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  المدخل
  إخواني المواطنين األعزاء

أن أعرض عليكم دليل الميزانية األول للمواطن المطبق على يشرفني ويسعدني  
  .٢٠١٧قانون المالية لعام 

المجلس تعتمد ميزانية الدولة في كل سنة من خالل قانون مالية بعد إقرارها في 
  . وتكون قابلة للتنفيذ بمرسوم رئيس الجمهورية الوطني

ما قيمة ميزانية الدول؟ كيف تجمع هذه الميزانية؟ وكيف يتم تنفيذها؟ ومن الذي 
خاصة بالنسبة و، امعقدأجوبتها  فهم كون، غالبا ما ييقوم بمراقبة ذلك؟ أسئلة كثيرة

  . ا العلمفي هذ لغير المختصين

هذا  قمنا بإعدادجميع المواطنين بالنسبة لولة لتسهيل فهم ميزانية الدومن أجل 
يع. يفهمك هذا الجم لدى اومفهوم تقاعليا، دليال بسيطاكون يأن وقصدنا الدليل. 
المصروفات واإليرادات من حيث ميزانيتها (وتوظف تخدم الدولة تس كيفالدليل 

  بلدنا. تطويرتأثير ذلك في ، ووتسييره قتصادنااتنظيم والمبيعات) للتأثير على 

تمويل واإلنفاق في البنية التحتية العامة،  :صات الميزانية على أولويات الحكومة. على سبيل المثالمخصّ تؤشر 
 بل تعّززالقصير، على المدى  توظيفوال النشاط االقتصاديفي  رثّ ؤالتي ينبغي أن ت... ةحيّ ة والصّ عليميّ التّ  مؤّسساتال
في  اتأثير العامة ةيمحكولسياسات اللأن  وهذا يعنيالمتوسط والطويل.  ْين؛على الَمدَ  ية وتدعمهااالقتصاد حالةال

 .على حد سواء تنظيميةوال وضاع االقتصاديةاأل

 في -هذا الدليل . فتكم واستهالكهاميزاني كيفية توظيف علىطلعكم إطار واجبنا أن نالدليل أيضا في  ندرج هذاوي
قوانين المالية ب رتبطالم التنظيمي لكم َعمليًّا استعداداتنا االبتكارية للقانونفي أن نٌعرَب  رغبتناعن  عبارة -حقيقة ال

قانون حول  نشر دليل المواطنببالحفاظ على هذه المبادرة  من اآلن فصاعدا وزارة الميزانيةتلتزم . التنفيذية اوالئحته
 همن ظروفحسّ تتأن  الذين ينبغيلمواطنين افي متناول ميزانية الدولة نجعل أن ، نريد ومن خالل هذاسنويًّا.  المالية
  . بهذه الميزانية ةيالمعيش

رغبتنا و. بشّدة رئيس الجمهوريةوهذا ما يريده ، شيئا فشيئا الميزانيةفي شأن شفافية نستطيع أن نثبت الوبهذه الطريقة 
عام لية المالفي قانون  كورةألهّم األرقام المذعرض  وبطيّه تكم.إجابات مرضية على أسئليعطيكم هذا الدليل أن هي 

مع ) ةالخارجي الرسوم، والمساعدات ،مجموع موارد الدولة (الضرائبويعطيكم هذا الدليل معرفة عن  . ٢٠١٧
 .)...التحتية، واألمن، والتنمية الريفية والبيئة ىصاتها للخدمات العامة (الصحة والتعليم، والبنمخصّ 

العامة. وبهذا  ات الحكوميةسياسالالميزانية و في أن تهتّم أكثر بإجراءاتيعطيك الرغبة سوف   هذا الدليلمل أنّ آو
أفضل طريقة لترجمة  وهو كذلك. يزداد ويتطّور العامة اتواالقتصادي للسياساالجتماعي  مردودال نجعلسوف القدر 
   .كونديقا لرغبة رئيس الجمهورية، البروفسور ألفا فْ ، وَ ماليةلاقوانين مختلف في  كم الخاصةهموم

  .ةممتعأن أتمنى لكم قراءة لي سوى يبقى ال و

 شكرا لكمو

 محمد لـ. دومبويا /د.
  وزير الميزانية
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  مختصرات: 

CAAF  مراكز الدعم لتمكين المرأة  
DAF  شؤون المالية  قسم  
DGD  ة العامة للجماركداراإل  
DNB  ة للميزانية لوطنية اداراإل  
DNI  للضرائب وطنيةة الداراإل 

DNIP  ات العامةة الوطنية لالستثمارداراإل  
DNPEIP  الخاصة اتالدولة واالستثمار تراثة الوطنية لداراإل  

DNPP   بّؤاتوالتن يطخطلتلاإلدارة الوطنية 
DNT/CP  لخزانة والمحاسبة العامةاإلدارة الوطنية ل  

ERAM المدارس اإلقليمية للفنون والحرف  
GNF فرنك غينيا  

IRE/DPE  لتعليم ل اإلقليمي/ التفتيش  التعليمية محافظاتالة إدار  
ISSAV/VGE فاليري جيسكار ديستان / المعهد العالي للعلوم الزراعية والبيطرية  

LF  قانون المالية  
LFI  َليّ قانون المالية األ   وَّ
MB  وزير الميزانية  

MEF  وزارة االقتصاد والمالية  
MPCI  الدوليّ  تعاونوال يطخطتوزارة ال  

OMVG منظمة تنفيذ مشروع نهر غامبيا  
PACV برنامج دعم المجتمعات القروية  

PAFISAM  ة و المناجميالزراع اتقطاعالفي  واالندماجالتدريب تحسين مشروع  
PME صغيرة ومتوسطة شركات  
RER رسوم صيانة الطرق  

RP البرنامج سؤولم  
FINEX التمويل الداخلي 

TTC  الداخليالحقوق و الضرائب و التمويل 
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  ؟  ٢٠١٧عام لية المال قانون فيما هو دليل المواطن 
الميزانية متعلّقة بمعلومات عبارة عن مجموعة هو  ٢٠١٧دليل المواطن في قانون المالية 

رة تكاليفها المقدّ  ،للمواطنين هاروالخدمات التي تنوي الحكومة أن توفّ حول الممتلكات 
 .تنفيذهاوالجهات المسؤولة عن 

مشاركة  -من الميزانية الوطنية ّولن األوالمستفيدالذين هم -ن والمواطنينبغي أن يشارك 
 ة.حكوميّ خدمات الال هامقدّ تي تالميزانية من خالل المعلومات الب ات المتعلّقةعمليفاعلة في ال

انية، إعداد الميز ن كيف تمَ بيّ تداة التي األهو  هذا، ٢٠١٧ميزانية الدولة لعام لدليل المواطن و
خطوة من هذه الخطوات،  ه يسمح لتحديد المسؤولين عن كلّ . كما أنَّ ذتْ فّ ونُ  مدتْ اعتُ كيف و

 وتحديد أولويات الحكومة. 
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٤

، دليل المواطن
ما هو ؟

مستند، يوضح لنا الأهذ ...!همأن نفنعم! نريدإيه 
 هاالحكومة فعل ما تنوي
  .؟ وكيف ملكمن أج

في حاجة نحن  ! آه
،  ةكثير إلى أشياء

  صحيح !

