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 األدلة املعلوماتية
 

سلللل دلللل ألهم الألهاناه المعلعمه اة  و علمأله  ه اة   مأله

ةعاه   ع ه لصللللناهإلده ةم امه اة  للألها نإلاه الالسهامسللللطا

  السطاةعاه  اةو امه لالكه السطاةعاه ا و س.

ناه لهطاهنذهه ادللل دللل أله العللل ه اة  و عمه  اة   ألها

 اكمعلعمه اة لل أله عالسلللطاةعاه  ا  ع ه اةصللل  سه سه صللل  ه

 ه  ز امه اةصلللل  ه اله الواصللللأله اةصلللل لأل ه  الالكه اة  ل 

مله اا ع أله لأصلللل مأله...ه اخ ه ذاكه هنفه ةعا  اطخ مط ه  ز امه ا

 القطصعمهه القطصعملأل ه اللعممه اوإلسه عاط وا مه اطسهلحنثه س

   اةص  ه     أله اطعع كعمه اطسهلحنثه مةعه مدهق عإلعله.
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 وزارة املاليةمراحل تطور 
 

نشأت الحاجة الي انشاء إدارة تهتم بمالية يعتبر المال هو عصب الحياة لذا  ▪

 النواحي وأنفاقها فياإليرادات من شتى مصادرها  تحصيل من مهامهاالدولة، 

 .العام القوميالمتصلة بالصالح 

كبيرة لمالية الدولة المصرية حيث  عنايةوفي عهد محمد علي باشا أولي  ▪

ول ميزانية بدائية في ألها ديوانا خاصا سمي نظارة المالية، وتم وضع  خصص

مرسوما بتاريخ محمد سعيد باشا  أصدرخطاه خلفاؤه حيث  علىوسار  عهده،

نظارة  تسمي كانتيتضمن إنشاء أول وزارة للمالية بعد ان  26/2/1856

 المالية.

صديق باشا  المالية إسماعيلوفي عهد الخديوي إسماعيل تولي وزارة  ▪

قصره بالظوغلي  مخلداً ذكراه باتخاذ، (1868:1876من المفتش )في الفترة 

 االن. حتىومقراً للوزارة 

وضعها المستشارون  التيكان تنظيم مالية الدولة يعد وفقا لألسس  ▪

 23، اما بعد ثورة وحلفاؤه األجنبيخدمة مصالح االستعمار  هدفالبريطانيون ب

التوسع  هيالميزانية ظاهرة جديدة ألول مرة  فيبدأت تظهر ف 1952يوليو 

 .االعتمادات المخصصة ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية في
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 ةالرئيسي الوزارةأهداف 
 

والنمو  وضع وإعداد سياسات المالية العامة الداعمة لالستقرار ✓

اللها غاالقتصادي واستدامة موارد الحكومة المالية وكفاءة است

بالتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية واالقتصادية في إطار 

 .الخطط التنموية واهدافها االستراتيجية

العامة والعمل على تنميتها وتنويعها، وتطوير  يراداتاإلمتابعة تحصيل  ✓

السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية لتوفير بيئة مالية 

 .تنافسية ومستقرة

الحكومية بالتنسيق مع االجهزة الحكومية  وازنةإعداد مشروع الم ✓

المختلفة وبما يتسق مع الخطط التنموية، ومتابعة تنفيذها بما يكفل 

 .ويسهم في االداء بدقة وفاعلية عتمدةة الموازنااللتزام بالم

تطوير نظم وأدوات الرقابة المالية بما يساهم في ترشيد اإلنفاق  ✓

واالشراف  ،المال العام الحكومي ويعزز المساءلة والمحافظة على

عداد الحساب الختامي إعلى حسابات ومصروفات الحكومة السنوية، و

    للدولة

 .دارة الدين العام وتعزيز االحتياطيات المالية للدولةإ ✓
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 اجلهات التابعة للوزارة
 .مصلحة الضرائب العقارية - مصلحة الضرائب العامة. -

 الخزانة العامة للدولة. مصلحة - .مصلحة الجمارك المصرية -

 الهيئة العامة للخدمات الحكومية. - .مصلحة سك العملة -

  جهاز تصفية الحراسات. -

 

