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ممتمة دشمة
تعد الرقابة عمى المال العام احد األدوار األساسية المميزة لكافة المجتمعات الحديثة

 ،بل إن

نشأت البرلمانات أساسا جاءت لتحقيق ىذه العممية  .من ىنا كان من الضروري العمل عمى
ون العبث بالمال العام أو
تدعيم وتعزيز الرقابة المالية بصورة تجعميا قادرة عمى الحيمولة د

إىداره .وليذا شيدت اآلونة األخيرة اىتماما متزايدا عمى كافة المستويات النظرية والعممية  ،وكذلك
فى مختمف الدول المتقدمة والنامية ،بعممية صنع الموازنة ومدى الشفافية التي تتمتع بيا من

جية ،وبكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة اإلنفاق العام والدين العام من جية أخرى .
وذلك بعد أن تفاقم ت العج وزات فى موازن ات ىذه الدول بصورة كبيرة  ،وأدى إلى المزيد من
االقتراض ومن ثم زيادة الدين العام.

وترجع أىمية ىذه المسالة في ضوء الدور الذي تمعبو السياسة المالية في االقتصاد القومي ككل

من حيث قدرتيا عمى تخصيص الموارد بين القطاعات االقتصادية المختمفة  .كما تؤثر تأثي ار
مباش ار عمى استخدام الموارد الكمية لالقتصاد وعمى مستوى الطمب الكمى  .ناىيك عن تأثيرىا فى
سياسات الدخول عن طريق الدعم والنفقات االجتماعية

 ،بينما تتيح اإليرادات العامة الفرصة

لمدولة لتمبية األىداف العامة وتحميل األعباء االجتماعية عمى الفئا

ت القادرة  ،مع تخفيف تمك

األعباء عن كاىل الفئات الفقيرة وذلك بتحسين نظام الضرائب ورفع درجة كفاءتو.

ولذلك تكتسب السياسة المالية خصوصيتيا من كونيا أحد أدوات السياسة االقتصادية التي تمكن
الدولة من تنفيذ سياساتيا االقتصادية واالجتماعية

اليادفة الى رفع مستوى معيشة ورفاىة

المواطنين  .كما أنيا تعكس الموارد المالية المتاحة لمحكومة والتي يمكن استخداميا

في تمويل

الخدمات التي عادة ال يقبل عمى توفيرىا القطاع الخاص (السمع العامة أو تمك التي ال يوفرىا
القطاع الخاص بشكل مقبول سياسيا).

ويتوقف نجاح السياسة االقتصادية عموما والمالية منيا عمى وجو الخصوص  ،فى تحقيق أىدافيا
التنموية عمى عاممين أساسيين ىما الموارد الم تاحة لممجتمع والكيفية التي يتم بيا استخدام ىذه

الموارد.

من ىنا تأتى أىمية الموازنة العامة لمدولة فمن المعروف ان الغرض األساسي من إعداد الموازنة

 .ومن حيث الوظيفة
ىو تحقيق نوعيين من الرقابة األولى دستورية والثانية اقتصادية ومالية
األولى تعد الموازنة وثيقة سي اسية وقانونية تخدم أىداف الرقابة الدستورية وتضمن المشاركة

الفعالة من جانب كافة فئات المجتمع  .وىو ما يتطمب بدوره المعرفة الكاممة باألوضاع المالية
وبالتالي الشفافية المطمقة في عرض بنود الموازنة ليس فقط لألغراض االقتصادية ،ولكن وىو

األىم من اجل المزيد من الم ساءلة السياسية أمام السمطات الرقابية والتشريعية والشعبية  .إذ تعد
الشفافية من العوامل الضرورية التي تمكن مجمس الشعب والمجتمع بوجو عام من مراقبة

الحكومة ومحاسبتيا .ويستمزم تحقيق الشفافية توضيح أىداف الموازنة وكذلك توزيع اإلنفاق عمى
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البنود المختمفة باإلضافة إ لى توفير بعض المؤشرات التي تساعد عمى متابعة الموازنة ،فضال
عن ضرورة نشر المعمومات حول ما تم تنفيذه من أىداف الموازنة.

وىذه األمور تتحقق عند صنع الموازنة و كذلك عند التنفيذ الفعمي ليا  .ففي المرحمة األولى تطرح

عدة تساؤالت عن مدى االستجابة الحتياجات المجتمع ؟ ومدى العدالة في اإليرادات والنفقات ؟
ومدى المساواة في األعباء؟ وأخي ار مقدار الشفافية التي تتمتع بيا ؟.
من ىذا المنطمق تبرز أىمية الفيم التام واإلدراك الكامل لكيفية تخطيط واعداد الموازنة وتنفيذىا،
وىو ما يؤكد ضرورة البحث عن إجابات لبعض التساؤالت الميمة من أىميا ما يمى:

 من المسئول عن تخطيط واعداد الموازنة؟ وما ه ي حدود الدور الذي تمعبو و ازرة الماليةوعالقتيا بالو ازرات األخرى؟ وما ىو دور كل من السمطتين التشريعية والتنفيذية في ىذا

الخصوص؟

 ماىى المراحل األساسية في إعداد الموازنة ؟ وىل تتسم ىذه العممية بالشفافية الكاممة فى كافةمراحميا ؟ ىل المعمومات تتاح في الوقت المناسب وبالشكل الذي يمكننا من االعتماد عميو؟

 ماىى سرعة إعداد الحسابات الختامية بعد نياية السنة المالية؟ وىل ىناك خطوط واضحةلممساءلة السياسية والقانونية ؟

أ ال :مدشوعر المكي دلى السعشسة المشلعة
الشك أن اإلجابة عن ىذه التساؤالت وغيرىا سوف توضح لنا طبيعة الوضع

الحالي فى مصر

وتمكننا من وضع رؤية متكاممة حول كيفية إصالح النظام الحالي لمموازنة ،بحيث يصبح أكثر
قدرة عمى جذب المزيد من المشاركة فى ىذه العممية من بدايتيا حتى النياية.

وترتبط ىذه العممية بأربعة أمور أساسية ىي  ،كيفية صنع الموازنة العامة لمدولة ودور السمطة
التشريعية والمجتمع المدني فييا ،ومقدار الشفافية التي تتمتع بيا الموازنة في مراحميا المختمفة،
واليات مناقشة الحساب الختامي والسمطات الممنوحة لمبرلمان فى ىذا المجال.

وقبل التعرض لكل من ىذه المجاالت تجدر بنا اإلشارة إلى إن حسن إدارة المالية العامة يقاس
ثالث م عايير رئيسية وذلك عمى النحو التالي:
ب ة
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المعيار األول :فعالية السياسة المالية
تتمحور األىداف الرئيسية للمالية العامة أساسا حول تعزيز النمو االقتصادي ،وتشجيع استخدام
الموارد بكفاءة وفعالية والمساىمة في إحداث التغييرات الييكمية المطموبة في االقتصاد وتدعيم

القواعد اإلنتاجية وازالة المعوقات التي تحول دون تفعيل عمل األدوات االقتصادية مع مراعاة
الفئات االجتماعية الضعيفة .وبالتالي يتمثل التحدي الذي يواجوىا في ضمان مستوى من اإلنفاق

العام يتسق مع ا الستقرار االقتصادي الكمى ثم تجرى بعد ذلك ىيكمة اإلنفاق كجزء من اإلجراءات
التنفيذية لمسياسة المالية ،لذلك فإن ىيكل اإلنفاق العام ال حجمو ىو الميم فى ىذا المجال

وبالتالي فالحكم عمى كفاءة السياسة المالية يتعمق بمدى ما تحقق من ىذه المبادئ وكذلك
السياسات المزم ع تنفيذىا ومدى قدرتيا عمى التعامل مع الواقع االقتصادي المعاش.

.

وىنا تجدر اإلشارة إلى أ ن ثورة المالية العامة فى الدول الصناعية الكبرى قد استيدفت أساسا
عالج مشكالت الدورة االقتصادية بينما ثورة المالية العامة فى الدول النامية كانت ذات طابع

مختمف ألنيا استيدفت االرتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق األىداف التنموية.

كما أن تحديد خطورة العجز من عدمو ترتبط باألساس بالحالة االقتصادية لمبالد

 ،سواء فى

اآلجل القصير والمتوسط أو الطويل ،فإذا كانت الدولة فى حالة كساد فإن السعي نحو تحقيق
التوازن المحاسبي في الموازنة يعتبر ىدف غير سميم من المنظور المجتمعي إذ يسيم فى المزيد

من التباطؤ االقتصادي  .اى ان ىدف اإلنماء االقتصادي يحظى باألولوية فى السياسة
االقتصادية حتى ولو جاء عمى حساب التوازن المالي  .إذ ان زيادة اإلنفاق العام مع ما يترتب

عميو من زيادة لمقوى الشرائية لممجتمع كوسيمة لالنتعاش االقتصادي تصبح أم ار مطموبا حتى ولو
تم ذلك عمى حساب المزيد من االقتراض في اآلجل القصير .وبالتالي يجب أن يكون الحكم عمى
عجز الموازنة العامة في اآلجمين المتوسط والطويل اخذين فى االعتبار قدرة ىذا العجز في دفع

عجمة النمو وزيادة قدرة االقتصاد عمى توليد الموا

المتوسط

رد الالزمة لتقميص ىذا العجز عمى المدى

من ىنا فإن مناقشة دور المالية العامة ال يجب ان تقتصر عمى تطور قيمة العجز فى الموازنة ،
 ،ورفع معدالت
بل يجب أن تأخذ بعين االعتبار مدى مساىمتيا في خمق فرص عمل جديدة
االستثمار وتغيير ىيكل اإلنتاج القومي  .وبمعنى آخر فإن نجاح السياسة المالية يجب أن يقاس
بالقدر الذي تسيم فيو النفقات العامة في زيادة التشغيل وامتصاص فائض العمالة بالمجتمع وفى

النياية بقدرتيا عمى توليد المزيد من اإليرادات العامة في اآلجل المتوسط والطويل.

وىكذا يتضح لنا أن القيود التي تتعرض ليا السياسة الم الية تتعمق إما بالييكل االقتصادي لمدولة
بما في ذلك دور األسواق ودرجة االنفتاح والمستوى العام لمتطور االقتصادي باإلضافة إلى مدى

التمويل المتاح والقدرة عمى التنفيذ.

المعيار الثاني :م دى سالمة المالية العامة
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تركز الكتابات الحديثة في المالية العامة عمى فكرة اال قتدار المالي وىى تشير ببساطة إلي إن
السياسة المالية تصبح غير قابمة لالستمرار إذا أدت إلى تراكم الدين العام بشكل يفوق قدرة

الحكومة عمى خدمة ىذا الدين عمى المدين المتوسط والطويل  .لذا فإن تقييم ىذه األوضاع عمى

إنيا غير قابمة لالستمرار في المستقبل قد يشير إلى ضرورة إجراء تغييرات في السياسة الراىنة .
وبمعنى اخر يجب ان تسعى الدولة دائما الى التأكد من قدرة اقتصادىا عمى تحمل مستوى الدين

العام ومعدل نموه ،ومن إمكانية خدمة ىذا الدين فى كافة الظروف واالحتماالت المختمفة.

وعمى الرغم من ذلك فإن األدبيات لم تنبئنا بنسبة معينة من الدين العام الى الناتج يمكن المجوء

إلييا بحيث يصبح تجاوزىا ييدد االستقرار االقتصادي الكمى  .وان كان البعض قد لجا إلى النسبة
 % 60إال إن ىذه
التي تم التوصل إلييا في إطار اتفاقية ماسترخت لموحدة األوروبية وىى

النسبة يؤخذ عمييا عدة أمور أوليا ان ىذه ا لنسبة وضعت فى إطار االتفاق عمى التوحيد النقدي
اى إنشاء عممة أوروبية موحدة وىو أمر يختمف تماما عن تقييم السياسة المالية فى حد ذاتيا

.

