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الشفافية ومواسنة المواطن في مصز – محتوى العزض
أوالً :دػى انشفبفٛخ ٔانًشبسكخ انًجزًؼٛخ فٙ
إػذاد ٔيزبثؼخ رُفٛز انًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ

ثبَيبً :رجشثخ إصذاس يٕاصَخ انًٕاؼٍ فٙ
يصش
ثبنثبً :انذسٔط انًغزفبدح ٔانزؽٕساد
انًغزمجهٛخ نًٕاصَخ انًٕاؼٍ ٔنزذػٛى
انًشبسكخ انًجزًؼٛخ ف ٙإػذاد انًٕاصَخ
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أوالً :دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد
ومتابعة تنفيذ المواسنة العامة للدولة
رؽٕٚش انجٛبٌ انًبنٗ
تعذيالد تشريعيخ
انًؼبٛٚش انذٔنٛخ نهُشش
GFS Manual 2001

انزمشٚش انًبنٗ انشٓشٖ

انذٕاس انًجزًؼٙ

انزؼذٚالد انذعزٕسٚخ

انذًالد اإلػالَٛخ
ٔاإلػاليٛخ

دغبة انخضاَخ انًٕدذ

يٕاصَخ انًٕاؼٍ
انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ
نهٕصاسح
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دعى انشفبفيخ وانًشبركخ
انًجتًعيخ في إعبر
اإلَضجبط انًبنً

أوالً :دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد
ومتابعة تنفيذ المواسنة العامة للدولة
أ -تعذيالد تشريعيخ
 -1انًؼبٛٚش انذٔنٛخ نهُشش
 ٔ GFS 2001يٛكُخ إػذاد
انًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ
 -2لبٌَٕ دغبة انخضاَخ
انًٕدذ ظًٍ إجشاءاد
نإلَعجبغ انًبنٗ
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أوالً :دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد
ومتابعة تنفيذ المواسنة العامة للدولة
•  -3انزؼذٚالد انذعزٕسٚخ فٗ يبسط 2007
يبدح ١١٥
<ٚجت ػشض يششٔع انًٕاصَخ انؼبيخ ػهٗ يجهظ انشؼت لجم ثالثخ
أشٓش ػهٗ األلم يٍ ثذء انغُخ انًبنٛخٔ ،ال رؼزجش َبفزح إال ثًٕافمزّ
ػهٓٛبٚٔ ....جٕص نًجهظ انشؼت أٌ ٚؼذل انُفمبد انٕاسدح ف ٙيششٔع
انًٕاصَخ ،ػذا انز ٙرشد رُفٛزا النزضاو يذذد ػهٗ انذٔنخٔ .إرا رشرت ػهٗ
انزؼذٚم صٚبدح ف ٙإجًبنٗ انُفمبد ٔجت أٌ ٚزفك انًجهظ يغ انذكٕيخ ػهٗ
رذثٛش يصبدس نإلٚشاداد ثًب ٚذمك إػبدح انزٕاصٌ ثُٓٛب ٔث ٍٛانُفمبد>.
يبدح ١١٨
<ٚجت ػشض انذغبة انخزبيٗ نًٛضاَٛخ انذٔنخ ػهٗ يجهظ انشؼت ف ٙيذح
ال رضٚذ ػهٗ عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ اَزٓبء انغُخ انًبنٛخ>...
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أوالً :دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد
ومتابعة تنفيذ المواسنة العامة للدولة
ة -إجراءاد أخري
 -1انزمشٚش انًبن ٙانشٓشٖ
ٔيزبثؼخ أداء ٔرُفٛز انًٕاصَخ
انؼبيخ نهذٔنخ
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أوالً :دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد
ومتابعة تنفيذ المواسنة العامة للدولة
 -2رؽٕٚش انجٛبٌ انًبنٗ نهًٕاصَخ انؼبيخ نٛزعًٍ ػشض نإلؼبس
اإللزصبدٖ انكهٗ انًذهٗ ٔانؼبنًٗٔ ،اإلفزشاظبد انزٗ رى ػهٗ
أعبعٓب ثُبء انًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخٔ ،رمذٚشاد انًٕاصَخ انؼبيخ فٗ
انًذٖ انًزٕعػٔ ،يمزشدبد اإلصالدبد انًبنٛخ.
 -3انذًالد اإلػالَٛخ ٔاإلػاليٛخ نزغٕٚك انغٛبعبد انًبنٛخ (يثبل:
لبٌَٕ انعشائت انجذٚذ فٗ ػبو )2005
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أوالً :دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد
ومتابعة تنفيذ المواسنة العامة للدولة
 -4يٕاصَخ انًٕاؼٍ
 -5انذٕاس انًجزًؼٙ
 -6انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙنهٕصاسح
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ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
• األْذاف األعبعٛخ:
َشر انثقبفخ وانًعرفخ
ثأيٕس انًٕاصَخ انؼبيخ
نذٖ انًٕاؼٍ

