اهليكل التنظيمي لوزارة املالية

2019/1/1

وزيــر املاليــة
د .إيهاب أبوعيش

أ .أمحد كجوك

( اإلدارة العامة لشئون مكتب الوزير )

نائب وزير المالية للسياسات المالية

أ .خالد نوفل

مساعــد الوزير للتطوير االدارى والفنى

أ .جنـــالء أبـو العـــز

نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة

مدير عام اإلدارة العامة لشئون مكتب الوزير

أ .شريين الشرقاوى

أ .خالد عبد الرمحن

مساعد الوزير للشئون االقتصادية

مساعــد الوزير لعمليات أسواق المال

أ .مى فريد

د .أمين اجليزاوى

مساعــد الوزير لتكنولوجيا المعلومات

أ .ميىن خطاب

معاون الوزير للسياسات المالية

معاون الوزير للعدالة االقتصادية

املصاحل اإليرادية
مصلحة الضرائب المصرية

أ .عبدالعظيم حسين عبدالعظيم "ندب"

قطاع مكتب الوزير

نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أ .رضا عبدالقادر غريب "ندب"

مصلحة
اخلزانة العامة
اللواء /حسام حسين

مصلحة
ســك العملـة

مهندس /عبدالرؤوف فاروق أحمدى

اهليئة العامة
للخدمــــــات
احلكوميـــــة

أ .يسرى إبراهيم سرحان

جهـاز
تصفية
احلراسات

صندوق
متويل املركبات

اللواء /حسام
حسين

أ.

أمجد منير

الوحدة املركزية
للمشاركة مع
القطاع اخلاص

الديــوان العـــام

أ .عاطر حنورة

مصلحــــــة الجمــــــــارك
أ .السيد كمال حسن نجم "ندب"

مصلحة الضرائب العقارية
د .سامية حسين

رئيس قطـاع مكتب الوزير
أ .أجمد منري

أ .م لشئون المكتب الفنى "ندب"
أ .على إبراهيم "مستشار أ"

أ.م لمركز المعلومات والتوثيق
أ .عادل إسماعيل السيد هالل

قطــــاع األمانة العامة

أ .همــت ســيد حممــود

أ.م لشئون العاملين
أ .محى الدين إبراهيم حسن " ندبا ً "

أ.م للشئون المالية
أ .سامية محمد حسن حسين " ندبا ً "

أ.م للشئون القانونية والتحقيقات
أ .أنور فوزى محمد
أ.م للشئون اإلدارية
أ .يحي إبراهيم عيد عفيفي " ندبا ً "

قطــــاع املوازنـة العامـة

أ .حممد عبد الفتاح حممد عبد املعطى

أ.م للموازنة العامة المركزية
أ .محمد جمال الدين السبكي

أ.م للقــــروض
أ .جمال عبد القادر سويلم "مستشار أ"

أ.م لموازنة الهيئات الخدمية
أ .محمد بكر محمود " ندبا ً "

أ.م للحسابات اآللية
أ .سعيد عبد الرحمن أحمد

أ.م لموازنة الخزانة العامة
أ .كمال الدين محمود سامي " ندبا ً "

أ.م لسكرتارية اللجنة المالية
أ .مدحت عبدالعزيز سالم " ندبا ً "

إ.م لألمن
لواء /ياسر الغزاوى

قطــــاع التمويــل

أ .عماد عبد احلميد صاحل

قطاع موازنة اإلدارة احمللية

أ .أ .على إبراهيم حنفى السيسى

أ.م لموازنات محافظات
القاهرة الكبرى والدلتا
أ .محمد نيازي محمد حسن " ندبا ً "

أ.م لموارد وتعويضات اإلصالح الزراعى
أ .محمد عبد ربه محمد مهران

أ.م لموازنات
محافظات إسكندرية ومطروح وقناة السويس
أ .محمد عبدالعزيز عبدالجواد

أ.م للبحوث المالية والتنمية اإلدارية
أ .جمال حسين عبد الرحيم " ندبا ً "

أ .عبد النىب عبد العزيز منصور

أ .م لموازنة الهيئات االقتصادية
أ .فاتن أحمد فؤاد مصطفى

أ.م لموازنة الوحدات االقتصادية
أ .جمال محمد عبد الوهاب

أ.م للمتابعة النقدية
أ .رائد مصطفى على الهلباوى

أ.م للشئون الهندسية
أ.م لموازنة الجهاز اإلدارى
أ .هويدا رمضان إبراهيم " ندبا ً "

قطاع موازنات اهليئات والوحدات االقتصادية

أ .م لموازنات محافظات الصعيد

قطاع احلسابات اخلتامية
أ .أمحد حممد عبداهلل

قطاع احلسابات واملديريات املالية
ا .عماد عبداهلل عواد

أ  .م لختامى المحليات
أ .إبراهيم محمود عثمان

أ.م للمديريات المالية
أ .إبراهيم عبدالعزيز سيد

أ.م للحسابات الختامية العامة للدولة

أ.م لشئون القطاع
أ .وفاء عبدالعليم محمد " ندبا ً "

أ .م لختامي الجهاز اإلدارى

أ  .م للخبرة المالية
أ .حمدى عبدالدايم عطية " ندبا ً "

أ  .م لختامى الهيئات الخدمية

أ .م لحسابات الحكومة

أ.م للتحليالت المالية
أ .مبروك سعداوي محمد "ندبا ً"

أ.م للحسابات المركزية
أ .أحمد حسين الصادق " ندبا ً "

أ  .م لختامي الهيئات االقتصادية

أ  .م للحاسب اآللى

أ.م للتمــويــل
أ .أشرف محمود إبراهيم " ندبا ً "

أ  .م لختامى الوحدات االقتصادية

أ  .م للتفتيش المالى

أ.م للبحوث والدراسات المالية
أ.م للتشريع المالــى
أ .فايز كمال شاكر " ندبا ً "

أ.م لموازنة اإليرادات العامة