ثانيا أن ىذه البمدان تختمف اختالفا كبي ار من حيث مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي بيا
وبالتالي ال يجوز المجوء إلييا باعتباره ا المرجعية األساسية فى ىذا المجال  .وبالتالي فإن تحديد
مستوى معين لمدين العام يتوقف عمى طبيعة كل دولة عمى حدة ومدى التطور االقتصادي

واالجتماعي والظروف المحيطة بيا واالحتماالت المستقبمية لمنمو...الخ من العوامل األساسية.
عموما فإن ازدياد الدين العام إلى الحد الذي يتعذر معو ببساطة االستمرار في تحمل أعبائو عمى
المدى البعيد يشير إلى ضعف المالية العامة  .وبمعنى آخر فإن القدرة عمى تحمل الدين تتوقف

عمى سعر الفائدة ومعدل النمو االقتصادي ونسبة الرصيد األساسي لمموازنة ( اى العجز األولى

لمموازنة وىو عبارة عن العجز الكمى مطروحا منو مدفوعات الفائدة ) إلى إجمالي الناتج  .وطالما
ان سعر الفائدة عمى الدين العام يتجاوز المعدل األسمى لمنمو االقتصادي فإن الدين العام سوف

يميل إلى النمو بوتيرة أسرع من إجمالي الناتج المحمى  ،إال إذا كان لدى البمد فائض أساسي فى

الموازنة  .وكمما اتسعت الفجوة بين سعر الفائدة ومعدل النمو االسمي  ،كمما كبر حجم الفائض
األساسي المطموب لمحفاظ عمى نسبة الدين إلى الناتج  .وىكذا يؤثر معدل النمو الحقيقي ،عمى

أوضاع الدين الحكومي ،فنمو االقتصاد بخطوات أبطأ من سعر الفائدة الحقيقي يترتب عميو نمو
الدين بخطوات أسرع من قدرة الحكومة عمى سداده  .وبالتالي فإن استيداف سقف محدد لنسبة
الدين يتطمب سياسة اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا أعمى من سعر الفائدة ،وفى الوقت نفسو

تحقق عج از أساسيا ال تزيد نسبتو عن مقدار محدد.

-6 -

المعيار الثالث :مقدار الشفافية الذي تتسم بو الموازنة
نتيجة لما سبق ذكره فقد أضحت الشفافية مسالة ضرورية وىامة لكافة المجتمعات  .فعندما تكون
قواعد المعبة السياسية المتبعة فى تسيير شئون الدولة واضحة وظاىرة لمجميع

فإن ذلك يساعد

المواطنين جميعا عمى متابعة الطرق المعتمدة لتدبير شئون الدولة  ،فالشفافية تتمحور حول حق
المواطنين فى المعر فة وتستمزم نشر المعمومات حول ما يفترض األدوار المختمفة لموظفي
الحكومة ومؤسساتيا وتحدد المسئوليات.

وتقوم الشفافية أيضا عمى تعميم المعمومات المتعمقة بحقوق المواطنين والخدمات التي يحق ليم

القيام بيا وسبل الحصول عمى تمك الحقوق  .ويشمل ذلك التقاليد والمؤسسات الت ي تمارس بيا
السمطة في بمد ما ،من اجل الصالح العام  ،مثل عممية اختيار القائمين عمى السمطة ومراقبتيم

واستبداليم وقدرة الحكومة عمى إدارة مواردىا بفعالية وتنفيذ سياسات سميمة واحترام المواطنين
والحكومة لمؤسسات الدولة.

وليذا تشترط الشفافية توفر المعمومات الدقيقة في مواقيتيا وافساح المجال أمام الجميع لإلطالع
عمى المعمومات الضرورية والموثقة  ،ولذلك يجب أ ن تنشر بعمنية ودورية من اجل توسيع دائرة

المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جية  ،والمساعدة عمى اتخاذ الق اررات الصالحة
فى السياسة العامة من جية أخرى.

وىنا ي رى "فيتو تانزى " أن الشفافية تقوم عمى التمييز بوضوح بين القطاع الحكومي وباقي
القطاعات وبموجبيا تحدد األدوار السياسية واإلدارية داخل الحكومة وفقا آللية محددة يطمع عمييا
الجميور وتحدد فييا توزيع المسئوليات بين مختمف مستويات الحكومة وكذلك العالقة بين

السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وفى ىذا اإلطار  ،يرى خبراء صندوق النقد الدولي ان الشفافية ىي االنفتاح عمى الجميور فيما
يتعمق بييكل ووظائف القطاع الحكومي ونوايا السياسة االقتصادية وحسابات القطاع العام التى

من شانيا تعزيز المساءلة وتثبيت المصداقية وحشد تأييد ق وى لمسياسات االقتصادية من جانب
الجميور الذي سيكون عمى عمم تام بمجريات األمور.
وبمعنى آخر فإن الشفافية فى جميع مراحل إعداد الموازنة تعد من العوامل الضرورية التي تمكن

مجمس الشعب والمواطنين بوجو عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتيا  .وليذا أصبح مقدار الشفافية

الذي تتسم بو الموازنة العامة إحدى المعايير األساسية لمحكم عمى حسن إدارة المالية العامة جنبا

الى جنب مع محور فعالية السياسة المالية وكذلك سالمتيا  .من ىذا المنطمق تأتى أىمية مؤشر

شفافية الموازنة باعتباره أول دليل في ىذا المجال استنادا إلى استطالعات لمراى مفصمة قا م بيا

خبراء محميون في  85دولة  ،وىو عبارة عن  122سؤاال لجمع معمومات مقارنة عن قدرة
المواطن عمى الحصول عمى معمومات تتعمق بالموازنة وكمية المعمومات المتاحة.
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وىناك عدة محاور لدراسة مقدار الشفافية الذي تتمتع بو الموازنة العامة لمدولة ،وىى كالتالي:
 تفاصيل البيانات والمعمومات المقدمة فى الموازنة سواء تعمق ذلك باإليرادات أو المصروفاتاواعباء الدين العام وغيرىا من األمور المالية الميمة.

 مقدار المعمومات المتوفرة ويقصد بيا المعمومات التى يمكن لمجميور الحصول عمييا بطمبيقدم إلى الجية المخول ليا إصدار الموازنة ،ولذلك فيذا التعريف يشمل المعمومات المتوفرة عبر
إجراءات محددة تضمن نشر الوثائق العامة لكل األطراف الميتمة

الوثائق التي ال تتوافر إال بالطمب.

 ،إضافة إلى المعمومات او

ويقيس مؤشر شفافية الموازنة وضع الدولة من حيث كمية المعمومات المنشورة؛
 فيناك دول تنشر معمومات واسعة. وىناك دول تنشر معمومات ىامة. دول تنشر بعض المعمومات لممواطنين. دول تنشر الحد األدنى من المعمومات. دول ال تنشر اى معمومات أطالقا أو نادر ماتنشر معمومات.أما من حيث طبيعة المعمومات فيتم تقسيم المعمومات الى:
معمومات غير مالية  :عن برامج اإلنفاق الحكومي مثل عدد المستفيدين من بعض البرامج.
وتنقسم الدول إلى:
 بمدان تنشر معمومات غير مالية مفصمة عن كل برامج اإلنفاق. بمدان تنشر معمومات غير مالية عمى األقل لثمثي البرامج وليس لمكل. بمدان التنشر معمومات غير مالية مفصمة.معمومات مالية مفصمة:
 بلدان تنشر معمومات مفصمة عن كل برامج اإلنفاق. بمدان تنشر معمومات مفصمة عن ثمثي برامج اإلنفاق. بمدان تنشر معمومات مفصمة عن اقل من ثمثى برامج اإلنفاق. -بمدان ال تنشر معمومات مفصمة.
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جدول رقم ()1
توزيع الدول حسب كمية المعمومات المنشورة حول الموازنة
األداء
معمومات شاممة
(من )100 -81

عدد البمدان
5

معمومات وافرة
()80- 61

12

بعض المعمومات
()60 – 41

27

الحد األدنى من
المعمومات
() 40- 21

16

شحيحة أو ال تقدم
معمومات

25

المؤشر الدول
فرنسا ،نيوزيمندا ،جنوب إفريقيا ،المممكة
86
المتحدة،الواليات المتحدة
بوتسوانا ،الب ارزيل ،التشيك ،ألمانيا ،النرويج،
 68بيرو ،بولندا ،رومانيا ،سموفينيا ،كوريا الجنوبية،
سيريالنكا ،السويد .
األرجنتين،بنجالديش ،البوسنة
واليرسك،بمغاريا،كولومبيا ،كوستاريكا،كرواتيا،
مصر،جورجيا،غانا،جواتيماال ،اليند ،اندونيسيا،
51
األردن ،كينيا ،مقدونيا ،المكسيك،ناميبيا،
نيبال،غينيا الجديدة ،الفميبين ،روسيا ،الصرب،
تركيا ،أوغندا ،أوكرانيا زامبيا .
ألبانيا ،أذربيجان،
أكوادور،السمفادور،كازاخستان،
 34لبنان،مالوي،ماليزيا ،منغوليا،المغرب،
النيجر،باكستان ،تنزانيا،تايالند ،ترينيداد
وتوباغو،فنزويال.
أفغانستان،الجزائر،انغوال،بوليفيا،بوركينافاسو،
كمبوديا ،الكاميرون،تشاد ،الصين،الكونغو،
الدومينيكان ،غينيا االستوائية ،فيجى،
7
اليندوراس،قرغيزيا ،ساوتومى برنسيب،
السعودية ،السودان ،فيتنام ،اليمن .

الوثائق ذات الصمة وكيفية نشرىا واتاحتيا لمجميور:
 بيان ما قبل الموازنة مشروع الموازنة. -الموازنة المقرة.

 موازنة المواطن. تقارير خالل العام تقرير منتصف العام -الحسابات الختامية.

 تقرير مراجع الحسابات.جدول رقم ()2
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توزيع الدول من حيث تقديميا معمومات حول مراحل إعداد الموازنة
مرحمة
الموازنة
بيان ما قبل
الموازنة
مشروع
الموازنة
الموازنة
المعتمدة
تقارير خالل
العام
مراجعة
نصف العام
تقرير نياية
السنة
تقرير المراجع

ال تقدم
معمومات

الحد األدنى

بعض
المعمومات

معمومات
وافرة

معمومات
شاممة

55

0

4

8

18

24

11

0

30

40

68

4

0

3

10

21

5

10

22

27

21

5

10

22

27

37

10

14

11

5

32

8

13

11

21

ويرتبط بيذا السؤال عن الوقت الذي تتيحو السمطة التنفيذية لمبرلمان لمناقشة الموازنة وىنا

توجد عدة معايير:

الوقت المتاح لممناقشة داخل البرلمان:
قبل ثالثة أشير من بدء السنة المالية.قبل ستة أسابيع عمى األقل.أ-قل من ستة أسابيع.
ال تعرض الموازنة عمى البرلمان قبل العمل بيا.جمسات االستماع العامة:
 بمدان تعقد جمسات استماع عامة مكثفة. بمدان تعقد جمسات استماع لمييئات اإلدارية فقط. بمدان تعقد عدد محدود من جمسات االستماع. بمدان ال تعقد جمسات استماع.متى تنشر الحسابات الختامية المراجعة :
 بعد ستة أشير أو اقل من نياية السنة المالية.-10 -

 بعد  12شي ار أو اقل ولكن أكثر من ستة أشير. من  12شير إلى  24شير. أكثر من  24شير.ىل يمكن لمسمطة التنفيذية أقالت مراجع الحسابات:
 نعم يمكن لمسمطة التنفيذية إزاحتو. ال يمكن لمسمطة التنفيذية إزاحتو.من الذي يعتمد الحساب الختامي؟
 المجمس التشريعيغيره.وقد خمص المؤشر بعد دراسة  85دولة إلى النتائج التالية:
 -أ ن فعالية المواطنين فى مناقشة الموازنة وصنعيا لدى  73دولة (أي حوالي  % 90من بمدان

العينة ) محدودة لمغاية وىناك خمسة بمدان فقط تقدم معمومات وافرة وضرورية لمساءلة الحكومة
(ىي فرنسا ونيوزيمندا وجنوب أفريقيا والمممكة المتحدة والواليات المتحدة).