رذمٛك انًسيذ يٍ
انشفبفيخ دٕل
انًخصصبد انًبنٛخ
انًٕجٓخ نهخذيبد انؼبيخ

انغًبح نهًٕاؼٍ
ثبقتراح انًشروعبد
انزٚ ٙشاْب راد أٔنٕٚخ

يىازَخ انًىاعٍ:
قُبح جذيذح نالتصبل ثيٍ
انذكىيخ و انًىاعٍ
9

رذمٛك انًشبركخ
انًجتًعيخ انًؽهٕثخ فٙ
ارخبر انمشاس

ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
• انؼُبصش األعبعٛخ انزٗ رعًُزٓب:
– أْذاف انغٛبعخ انًبنٛخ ثًصش
– انًاليخ األعبعٛخ نهًٕاصَخ انؼبيخ
– انزٕجٓبد انًغزمجهٛخ

يٕاسد انًٕاصَخ انؼبيخ
رٕصٚغ انًصشٔفبد ػهٗ األثٕاة

أْى انًؤششاد االلزصبدٚخ
2010/2009
انُبتج انًذهي (ثبنًهيىٌ جُيه)

1,618,902 1,400,713 1,206,700

%5.1

%5.0

%4.5

يتىسظ انذخم (جُيه/عبو)

15,296

17,508

20,236

يتىسظ يعذل انتضخى

%11.7

%10.6

%10.6

ًَى انُبتج انًذهي
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2011/2010

2012/2011

ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
– اإلَفبق انذكٕي:ٙ
• َصٛت انًٕاؼٍ يٍ إجًبن ٙانًصشٔفبد
• انزمغٛى االلزصبد٘ ٔانزصُٛف انٕظٛف ٙنهًصشٔفبد

انًصروفبد وفقب نهتصُيف انىظيفي
انخذيبد انؼبيخ
%42
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انُظبو انؼبو
ٔانذفبع
19

انصذخ ,دًبٚخ انجٛئخ,
1.2
19.0

انشئٌٕ
االلزصبدّٚ
24

األعكبٌ 8.0 ,

انشجبة ٔانثمبفخ
ٔانشئٌٕ انذُٛٚخ
14.1

انزؼهٛى47.8 ,

أخشٖ
26

انذًبٚخ
االجزًبػّٛ
106.7

ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
• ثشايج انذًبٚخ االجزًبػٛخ ٔدػى يذذٔد٘ انذخم
– َغت انًصشٔفبد انًخزهفخ يٍ ثشايج انذػى انًجبشش ٔانًغبَذح انذكٕيٛخ

ثرَبيج انذعى وانًسبَذح

يهيىٌ جُيه

 %يٍ إجًبني
يهيىٌ جُيه
انًصروفبد

دعى انغبقخ (يتضًٍ)

66,524
14,009
24,794
9,338
6,542

%16.8 67,680
%3.3 13,286
%7.9 31,908
%2.5 9,974
%1.7 6,908

دعى انسهع انتًىيُيخ (يتضًٍ)

16,819
11,614
1,900
3,006

%3.4 13,585
%2.6 10,535
%0.3 1,073
%0.4 1,539

ثٕربجبص
دٚضال(عٕالس)

ثُضٍٚ
غبص ؼجٛؼٙ
انخجض
صٚذ انزًٍٕٚ
انغكش
دعى انكهرثبء
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 2010/09فعهً

يىازَخ 2011/2010

-

%1.6 6,300

دعى انصبدراد

3,316

%1.0 4,000

دعى انًسارعيٍ

362

%0.5 2,211

انتأييٍ انصذي

313

421

%0.1

دعى اإلسكبٌ

1,400

%0.2 1,000

دعى انًىاصالد

732

851

ثرايج دعى اخري

4,104

%1.1 4,289

%0.2

ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
دصٛهخ اإلٚشاداد انعشٚجٛخ

–اإلٚشاداد انؼبيخ:

دصٛهخ اإلٚشاداد غٛش انعشٚجٛخ
يهخص اإليراداد انعبيخ
2005/2004
(فعهً )

إجًبنً اإليراداد
اإليراداد انضريجيخ
انضريجخ عهً انذخىل واألرثبح وانًكبست انرأسًبنيخ ويُهب:
انعشائت ػهٗ انًشرجبد
انعشائت ػهٗ انذخٕل ثخالف انًشرجبد
انضريجخ عهً أرثبح شركبد األيىال
انضرائت عهً انًًتهكبد
انضرائت عهً انسهع وانخذيبد ويُهب:
ظشٚجخ انًجٛؼبد
انذيغخ
أخشٖ
دصيهخ انجًبرك
ضرائت أخري

انًُخ
إيراداد أخري
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انًصذسٔ :صاسح انًبنٛخ
 /1رؼكظ ثٛبَبد انًٕاصَخ ثؼذ انزصذٚك ػهٓٛب يٍ لجم يجهظ انشؼت.