هذا جديد في 
! كقريتنا،  مبار  



 

www.mbudget.gov.gn                                                                                                                                                     قانون الميزانية ٢٠١٧المواطن دليل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دولة؟الميزانية المقصود ب ام
  

 ١شهرا، ما بين  ١٢على مدى فترة  المتوقّعة اإليرادات والنفقاتبميزانية الدولة وثيقة 
ن ميزانية الدولة بيِّ تُ . هذا ونفسه ديسمبر من العام كانون األول/ ٣١كانون الثاني/ يناير و 

لتلبية  المختلفة؛ إلدارةاات بين قطاعات يرادوكيفية توزيع هذه اإل يراداتمختلف مصادر اإل
    .االحتياجات األساسية للمواطنين

 " في هارقريتّم إ للماليّة يّ قانونفي مشروع ميزانية الدولة  تتّم الموافقة على سنة كلّ في 
 بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.لتكون قابلة للتنفيذ  ثمّ يتمّ اعتمادها"  الجمعية الوطنية

  
 ميزانية الدولة؟  جهيزت مَ لِ 

  
احتياجات جميع  أن تواجه تكاليفالحكومة من  أن تمّكنغير كافية هي دائما الموارد المالية 

والتعليم، واألمن، والبنية األساسية (الطرق  ،الصحة على سبيل المثال:المواطنين، 
ق بميزانية المتعلّ ومن أجل هذا المأزق . توظيف...) وال والكهرباء والمرافق الزراعية

تضطر الدولة أن ترتّب احتياجاتها بتوزيع أفضل وممكن لممتلكاتها المحدودة على  للدولة،
األولويات. وتظهر األولويات التي تحّددها الحكومة من خالل حجم ما يخّصص من  أساس

الموارد لكّل قطاع في ميزانية الدولة. ومن هنا يأتي االهتمام بتجهيز ميزانية الدولة، من 
  وتقييمها ومعالجتها على النحو األمثل. أجل تحديد األولويات

٥

 إيرادات الدولةنفقات الدولة
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  الميزانية؟ وضع  كيف يمكن أن يشارك المواطنون في عملية

في و الحكومة في خياراتها ويؤثّروا فيها مناقشةيتمّكنوا من الميزانية ل وضع عملية مواطنونمن المهم أن يفهم ال
تمّكنه  الميزانيةالجمعية الوطنية في الموارد وتوزيعها. إّن مشاركة المواطن في عملية وضع في النّّواب تصويت 

    دة. االحتياجات المحدّ  أّن الميزانية قد راعت أولوياته من بين من أن يتأّكد من

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

٦

البنية التحتية؟
 لصحةا

 ؟والتربية

المياه، الطاقة، سقيا 
 الَمنَجم والصناعة؟

  !بالتأكيد آه
  ذه أمواله
 !ينالمواطن 

علينا أن نحقّق من
 الكّل!

رئيس
الجمعية الوطنية
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لدولة والالمركزية في المقاطعات واألحياء، ل متدةمالخدمات للمواطن أن يتدّخل في ذلك من خالل مكاتب الويمكن 
أن " أيضا  الجمعية الوطنية عضاء "ويمكن ألات الريفية والحضرية، والمناطق، والمقاطعات والمحافظات. يوالبلد

 .لبرلمانلالميزانية وضع دورات  ليوصلوها إلى المجلس أثناء مختلف المواطنين هموم يرصدوا

، يمكن للمواطنين أيضا استخدام األَْولويةه احتياجات أو التعبير عن لدولة و/اقة بميزانية لالستفسار عن المسائل المتعلّ و 
الصحف و ،التلفزيون العامة والخاصةقنوات اإلذاعة وو التي هي اإلذاعات الريفية والمجتمعية، االتصالقنوات 

  المطبوعة والصحف االلكترونية.

دورة  لتناسب معبايسمح للدولة أن تعمل  ، عادة ما تكون عملية وضع الميزانية منّظمة بتقويمفي جمهورية غينيا
مرحلة تنفيذ ، الجمعية الوطنيةعتماد مرحلة االحكومة، مرحلة إعداد هي:  ،أربع مراحلموّزعة على ميزانية 
  .، ومرحلة التدقيق والرقابة من ِقبَل دورة المحاسبة والجمعية الوطنيةالحكومة
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  عامة عن عملية إعداد الميزانية في غينيا.الشكل التالي يعطي لمحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

٨

ّيتأطير االقتصاد الكلّ 
)DNPP(  

 )DNBتأطير الميزانية (

 

المبالغ المالية حديدت
 )DNB( لميزانيةل

الميزانيةتوجيهتنظيم مناقشات 
 ,MEF, MBالوزراء،  ةسارئ(

MPCI(  

 ,DNB( مؤتمرات الميزانية
DNIP, DAF, RP(

  مشروع الميزانية

ة تأطير ق من صحّ التحقّ 
  (الحكومة) يّ االقتصاد الكلّ 

ة صحّ ق من التحقّ 
 (الحكومة) الميزانية

 ميزانيةلل الجمعية الوطنيةتصويت 

ا
ل

س
ل
ط
 ة
  
ا
ل
ت
ن
ف
يذ
ي
 ة

  السلطة
التشريعية

الميزانية اعتماد مشروع 
 بمجلس الوزراء

 من رئيس الوزراء تأطيرالرسالة 

 ةسارئ(لمختلف الوزراء والمؤسسات 

  ) MB الوزراء
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  ؟ ٢٠١٧لعام  اإجماليّ الدولة  كم ميزانية
 ١٬٤٢٥بـ(زادت التي  GNF).مليار ١٥٬٢٢٢( م٢٠١٧عام  المالية في قانون ُحّددتالموارد اإلجمالية كما  تبلغ