 عمى الجانب األخر ىناك نحو  % 54النتشر تقارير الموازنة الرئيسية  ،ويقتصر استخدامياعمى االستخدام الداخمي لمحكومة.
 ىناك ستة بمدان تبقى موازنتيا سرية إلى ان يتبناىا المجمس التشريعي بشكل يمنع اى مشاركةعامة فى دراسة الموازنة.

 نصف البمدان تقريبا ألتعقد جمسات عامة عن الموازنة. يوجد  16دولة يمكن لمسمطة التنفيذية ان تطرد رئيس ىيئة الحسابات الخارجية دون موافقةالقضاء أو السمطة التشريعية.

وفيما يتعمق بالوضع المصري فتشير نتائج االستطالع الى أنيا قد انتقمت من المرتبة ال  54من

 59دولة عام  2005إلى المرتبة ال  41من  85دولة  .وذلك بعد ان قامت بنشر الموازنة عمى
موقع الو ازرة االلكتروني ،وعقب التعديالت الدستورية.
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ثشنعش :الممشارة الممجممعة في صن الموازنة المشمة للت لة
شيدت اآلونة األخيرة اىتماما متزايدا عمى كافة المستويات النظرية والعممية  ،وكذلك في مختمف
الدول المتقدمة والنامية ،بكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة اإلنفاق العام  .وذلك بعد

أن تفاقم العجز في الموازنة بصورة كبيرة  .وىكذا أصبحت الموازنة العامة لمدولة  ،تمعب أدوا ر
 .األمر الذي
ىامة وخطيرة عمى كافة األصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بل وامنيا أيضا
جعميا محور االىتمام والتركيز من كافة قطاعات المجتمع.

ويرجع ىذا االتجاه إلى أنو عمى الرغم من أن ندرة الموارد المالية تعد قيدا عمى الجيود التنموية

لمحكومة ،إال أن الخبرة العممية قد أفصحت عن أن أسموب إدارة الموازنة يمعب ىو اآلخر دو ار ال
يقل أىمية فى التأثير عمى كفاءة وفاعمية اإلنفاق العام.
واذا كانت الشفافية ىي االنفتاح عمى الجميور فيما يتعمق بييكل ووظائف القطاع الحكومي
انيا تعزيز المساءلة وتثبيت
ونوايا السياسة االقتصادية وحسابات القطاع العام التى من ش

المصداقية وحشد تأييد قوى لمسياسات االقتصادية من جانب الجميور الذي سيكون عمى عمم تام
بمجريات األمور  .ولذلك فإن الكشف العمني والواضح عن ىذه األمور جميعا يتطمب النشر

الكامل لمبيانات المالية لمدولة وفى الوقت المناسب كما يجب ان تكون ت لك البيانات موثقة وعمى
درجة عالية من الدقة ويمكن الرجوع إلييا وشاممة وواضحة بحيث يسيل فيميا  ،كما يجب ان
تكون حديثة وتتفق مع المعايير الدولية المتبعة فى البمدان األخرى.

ويستمزم تحقيق الشفافية ايضا توضيح أىداف الموازنة وكذلك توزيع اإلنفاق عمى البنود المختمفة

باإلضافة إلى توفير بعض المؤشرات التي تساعد عمى متابعة الموازنة ،فضال عن ضرورة نشر

المعمومات حول ما تم تنفيذه من أىداف الموازنة.

والشك ان التقسيم الجديد لمموازنة العامة لمدولة فى مصر والذي جاء بو التعديل الذي ادخمو

القانون رقم  87لسنة  2005والمعدل لمقانون رقم  53لسنة  1973بشان الموازنة العامة  ،قد
حقق قد ار كبي ار من الشفافية خاصة وانو جاء متوافقا مع دليل إحصاءات المالية العامة الصادر

عن صندوق النقد الدولي عام

 .2001وفى ىذا السياق أيضا ياتى

القانون رقم  139لسنة

 2006بتعديل أحكام القانون رقم  127لسنة  1981بشأن المحاسبة الحكومية ،والذي ادخل
مفيوم حساب الخزانة الموحد ،من أجل إعداد الموازنة العامة لمدولة وفقًا لممعايير الدولية وتحقيق
متطمبات الشفافية لكافة بنود الموازنة ومصادر التمويل وكذلك تعميق المفاىيم المحاسبية لإلدارة

المالية السميمة ،وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة بما يعزز من مفيوم وحدة الموازنة
إلحكام ضبط اإلنفاق العام فى المجتمع.

وعمى الجانب اآل خر فقد نص قانون الموازنة عمى ان ال تتجاوز اال

عتمادات اإلجمالية في

الموازنة  %5من إجمالي االستخدامات بدون الفوائد وذلك لمواجية الحتميات القومية الطارئة أو
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المصروفات وااللتزامات التي لم يتسن مراعاتيا عند إعداد الموازنة او غيرىا من الضرورات فى
إطار المعايير التي يعرضيا وزير المالية عمى مجمس الوزراء.

والشك ان تحديد ىذه االعتمادات اإلجمالية بنسبة معينة من اإلنفاق  ،سوف يضمن المزيد من

الشفافية لمموازنة العامة لمدولة وكذلك المزيد من الرقابة التشريعية عمييا اذ انو يضع قيودا عمى
صانع القرار المالي فى المجتمع من استخدام ىذه األداة بشكل مغالى فيو دون الرجوع إلى

السمطة التشريعية.

كما ذىب القانون إلى أنو يجوز النقل بين اعتمادات الباب الواحد لكل جية أو النقل من باب فى

جية إلى نفس الباب في جية أخرى فى ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضو فى الحاالت
التي تحددىا الالئحة التنفيذية لمقانون أو التأشيرات الممحقة بالموازنة العامة وخطة الدولة او
العتبارات تتعمق بإعادة التنظيم إلجراء تسويات مالية أو تنفيذ حتميات ضرورية

 ،عمى أال

تتجاوز جممة المناقالت  ،بخالف ما ينقل من االحتياطيات العامة  ،نسبة  % 10من االعتمادات
األصمية لكل باب أو  %1من اجمالى إعتمادات الموازنة التي وافق عمييا مجمس الشعب دون
الفوائد.

 -1مشكالت الوضع الحالي لصنع الموازنة
ىكذا يتضح لنا انو وعمى الرغم من التحسن الذي طر ا عمى إعداد الموازنة  ،إال إن ىناك بعض

أوجو القصور التي تحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية لمموازنة ،خاصة عدم وجود قدر
كاف من الشفافية فى مراحميا األولى وىى المرحمة التي تضع األسس الرئيسية لمموازنة  .فضال
وىو ما يحد من قدرة الو ازرات عمى تنفيذ

عما تقدم فإن إعداد الموازنة يفتقر إلى المرونة

المشروعات بكفاءة أكثر  .ويرجع السبب الرئيسي فى ذلك إلى أن أسموب إعداد الموازنة حاليا

يتطمب من الو ازرات مراجعة ىيكل نفقات العام السابق إلعداد الموازنة الجديدة وال يسمح ليم إال

بإجراء تعديالت طفيفة عميو  .ومن ثم ال يصبح لدى الو ازرات مجال لمبحث عن بدائل ذات تكمفة
أقل أو لرسم سياسات طويمة المدى فى ضوء تكمفة الفرصة البديمة لمموارد المتاحة ليا

 .فعمى

سبيل المثال قد تستمزم اعتبا رات الكفاءة إعادة توزيع العمالة بين القطاعات المختمفة ،إال أن

القيود التى تفرضيا الموازنة ال تسمح بتحقيق ذلك.

ىذا ناىيك عن أنو وبمراجعة مراحل إعداد الموازنة يالحظ أن ىناك جانبين فى أسموب إعداد

الموازنة يحدان من قدرة الحكومة عمى تحديد األولويات  .األول ىو عدم وضع قيود أو حدود عميا

عمى اإلنفاق فى المنشور الذي يوزعو وزير المالية ،مما يدفع الو ازرات إلى عدم االىتمام بتحديد

أولويات اإلنفاق  .ومن المفترض أن يتم وضع قيود عمى الموازنة بحيث تراعى االعتبارات

المختمفة ويتم بناء عمييا تحديد أولويات الو ازرات المختمفة  .والثاني ىو أن مراجعة الموازنة خالل

العام المالي تؤدى إلى عدم االلتزام باألولويات التى تم تحديدىا مسبق اً .حيث تمعب الضغوط
السياسة دو ًار فى مراجعة الموازنة بغرض تنفيذ مشروعات لم تكن متضمنة فى الموازنة األصمية .
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فنظ ار لعدم وجود قيود أو حدود عميا عمى الموازنات التى تقدميا المحافظات أو الو ازرات فى

مرحمة األولى إلعداد الموازنة فإن ذلك يدفع الجيات المنفذة إلى ا

لمغاالة فى وضع تقديراتيا

بشأن اإلنفاق .ويترتب عمى ما تقدم أن تركز المناقشات عمى تخفيض النفقات بدال من االىتمام
بكيفية ضمان كفاية وكفاءة توفير الخدمات.

وىنا تجدر اإلشارة إلى عدة مالحظات أساسية  ،تحول دون تفعيل المشاركة المجتمعية ،منيا

مايمى:

 -عدم وجود وثيقة متكاممة وشاممة عن الموازنة تقدم لمبرلمان اذ ان كل مايقدم عبارة عن

مالي يمقيو وزير المالية اليحتوى عمى كثير من األمور الميمة.

بيان

 غياب تفاصيل االستثمارات العامة وفقا لمقطاعات الوظيفية ،مع مالحظة ان التقسيم الوظيفيلممالية يختمف عن التقسيم الوظيفي لوزارة التنمية االقتصادية.

 -االقتصار عمى مناقشة البيان المالي ومالمح الخطة التنموية السنوية

 ،دون الدخول إلى

تفاصيل كل منيما بطريقة صحيحة بل ان البعض يعتبر الموازنة العامة لمدولة ىى البيان المالي
الوثيق األساسية .
ة
الذي يمقيو وزير المالية ،رغم كونو مجرد المالمح العامة ليذه

 عدم تحديد لجان استماع من خارج المجمسين  ،خاصة من جانب الخبراء واالكاديمين ،وليسالمسئولين الحكوميين.
 االىتمام في النقاش بالقضايا الجزئية ،دون المناقشة التفصيمية لممشروع المطروح. ضعف مستوى التنسيق بين الو ازرات المعنية عدم تحديد المسئولية عن إدارة الدين العام. عمى الرغم من التطور فى إعداد الموازنة وجعميا تتم وفقا لألساس النقدي إال إن ىذا األمراليعكس طبيعة اإلنفاق الذي يخص العام وغيره من البنود التي تخص أعوام سابقة ،كما انو

يخفى مشكمة المتأخرات ( سواء المستحقة عمى الحكومة أو المستحقة لمحكومة ) و األىم من كل
ماسبق انو يحدث نوع من عدم االتساق فى البيانات بين بيانات الموازنة وبيانات
االقتصادية حيث يتم إعداد الثانية عمى أساس االستحقاق وليس النقدي.

الييئات

 -يضاف إلى ما سبق أن الحسابات والصناديق الخاصة تظير في الموازنة كرقم واحد لإليرادات

يقابمو بنفس القدر رقم واحد لمنفقات ،دون معرفة النشاط الحقيقي ليذه الصناديق.

وقد أدركت الحكومة المصرية مؤخ ار ىذه األىمية فأدخمت العديد من التعديالت الدستورية

المتعمقة بيذه المسالة  ،اذ قامت بتعديل المادة (  ) 115الخاصة بطريقة وتوقيت عرض الموازنة

العامة لمدولة عمى مجمس الشعب ،وذلك عن طريق السماح لممجمس يادخال تعديالت عمييا دون
موافقة مسبقة لمحكومة  ،كما كان عميو الوضع قبل ىذه التعديالت  ،وثانيا بزيادة مدة المناقشة
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والنظر فى الموازنة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم الموازنة قبل ثالثة

المالية الجديدة بدال من شيرين.