110,864
75,759
31,571
5,177
4,132
22,257
1,034
31,430
13,805
2,632
14,993
7,744
3,979
2,853
32,251

2010/2009
(فعهً )

268,114
170,494
76,618
11,401
4,918
60,215
8,770
67,095
30,712
5,062
31,321
14,702
3,309
4,333
93,288

(يه ٌٕٛجُ)ّٛ
2011/10
(يىازَخ )

285,810
200,424
88,656
13,201
5,998
69,392
12,306
80,920
35,516
5,930
39,474
15,500
3,042
5,156
80,230

ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
إصذاس يٕاصَخ انًٕاؼٍ ػهٗ يغزٕٖ انًذبفظبد
• رؤدٖ إنٗ رؼشٚف انًٕاؼٍ ثبنًخصصبد انزٗ ٚذصم ػهٓٛب فٗ
يذبفظزّ ثم ػهٗ يغزٕٖ انًذٌ ٔانًشاكض داخم انًذبفظخ.
• ٚكزغت ْزا انُٕع يٍ اإلصذاس أًْٛخ ألَّ خؽٕح سئٛغٛخ فٗ
ؼشٚك اناليشكضٚخٚٔ .غًخ نهًٕاؼٍ ثبنشلبثخ ٔيغبءنخ انًغئٕنٍٛ
فٗ دبنخ انزمبػظ ػٍ انزُفٛز ،كًب ٚغًخ نهًٕاؼٍ ثبنًشبسكخ
انفؼبنخ فٗ اإلخزٛبساد انخبصخ ثبنًششٔػبد ٔانخذيبد انزٗ
ٚزًزغ ثٓب فٗ يُؽمزّ ثشكم يجبشش.
• رى إصذاس يٕاصَخ انًٕاؼٍ ػهٗ يغزٕٖ يذبفظز( ٍٛانًُٕفٛخ
ٔأعٕٛغ)ٔ ،عٕف ٚزى رؼًًٓٛب ػهٗ ثبلٗ انًذبفظبد.
14

ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
• أعبنٛت انزٕصٚغ:

انصذف انٕٛيٛخ ٔانًزخصصخ

يؤرًش صذفٙ
انًذبفظبد

انًىاعٍ
انجبيؼبد

االَزشَذ
رغؽٛخ رهٛفضَٕٛٚخ
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ثانياً :إصدار مواسنة المواطن
سدٔد انفؼم:
• رشدٛت ػبؤ ..رمذٚش نزٕجّ انذكٕيخ
• إعزفبدح انكثٛش :ٍٚفٓى انًٕاصَخ انؼبيخ فٗ ػذد يذذٔد يٍ
انصفذبد
• انًؽبنجخ ثًضٚذ يٍ انزجغٛػ نزٕعٛغ دائشح انًٓزًٔ ٍٛانًشبسكٍٛ
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ثالثاً :الدروس المستفادة
• انًٕاؼٍ ٚشٚذ يؼشفخ انًضٚذ ػٍ انًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ.
ٔػهٗ ػكظ يب ٚؼزمذِ ثؼط انغٛبع ٍٛٛفئٌ رًُٛخ انًؼشفخ
ثزفبصٛم انًٕاصَخ انؼبيخ ْٕ فٗ يصهذزٓى.

• ففٗ غٛبة ْزِ انًؼشفخ رضداد اإلَزمبداد ..إيب ػٍ جٓم
ثبنًؼهٕيبد انغهًٛخ ..أٔ ثغجت انزشكٛك فٗ َٕاٚب انذكٕيخ
َزٛجخ انزؼزٛى ٔانغًٕض.
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ثالثاً :الدروس المستفادة
• ظشٔسح اإلعزجبثخ نًؽبنت انشؼت ..فبنًجبدساد يٍ انذكٕيخ
يًٓخ ٔنكٍ األْى ْٕ اإلَصبد نشغجبد انُبط ٔصٚبدح
انًشبسكخ انًجزًؼٛخ فٗ إرخبر انمشاساد Demand
.Driven
• رذػٛى انشفبفٛخ ٔاإلفصبح ٚشًم أٚعبً انًشبسكخ انًجزًؼٛخ فٗ
انخٛبساد انًزبدخ أيبو صبَغ انمشاس ٔفٗ رذذٚذ يخصصبد
انًٕاصَخ انؼبيخ.
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ثالثاً :الدروس المستفادة
•
o

o
o
o
o
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يضٚذ يٍ انزٕعغ فٗ انًشبسكخ انًجزًؼٛخ ًٚكٍ أٌ ٚزذمك يٍ
خالل:
إػذاد رمشٚش يبنٗ لجم إػذاد انًٕاصَخ Pre-Budget
Statement
سفغ دسجخ انٕػٗ نذٖ أػعبء انجشنًبٌ انًُزخج.ٍٛ
انمٛبو ثجشايج رذسٚت ٔرٕػٛخ نٕعبئم اإلػالو دٕل انًٕاصَخ
انؼبيخ نهذٔنخ.
انزٕعغ فٗ إصذاساد يٕاصَخ انًٕاؼٍ ػهٗ يغزٕٖ انًذبفظبد.
يضٚذ يٍ انزجغٛػ فٗ انؼشض ٔانصٛبغخ.