 وزراء مالية مصر
ه سهإلهنه حةنهإل سه عشعه خ لعؤه -1

 م 1841السيد محمد شريف باشا منذ  م 1807األمير إبراهيم بك منذ 

 م21/6/1857عزت االرنأودي باشا منذ  عبد هللا م23/9/1854علي ذو الفقار باشا منذ 

 م16/4/1859إسماعيل راغب باشا منذ  م27/7/1858محمود نامي باشا منذ 

إسماعيل صديق باشا المفتش مند 

 م1/4/1868
 م9/11/1876األمير حسين كامل باشا منذ 

 م21/9/1878سير ريفيرس ويلس منذ  م1/9/1878مصطفي رياض باشا منذ 

 م18/8/1879 منذ علي حيدر يكن باشا م2/7/1879باشا منذ إسماعيل أيوب 

عبد الرحمن رشدي بك منذ 

 م20/6/1882
 م10/3/1887محمد زكي باشا منذ

 م16/4/1894أحمد مظلوم باشا منذ  م1893 /1/ 15بطرس غالي باشا منذ 

 2/1910/ 23يوسف سابا باشا منذ  12/11/1908أحمد حشمت باشا منذ 

 11/1913سعيد ذو الفقار باشا منذ  15/4/1912منذ أحمد حلمي باشا 

 15/4/1914يوسف وهبة باشا منذ
حضرة صاحب المعالي محمد محسب باشا 

 15/3/1923منذ 

 وفترات اخري1/1930مكرم عبيد أفندي منذ  8/8/1923أحمد حشمت باشا منذ 
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 12/5/1930محمود فخري باشا منذ 
وعدة  6/1930إسماعيل صدقي باشا منذ 

 فترات متفرقة

 9/2/1933يوسف سليمان باشا منذ  27/9/1933حسن صبري بك منذ 

حضرة على الشمسي أفندي منذ 

19/11/1934 

حضرة صاحب المعالي يوسف قطاوي باشا 

 24/11/1934منذ 

أحمد عبد الوهاب باشا منذ 

30/1/1936 
 7/6/1936مرقص حنا باشا منذ 

 26/4/1923محمد محمود باشا منذ 

 اخري وفترة
 24/6/1938د. احمد ماهر منذ 

 28/8/1939حسين سري باشا منذ  27/6/1938علي ماهر باشا منذ 

 28/6/1940عبد الحميد سليمان باشا منذ  4/10/1939مصطفي ماهر باشا منذ 

محمود فهمي النقراشي باشا منذ 

30/9/1940 
 15/11/1940حسن صادق بك منذ 

عبد الحميد بدوي باشا منذ 

21/6/1941 
 3/1/1942حسين سري باشا منذ 

حضرة صاحب الدولة محمد توفيق 

 28/1/1942نسيم باشا منذ 
 16/5/1942كامل صدقي باشا منذ 

 17/2/1946أسماعيل صدقي باشا منذ   3/6/1943أمين عثمان باشا منذ 

األستاذ عبد الرحمن البيلي منذ 

30/6/1946  
 عدة فترات –إبراهيم عبد الهادي باشا 

 15/1/1949حسين فهمي بك منذ  18/2/1947عبد المجيد بدر باشا منذ 

عبد الشافي عبد المتعال باشا منذ 

3/11/1946 

الدكتور محمد زكي عبد المتعال منذ 

 وعدة فترات 13/1/1950

محمد فؤاد سراج الدين منذ 

11/11/1950 
 3/6/1952نجيب إبراهيم باشا منذ 
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 لواموه23  نهثوامه -2