أشير من بدء السنة

ونأمل أن تؤدى التعديالت الجديدة ( الدستورية والقانونية ) إلى تالفى ىذه السمبيات  ،خاصة بعد
السماح لمجمس الشعب بتعديل الموازنة وىو ما سيجبر الحكومة عمى توضيح أىداف الموازنة
وكذلك توزيع اإلنفاق عمى البنود المختمفة حتى تتمكن من إقناع نواب الشعب بأىم ية وضرورة

اإلجراءات التي تقترحيا في الموازنة.
 –2مناقشة الحساب الختامي

يرتبط بما سبق تعديل المادة (  ) 118الفقرة األولى من الدستور المصري  ،والتي أدت إلى تقميل
الفترة بين نياية السنة المالية وعرض الحساب الختامي عمى مجمس الشعب لمناقشتو والتصويت

عميو  ،فمن المعروف ان الجياز المركزي لممحاسبات يقوم بمراجعة تنفيذ الموا زنة ويرسل تقريره
إلى مجمس الشعب ،ويرسل إلى و ازرة المالية صورة من مالحظاتو أوال بأول وكذلك نسخة من
تقريره النيائي المرسل الى مجمس الشعب".

ومن المعروف ان الجياز يقوم بإعداد تقارير سنوية عن الحسابا ت الختامية لكافة أجيزة الدولة
ويقدميا إلى مجمس الشعب وفى الوقت ذاتو تقوم و ازرة المالية بدراسة ىذه التقارير والرد عمييا أما
بالتوضيح أو باالتفاق مع وجية نظر الجياز عمى ان تتولى لجنة الخطة والموازنة إعداد تقرير

متكامل حول كافة ىذه القضايا لمعرض عمى مجمس الشع ب لمناقشتو وطرح التوصيات المتعمقة
بما يثار حول ىذا الشأن.
وترجع الحكمة من ذلك إلى رغبة المشرع في التفرقة بين المراقبة المالية والمحاسبية والتي يتوالىا

الجياز والدور االقتصادي لمسياسة المالية الذي يراقبو مجمس الشعب

 .ىذا فضال عن اقتناع

المشرع بأنو اليمكن باى حال من األحوال أن تتطابق الموازنة العامة تطابقا تاما مع الحساب

الختامي نتيجة لظروف وتعقيدات الحياة االقتصادية واالجتماعية فيناك دائما ىامش لالختالف

فيما بينيما  ،وىو ما يتوقف بدوره عمى طبيعة الظروف االجتماعية بالبالد ومستوى التطور
االقتصادي بيا  ،ودرجة انسي ابية المعمومات والبيانات االقتصادية المختمفة ومدى جودتيا

ومصداقيتيا ،وكميا أمور تختمف من بمد إلى بمد  ،ولذلك كان من الطبيعي والمنطقي أن يترك
لمسمطة التشريعية تقدير مدى االنحراف المطموب في الحساب الختامي عن الموازنة وجدواه

االقتصادية والمجتمعية  ،وىذا ىو المغ زى األساسي من وراء مناقشة السمطة التشريعية ليذه

المسالة.

وعمى الجانب األخر

يتضح لنا انو كان يتعين عمى و ازرة المالية ان توافى مجمس الشعب

بالحساب الختامي فى موعد أقصاه  31مارس من العام التالي النتياء السنة المالية  .وىى مدة

طويمة كانت التتيح تحقيق الرقابة الف عمية وتحول دون تفعيل المساءلة البرلمانية لمقائمين
 ،وخالل مراحل تنفيذ
عمييا،خاصة مع عدم وجود قدر كاف من الشفافية فى كافة مراحميا
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الموازنة  ،مما يصعب معو معرفة ما إذا كان اإلنفاق العام متمشيا مع الموازنة المعتمدة
ست أشير من نياية السنة المالية.
جاءت التعديالت الدستورية لتصبح المدة ة

 .ولذلك

ولكن وحتى بعد انتياء السنة المالية ،نجد أن المتاح من بيانات حول اإلنفاق الفعمي يكون عمى

درجة كبيرة من التجميع ويخمو من أية تفصيالت تتيح الفرصة لمناقشو جادة  .كما أن التقارير
التي يعدىا الجياز المركزي لممحاسبات ال يتم تداوليا آال في أضيق الحدود  .ىذا باإلضافة إلى
خموىا من أى تقدير لمدى كفاءة اإلنفاق الحكومي  .األمر يستمزم توضيح أىداف الموازنة وكذلك
توزيع اإلنفاق عمى البنود المختمفة باإلضافة إلى توفير بعض المؤشرات التى تساعد عمى متابعة

الموازنة ،فضال عن ضرورة نشر المعمومات حول م ا تم تنفيذه من أىداف الموازنة.

وفى ىذا السياق أيضا يصبح التساؤل ىو ماذا اعددنا لمتحول إلى موازنات البرامج واألداء التى
أشار ليا قانون الموازنة وطالب بضرورة تطبيقيا فى مدة أقصاىا خمس سنوات من تاريخ العمل

بالقانون والذي صدر فى ابريل  2005وال نرى أي بوادر لوذا التطبيق.

لث نمو المزوت من الممشارة الي جممعة فى دتاا الموازنة
ثش ا:
أشارت التجارب الدولية المختمفة ،إلى أىمية التالزم بين الديمقراطية واقتصاد السوق  ،بل إ ن ىذا

التالزم شرط أساسي إلنجاح عممية التحول  ،إذ أن التجارب التي نجحت قد ارتبطت أساسا
بتدعيم آليات المشاركة الشعبية والديمقراطية والشفافية  ،وتطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة عند وضع
السياسات المختمفة  ،ولم تقتصر فقط عمى بعض اإلجراءات والعمميا

ت المتعمقة باالنتخابات .

وبمعنى آ خر فإن التحول الطامح إلى اقتصاد السوق يتطمب بالضرورة وجود حزمة من القوانين

المدنية والجنا ئية الواضحة والمعمن عنيا بالقدر الكافي  ،مع إنفاذ القواعد القانونية والتنظيمية ،

ووجود جياز قضائي مستقل  ،وتعزيز النظام الضريبي واإلدارة الضريبية  ،وزيادة شفافية المالية

العامة  ،وتفعيل إجراءات المحاسبة المالية  ،وتطوير الجياز اإلداري لمدولة  ،مع تفعيل المنافسة .
ورغم أن ىذه اإلجراءات وغيرىا قد تستغرق بعض الوقت  ،إال إنيا تعتبر ضرورة قصوى إلنجاح

ىذه العممية.

وقد أثبتت الدراسات أن البمدان التي تتمتع بحريات سياسة واسعة

 ،مع استبعاد اثر المتغيرات

األخرى ،قد حققت أداء أفضل في توفير التعميم األساسي والصحة ،والحد من تضارب المصالح.
وىنا تجدر اإلشارة إلى أنو ومما يثير الدىشة  ،أن البمدان التي تتمتع بمعدالت نمو اقتصادية

عالية وقعت فييا أحداث من الشغب واالضطرابات والتظاىرات أكثر مما وقع في البمدان ذات

المعدالت المنخفضة .وكان ىذا األمر مثي ار لمحيرة ألن التعبيرات االجتماعية من ىذا النوع تدعو
إلى االعتقاد بأن ليا تأثي ار سمبيا عمى مناخ االستثمار ومعدالت النمو  ،ولكن الدراسات الحديثة
أشارت إلى أن البمدان ذات الحريات المدنية المحدودة ال تعبر إال بقدر ضئيل عن سخطيا

االجتماعي ،في حين أن ىذا التعبير يتم بدرجة أكبر كثي ار فى البمدان التي تتم تع بحريات مدنية
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أوسع  .أى أن البمدان التي يتم فييا قمع كل أساليب التعبير عن االستياء  ،تعانى أداء أسوء في
مشروعاتيا االستثمارية ،مقارنة بتمك التى تسمح بمثل ىذه المظاىر.

عموما فيناك عدة محاور لمعمل عمى تعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع الموازنة ىى:
 – 1تحسين أسلوب إعداد الموازنة
عمى الرغم من أن الموازنة العامة تعد أحد أدوات السياسة المالية التي من المفترض أن تساعد

الحكومة عمى تنفيذ سياساتيا االقتصادية واالجتماعية  ،إال أن أسموب إعداد الموازنة فى مصر
يوضح أنيا أصبحت تشكل قيدًا عمى حرية الحكومة في إجراء بعض التعديالت المرغوبة  .ويعود
السبب فى ذلك إلى أن مراحل إعداد الموازنة تعتمد في المقام األول عمى منيج مالي لإلدارة بدال
من محاولة بناء أسموب لإلدارة يسمح بوضع نمط لإلنفاق يضمن تحقق األىداف والسياسات

التى تسعى إلييا الحكومة  ،أو يتفق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة من ال موارد المتاحة  .يالحظ
ان درجة التجميع التي يتم إعداد الموازنة عمى أساسيا تجعل من الصعب معرفة ما إذا كانت
الموارد قد استخدمت لتحقيق األىداف المرجوة من عدميا  .فعمى سبيل المثال الموارد المخصصة
لألجور والمرتبات فى و ازرة التعميم ال يمكن التأكد ما إذا كانت قد أنفقت عمى الموظفين اإلداريين

أم عمى المدرسين  .وكذلك عدم وجود أىداف كمية يسيل متابعة تنفيذىا يؤدى إلى صعوبة
تحديد ما إذا كانت الموازنة قد حققت اليدف المرجو منيا أم ال  .كما أن نظام مراجعة الموازنة ال

يضمن ما إذا كانت الموارد المستخدمة في الموازنة قد حققت اليدف منيا أم ال  .وعمى الرغم من
وجود مراجعة ألداء الييئات االقتصادية إال أن ىذه المراجعة تستيدف حساب مقدار الدعم الذي

تحتاجو ىذه الييئات  .وحتى في حالة رغبة الجياز المركزي لممحاسبات مراجعة أداء اإلنفاق
الحكومي فإن األسموب الحالي إلعداد الموازنة سيحول دون تحقيق أى تقييم لألداء.

وبمعنى آ خر فمازالت الموازنة العامة المصرية موازنة بنود واعتمادات ال تساعد عمى إجراء
تقديرات سميمة لإليرادات والمصروفات مبنية عمى أساس التكمفة والعائد

 ،وعمى أساس دراسة

البدائل المتاحة  .كما ال تساعد عمى التحميل االقتصادي لمعامالت الحكومة وال

تشتمل عمى

معايير لقياس كفاءة وفعالية اإلنفاق العام وىو امر عمى جانب كبير من األىمية الن أحد أسباب

الزيادة فى العجز ىو انخفاض كفاءة اإلنفاق العام  .وىو ما لن يتحقق إال إذا تم تطبيق موازنة
البرامج واألداء.
باإلضافة إلى ذلك مازالت الموازنة العامة لمدولة تعانى من قيام بعض الوحدات بفتح حسابات
خاصة بالبنوك يتم إيداع بعض المتحصالت بيا والصرف منيا خارج الموازنة بالمخالفة لمبدأ

العمومية الوارد بالمادتين (  3و  ) 9من القانون رقم  53لسنة  1973وكذلك االستخدام المفرط

لمميزانيات التكميمية  .األمر الذي يتطمب الحد من ىذه ال معامالت المالية والحد من النفقات

السنوية آلتي يرخص بيا بموجب تشريعات أخرى بخالف قانون الموازنة  .خاصة وان اإلقالل من
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المعامالت التي تتم خارج الموازنة يؤدى إلى المزيد من الشفافية ويجعل الحكومات أكثر شعو ار

بالمسئولية تجاه المالية العامة وتفرض انضباطا عمى صانعي السياسة.