 ١٢٬٩٠٥إلى إيرادات محليّة بـ( هذه المواردوتنقسم . م٢٠١٦مقارنة بميزانية عام %)  ١٠(، أو )GNF مليار
  .GNF) مليار ٢٬٣١٧بـ(هبات ) وإلى  GNF مليار

 ٧٨٩،٧٣بـ(زادت و، )GNFمليار ١٥٬٣٢٨( إلى ٢٠١٧في ميزانية عام الدولة المسّجلة مجموع نفقات ترتفع 
ضمان االستراتيجيات هو ل. المقصود من هذا الزيادة ٢٠١٦بعام  مقارنةً وذلك %)  ٥()، بنسبة GNFمليار 

ة التنمية ، وخطّ ٢٠١٧-٢٠١٥ لفترة ما بين عامي إيبوال عام-بعد واألولويات الواردة في استراتيجية انتعاش ما
  . ٢٠٢٠-٢٠١٦ لفترة ما بين عامياالجتماعية واالقتصادية 

 .يةالنفقات الجارية والنفقات االستثمار :الى الموازنة العامة للدولة فيم النفقات وتنقس

إلى إيرادات إضافية بقيمة حاجة يبرز لنا ال ٢٠١٧رق بين اإليرادات والنفقات اإلجمالية لقانون المالية لعام اوالف
  لتمويل النفقات. GNF) مليار١٠٦(

  

   ؟إيرادات ميزانية الدولةمن أين تأتي 

  القطاع الخاص.في شركات الالتي يدفعها المواطنين و اتمن الضرائب والرسوم إيراداتها الحكومة أساساتحّصل ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بما في  والخدمات، رسومات الُمْمتلكاتواألفراد،  دخلائب وضر ،الشركاتائب مثل ضرضرائب  ويُقصد أساسا
  التجارة الدولية. ةبيالعقارية وضر ةبيوالضر ناجم والمعادن،الممنتجات  رسوماتذلك 

  . يّ لوطنار يلتطوالمفيدة لحتياجات بعض االتبرعات وقروض لتمويل كذلك من الخارج الحكومة وتتحّصل 

   

٩

٢منفذ               ١منفذ   

 دفع الضرائب

المديرية العامة 
 للضرائب

وقف 
 الجمارك

٢ذ فمن١ذفمن  
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١٠

صندوق الدولة

دوليبنك الال

االتحاد
 بنك األفريقيال األوروبي

لتنميةل  

 أيف م 
FMI 

يّ بنك اإلسالمال
 للتنمية

نوشركاء آخر

غ    فغ    ف  

 ف
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   كما يلي: 2017  عام إيرادات ميزانية الدولةوتظهر 

  الصيغة
 قانون المالية

٢٠١٦  
قانون المالية 

 ٢٠١٧لىاألوَّ 

الفارق بين 
قانوني المالية  

و  ٢٠١٧
٢٠١٦  

الفارق بين 
نسبتي المئوية  

 ٢٠١٦و  ٢٠١٧

  %١٢  ١٬٣٣١  ١٢٬٢٠١ ٨٧٠^١٠   يبيةإيرادات ضر
  %٣٠  ٦٥٥  ٢٬٨٧٥  ٢٢٠^٢  واألرباح  دخلال رسوماتضرائب، و

  %٢٧  ٤٢٧  ٢٬٠٢٢  ٥٩٥^١  ضرائب الشركات 
  %١٨  ٧٩  ٥٢٦  ٤٤٧  مصدر المقتطعة من الضرائب الدخل 

  %٨٤  ١٤٩  ٣٢٨  ١٧٨  من دخل األفراد مقتطعة  ضرائب
  %١٣-  ٦-  ٤١  ٤٧   ضرائب الموروثات 

ت ّصفقاضرائب التجارة الخارجية وال
  الدولية 

٥-  ١٢١-  ٢٬٥٠٤  ٦٢٥^٢%  

  %٧  ١٣  ٢٠١  ١٨٨  رسوم صيانة الطرق           
  %١٣  ٧٣٣  ٦٬٣٣٤  ٦٠١^٥  والخدمات  ممتلكاتضرائب ال
بما في ذلك الضرائب على           
  المعادن

٤  ٢٤  ٧٠٧  ٤٨٣%  

  %٣٠  ٥٧  ٢٤٥  ١٨٨  اإليرادات الضريبية األخرى
  %٥  ٣٠  ٧٠٤  ٦٧٤  الضريبية  من غيراإليرادات 

  %٠  ٣٣٢-  ٠  ٣٣٢  ميزانية مهّمات خاصة       
  %٩  ١٬٠٣٠  ١٢٬٩٠٥ ٨٧٦^١١  لية داخإجمالي اإليرادات ال

  %٢١  ٣٩٥  ٢٬٣١٧  ٩٢٢^١  الهبات 
  %١٠  ١٬٤٢٥  ١٥٬٢٢٢ ٧٩٨^١٣  لموارد ل إجمالي مجموع

          الموارد الخارجية 
  %٢١  ٣٩٥  ٢٬٣١٧  ٩٢٢^١  الهبات 

  %٣١-  ٤٩٥_  ١٬١٣٠  ٦٢٥^١  قروضال
  %٣-  ١٠٠-  ٣٬٤٤٧  ٥٤٦^٣  مجموع الموارد الخارجية 

  

  

١١
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  اإليرادات المحلية بخدمة المجلس  توزيع

عام   

٢٠١٦  

 عام

٢٠١٧  

النسبة   الفجوة

  المئوية

  %١٢ ١٬٣٤٨  ١٢٬٧٠٤  ١١٬٣٥٦ RER  رسوم صيانة الطرق بدونمجموع اإليرادات الداخلية 

  %٢٥ ١٬١١٣  ٥٬٥٦٨  ٤٬٤٥٥ DNI للضرائب وطنيةة الداراإل مجموع

  %٢٥  ١٥  ٧٥  ٦٠ DNPEIP الخاصة اتالدولة واالستثمار تراثة الوطنية لداراإل مجموع

  %٣  ٣٩  ١٬٣٣٧  ١٬٢٩٧ DNT/CP لخزانة والمحاسبة العامةاإلدارة الوطنية ل مجموع

  %٣  ١٨١  ٥٬٧٢٤  ٥٬٥٤٤ DGD ة العامة للجماركداراإل مجموع

  %٧  ١٣  ٢٠١  ١٨٨ RER رسوم صيانة الطرق

  %١٢ ١٬٣٦٢ ١٢٬٩٠٥ ١١٬٥٤٤ RER رسوم صيانة الطرق مع مجموع اإليرادات

 اترسومالوالخدمات يأتي من الضرائب و شراء الممتلكاتتستخدمها الحكومة لالجزء األكبر من اإليرادات التي 
من الهبات والقروض يأتي لجزء اآلخر من موارد ميزانية الدولة وان وشركات القطاع الخاص. والتي يدفعها المواطن