 24عبد الجليل إبراهيم العمري بك منذ 

/7/1952 
 25/2/1954الدكتور علي الجريتلي منذ 

الدكتور عبد الحميد الشريف منذ 

7/10/1958 
 26/3/1963أحمد زندو منذ 

الدكتور عبد المنعم القيسوني منذ 

19/9/1963 
 25/3/1964الدكتور نزيه ضيف منذ 

الدكتور عبد العزيز حجازي منذ 

30/3/1968 
 25/9/1974محمد عبد الفتاح إبراهيم منذ 

محمد حمدي النشار منذ 

25/11/1974 
 16/4/1975الدكتور احمد أبو إسماعيل منذ 

الدكتور محمود صالح الدين حامد منذ 

 وفترتين اخريتين 26/10/1977

وفترة  4/10/1978الدكتور علي لطفي منذ 

 اخري

منذ الدكتور عبد الرازق عبد المجيد 

 وفترة اخري 14/5/1980
 10/1/1981األستاذ فؤاد كمال حسين منذ 

الدكتور محمد احمد الرزاز منذ 

11/11/1986 
 2/1/1996الدكتور محي الدين الغريب منذ 

الدكتور مدحت حسانين منذ 

10/10/1999 
 14/7/2004الدكتور يوسف بطرس غالي منذ 

 16/7/2011حازم الببالوي منذ الدكتور  31/1/2011الدكتور سمير رضوان منذ 

 6/1/2013دكتور المرسى حجازي منذ  7/12/2011ممتاز السعيد منذ 

دكتور فياض عبد المنعم منذ 

7/5/2013 
 7/2013دكتور احمد جالل منذ 

 3/2016دكتور عمرو الجارحي منذ  4/2014هاني قدري دميان منذ 
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 اختصاصات وزارة املالية
 - وهي:أساسية محاور  ةأربع تتمثل في

 

  حواهسمعسس ه لهطاه عآللس: -1

عداد مشروعات الموازنة العامة للدولة ضمن إطار الخطة العامة إ •

 للدولة وتقديمها للجهات المعنية.

وضع مقترحات ورسم السياسة المالية العامة للدولة بما يتوائم  •

مع وتحقيق اهداف خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، واالشتراك 

الجهات المعنية في وضع السياسة النقدية العامة للتنسيق بينها 

 وبين السياسة المالية.

يكفل تحقيق  اوضع الخطط والبرامج المتعلقة بالنواحي المالية بم •

 األهداف القومية.

 

 : ه لهطاه عآللساقع س حواه -2
ممارسة أعمال الرقابة والمتابعة واإلشراف الفني على األجهزة  •

 الشأن.المالية والحسابية في حدود القوانين واللوائح المتعلقة بهذا 

اإلشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد التصديق عليها  •

 للدولة.بما يكفل تحقيق الخطة العامة  وتقويم النتائجومتابعتها 

عمليات الشراء والبيع للجهاز اإلداري للدولة  تخطيط ومتابعة •

 .والهيئات العامة
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ه: حواهلع ل س ه لهطاه عآللس -3

إجراء الدراسات التشريعية الالزمة باالشتراك مع الجهات المعنية  •

للربط بين الخطة العامة للدولة والخطط التمويلية للعمالت المحلية 

 واألجنبية.

إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسياسات المالية في ضوء  •

 ودراسة خططالتطورات المالية واالقتصادية الداخلية والخارجية 

 اإلصالح التشريعي الالزم في هذا الشأن

دراسة وإعداد التشريعات المالية وإبداء الرأي في التشريعات التي  •

ل الخزانة بأعباء مالية تعدها الوزارات األخرى التي يترتب عليها تحمي

  جديدة.

المشاركة في مراجعة كافة االتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح  •

  المعنية.والقروض باالشتراك مع الجهات 

 

 :لاللمذ  ه لهطاه عآللسه حوا -4
إدارة وتصفية األموال التي آلت إلى الدولة بموجب قوانين التأميم  •

  القيم.والحراسة أو بمقتضى أحكام محكمة 

 .ممارسة أعمال الخزانة العامة •

تقدير وتحديد ومتابعة وتحصيل الموارد العامة وكل ما يناط بأجهزة  •

 الوزارة تحصيله. 

تدبير الموارد المالية وتجميع فائض اإليرادات واالحتياطيات العامة  •

لصناديق التمويل وأموال هيئات التامين واالستثمار والقروض 

 فياألموال المتاحة والمشاركة المحلية واألجنبية وغيرها من 

تنظيم استخدام الموارد العامة مع وزارة التخطيط لتمويل خطط 

  للدولة.االقتصادية واالجتماعية والموارد العامة  التنمية جوبرام
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 أنشطة وزارة املالية الرئيسية
 
 

  اةو زلأله ا ع ألها ن األهأ ال: ❖

ه
مشروع الموازنة العامة للدولة عداد إيعتبر من أهم انشطة وزارة المالية  ▪

 تمشيا مع اهداف خطة الدولة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

 تستهدف الموازنة العامة للدولة تحقيق عدة اهداف وهي: ▪

 تحقيق نمو مرتفع ومستدام. ✓

 زيادة معدالت التشغيل وتوليد فرص عمل حقيقية. ✓

الوصول للفئات ، وتحسين آليات االرتقاء ببرامج الحماية االجتماعية ✓

ولي بالرعاية، وبما يؤدي لتحسن ملموس في مستوي المعيشة األ

 للمواطن المصري.