وفى ىذا السياق أيضا يجب العمل عمى إنشاء نظام لممحاسبة شامل ومتكامل بحيث تقدم

 ،وتغطى
الموازنة بيانات كاممة وشاممة عن النشاط الحكومي السابق والحالي والمستقبمي
بالتفصيل جميع العمميات الحكومية  ،مما يؤدى إلى زيادة كفاءة اإلدارة المالية لمموازنة  .وخاصة
ما ىو متعمق باإلنفاق االستثماري .ففى الوقت الحالي تقدم الموازنة معمومات عن إنفاق الحكومة
لمدة عام واحد فقط  .وال شك أن إدراج معمومات عن االلتزامات المالية لمحكومة فى األجل

الطويل والخاص بالمشروعات الكبيرة سيؤدى إلى مساعدة راسمي السياسة فى وضع سياسات
مالي متوسطة األجل أكثر حرصًا وتتميز بكفاءة أكبر فى استخدام الموارد  .وقد يكون السبيل إلى
ة
ذلك نشر تقرير عن االستثمار لعدة سنوات بحيث يتضمن التزامات كل مشروع فى ضوء التكمفة

الكمية والعائد المتوقع خالل السنوات القادمة وكذلك التكمفة الجارية لممشروع.

من ىذا المنطل ق نطرح فيما يمى بعض المقترحات المتعمقة بربط أسموب إدارة الموازنة العامة
باألىداف واإلطار القانوني إلعداد الموازنة والعالقة بين السمطة التشريعية والتنفيذية وكذلك

عالقة و ازرة المالية بالو ازرات األخرى ،وأخي ار الشمولية والشفافية  ،وذلك من خالل عدة خطوات ،

ىي:

 تضمين قانون الموازنة باب جديد عن شفافية الموازنة يحتوى عمى القواعد العامة والشروط .عمى
التي يجب االلتزام بيا فى إعداد قانون الموازنة وكافة التقارير المتعمقة بالمالية العامة
النحو الذي يضع إطا ار موحدا ومتسقا لكيفية إعداد وثائق الموازنة.

 تقديم معمومات كا فية عن كافة الكيانات االقتصادية العامة والتي تقوم بأنشطة خارج الموازنةولكنيا تؤثر عمى السالمة المالية لمدولة مثل الييئات االقتصادية وبنك االستثمار القومي.

 -تحديد موعد ثابت لوزيري المالية والتنمية االقتصادية إللقاء كل منيما بيانو ( عن الموازنة

والخطة ) عمى اال يتجاوز شير من تقديم مشروع الموازنة وذلك الن
اليبدان مناقشة جدية ليذه البيانات اال عقب ىذه العممية

مجمسي الشعب والشورى

وبالتالي فإن تأخر إلقاء البيان يؤدى

إلى تأخر المناقشة وبالتالي فقدان األثر االيجابي من التعديالت.

 تحديد المسئولية عن نشر بيانات الم وازنة والمالية ودعم شرعية ومؤسسية نشر تقارير الموازنةوتقارير المتابعة الشيرية والنصف سنوية.

 إلزام و ازرة المالية بنشر موازنة المواطن ،وىى نسخة مبسطة وسيمة من الموازنة العامة لمدولة،يستطيع المواطن العادي قرأتيا وفيميا.

 إلزام الحكومة بعمل وتبنى إطار لسياسة الموازنة متوسطة األمد تعكس األىداف والتوجياتاإلستراتيجية عمى المدى المتوسط واليات تحقيقيا.
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 ضرورة العمل عمى إصدار بيان ماقبل الموازنة تعرض فيو الحكومة الثوابت التى تستند عمييالصياغة مشروع الموازنة مثل تقديرات النمو وتكونو ومعدل التضخم المتوقع وكذلك

معدالت

الفائدة والبطالة ،وأوضاع الميزان الجاري بميزان المدفوعات وغيرىا من األمور المرتبطة بو.

 تحديد سياسة واضحة لإلفصاح عن المخاطر المالية المحتممة وآثارىا المختمفة ،مثل الدينالعام وادارتو وكذلك المتأخرات والضمانات الحكومية.
 -وضع معايير محددة لمحكم على مدى نجاعة وكفاءة السياسة المالية  ،وبالتالي عدم االقتصار

عمى مجرد عرض بيانات صماء عن الموازنة وأرقام  ،دون الدخول فى بعض التفاصيل الميمة ،

أي نشر بيانات غير مالية مثل عدد المستفيدين من البرامج التأمينات االجتماعية وعدد المدارس
والمستشفيات وغيرىا.
 -سرعة إنشاء المجمس األعمى لمضرائب المنصوص عميو في قانون الضرائب الجديد.

 -تحديد سقوف عميا لمنفقات العامة في موازنة الدولة ،وكذلك في موازنات الو ازرات والييئات

المختمفة استناداً إلي بعض المعايير ،مثالً أال تتعدي الزيادة في اإلنفاق العام معدل الزيادة في
الناتج المحمي اإلجمالي.
 تحديد المشاكل التي ترغب الحكومة فى حميا  .وقد يتم ذلك من خالل استبيان عام ،لمساعدةالقائمين عمى تقديم ىذه الخدمات عمى التعرف عمى المشاكل التي يواجيونيا وكيفية حميا في

المستقبل.

 -تحديد أىداف محددة يكون من شأنيا التصدي لممشاكل السابق تحدي

دىا ،وخالل ىذه

المرحمة قد يكون من المفيد عقد مقارنات دقيقة لمتعرف عمى الخدمات األكثر نقصا

 ،وكذلك

المناطق الجغرافية األكثر حرمانا من الخدمات العامة وذلك حتى يمكن وضع قائمة بأولويات

التنفيذ.

 تحديد أسموب تنفيذ األىداف ،وقد يكون من األفضل فى ىذه المرحمة صيا غة األىداف صورةبرامج تربط ما بين الموارد المتاحة و األىداف المخططة  .و كما قد يكون من المفيد خالل ىذه
المرحمة تشجيع مشاركة المجتمع فى اقتراح أكثر األساليب مالئمة لمتنفيذ.

 تقييم مدى تنفيذ ىذه األىداف وذلك من خالل استخدام المؤشرات المختمفة التي يتم تحديدمسبقاً لمحكم عمى مدى تحقق األىداف المختمفة.
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ىا

 – 2الشفافية فى المعامالت الحكومية وصنع الق اررات
تقوم الشفافية عمى تعميم المعمومات المتعمقة بحقوق المواطنين والخدمات  ،التي يحق ليم القيام

بيا ،وسبل الحصول عمى تمك الحقوق  .ويشمل ذلك التقاليد والمؤسسات التي تمارس بيا السمطة

في بمد ما من أجل الصالح العام ،مثل عممية اختيار القائمين عمى السمطة ومراقبتيم واستبداليم ،
وقدرة الحكومة عمى إدارة مواردىا بفاعمية  ،وتنفيذ سياسات سميمة واحترام المواطنين والحكومة

لمؤسسات الدولة.

وقد أثبتت الدراسات الجارية فى ىذا الشأن أن ال طريقة التي تنفق بيا الحكومات مواردىا المالية

تبدو أكثر أىمية من حجم ما تنفقو من أموال أو الغرض الذي تنفق ىذه األموال من أجمو
وبالتالي فإن الكشف العمني والواضح عن ىذه المسألة يتطمب النشر الكامل لمبيانات المالية

،

لمدولة ،فى الوقت المناسب ،كما يجب أن تكون تمك البيانات موثقة وعمى درجة عالية من الدقة ،
ويمكن الرجوع إلييا بحيث يسيل فيميا  ،كما يجب ان تكون حديثة وتتفق مع المعايير الدولية

المتبعة فى البمدان األخرى.

 -3ضرورات اإلصالح المؤسسي والييكمي
في ىذا السياق تتزايد أىمية الحديث عن ضرورات اإلصالح المؤسسي والييكلي ،جنبا إلى جنب
مع اإلصالح االقتصادي  ،خاصة من جانب مؤسسات التمويل الدولية كالصندوق والبنك

الدوليين  .وىو ما أدى إلى قيام العديد من البمدان  ،خالل حقبة التسعينيات من القرن الماضي ،
بتطبيق سياسات لإلصالح االقتصادي  ،وشيدت تمك الفترة زيادة محسوسة وممموسة في ىذه

البرامج سواء من حيث نطاقيا أو اتساعيا وعمقيا .بيد أن النتائج التي أسفرت عنيا لم تكن عمى

نفس مستوى التوقعات  ،حيث نجحت بشدة فى بعضيا وفشمت بشدة فى البعض األخر  ،وىو ما
دفع بعدد من كبار االقتصاديين العالميين ( 16اقتصادي) إلى االجتماع فى برشمونة فى سبتمبر

 ،2004ووضعوا ما يسمى "توافق برشمونة" كبديل عن "توافق واشنطون" الذي كان معموال بو في
برامج اإلصالح السابقة  .وأكد ىؤالء عمى مجموعة من األمور الميمة التي يجب مراعاتيا فى

برامج اإلصالح  ،يأتى عمى رأسيا أىمية معرفة األوضاع االقتصادية واالجتماعية لكل بمد عمى
حدة ،والتركيز عمى ضرورة اإلصالح المؤسسي والحوكمة.

وبالتالي أصبحت "الحوكمة " أو "الحكم الجيد " ضرورة أساسية لضمان ممارسة الحكم بصورة
صحيحة  .وفى ىذا السياق يرى البنك الدولي أن الحوكمة

" ىي ممارسة السمطة بشكل يحترم

كرامة كافة المواطنين وحقوقيم وواجباتيم " .وبالتالي فيو يرتكز في ىذا التعريف عمى دعامتين

أساسيتين  ،ىما التضمينية والمساءلة ويقصد باألولى المساواة

أي أن كل من لو مصمحة فى

عممية إدارة الحكم ويود المشاركة فييا يمكنو فعل ذلك عمى قدم المساواة مع الجميع

 .وبمعنى

آخر فإن معاممة الحكومة لممواطنين يجب ان تتم عمى قدم المساو اة أمام القانون دون تمييز ،
وكذلك تأمين فرص متساوية ليم لكي يستفيدوا من الخدمات التي توفرىا الحكومة  .مع اإلشارة
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إلى ان المساواة ىنا ال تتعمق فقط بالمساواة بين الجنسين  ،ولكنيا تمتد لتشمل المساواة فى التنمية

بين األقاليم المختمفة فى الدولة والمساواة فى الحصول عمى الخدمات العامة وغيرىا من األمور.
أما المساءلة فيي تنبع من التمثيل الشعبي إلى الشفافية في آليات الحكم وتوافر المعمومات

والمعرفة ،أى أن مفيوم الحوكمة يتصل بتحول مضمون الديمقراطية من التمثيل النيابي إلى
المشاركة والشفافية والمساءلة  .من ىنا تأتى أىمية الم نيج أو األسموب الذي تمارس بو السمطة

مسئوليتيا ،ونقصد بو قوانين المعبة التى تتفق عمييا كافة األطراف المعنية وتشرف عمى تنفيذىا
مؤسسات منفتحة ،تتقبل إسيام الجميع ،ألنيا تعمل وفقا لمبادئ ومعايير الشفافية.

وبالتالي فإن أسموب التنظيم واإلدارة فى المجتمع والمتعمق بكيفية ممارسة السمطة فى البمد  ،ىو
الحاكم األساسي ليذه المسألة  ،ويتطمب ذلك معرفة العممية التى تختار بواسطتيا الحكومات
وآليات مراقبتيا ومساءلتيا ،وثانيا قدرة الحكومة عمى إدارة الموارد بكفاءة وفعالية  ،وفرض قواعد

تنظيمية سميمة  ،وثالثا مدى احترام المواطنين وال حكومة لممؤسسات التى تحكم المعامالت
االقتصادية واالجتماعية المتبادلة بينيم.