، واالتحاد للتنمية بنك األفريقيالولية (البنك الدولي، الجهات المانحة الدّ  ن طرفعليها متحصل الحكومة التي 
 الصديقة (فرنسا، والصين، واليابان، إلخ). دولاألوروبي، إلخ) وال

  واإليرادات غير الضريبية. يبية رضرادات اإليمن تتكّون لية من ميزانية الدولة داخإليرادات الا

ـ (  2017عام  إليرادات الضريبية لميزانية الدولة فيوتقّدر توقُّعات ا  )١٬٣١٨(زيادة أي: ب،  GNFمليار )١٢٠٠٠ب
 ٢٠١٧في عام  GNF مليار )٧٠٤بـ (ضريبية الاإليرادات غير وتقّدر توقّعات .  ٢٠١٦مقارنة بعام  GNF مليار

  .GNF مليار)  ٣٠(، أي بزيادة قدرها ٢٠١٦في عام  GNF مليار )٦٤٧بمقابل (

  ).  GNF في مليارب( بحكم اإليرادات اإليرادات  توزيعويبين الرسم البياني أدناه 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

١٢

لتراثة الوطنية داراإل
ات الدولة واالستثمار

  )٧٥( ةالخاص

ة العامةداراإل
 للضرائب

)٥٫٥٦٨(

ة العامة داراإل
 للجمارك

)٥٫٧٢٤(  

الخزانة الوطنية 
 والمحاسبة العامة

)١٣٣٧(  
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  ؟  ٢٠١٧كيف سيتم إنفاق إيرادات ميزانية الدولة في عام 

على النحو التالي حسب   GNFمليار )١٥٬٣٢٨(لغ مجموعها التي يب ٢٠١٧الدولة لعام  توزيع مصروفاتسيتم 
  :اتالفئ

 مليار ١٬١٥٦.......................... ............................... الديون فوائد GNF 
 مليار ٣٬٦٠٠....................................... .......... والمرتبات األجور GNF 
 مليار ٣٬٢١١........... ................... من الممتلكات والخدمات المشتريات GNF 
 مليار ٢٬٥٠٨............ .................................. والتحويالت اإلعانات GNF 
 مليار ٤٬٨٥٣.................. ...................................... االستثمارات GNF  

ت مصروفاوتهدف هذه ال،  2017ات في عاملمصروفمن مجموع ا )% ٨( فوائد الديونتوقّعات مصروفات تمثّل 
  والخارج. من الداخلالدائنين  طرفلقروض الممنوحة للدولة من مقترضة بصفة االالمبالغ  قضاءل

الدولة في  موظفيوسائر  المبالغ الخاصة مرتبات المسؤولين الحكوميينلسداد  والمرتبات مصروفات األجوروتهدف 
هذه وتمثّل سكرتيرات، إلخ. و، داريينالقضاة، اإلو، والجنودمثل المعلمين، واألطباء، والشرطة،  ،الخدمات العامة

  .٢٠١٧ت الدولة لعام مصروفامن مجموع  )% ٢٣(ات مصرفال

 . ٢٠١٧ات اإلجمالية لميزانية الدولة لعام مصروفمن ال) % ٢١( والخدمات مصروفات شراء الممتلكاتوتمثّل 
يانة المباني اإلدارية صق بات وكذلك ما يتعلّ المعدّ غير ذلك من ، واألثاث ولتجهيزات، الموادشراء امخّصصة لوهي 

  خدمات الدولة. تسييرلمواد الالزمة لاألثاث واو

تسيير لطالب، ونفقات ل الدراسية منحالو ة،العسكريو المدنية معاشاتدفع نفقات الإلى  اإلعانات والتحويالتتهدف  
هذه وتمثّل ات المحلية، ومنظمات أخرى. يمعجدعم والعمومية والمراكز الصحية، -لمستشفيات والمراكز الطبيةا

  . ٢٠١٧ت لعام مصروفامن مجموع ال )% ١٦(النفقات 

وهي تهدف إلى تمويل المشاريع االستثمارية  .ت الدولةمصروفامن مجموع  )% ٣٢( اتاالستثمار نفقاتوتمثّل 
الزراعة المائية، تجهيز مرافق ائية، والطرق، بلمواطن (السدود الكهروضع حياة ا التي تهدف إلى تحسين
  )....المستشفيات، المدارس،

من ، وةاالستثماري نفقاتن الم )% ٥٠(أي بـ GNFمليار  )٢٬٤٠٨( بحدود الموارد المحليةبهذه النفقات يتم تمويل 
 .مليار) GNF ١٬١٢٩في حدود ( من الخارجض قرووال، GNFمليار )١٬٣١٥المقدرة بـ(الهبات 

  ؟ مجاالت الالمتوقعة حسب االستثمار مصاريف ر اقدمما 

عة من الميزانية اإلجمالية الموزّ  )% ٣٢ي: (، أGNFمليار )٤٬٨٥٣إلى ( ٢٠١٧عام ل االستثمار مبلغ مشاريعيصل 
صناعة ال-طاقةال-مياهسقيا ال-مناجمال، جتماعيّ االتحتية، ال ىبن، اليفيةالرتنمية المختلف مجاالت التنمية (على 

  . دارة)اإلو

  

  

  

  

١٣
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    DNB  ,DNIP: مصدر                

  التنمية الريفية 

ص لهذا القطاع   من إجمالي نفقات  )% ١٤(ل يمثّ ما  GNF مليار )٦٨٢( ٢٠١٧عام لية قانون المالفي ُخّصِ
  .مواقع سقيا المياهو وتربية المواشيصيد السمك،  ،دعم قطاعات الزراعةمن أجل االستثمار 