ن تحصل أيقصد بالموازنة انها بيان يوضح كل االيرادات التي من المتوقع  ▪

عادة انفاقها في إعليها الدولة خالل عام مالي، وخطة الحكومة في 

واسكان واالستثمار في المجاالت المتعددة من صحة وتعليم وتموين 

من والدفاع والشباب والثقافة البنية التحتية والحماية االجتماعية واأل

 لتحسين جودة حياة المواطن.

يرادات المتوقع تحصيلها ينتج ما في حالة زيادة مصروفات الدولة عن اإل ▪

من سواء العجز من خالل االقتراض  هذا يسمي بعجز الموازنة ويتم تدبير

 وات الدين" أو من الخارج.دأالداخل " 

 الدين العام الحكومي = الدين الداخلي + الدين الخارجي ▪

الدين عموما أعباء خدمته ويتم دفعها كل عام في صورة  علىويترتب  

 مستحقة.أقساط وفوائد 
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 -الموازنة بطريقتين:  مصروفات يمكن تصنيف بنود ▪

المصروفات علي حسب  / تصنيف وظيفي ويتم تقسيم النفقات ولي:األ

قطاعات، والشكل التالي يوضح تقسيم جملة  10 إلىالوظيفة 

 2016/2017القطاعات بموازنة عام  علىالمصروفات 

 

المصروفات وفقا لطبيعة  / الثانية: تصنيف اقتصادي ويتم تقسيم النفقات

توزيع المصروفات العامة لموازنة الدولة  والشكل التالي يبين المعامالت،

 علي أساس اقتصادي. 2016/2017ام لع
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أهم  2016/2017يتضمن الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بموازنة عام  ▪

، نيهمليار ج 4.1 نحو البرامج االجتماعية للدولة مثل " تكافل وكرامة

، دعم المزارعين نحو نيهمليار ج 7.1معاش الضمان االجتماعي نحو 

لبان أدوية ودعم األ، نيهمليار ج 1.6الركاب دعم نقل ، نيهمليار ج5.2

المرأة المعيلة نحو  على، التامين الصحي نيهج مليار 0.6طفال نحو األ

اجمالي الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بموازنة  "، ويبلغنيهج مليار 0.2

 التالي:موزعة وفقا للشكل  نيهمليار ج 206نحو  2016/2017

 

 

 

 

 

بموازنة  نيهمليار ج 670تبلغ نحو )اما ايرادات الموازنة العامة للدولة  ▪

 فتنقسم الي قسمين رئيسين هما:( 2016/2017

 

يرادات والمصروفات وصافي يمثل العجز الكلي الفجوة بين اإلفي حين  ▪

صول المالية وينتج عندما تقوم الحكومة بصرف مبالغ كبيرة تفوق حيازة األ

االقتراض من الداخل أو  نحويراداتها، لذا تلجأ الدولة لتغطية ذلك العجز إ

ايرادات ضريبية

(2017/2016مليار ج بموازنة 433) 

الضرائب علي الدخل•

ضريبة القيمة المضافة•

الضرائب العقارية•

الضرائب الجمركية•

ايرادات غير ضريبية

(2017/2016مليار ج بموازنة 237)

هيئة البترول•

هيئة قناة السويس•

الهيئات االقتصادية•

البنك المركزي•

41.1
35.0

27.4
11.2

52.5
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الخارج فيزداد الدين والتضخم مما يؤثر بالسلب على مستوي معيشة 

 المواطنين.

 

 2016/2017أهم المشروعات القومية الكبرى بالخطة االستثمارية لعام  ▪

 - وتستكمل خالل السنوات القادمة:

 .محور قناة السويساستكمال مشروع تنمية  ✓

استكمال انشاء جيل جديد من المدن الجديدة " العاصمة اإلدارية  ✓

الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة شرق بورسعيد 

 .الجديدة، مدينة الفرافرة الجديدة، مدينة توشكي الجديدة"

 مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية. استكمال ✓

ألف  17الجاللة على مساحةيونيو ومدينة  30استكمال محور  ✓

 فدان.