 - 4تفعيل دور المجتمع المدني
الشك إن تحقيق ىذه األىداف يتطمب بالضرورة تفعيل دور المجتمع المدني واألحزاب المصرية
وتطويرييما بغية جعميما قادرين عمى المشاركة الفعالة في بناء جدول إعما ل المستقبل  ،وىى

مسالة ىامة خاصة وان ظروف الحياة السياسية في مصر ووضعيا الحالي قد أديا إلى العديد
من المشكالت الحزبية بعضيا داخمي  ،يظير في االنقسامات واالنشقاقات داخل ىذه األحزاب

نفسيا  .وبعضيا خارجي يتعمق بالبيئة السياسية التي تعمل في إطارىا

 ،خاصة انسداد إم كانية

التطور السياسي ليا نتيجة النسداد أفق تداول السمطة في المجتمع وغياب دور المؤسسات

المحايدة ومشكمة الديمقراطية وضعف الطبقة الوسطى وأزمة الثقة في الرأسمالية المصرية وغيرىا

من القضايا  ،وكميا أمور أدت إلى بروز ما يمكن ان نطمق عميو ( المعارضة الدائمة ) وبالتالي
المزايدة السياسية عمى كافة القضايا المطروحة بما فييا قضية اإلصالح االقتصادي  .واالىم من

ذلك غياب ثقافة البرامج

الحزبية ودورىا فى جذب الجماىير  ،مع زيادة التركيز عمى قضايا

السياسة بأكثر بكثير من القضايا االقتصادية.
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موازنة المواطن
مقدمة
ال تختمف الموازنة ا لعامة لمدولة في جوىرىا عن موازنة أي أسرة مصرية عادية ،فكما تحاول كل
أسرة أن توازن بين دخميا الشيري ومصاريفيا الشيرية دون أن تستمف أو تستدين من اآلخرين،
فإن الحكومة ىي األخرى تحاول أن توازن بين دخميا ومصاريفيا دون أن تستمف أو تطمب

قروضا ،سواء من مقرضين داخليين (من داخل مصر ) والتي تسمى قروض أو ديون داخمية ،أو

من مقرضين من خارج مصر (أجانب ) والتي تسمى ديون أو قروض أجنبية  .فقط ىناك فرقين
بين موازنة األسرة وموازنة الدولة ،األولى صغيرة الحجم -تكون غالبا بمئات أو آالف الجنييات-

وشيرية؛ فرب األسرة يجمس مرة كل شير لك ي يرتب ميزانيتو وكيف ينفق دخمو ،بينما تكون

موازنة الدولة كبيرة الحجم – بمميارات الجنييات -وسنوية ،فالدولة تنظم وتضع ميزانيتيا مرة

واحدة أيضا ولكن كل سنة ،تبدأ في شير يوليو وتنتيي في آخر يوم في شير يونيو في السنة
التالية  .ما عدا ىذين االختالفين ىناك تشابو ك بير بين االثنين ،فكما يجمس رجل األسرة مع
زوجتو كل شير لكي يتفق معيا عمى الميزانية الشيرية ،تجمس الحكومة أيضا مع
الشعب" كل سنة لكي تتفق معو عمى الموازنة السنوية.

"مجمس

وقبل أن نتعرف عمى المقصود بموازنة الدولة ومما تتكون ،دعنا نمقي نظرة أوال عمى موازنة أي
أسرة ومما تتكون ىذه الموازنة.
موازنة أي أسرة تتكون أوال من دخميا الشيري  .ىذا الدخل قد يأتي من مصادر مختمفة ،فمثال قد
يأتي جزء من ىذا الدخل من المرتب الشيري إذا كان رب األسرة موظفا ،وجزء آخر من حصيمة

إيجار مسكن أو سوبر ماركت إذا كان مالكا لعقار أو شقة أو سوبر ماركت مثال ،وجزء آخر من
إيجار أراضي زراعية إذا كان مالكا ألراضي زراعية ،وجزء آخر قد يأتي من فموس يرسميا أحد

أبناء األسرة العاممين بدولة عربية أو أوروبية والتي يرسميا في شكل حواالت بريدية أو بنكية عن
طريق بنك مثال ،وجزء آخر قد يأتي من فوائد ألموال موجودة في البنك  .كل ىذه مصادر مختمفة

لمدخل الشيري لألسرة .كل ىذه المصادر نسمييا "إيرادات".

ولكن رب األسرة ال يجمع ىذه األموال أو اإليرادات لكي يدخرىا أو يكتنزىا كميا ،فيو مسئول

ولذلك يجتيد كل
ع ن أسرة ومطموب منو توفير احتياجاتيا المختمفة وىي كثيرة جدا ومتنوعة،
شىر لتوزيع ىذه اإليرادات عمى احتياجات أسرتو بحيث تكفي وال يحتاج لالستدانة من اآلخرين .
جزء من ىذه اإليرادات يذىب إلى (أو يتم تخصيصو ) لإلنفاق عمى المأكل والممبس ،وجزء آخر
يتم تخصيصو لإلنفاق عمى األمور الخاصة بصحة األسرة ،وجزء ثالث يتم تخصيصو لمتعميم

والمدارس ،وجزء آخر يتم تخصيصو لحارس المنزل مثال ،وجزء آخر يتم تخصيصو لممواصالت،
وجزء آخر يتم تخصيصو لمتصدق عمى الفقراء والمساكين  .وربما يكون رب األسرة قد استدان
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مبمغا من المال منذ فترة من أحد األشخاص أو البنوك ،وىو ما يعني تخصيصو لجزء من ىذه

اإليرادات لسداد أصل ىذا الدين أو لسداد الفوائد المستحقة عمى ىذا القرض

العمميات أو البنود نسمييا إنفاقا  .وتالحظ عمى ىذه البنود أنيا أوال

 ...وىكذا  .ىذه

متجددة كل شير أو كما

يسمييا االقتصاديون "نفقات جارية " ،وأنيا ثانيا كما نقول أحيانا في حياتنا العامة أو كما تسمع
في العمل "بنود مستيمكة" ،أي أن النقود التي ننفقيا عمييا ال تعود إلينا مرة أخرى في شكل آخر .

واذا كان دخل األسرة -أو إيراداتيا -جيد ويكفي لمبنود السابقة وفاض منيا جزء ،فإن األسرة

غالبا ما تفكر فيما نسميو "استثمار " ،بمعنى أنيا تقوم بتخصيص جزء من ىذه اإليرادات لشراء

شقة بالتقس يط مثال ،أو قطعة أرض ،أو تجديد بعض األدوات الطبية المستخدمة في العيادة
الخاصة أو شراء أدوات حديثة إذا كان رب األسرة طبيب أسنان مثال ،أو أن تقوم بادخار جزء
من ىذه اإليرادات في البنك ،أو تشتري بيا شيادات استثمار من أحد البنوك

 .ىذه البنود ىي

بنود إنفاق أيضا و لكن ليا طبيعة مختمفة عن مجموعة البنود األولى ،فيذه البنود أمواليا تعود

إلينا مرة أخرى ولكن بعد وقت ،فالنقود التي تم دفعيا كأقساط لشقة أو قطعة أرض أو ثمن
ألدوات طبية لمعيادة تعود إلينا مرة أخرى في شكل نقود ولكن في المستقبل ،ولذلك نسمييا إنفاق

"استثماري".

نفس األمر بالنسبة لمموازنة العاممة لمدولة ،فأي موازنة تتكون من إيرادات ونفقات ،واإليرادات

تتكون ىي األخرى من مصادر وبنود فرعية ،والنفقات أيضا تنقسم إلى بنود فرعية  .ولكن ألن
موازنة الدولة تخضع لممساءلة والمراقبة من جيات عديدة داخل مصر ،وألن جيات دولية أيضا

تقوم بمتابعة تطور الموازنات العامة لمدول ،فإن الموازنات العامة لمدول تخضع لقواعد عامة في
وضعيا وتنظيميا.

أوال :أين تنفق الحكومة أموال الموازنة العامة؟
إذا طبقنا الكالم السابق عمى موازنة الدولة المصرية ،فما ىي المجاالت التي تنفق فييا الدولة

أمواليا؟ ىناك  8مجاالت أساسية تقوم الدولة بإنفاق أمواليا.
المجال األول والذي يسمى الباب األول في الموازنة

ىو مجال األجور وتعويضات العاممين ،فالدولة كما نعمم لدييا موظفين يعممون في الو ازرات

المختمفة ،تدفع ليم مرتبات شيرية كما تدفع ليم تعويضات في حالة مرضيم أو عجزىم،وىذ ا ىو
أول بند تقوم الحكومة بحسابو عندما تضع الموازنة السنوية فتحدد عدد الموظفين الموجودين

لدييا واجمالي مرتباتيم والتعويضات المتوقعة خالل سنة كاممة
زيادة عدد الموظفين والزيادات السنوية في المرتبات.

وبالتالي فإن كل ما يحصل عميو مو

 .ىذا المبمغ يزيد كل سنة مع

ظفي الحكومة من مرتبات أساسية ،وبدالت ،ومكافآت،

واعانات غالء المعيشة ،والعالوات االجتماعية ،والعالوات الخاصة ،ومنح كمنحة المدارس
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وغيرىا يتم حسابو في الموازنة العامة لمدولة ضمن باب األجور  .وليس بالضرورة أن تكون ىذه

األجور في شكل نقود فقد تكون في شكل سمع أو خ

دمة عينية مثل األغذية والمالبس التي

يحصل عمييا بعض موظفي الدولة ،والعالج الطبي والخدمات االجتماعية والخدمات الرياضية،
فكل ىذا يجب أن نفيمو باعتباره جزء من باب األجور التي تدفعيا الدولة لموظفييا.

ونالحظ أن األجور السابقة يحصل عمييا الموظف بشكل شيري أثناء و جوده في الخدمة ،ولكن
كما نعمم فإن موظف الحكومة يحصل أيضا بعد نياية خدمتو عمى معاش وعمى مكافآت نياية

خدمة ،كما يحصل عمى مرتبو في حالة العجز أو المرض ،كما يحصل ورثتو عمى معاش

ومكافآت نياية الخدمة بعد وفاتو  .ىذه األموال ال تدفعيا الدولة مباشرة من الموازنة الع امة ولكن
الذي يدفعيا ىو صندوق التأمينات االجتماعية لموظفي الحكومة ،ولكي يحصل الموظف عمى
ىذه المعاشات أو المكافآت البد أن يشترك في ىذا الصندوق

 .ووفقا لقانون التأمينات البد أن

تساىم الحكومة  ،باعتبارىا صاحب عمل ،مع الموظف في دفع جزء من ىذا االشتراك وبالتالي

تالحظ أن ىناك جزء يتم اقتطاعو كل شير من مرتب كل موظف يتم توريده لمصندوق بينما تقوم
الحكومة بدفع الجزء الباقي من االشتراك إلى الصندوق  .ىذا الجزء الذي تدفعو الحكومة عن كل
موظف إلى الصندوق ىو جزء من األجور والتعويضات.

وكما تفعل الكثير من األسر المصرية عندما تقوم بحجز جزء من دخميا لمواجية أي طوارئ فإن

الحكومة تقوم أيضا ىنا بوضع مبمغ من المال يكون تحت تصرف و ازرة المالية يسمى
"االحتياطيات العامة " ،ليتم استخدامو لمواجية أي ظروف طارئة خالل السنة لم تؤخذ في
الحسبان أثناء إعداد الموازنة.