 المشاريع الرئيسية فيويتم التركيز في 
القطاع الزراعي على تقديم الدعم  فروع

وبرنامج دعم إلى القطاع الزراعي، 
وإعادة تأهيل ، ةالزراعي اتالقطاع

 ةالمنخفض واألراضيالريفية،  طرقال
، قطاع القطن إعادة إطالق، والسهول

 .راادكونْ  -والفي غا التنمية المتكاملة

  

  

  

  

١٤

  الحقوق والضرائب
 ٢  %  التنمية الريفية

 ١٤ % 

  اإلدارة/الالمركزية
 ١٣ % 

  البنية التحتية

 ٢٤ % 

مجاالتاالستثمارات حسب المصاريفتوزيع

  -الصناعة-المناجم

  الطاقة-المياهسقيا 

 ١٩ % 
  االجتماعيّ 

 ٢٨ % 
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مشروع ال تنفيذإجراءات بلها عالقة  ٢٠١٧ذات األولوية لعام  هإجراءات، فإن سمكال صيدلوبالنسبة للقطاع الفرعي 
حماية غابات ضفاف وكابورو،  تقليدي في حيال السمك وتطوير ميناء صيد ،غرب إفريقيا السمك في صيداإلقليمي ل
 لتفريغ السمك فيبناء مواقعين و يةغينيا الغابمنطقة األسماك في تربية تنمية و، )أشجار القرم(والبحاراألنهار 

  في. ونْ و بُ  يتايْ ينِ يمِ تِ 

مركز  إتمام بناءحديثة و مجازرمسلخ و تشمل بناء مشاريع االستثمار فإن تربية المواشيي القطاع الفرعي لوف
   ).تريبانوزوما( النوم مرضمكافحة 

في محافظات  )حفر َحنفياتإنجاز مواقع سقيا المياه (على فيه التركيز يتم س، سقيا المياه القرويةفي إطار توفير 
   .غينيا العليا أرياف منطقةمياه في سقيا ال توفيرومشروع  ،لوال ويومو ،نزيريكوري

  الطاقة -الصناعة  – مناجمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

------------------  

  

١٥
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 )% ١٩ي (، أGNFمليار) ٩١٥( مبلغعلى  ،2017ميزانية الدولة عام  المياه في-الصناعة-مناجمال يحصل قطاعو
   .اإلجمالي االستثمار مصاريفمن 

، لمناجمقطاع ا إدارة دعم مشروعفي  ٢٠١٧ط لها لعام المخطّ تتمثّل أهّم األعمال  لمناجمالقطاع الفرعي لفي و
تيليميلي  - والغابرنامج رسم خرائط و

 القاعدةوإعادة تأهيل  ،الجيولوجية المائية
   بيتا.في  ةالجيولوجي

المشاريع تعلّق ، تلصناعةل القطاع الفرعيفي 
بناء مركز ب ٢٠١٧ها في عام إنجازالتي سيتم 

طة، وبناء الصغيرة والمتوسّ  لشركاتلدعم 
  .وتجهيزه رصد الجويالمختبر 

بسقيا  المناطق الحضرية ق بإمداديتعلّ ما ا مّ وأ
 إنجاز ٢٠١٧المتوقع في عام  منف، المياه

سقيا المرحلة األولى من المشروع الرابع ل
لمياه في كوناكري، وإعادة تأهيل مشروع ا

 برنامج إنجازو، مياه في كوناكريسقيا التوفير 
المناطق  منمدن  ٦ فيالمياه سقيا  توفير

اوال، توغي، ليلوما، لوال، يومو، غ( الداخلية
  ).وسيغيري

، لشوارعل أعمدة إنارة )٣٠٬٠٠٠( ثبيتيد وتزولطاقة تلالفرعي قطاع ال في متوّخى إنجازهاالمشاريع ال أهمّ  وتشمل
في ها وتوسيع ، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباءبالكهرباء تزويد المناطق الريفيةو ،٣/٥كالوم حي وإعادة تأهيل

المسمى ع ومشرال إطارفي سامباغالو في  الكهرومائيةالطاقة  طويروت ،فوميمشروع كوناكري، ودراسة 
)OMVG في غينيا. ئية والمشاريع الما، المنظمة لتنفيذ مشروع نهر غامبيا)، أي  

  التحتية البنى

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

١٦

 المدرسة
 مركز الصحة
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 تأخذ. وهي ٢٠١٧في عام   GNFمليار) ١٫١٣٩( التحتية نىمشاريع البنجاز إل ةمخّصصال مصاريفالوتبلغ 
   .وتشييدها الطرق إعادة تأهيلفي عملية جزء كبير مع تخصيص ، ستثمارالا نفقات من )% ٢٤(حوالي 

طريق ال، وضع القار عليه كانكانو كيسيدوغو طريقال بناءفي  لقطاع الفرعي للطرقفي ا اإلنجازاتوتتمثّل أهّم 
 -٣٦ PK  ٢ في ٢الطريق السريع  مانديانا، - كنكانالطريق ، سناغومدينة  -البي الطريق دابوال، - كوروسا

ات طرق المحافظات والمجتمعوبناء ، كونديبادو -غيكيدو  ٥٣ PK في كوناكري، الطريق الحضرية  طرقال كوياه،
  .مامو - وإعادة تأهيل الطريق كويا المحلية،

األقاليم عواصم ل تنظيفالعمال ة بناء قصر محمد السادس واع إعادمن المتوقّ  ،واإلسكانالتخطيط الحضري في إطار 
  كوناكري.  مع األربعة

 إطارفي  عةقّ اإلجراءات المتو أهمّ  لألرصاد الجوية من لبنى التحتيةوا أنزيريكوري مطار إعادة تأهيلوتعّد أعمال 
  تحسين وسائل النقل. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استمرار تمديد األلياف الضوئية وإعادة تأهيل أجهزة  سيتمّ  ٢٠١٧في عام  االتصاالت السلكية والالسلكيةفي مجال 
  . ةإلذاعة والتلفزيون الوطنيلالوطنية تغطية الاإلرسال لزيادة 

  

  

١٧

الشباب بيت

 المستشفى
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  االجتماعية:

 %٢٨، أو GNF مليار ١٬٣٣٠بلغت  ٢٠١٧ميزانية الدولة لعام تماعي، اإلنفاق المخطط لها في في القطاع االج
ً  زتركتو ،تثماراالسعلى من اإلنفاق إجمالي    .والشؤون االجتماعيةعلى الصحة والتعليم  اساسا

