية 30101013

  تشييدات 30101012

  وسائل نقل 30101012

  وسائل انتقال 30101013

  آالت ومعدات 30101011

  عدد وأدوات 30101019

  ههيزات 30101017

  (أصول زراعية)ثرو  حيوانية ومائية  30101011

  (تش يل)مؤجلة  نفقات إيرادية 30101311



 

 

  مباني سكنية 30101310

  مباني لري سكنية 30101313

  تشييدات 30101312

  وسائل نقل 30101312

  وسائل انتقال 30101313

  آالت ومعدات 30101311

  عدد وأدوات 30101319

  ههيزات 30101317

  (أصول زراعية)ثرو  حيوانية ومائية  30101311

  "األصول لري املنتجة"جمموعة  30131111

  أصول  بيعية 30131011

  شراء أراضي  30131010

   هيد واستصاح أراضي 30131013

  أصول  بيعية أخرى 30131012

  "أصول لري مالية أخرى"جمموعة  30121111

  متنوعة 30121011

تتمثتتل هتتلو الموعتتة يف متتدفوعات    فوائد سابقة علع بدء التش يل 30121010

الفوائتتد املدفوعتتة متتن جانتت  الوحتتد   

احلكوميتتة ختتال فتترت  إنشتتاء املشتتروع، 

 .وبالتالي تعد من التكلفة االستثمارية لمل

تعد البعثات الدراسية متن قبيتل اإلنفتا      البعثات 30121013

االستتتتتتثماري، متتتتتن منظتتتتتور أن هتتتتتلو 

النفقتتات إذتتا ُتنفتتب يف استتتثمارات يف   

 .قوى البشريةال



 

 

تعتتد األحبتتاث والدراستتات للمشتتروعات     أحباث ودراسات للمشروعات االستثمارية 30121012

االستتتتتتتثمارية كجتتتتتتزء متتتتتتن اإلنفتتتتتتا   

االستثماري،  املا أنها ختتدم املشتروع   

 .االستثماري

تتمثتتتتل التتتتدفعات املقدمتتتتة يف تلتتتتل    دفعات مقدمة 30121012

املبتتتتالغ التتتتي يتتتتتم تستتتتديدها مقتتتتدما 

للمقتتتاولني متتتن أجتتتل القيتتتام بعمليتتتات  

. التنفيتتتتل للمشتتتتروعات املتعاقتتتتد عليهتتتتا

وبالتتالي فإنهتا تكتون جتزءا متن اإلنفتتا       

 .االستثماري يف سنة السداد

  تعوياات فرو  األسعار للمقاولني 30121013

شتتتتراء األصتتتتول لتتتتري املاليتتتتة  "جمموعتتتتة  30121111

 "االمجالية واالحتيا ات العامة

 

  شراء األصول لري املالية اإلمجالية  30121011

شراء األصول لتري املاليتة إمجاليتة مدرجتة      30121010

 روزانات اجلهات

 

املتةلبتتات اإلضتتافية لشتتراء األصتتول لتتري       30121311

 املالية

 

  احتيا ات عامة لشراء السلع وا دمات 30121310

شتراء الستلع   )بالبتاب الثتاني   ونؤكد هنا علع التفرقة بني تستجيل املعتامات املتعلقتة    

خللتل أن البتاب الثتاني    (. االستتثمارات )، عن املعامات املتعلقة بالباب الستادس  (وا دمات

يتاتتمن تلتتل الستتلع وا تتدمات املستتتخدمة يف إنتتتا  ستتلع وختتدمات ماتتافا إليهتتا الستتلع      

الصتنع،   املشرتا  ب ريف إعاد  البيع ومةروحا منمل صايف التت ري يف املختزون، والستلع التامتة    

 :وعلع هلا يتكون الباب الثاني من أربع جمموعات، هي. والسلع املقتنا  إلعاد  بيعها



 

 

 السلع .0

 ا دمات .3

 االعتمادات االمجالية املدرجة روازنات اجلهات .2

 االحتيا ات العامة .2

املواد ا ام، والوقود والزيوت والقوى : وتتكون جمموعة السلع من عشر  بنود، هي

ووقود وزيتوت لستيارات الركتوب، وقةتع ال يتار واملهمتات، ومتواد التعب تة         احملركة للتش يل، 

والت ليف، وأدوات كتابية وكت ، ومياو وإنار ، ومستتلزمات ستلعية متنوعتة، ومشترتيات ب تريف      

 .البيع، ومستبعد بالتحصيل من شراء األصول لري املالية

يانة، ونفقتات  نفقتات الصت  : متن أربعتة عشتر بنتدا، وهتي     كما تتكون جمموعة ا تدمات  

التشتت يل لتتدى ال تتري ومقتتاولي البتتا ن، وختتدمات وأحبتتاث وهتتارب، ونشتتر وإعتتان ودعايتتة      

واستقبال، ونفقات  بع ودوريات وحقو  تأليف، ونقل وانتقاالت عامة، والربيتد واالتصتاالت،   

وإبار، واشرتاكات ورسوم، وتكاليف العاقات الثقافية والتعاون ا ارجي، وتكاليف التربامج  

التدريبية، ونفقات سرية وخلات  بيعتة خاصتة، ونفقتات خدميتة متنوعتة، واملستتبعد بالتحصتيل        

 .من شراء األصول لري املالية

  



 

 

 مناقشة إثرائية

متتن % 1011تشتتري البيانتتات املتتتوافر  إ  قيتتام بنتتل االستتتثمار القتتومي بإتاحتتة متتا نستتبتمل  -0

املعدلتتة ألجهتتز  اهلي تتات ا دميتتة ختتال العتتام املتتالي احلتتالي    إمجتتالي االعتمتتادات

 :يف ضوء هلو املعلومة. 3103/3102

وضح سلوك جهات اإلسناد اللي ميكن أن تتبعتمل، مقارنتة رتا كتان الوضتع عليتمل قبتل         -أ 

 .3112/3113عام 

ما هو األثر املرتت  علع املوازنة العامة املصرية إخلا ظلع هتلو النستبة بتدون ت تيري      -ب 

 ع نهاية هلا العام املالي؟حت

، 3102/3102أعلنتتع وزار  املاليتتة املصتترية تقتتديراتها ملشتتروع موزانتتة العتتام املتتالي      -3

 : وكانع كما يلي

 باملليار جنيمل

 20111 اإليرادات الاريبية

 03012 اإليرادات األخرى

 312 املنح

 313 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية

 07013 الفوائد

 09313 وتعوياات العاملنياألجور 

 1219 االستثمارات

 2119 املصروفات األخرى

 2119 شراء السلع وا دمات

 :واملةلوب

 .تصوير املوازنة العامة املصرية وفقا للتقسيم االقتصادي -أ 

 .3102/3102حساب العجز النقدي املتوقع لعام  -ب 



 

 

فما هتو مقتدار العجتز     مليار جنيمل، 112صايف حياز  األصول املالية هو إخلا كان تقدير  -  

 ؟3102/3102الكلي املتوقع لعام 

ما هي نسبة العجز الكلي للناتج احمللي اإلمجالي يف ضوء توقع وصول هلا األخري  -د 

 ؟3102/3102مليار جنيمل يف عام  313111إ  