المجال الثاني أو ما يسميو االقتصاديون الباب الثاني في الموازنة ىو "شراء السمع والخدمات"
فكما تخصص األسرة جزء من ميزانيتيا لشراء ما تحتاجو من سمع وخدمات فإن الحكومة أيضا

تخصص جزء من ميزانيتيا لشراء السمع والخدمات الالزمة لعمل الو ازرات المختمفة ولضمان سير

الخدمات التي تقدميا لممواطني ن ،ويشمل ذلك مثال شراء المواد الخام ،وقطع الغيار واألدوات

الكتابية والكتب ،والمستمزمات التعميمية والطبية ومستمزمات تنظيم الحدائق العامة ...الخ  .وتشمل
الخدمات مثال نفقات الصيانة وتكاليف إجراء الدراسات والبحوث والتجارب ،والدعاية واإلعالنات،
فإعالنات التوعية بمرض أنفمون از الخنازير ،واعالنات التوعية بالمشكمة السكانية يجب أن نفيميا
عمى أنيا نوع من نفقات الموازنة العامة لمدولة عمى ىذا النوع من الخدمات.
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المجال الثالث أو الباب الثالث كما يسميو االقتصاديون ىو "الفوائد"
فالحكومة كما سبق القول مثميا مثل المواطن تماما قد تضطر لالستدانة أو االقتراض من آخرين

في حالة عجز موازنتيا ،وىذه القروض ي ستحق عمييا فوائد سنوية ،وبالتالي البد من تخصيص

جزء من الموازنة لسداد ىذه الفوائد السنوية المستحقة عمى ىذه القروض ،مع مالحظة أن ىذه
الفوائد تختمف عن أصل الدين.
المجال الرابع أو الباب الرابع ىو "الدعم والمنح والمزايا االجتماعية"

فكما قد تخصص األسرة جزء من دخميا وميزانيتيا لمساعدة الفقراء والمساكين ،فالحكومة أيضا

تقوم بتخصيص جزء في أموال الموازنة العامة لمساعدة الفقراء ،أو لتقميل الفجوة بين الفقراء
واألغنياء من خالل ما يعرف بالدعم .ىذا الدعم قد يكون من خالل تقديم مساعدات مالية مباشرة

أو من خالل تقديم السمع والخدمات بأقل من أسعارىا ال سوقية  .عمى سبيل المثال تقوم الحكومة
بتوفير "أسطوانة البوتاجاز " المنزلية بسعر يبمغ حوالي خمسة جنييات رغم أن تكمفتيا الحقيقية
تزيد عن ذلك بكثير ،أيضا سعر "البنزين  "80يتم توفيره في السوق بسعر يقل عن تكمفتو
الفعمية .وفي ىذه الحالة فإن الحكومة ال تقدم أموال الدعم مباشرة لممستيمكين الفقراء ولكنيا تدفع
ىذه األموال لممنتجين الذين يقومون بإنتاج ىذه السمع والخدمات ،حيث تقوم بتقديم ىذه األموال
لمنتجي أسطوانة البوتاجاز أو لمنتجي البنزين  ،مما يساعد ىؤالء المنتجين عمى إنتاج السمعة

وبيعيا بسعر أقل من تكمفتيا الفعمية  .وليس بالضرورة أن تقدم الحكومة ىذا الدعم لممنتجين في
شكل أموال سائمة فقد توفر ليم المنتجات التي تدخل في إنتاج ىذه السمعة بسعر قميل مما يؤدي
في النياية إلى انخفاض سعر السمعة النيائية .وعمى سبيل المثال في حالة الخبز مثال فيي تبيع

الدقيق لممخابز بسعر مخفض عن سعره الحقيقي مما يساعد أصحاب المخابز عمى إنتاج الخبز
وبيعو بسعر أقل من تكمفتو الفعمية.

أما المنح فيي األموال التي تقدميا جيات حكومة لجيات أخرى سواء كانت حكومي

ة أو غير

حكومية .أي أن الفرق بين الدعم والمنح ،ىو أن الدعم ىو األموال التي تقدميا الحكومة لمنتجي
سمعة أو خدمة معينة ،أما المنح فيي األموال التي تقدميا الحكومة لجيات حكومية أو غير

حكومية وليس لمنتجين.

أما المزايا االجتماعية فيي أقرب إلى المساعدات االجتماعي ة التي تقدميا الدولة لبعض فئات

المجتمع التي تتعرض لظروف اقتصادية واجتماعية خاصة ،بيدف حماية ىذه الفئات ومساعدتيا

عمى مواجية ىذه الظروف  .ومن أشكال ىذه المزايا االجتماعية ،المساعدات التي تمنح لمموظفين
في حالة اإلنجاب ،ونفقات الدفن التي تقدم ألسر موظفي الدولة

في حالة الوفاة ،ومعاشات

الضمان االجتماعي التي تقدم لفئات معينة من المجتمع  .وتالحظ ىنا أن ىذه المعاشات تختمف
عما تدفعو الحكومة لصندوق التأمينات االجتماعية لموظفي الحكومة والتي أشرنا إلييا في الباب
األول الخاص باألجور ،فمعاشات الضمان االجتماعي توضع في الموا زنة في باب الدعم والمنح
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والمزايا االجتماعية وىو باب مخصص لممدفوعات ذات اليدف االجتماعي كما أن من يتقاضون
ىذا المعاش ليسوا موظفين في الحكومة ،أما ما تدفعو الحكومة لصندوق التأمينات االجتماعية

لموظفي الحكومة فيو يوضع ضمن باب األجور ،فعمى الرغم من أن لو ىدف اج تماعي أيضا

وىو حماية عمال الحكومة بعد خروجيم عمى المعاش أو في حالة عجزىم ومرضيم ،إال أن
مرتبط باألجور التي كانوا يحصمون عمييا أثناء عمميم في الحكومة  .وىذا مثال يشرح لنا كيف

ه

تكون الموازنة منظمة وكيف يتم تصنيف كل بند من بنود إنفاق الحكومة في مكانو المناسب.

المجال الخامس أو الباب الخامس ىو المصروفات األخرى ،ويضم ىذا الباب المصروفات

األخرى:

التي تخرج من الموازنة عمى بنود مثل استئجار األصول غير اإلنتاجية ،فالحكومة قد تقوم مثال

باستئجار عقار أو مبنى أو قطعة أرض  .ولكن لكي يتم تسجيل ىذه المصاريف في ىذا البند
البد أن يكون األصل غير إنتاجي بمعنى أنو ال يدخل ضمن عممية إنتاج ،فإذا كانت قطعة

األرض المستأجرة تمك تدخل عممية إنتاج زراعي مثال فإن ىذه اإليجارات ال تدخل في ىذا البند
ولكنيا تدخل في بنود أو أبواب أخرى  .أيضا تشمل ىذه المصروفات كل ما تدفعو الحكومة من

ضرائب ورسوم وغرامات وتعويضات .فالحكومة مثميا مثل األشخاص العاديين تقوم ىي األخرى
بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عمييا ،كما أنيا قد تخسر قضايا مرفوعة عمييا من مواطنين
عاديين فتقوم بدفع تعويضات مالية  .وىكذا ،فإن ىذا الباب يسجل فيو ما تدفعو الحكومة من
ضرائب جمركية ،وضري بة المبيعات ،ورسوم تنمية الموارد ،ورسوم تراخيص السيارات ،ورسوم
فحص العينات ،والضرائب العقارية ،ورسوم التسجيل ،وعموالت ومصاريف نقل الممكية،

والتعويضات والغرامات التي تسددىا الحكومة في حالة تنفيذ أحكام قضائية ضدىا لصالح

مستفيدين آخرين.

المجال السادس أو الباب السادس ىو "شراء األصول غير المالية واالستشارات" (االستثمارات)
فمن المعروف أن ىناك نوعين من "األصول " ،النوع األول ىو األصول غير المالية
ماينطبق عمى األراضي والعقارات واآلالت والمعدات  .النوع الثاني ىو األصول المالية
السندات وأذون الخزانة والقروض.

وىو
مثل

ويقوم ىذا الباب بتجميع النفقات الحكومية عمى شراء األصول غير المالية؛ فمكي تقوم الحكومة
بأداء وظائفيا المختمفة تجاه المجتمع فإنيا تحتاج إلى شراء الكثير من ىذه األصول ،فالحكومة

تحتاج مثال لشراء األراضي والمباني واآلالت والمعدات الالزمة لإلنتاج ،ووسائل النقل

الالزمة

الستمرار خدمات المواصالت بحالة جيدة  ...الخ  .ويقسم خبراء الموازنة ىذه األصول المختمفة

إلى أنواع كثيرة ،فيي تشمل مشتريات الحكومة من المباني ،واآلالت ووسائل النقل ووسائل

االنتقال كاألوتوبيسات ،واألصول الزراعية األراضي الزراعية والثروة الحيوانية  .ويشم ل ىذا الباب
أيضا كل نفقات الحكومة عمى البعثات الدراسية واألبحاث العممية واألبحاث التي تجرى قبل تنفيذ
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المشروعات االستثمارية الكبيرة ،فنفقات الحكومة عمى البعثات ىي نوع من االستثمار في البشر

والناس ،كما أن نفقات األبحاث التي تجرى قبل تنفيذ المشروعات االستثمار ية الكبيرة ىي جزء

من نفقات ىذه المشروعات.

المجال السابع أو الباب السابع ىو شراء األصول المالية المحمية واألجنبية
فأيضا لكي تساعد الحكومة الييئات والمؤسسات الحكومية عمى القيام بوظائفيا المختمفة فإنيا قد

تقوم بتقديم القروض لبنك االستثمار وشركات قطاع األعما ل العام وشركات القطاع العام  .كما قد
تقوم بتوظيف ما لدييا من فوائض مالية لشراء أوراق مالية أجنبية مثل الصكوك الحكومية
األجنبية ،أو تقديم القروض لمحكومات والييئات األجنبية.

وباإلضافة إلى ذلك قد تقوم الحكومة أيضا بمساعدة الشركات

العامة التي تواجو أوضاع

ومشكال ت مالية صعبة ،كما قد يشمل ذلك أيضا اإلنفاق عمى برامج التقاعد المبكر ،فجزء من
عممية إصالح األوضاع المالية ليذه الشركات قد يتطمب خروج جزء من عمال ىذه الشركات
معاش مبكر ،وىو ما يتطمب دفع مستحقاتيم المالية.

وأخيرا ىناك المجال أو الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحمية واألجنبية
فباإلضافة إلى سداد الفوائد المستحقة عمى القروض التي تأخذىا ،تقوم الحكومة بتخصيص جزء
من الموازنة لسداد أصل القروض التي أخذتيا من أية جيات أخرى ،داخمية أو خارجية.
ثانيا :من أين تحصل الحكومة عمى أموال الموازنة العامة؟
لإلنفاق عمى المج االت والبنود السابقة تقوم الحكومة بتدبير ىذه األموال من خمسة مصادر

أساسية.

المصدر األول ىو الضرائب المختمفة التي تفرضيا الدولة عمى الدخل أو عمى أنشطة اقتصادية
معينة أو عمى استيالك سمع وخدمات معينة

 .ويشمل ذلك كل ما تحصل عميو الدولة من

ضرائب عمى المرتبات ،و عمى دخول العاممين في الخارج ،والضرائب المفروضة عمى مين
معينة ،والضرائب المفروضة عمى األنشطة التجارية والصناعية وغيرىا من أشكال الضرائب
المختمفة كالضرائب المفروضة عمى الشركات والمؤسسات وعمى األراضي ،وعمى العقارات،

والضرائب المفروضة عمى إنتاج سمع معينة ،فالك ثير من السمع والخدمات التي نشترييا يتضمن
سعرىا الذي ندفعو بعض الضرائب التي تذىب إلى الدولة ،باإلضافة إلى الدمغات؛ فالدمغات

ليست إال نوع من الضرائب التي ندفعيا عمى خدمات معينة تقدميا الحكومة مثل طوابع البريد

والدمغات التي نضعيا عمى مستندات خاصة بخدمات تقدمو ا الحكومية لممواطنين  .يشمل ذلك
أيضا الرسوم التي ندفعيا مقابل خدمات معينة ،مثل رسوم استخدام الطرق السريعة  ،والرسوم التي
ندفعيا عند التصديق عمى أوراق رسمية ،والرسوم التي ندفعيا عمى استخراج جوازات السفر،
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ورسوم تصاريح العمل ،ورسوم استخراج بطاقات الرقم القومي

 .ويشمل ذلك أيضا الجمارك

المفروضة عمى استيراد سمع معينة من الخارج كالسيارات  .كل ىذه الضرائب والرسوم والجمارك

تمثل مصادر لمدخل الحكومي وتصب في الموازنة العامة لمدولة.

المصدر الثاني ىو المنح التي تتمقاىا الحكومة من دول أو من مؤسسات دولية أخرى ،مثل
المنح والمس اعدات االقتصادية التي تحصل عمييا مصر من الواليات المتحدة أو من دول
أوروبية وآسيوية ،والمنح التي تتمقاىا من مؤسسات دولية.