إعادة تأهيل وتوسيع مستشفى  تشمل ٢٠١٧مشاريع الرئيسية المخطط لها لعام البالنسبة للقطاع الفرعي للصحة، و
  . إيبوالفيروس  ما بعدوإعادة بناء النظام الصحي  تقوية ،دونكا

الريفية، وتقديم  الثانوية لمدارسا تجهيزبناء وبرتبط اإلجراءات ذات األولوية على مستوى التعليم ما قبل الجامعي، ت
الدعم للتعليم االبتدائي، وبناء وتجهيز الفصول الدراسية االبتدائية، والصندوق المشترك للتعليم األساسي والبناء 

  . في المحافظاتالتعليم ومديريات اإلقليمية للتعليم  التفتيشوكذلك تجديد 

)، ERAMالمدارس اإلقليمية للفنون والحرف (المخططة بناء تشمل االستثمارات سعليم الفني والتدريب المهني، للت
)، وإعادة تأهيل مراكز التدريب PAFISAMومشروع تحسين التدريب واإلدراج في قطاعات الزراعة والمناجم (

  المهني.  

وبرنامج لجامعات ا تجهيزوإعادة تأهيل و لألقاليم جامعيالكز دراسات لتشييد المرعلى مشاريع للتعليم العالي الوتشمل 
  . فاليري جيسكار ديستان في فاراناهالمعهد العالي للعلوم الزراعية والبيطرية  دعم

االجتماعي ما بعد فيروس إيبوال  التحفيز برنامجتشمل المشاريع التي ستنفذ الشؤون االجتماعية، بفيما يتعلق 
)PERSIF المناطق المتضررة من فيروس إيبوال، نظام حماية األطفال، وبناء  والنساء فيالقدرات الشباب )، بناء

   .للمرأة الدعم للتمكين المراكز تأهيل" وبرنامج إعادة دونكا فيمركز وطني لتقويم العظام 

  اإلدارة/الالمركزية 
 ةالنفقات االستثماري 

المخططة لتعزيز 
 ٦٠٧الالمركزية بلغت 

وتمثل  GNF مليار
من إجمالي  %١٣
ستثمارات لعام اال

المخطط  . النفقات٢٠١٧
ميزانية الدولة في  لها

تتعلق أساسا  ٢٠١٧عام 
بالمرحلة الثالثة من 

لمجتمعات برنامج الدعم 
، البنية التحتية III ةلقريا

لالحتفال بيوم االستقالل 
في غينيا العليا، 

 بانكوومشروع قرية 
المستدامة، االنتهاء من 
أعمال البنية األساسية 

  عيد بلالحتفال 

١٨

وزارة الميزانية
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وإعادة تأهيل المحاكم  كافيليا في ، بناء المدرسة الوطنية للشرطةأنزيريكوريو   مامونو بوكياالستقالل في 

   .والهيئات القضائية

  بالقطاعات والقطاعات الفرعية االستثماراتنفقات جدول توزيع 

األهليبنك  التسميات 
 ٢٠١٧للتنمية 

تمويل ال  مجموع
   ٢٠١٦خارجي

 قانون مجموع
  ٢٠١٧ ليهالما 

حصة في 
  المجموع

  %١٤  ٦٨٢ ١١٤٬٩٠ ٥٩٣ ٧٣٨٬٥٠ ١١٨ ٣٧٦٬٤٠  التنمية الريفية  ١
  %٦٬١  ٢٩٢ ٥٧٥٬٤٠  ١٩٧ ٠٥٣٬٠٠  ٩٥ ٥٢٢٬٤٠  الزراعة ١١
  %٠٫٢  ٧ ٥٨٣٬٠٠  -  ٧ ٥٨٣٬٠٠ تربية ١٢
  %١٬٨  ٨٦ ٧٢٩٬٨٠  ٨٣ ٠٢٩٬٨٠  ٣ ٧٠٠٬٠٠  صيد األسماك ١٣
  %٦٬٢  ٢٩٥ ٢٢٦٬٧٠  ٢٨٣ ٦٥٥٬٧٠  ١١ ٧٧١٬٠٠  الغابات/مياه القرية  ١٤
  %١٩  ٩١٥ ٢٩٤٬٤٠ ٤٠٨ ٥٩٠٬٩٠ ٥٠٦ ٧٠٣٬٥٠  الطاقة-المياه-الصناعة-التعدين  ٢
  %٠٬٦  ٣٠ ٨٣٩٬١٠  ١٦ ٥٢٤٬٩٠  ١٤ ٣١٤٫٤٠  التعدين والجيولوجيا والبيئة ٢١
الشركات الصغيرة -الصناعة ٢٢

  الحرف-التجارة-والمتوسطة
٣٬٠  ١٢ ٣٣٩٬٣٠  ٧ ٥٧٠٬٣٠  ٤ ٧٦٩٬٠٠%  

  %٤  ١٧٨ ٦٨٩٬٠٠  ١٣٣ ٤٦٢٬٠٠  ٤٥ ٢٢٧،٠٠  المياه في المناطق الحضرية ٢٣
  %١٣  ٦١٩ ٢٤٢٬٩٠  ٢١١ ٦٨٤٬٣٠  ٤٥ ٥٥٨٬٦٠  الطاقة ٢٤
  %١٬٥  ٧٣ ١٨٤٬١٠  ٣٩ ٣٤٩٬٦٠  ٣٣ ٨٣٤٬٥٠  الهيدروليكية ٢٥
  ٠  ١ ٠٠٠٬٠  ٠٬٠٠  ١ ٠٠٠٬٠٠  السياحة –الضيافة  ٢٦
  %٢٤  ١ ١٣٩ ٥١٠٬٤٧ ٣٧٧ ١٧٣،٨٠ ٧٦٢ ٣٣٦٬٦٧  البنية التحتية   ٣
  %١٬٤  ٦٨ ٩٠٥٬٠٠  ٢٨ ١٠٦٬٠٠  ٧٦٢ ٣٣٦٬٦٧  مأوى -التنمية الحضرية  ٣١
  %٢٢٬١  ١ ٠٥٤ ٧٠٦٬٤٠  ٣٤٩ ٠٦٧٬٨٠  ٧٠٥ ٦٣٨٬٦٠  األشغال العامة ٣٢
  %٠٬١  ٤ ٧٧٥٬٢٠  ٠٬٠٠  ٤ ٧٧٥٬٢٠  ارصاد الجوالنقل /  ٣٣
االتصاالت السلكية والالسلكية  ٣٤