محطات عمالقة  3استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، وانشاء  ✓

 لتوليد الكهرباء، والمحطة النووية بالضبعة.

 وتنمية المليون ونصف مليون فدان. استصالحاستكمال مشروع  ✓

تم تأسيس الشركة الوطنية الستثمارات سيناء بهدف إنشاء  ✓

 ة خاصة داخل سيناء.مناطق اقتصادية ذات طبيع

استكمال مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي بمساحة  ✓

 ج.مليار  3فدان بتكلفة نحو  8000

استكمال مشروع تنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير  ✓

 "نورس، الدلتا، الشروق، شمال اسكندرية" لتبدأ اإلنتاج تدريجياً 

 .2017بداية من عام 
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 ثعلمعً:هأم  مه انلد ❖

 
كما يتضمن  الحكومة، اقتراضينظم قانون الموازنة العامة للدولة انشطة  ▪

صدار إقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنوياً مواد تفوض وزير المالية في 

الخزانة العامة للدولة لتغطية العجز في الخزانة  علىذون والسندات األ

العامة وكذا تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي، 

ويتضمن قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة سنوياً مادة 

 مركز الدين العام الداخلي والخارجي الحكومي. العتماد

ية " أدوات الدين " التي تصدرها وزارة المالية تتمثل االوراق المالية الحكوم ▪

وتتفاوت  ،ذون والسندات الحكوميةلسد العجز في خزانة الحكومة في األ

 هاآجالفأما السندات  ،يوم 364،273،182،91آجال  فاألذون آجالها

 سنوات، بخالف السندات صفرية الكوبون أجل سنة ونصف. 10،7،5،3

الدين هي مؤسسات مقيدة لدي وزارة  دواتأالمتعاملون الرئيسيون في  ▪

 المالية طبقا لمعايير يحددها وزير المالية، وعليها االلتزام باآلتي:

صدارات الحكومية في السوق ضمان تغطية االكتتاب في اإل ✓

 صدار".ولي" سوق اإلاأل

جميع المعامالت ويشمل تنشيط التعامل في السوق الثانوي"  ✓

اء أو البيع واتفاقات إعادة الشراء التالية للبيع االول" سواء بالشر

 لإلصدارات الحكومية.

في األوراق الحكومية )األذون والسندات( المتعاملون الرئيسيون يقتصر  ▪

البنوك وشركات التعامل والوساطة في السندات، ويشترط للبنك  على

رئيسياً موافقة البنك المركزي المصري وترخيص من  لكي يكون متعامالً 

لسوق المال للتعامل في السندات الحكومية، ويصدر وزير  الهيئة العامة

ن، كما يالمالية القرارات المنظمة لحقوق والتزامات المتعاملون الرئيسي

 بقرارات وزير المالية. التزامهيجوز للوزير إلغاء قيد أحدهم إذا ثبت عدم 
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  هي:ن يالمتعاملون الرئيسيأهم البنوك المصرح لها بمزاولة نشاط  ▪

 .National Bank Of Egypt االهلي المصري البنك ✓

 .BANQUE MISR بنك مصر ✓

 .BANQUE DU CAIRE بنك القاهرة ✓

 .ALEX BANK بنك االسكندرية ✓

        .CIBالبنك التجاري الدولي  ✓

 .NSGB البنك االهلي سوستيه جنرال ✓

 .ARAB AFRICAN INTERNATIOAL BANK البنك العربي االفريقي الدولي ✓

 .EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT لتنمية الصادراتالبنك المصري  ✓

 .SUEZ CANAL BANK بنك قناة السويس ✓

 .MISR IRAN DEVELOPMENT BANK للتنمية إيرانبنك مصر  ✓

 .CREDIT AGRICOLE بنك كريدي أجريكول ✓

 .CITY BANK سيتي بنك ✓

 .ARAB BANK  البنك العربي ✓

 .HSBC اتش اس بي سي بنك ✓

 .BARKLIS BANK بنك باركليز ✓

 
 املصادر: 

 لوزارة املالية املصريةاملوقع االلكرتوني  ▪

  