  البريد /
٠٬٢  ١١ ١٢٣٬٨٧  ٠٬٠٠  ١١ ١٢٣٬٨٧%  

  %٢٨  ١٣٣ ٢٨٨٬٥٠ ٨٢٤ ٠٦٢٬٤٠ ٥٠٦ ٢٢٧٬١٠  االجتماعية  ٤
  %١٩  ٩٠٩ ١٧٧٬٢٠  ٥٩٤ ٩٦٧٬٤٠  ٣١٤ ٢٠٩٬٨٠  الصحة / الشؤون االجتماعية ٤١
  %٧  ٣٥١ ١٨٢٬٤٠  ١٨٣ ٣٩٧٬٠٠  ١٦٧ ٧٨٥٬٤٠  التربية ٤٢
  %١٬٥  ٦٩ ٩٢٨٬٩٠  ٤٥ ٦٠٧٬٠٠  ٢٤ ٢٣١٬٩٠  االجتماعية األخرىالقطاعات  ٤٣
  %١٣  ٦٠٧ ٠٦٠٬١٠ ٢٧١ ٣٢٥٬٤٠ ٣٣٥ ٧٣٤٬٧٠  إدارة / الالمركزية  ٥
  %٧  ٣٥٢ ٦٧٠٬٢٠  ٢٠٥ ٥٢٠،٦٠  ١٤٧ ١٥١٬٦٠  اإلدارة العامة ٥١
  %٥  ٢٥٤ ٣٨٧٬٩٠  ٦٥ ٨٠٤٬٨٠  ١٨٨ ٥٨٣٬١٠  الالمركزية / األمن ٥٢
  %٩٨  ٤ ٦٧٤ ٢٦٨٬٣٧  ٢ ٤٤٤ ٨٩٠٬٠٠  ٢ ٢٢٩ ٣٧٨٬٣٧  المجموع قبل الضرائب 

الرسوم والضرائب على  ٦١
  )TTC( التمويل الخارجي

٢٬١  ١٠٠ ٢٧٥٬٥٠  ٠٬٠٠  ١٠٠ ٢٧٥٬٥٠%  

  %١٠٠  ٤ ٧٧٤ ٥٤٣٬٨٧ ٢ ٤٤٤ ٨٩٠٬٠٠  ٢ ٣٢٩ ٦٥٣٬٨٧ .العنوان الخامس: االستثمار  ٥
  

  

١٩
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  ما هو دور المواطن وكيف يمكن أن تشارك في عملية الميزانية؟ 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

للدولة هو عملية تشاركية سنوية تشارك فيها الدوائر الحكومية على المستويين المركزي إعداد الموازنة العامة 
   والالمركزي، وشركاء التنمية، والبرلمان، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على مختلف المستويات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تخطط الحكومة في  داما
هذا  لنا بالنسبةميزانيتها 

  العام؟ 

تخطط الحكومة في ميزانية الدولة ترميم  ،هذا العام
...يةالمدارس والمراكز الصحية وشراء لوازم المدرس

 قسم الميزانية: محافظة مامو
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  .كون إسهاما كبيرا في اختيار برامج ومشاريع التنمية االجتماعية واالقتصاديةتالعملية ساركة المواطنين في هذه مش

  على هذا النحو، يَُمكن المواطنين: 

  وفي مناطق بشأن الميزانية أو متابعة لهم على حد سواء على المستوى الوطني حضور جلسات االستماع
   .الخاصة بهم

  المشاركة في أي حدث يمكن أن تعطي لهم الفرصة لالجتماع بالقادة في العمل المجتمعي؛  
 يجتمع مع يمكن أن زيارة مكاتب الخدمات اإلدارية األقرب، على سبيل المثال، تلك التي بحي أو منطقة و

  جمع المعلومات بشأن الموارد العامة المخصصة لها، ومناقشة شواغلهم،لالقادة 
 ميزانية الدولة في مواقع اإلنترنت الخاصة بالوزارات  هذا الدليل أولى نسخة ورقية أو إلكترونية العثور عل

   .)يط والتعاون الدوليخطالت(وزارات للميزانية واالقتصاد والمالية، و االقتصادية

  أين يجد المواطنين الميزانية الوطنية؟ 

لس جمالمن قبل اال بعد اعتمادها  ماليةقانون الفي الميزانية الدولة ليست مشروع 
(مجلس على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي بالمجلس المحلي  الوطني

كن االطالع على قانون ، يمها، إلخ.).  وبعد اعتمادحي، مقاطعة، وبلدية، إقليمي
مالية، للجمهورية، أو في دوائر بوزارة االقتصاد وال الجريدة الرسمية المالية في

الميزانية.  يمكن االطالع على قانون  وزارةالتخطيط والتعاون الدولي، و ووزارة
  .www.mbudget.gov.gn :المالية أيضا بالموقع اإللكتروني لوزارة الميزانية
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  كيف ينبغي أن يشارك المواطنون في تقييم تنفيذ الميزانية؟ 

    .على مرسوم توزيع االعتماداتيبدأ تنفيذ ميزانية الدولة فور التوقيع 

مع خدمات التقنية للوزارات  وعن العالقةوالمؤسسات الجمهورية هي المسؤولة عن تنفيذ ميزانية الدولة  وزاراتال
  االقتصادية. 

والمديرية العامة للجمارك  للضرائب، وطنية(المديرية ال راداتتوفيرها من قبل السلطات اال تحصيل اإليرادات يتم
  لخزانة الوطنية والمحاسبة العمومية). ل والمديرية الوطنية

  .العامة لمحاسبةوا للخزانة من جانب الوزارات ويتم توفير الدفع عن طريق المديرية الوطنيةتأتي النفقات  مبادرة

  . ارضائها مع أحكام قانون المالية قبل ومطابقة النفقاتالتحقق من الصحة للرقابة المالية هو عنصر  لوطنيةالمديرية ا

  لميزانية. ل وطنيةالمديرية البيد (تحصيل اإليرادات ودفع النفقات) تنفيذ الميزانية  ابعةمتو

  . وزير الميزانيةم تقريرها السنوي إلى يبمراقبة وتقييم للموارد المالية العامة وتقديقوم المفتشية العامة للمالية 

بعد التصديق على حسابات  الوطنيلس جمالع القانون الذي يجب أن يقدم إلى الميزانية في تنظيم مشرويتم تتبع تنفيذ 
  محكمة الحسابات. من قبل دارة اإل

األعمال والخدمات التي يؤديها مقدمي  تنفيذعلى رصد  ونشجم همية الدولة. لمواطنين الحق في مراقبة تنفيذ ميزانل
المخطط لها والمدرجة  عمالل العامة على مستوى تنفيذ االمع مديري األموا واتحققان يلمواطنين ليجب  الخدمات.

  .في الميزانية

  االستنتاج. 

  حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بميزانية الدولة يسمح للمواطنين بالمشاركة مشاركة كاملة في عملية الميزانية. 

هي ايضاً ز الشفافية في الميزانية، وتعزبحيث ممارسة، للابل قالسياسة الجديدة لوزارة الميزانية جعل هذا الحق 
  الميزانية الوطنية في خدمة المواطن.  ان تكونعلى  رادة السياسية لرئيس الجمهوريةإلتجسيد 

 :ن مدعوون لزيارة موقعنا على شبكة اإلنترنتوالدولة، المواطنميزانية للحصول على معلومات بشأن 

www.mbudget.gov.gn..  
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  سرد:

  وثيقة تبين جميع إيرادات ونفقات الدولة لفترة زمنية محددة، عادة ما تكون سنة واحدة.  ميزانية الدولة:

 ٣ لمدة المخططة لإليرادات واألنفاق الممكنة النسب العامةلتقييم  لميزانيةعملية التخطيط وبرمجة ا تأطير الميزانية:
  سنوات.  ٥إلى 

تبرر محاسب عام في بسببها ، والتي نفقاتواللإليرادات والمبررات  الرقمية مجموعة من الوثائق إدارة الحسابات:
 .سنة الماليةال طوال والمتمركزة عنده التي اداهاالعمليات  الحساباتمحكمة 

على  االوليالقطاعات على التحكم ميزانية وممثلي وزارات ارة الالوز كوادر فيع بين الاجتما ميزانية:ال اتالمؤتمر
  لخدمات الدولة في مشروع قانون المالية. نفقات التي تخططمبلغ ال

ميزانية الدولة التي تمتد من  حسابات مساءلةية في مراحل اإلعداد والتنفيذ وويشمل دورة الميزان دورة الميزانية:ال
  شباط/فبراير من السنة التالية.  ٢٨كانون الثاني/يناير من السنة إلى  ١

 تكون ذلك،في و العجز في الميزانية هو الحالة التي تقل إيرادات الدولة من اإلنفاق في سنة. ة:ينايزالم العجز في
  رصيد سلبي. ال

، وشراء اللوازم واألثاث ومعدات األجور (دفعاإلدارة  اعمالالالزمة لسير  نفقاتهذه هي ال النفقات الجارية:
   ) المكاتب...

لطرق، والمباني اإلدارية، هذه مصاريف لتمويل برنامج االستثمار العام ( تشييد ا :الرأسمالأو  ينفقات االستثمارال
امتالك السلع المراد استخدامه على مدى عدة وتنمية السهول، وبناء السدود الكهرمائية، والصحة، و، والتعليمية
    .)...سنوات،
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األمن، وظائف، الووالصحة، والطرق، و (التعليملخدمة العامة لاق خدمات الدولة في أداء مهامها أنف اإلنفاق:
 .) ...ئلامصائد األسماك والموو، لتنظيفوالزراعة، وا

دون بو بشكل دائم من قبل السلطة معنويينن األشخاص الطبيعيين والمالية المطلوب مالستحقاقات اال ة:الضريب
  غراض السلطات العامة. ا أو لتحقيقالعامة  النفقاتمصممة لتغطية  ،تعويض

الدولة قبل بداية العام (قانون المالية  لنفقاتويقيم ويأذن لجميع الموارد واالقانون الذي يخطط  مشروع قانون المالية:
  خالل السنة.  ) لقانون الماليةالتعديلية ولية (الميزانيةاألولى) أو تعديل أحكام الميزانية األ

قانون تمويل مشيراً إلى النتائج المالية لكل سنة الميزانية والموافقة على االختالفات بين النتائج  :قانون التنظيم
  . أو التعديليةاألولية لقانون المالية والتنبؤات 

حدد المبادئ والقواعد عادي الذي يالقانون القانون العالي من الوهو  القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية:
 والمؤسسات ،والمجتمعات ،لعامة (الدولةلوكاالت ال الحسابات مراقبة ومساءلةالو يةتنفيذالو يةإلعداداواإلجراءات 

 .)العامة

 لجاريةة لتطبيقها وإدارة الشؤون االسلطة التي تتولى تنفيذ القوانين، وتحديد القواعد الالزم يهالسلطة التنفيذية:  
  للدولة (الحكومة). 

اإلجراءات بة اقرمقوانين بما في ذلك ميزانية الدولة، وال صويتالقدرة على تهي السلطة التي لها  السلطة التشريعية:
  . التي تتخذها الحكومة

  عبارة عن مجموعة من األنشطة المتصلة بإعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة. عملية الميزانية:

عادة أكبر حصة من الموارد التي تجمعها الدولة. هذه هي الرسوم اإللزامية. أنها  ه هيهذ اإليرادات الضريبية: 
والمفروضة اال جور  على الضرائبالضرائب المباشرة التي تشمل  .غالباً ما تكون الضرائب المباشرة وغير المباشرة

الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب عادة  الغير المباشرةالشركات. وتشمل الضرائب  على
 .األخرى
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الضرائب في تطبيق الضرائب و راداتالسلطات اال هي مجموعة الوصفات التي قدمت إلى :داخليةاإليرادات ال
  .  الواحدة سنةالوالرسوم اإلدارية في الجمركية 

وات اإلتا عادةأتي من الضرائب. وهي تشمل التي ال تالمنتظمة هي مجموعة الوصفات  :اإليرادات غير الضريبية
  والرسوم اإلدارية األخرى.  مرافق الدولة إيراداتوحقوق والتكاليف اإلدارية و

والرسوم الجمركية  ،جميع الموارد المالية للدولة لتغطية نفقات الدولة (الضرائب، الضرائب العادية :يراداتاإل
  ). اإلدارية،والعائدات 

 اتأساسا إدار يهو. عامةخزينة الال اإليرادات على حسابؤولة عن جمع هي خدمات الدولة المس :اليراداتالسلطات ا
  الخزانة. والضرائب والجمارك 

  الكمية وسعر الخدمة عالقة بينالنظر لخدمة يقدمها شخص عامة دون أن يكون هناك  :يبةلضرا
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