المصدر الثالث يعرف بالمصادر األخرى ،وتشمل الفوائد التي تحصل عمييا الحكومة نتيجة

القروض التي تقدميا لجيات أخرى سواء كانت جيات محمية أو أجنبية ،واألرباح التي تحققيا
األسيم التي تمتمكيا الدولة سواء في شركات محمية مثل القطاع الخاص وشركات القطاع العام
وشركات قطاع األعمال العام ،أو في شركات أجنبية  .كما تشمل أيضا ما تحصل عميو الدولة
نتيجة تأجير أراضي أو عقارات أو مناجم أو مرافق ممموكة لمدولة أو

أراضي سياحية ،أو

اإلتاوات المفروضة عمى استخدام آبار البترول  .أيضا تشمل ىذه اإليرادات كل ما تحصل عميو
الدولة من رسوم مقابل ما تقدمو من سمع وخدمات لممواطنين مثل ما تحصل عميو من إيرادات

نتيجة ما تقدمو من خدمات تعميمية وصحية وزراعية وثقافية وخدمات إسكان وتموي ن ،وخدمات

بيطرية ،وخدمات المواصالت ،والسياحة ،ومبيعات البضائع ،وحصيمة بيع المخزون

السمعي ...الخ  .كما تشمل اإليرادات التي تحصل عمييا الدولة نتيجة الغرامات والمصادرات
وتشمل أيضا التبرعات المحمية واألجنبية.
المصدر الرابع

ىو ما تحصل عميو الحكومة

.

من تسديدات للقروض التي تمنحيا لبعض

المؤسسات ،ربما تكون قد منحتيا ألية جيات أخرى ،ونتيجة ما تقوم ببيعو من أصول مالية

تممكيا مثل األسيم والسندات  .فكما تقوم الدولة باالستالف أو االقتراض من جيات أخرى قد تقوم
ىي أيضا بإقراض وتسميف دول أخرى ،ومن ثم فإن ىذه القروض تعود إلييا

مرة أخرى في

صورة فوائد سنوية عن ىذه القروض باإلضافة إلى استرداد أصول ىذه القروض في شكل أقساط

سنوية  .أيضا وكما تضطر األسرة إلى بيع بعض ما تمتمكو من أصول مالية مثل أسيم أو

سندات في شركات أو ما تمتمكو من شيادات استثمار ،فإن الدولة أيضا قد تضطر إلى بيع
بعض ما لدييا من أصول مالية مثل األسيم والسندات أو ما تمتمكو من صكوك حكومية في
دولة أخرى.

المصدر الخامس ىو القروض التي تحصل عمييا الدولة من جيات أخرى ،سواء داخمية حيث

تسمى القروض في ىذه الحالة "دين داخمي" أو محمي ،أو من جيات خارجية أجنبية حيث نسمي
في ىذه الحالة دين خارجي أو أجنبي  .وقد تحصل الدولة عمى ىذه القروض مباشرة في شكل

أموال مقابل ضمانات ،وقد تحصل عمييا مقابل تقديم تعيدات تعرف بالصكوك أو سندات
الخزانة وىي تعيد مكتوب مضمون الدفع من قبل الحكومة ،تقدمو مقابل الحصول عمى األموال،

قد يشتريو أفراد وقد تشتريو مؤسسات أو حكومات دول أخرى  .ىذه الطريقة تمجأ إلييا الكثير من
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حكومات العالم لمحصول عمى األموال بما في ذلك الواليات المتحدة نفسيا التي تعتبر من أكبر

اقتصادات العالم ،حيث تطرح في بداية كل موازنة كمية من السندات الحكومية ،ومن بين الدول

التي تشتري ىذه السندات الصين التي تعتبر أكبر مشتري ليذه السندات األمريكية ولذلك نسمع
أن الصين أكبر دائن لمواليات المتحدة رغم العداء الموجود بينيما.

وكما ىو الحال بالنسبة لألسرة العادية ،فإن الدولة تحاول تحقيق التوازن بين النفقات واإليرادات

بحيث ال تضطر إلى االستدانة أو االقتراض من اآلخر ين ،سواء جيات محمية أو أجنبية  .ولكن
قد ال تستطيع الحكومة ضمان ىذا التوازن ،وىو ما يؤدي إلى حدوث عجز

سمعت عن مصطمحات مثل "العجز النقدي لمموازنة" ،أو "العجز الكمي".

 .وىنا قد تكون

ثالثا :المبادئ والتقسيمات المختمفة لمموازنة:
الشك أ ن التقسيم الحالي لمموازنة ا لعامة لمدولة في مصر والذي جاء بو التعديل الذي ادخمو
القانون رقم  87لسنة  2005والمعدل لمقانون رقم  53لسنة  1973بشان الموازنة العامة  ،قد
حقق قد ار كبي ار من الشفافية خاصة وانو جاء متوافقا مع دليل إحصاءات المالية العامة الصادر
عن صندوق النقد الدولي عام  .2001وفى ىذا السياق أيضا ياتى القانون رقم  139لسنة

 2006بتعديل أحكام القانون رقم  127لسنة  1981بشأن المحاسبة الحكومية ،والذي ادخل
مفيوم حساب الخزانة الموحد ،من أجل إعداد الموازنة العامة لمدولة وفقاً لممعايير الدولية وتحقيق

متطمبات الشفافية لكافة بنود الموازنة ومص ادر التمويل وكذلك تعميق المفاىيم المحاسبية لإلدارة
المالية السميمة ،وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة بما يعزز من مفيوم وحدة الموازنة
إلحكام ضبط اإلنفاق العام فى المجتمع.

وىناك مبادئ عامة يجب مراعاتيا عند إعداد الموازنة العامة لمدولة وىى:
مبدأ سنوية الموازنة
إذ تعد الموازنة عن عام مالي محدد مع األخذ بالحسبان انو يمكن عمل مخطط لمدى زمنى

ابعد يتراوح بين ثالث سنوات إلى خمس.
مبدأ وحدة الموازنة

وبمقتضى ىذا المبدأ فانو اليجوز تخصيص مورد معين لنفقة محددة ،بل يجب ان تتجمع جميع

موارد الدولة فى الخزانة العامة والتي تقوم بتوزيعيا عمى مختمف جوانب اإلنفاق العام وفقا لما

يرتئيو المجمس التشريعي.
مبدأ الشمول
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بمقتضى ىذه القاعدة فانو يجب

أن تتجمع كافة موارد الدولة ونف قاتيا فى إطار واحد يسيل

متابعتو ،وبالتالي ال يجوز ان تنشا حسابات خارج ىذا النظام.
قاعدة التوازن

وفقا ليذه القاعدة فانو يجب إن يتوازن جانبي الموازنة ومن ثم تنشا الحاجة إلى تمويل العجز
والدين العام.
التدفقات واألرصدة:
تفرق المالية العامة بين التدفقات المالية اى حركة األموال وبين األرصدة ،فاألولى تتعامل دوريا

من خالل تدفقات مالية ،بينما األرصدة ىي عبارة عن م بالغ محددة في لحظة محددة  .ولذلك
فالموازنة العامة لمدولة تتعامل مع تدفقات وال تتعامل مع األرصدة فمثال يظير في الموازنة عبء

الدين العام ( األقساط والفوائد) ولكن اليظير فييا رصيد الدين العام.
أسس إعداد الموازنة:

من المعروف ان ىناك مبدئيين أساسيين لممحاسبة أما عمى أساس نقدي اى تسجيل المعامالت

التي تتم وتدفع أو تقبض كأموال نقدية  ،أو أساس استحقاق وىو يعنى بتحميل المعامالت حين

االتفاق عمييا بغض النظر عن المدفوع من عدمو  .وىنا تجدر اإلشارة إلى وعمى الجانب األخر
فإن الموازنة المصرية تتبع أسموب محا سبى لمقيد عمى أساس نقدي.
رابعا :آليات إعداد الموازنة
من المتفق عميو بشكل عام أن السمطة التنفيذية ىى السمطة المنوطة بإعداد الموازنة في حين أن

السمطة التشريعية ىي المسئولة عن االعتماد والمراقبة  .وتشترك مجموعة من األطراف فى وضع

الموازنة العامة لمدولة  ،ويقع عمى عاتق مجمس الوز ار ء المسئولية الرئيسية فى تحديد أولويات
التنمية القتصادية وتوفير الموارد الالزمة لتحقيقيا  .ويعتبر وزير المالية ىو المسئول عن رسم

وتنفيذ السياسة المالية ويضطمع الوزراء المعنيين بتنفيذ السياسات المختمفة كل حسب تخصصو.

ويمر إعداد الموازنة فى مصر بعدة مراحل أساسية عمى النحو التالي :
المرحمة األولى  :اإلعالن عن " منشور إعداد الموازنة " وفيو تستعرض و ازرة المالية المحاور
األساسية التي ترتكز عمييا السياسة المالية خالل العام المقبل ،متضمنا األىداف الرئيسية

لمشروع الموازنة والقواعد العامة لتقديرات االستخدامات والموارد التي

يتعين عمى الجيات

المختمفة والمجان المشكمة بيا إلعداد مشروع الموازنة والعمل عمى تحقيقيا وااللتزام بيا.

مع مالحظة أن المادة ( )14من القانون رقم  53لسنة  1973والمعدل بالقانون رقم  87لسنة

 2005أشارت إلى انو " تشكل فى كل جية لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات مواز نتيا
وفقا لما تسفر عنو النتائج الفعمية لتنفيذ الموازنة خالل الثالث سنوات السابقة مع مراعاة معدالت
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النمو الحقيقي والتضخم عمى أساس المقاييس واألنماط الكمية والمالية والدراسات واألبحاث الفنية

واالقتصادية والتي تؤدى إلى تحقيق األىداف المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية

تحققت خالل سنة معينة " .ويالحظ أن إعداد الباب السادس الخاص باالستثمارات ،يختمف عن

األبواب األخرى لمموازنة  ،حيث تقوم الو ازرات المختمفة بمناقشة موازناتيا االستثمارية مع وزير
التنمية االقتصادية وبنك االستثمار القومي .فضالَ عن ىذا يقوم وزير التنمية االقتصادية باقتراح
بعض المشروعات فى ضوء الخطة الخمسية .ويقتصر دور و ازرة المالية عمى المراقبة فقط.
من ىذا المنطمق تقوم جميع الجيات واألجيزة المختمفة من وحدات الجياز اإلداري لمدولة

ووحدات اإلدارة المحمية والييئات الخدمية واالقتصادية  ،بموافاة وزارة المالية بمشروعات موازناتيا،
في مواعيد محددة ،ثم يتم مناقشتو بين ىذه الجيات والقطاع المختص بالموازنة المعنية في و ازرة

المالية.

المرحمة الثانية  :وتتم عمى مستوى مجمس الوزراء  ،وتقوم خالليا و ازرة المالية بإعداد مسودة

لمشروع الموازنة ويقوم كل من وزير المالية و التنمية االقتصادية باإلضافة إلى بعض الو ازرات
االقتصادية األخرى بمناقشة ىذه المسودة  .وذلك بغرض القضاء عمى أية مشكالت قد تقع بين

الو ازرات المختمفة  .ويتم عرض نتائج تمك المناقشات عمى مجمس الوزراء بأكممو لمموافقة  .وبناء
عمى تمك المناقشات ،يقوم وزير المالية ب إجراء التعديالت الالزمة بعد إقرارىا واعداد مشروع

 .ويتم تسميم مشروع الموازنة
الموازنة المعدل الذي يتم إرسالو إلى رئيس الجميورية إلجازتو
لمجمسي الشعب والشورى ،ويقوم وزيري المالية والتنمية االقتصادية ،كال في مجالو ،بإلقاء بيان

لشرح أىداف الموازنة والخطة والمنطق الذي تم إعدادىما في إطاره.

المرحمة الثالثة  :تتضمن عرض الموازنة عمى لجنة الخطة والموازنة بمجمس الشعب ،وكذلك
لجنة الشئون المالية واالقتصادية بمجمس الشورى ،لمناقشتيا إما داخل المجنة أو مع المجان

األخرى فى المجمسين  .وبعد ذلك تقوم المجنة بإعداد تقرير عن مشرو ع الموازنة لعرضو عمى

أعضاء المجمسين ( الشعب والشورى ) لمناقشتو والتصويت عمى إجازة أو رفضو  ،وذلك بعد
إجراء مناقشة مستفيضة مع وزيري المالية والتنمية االقتصادية.

المرحمة الرابعة  :بعد التصديق عمى مشروع الموازنة ،تتحول إلى قانون يبدأ العمل بو مع بداية
السنة الم الية ،وتبدأ مرحمة التنفيذ  ،ويقوم وزير المالية بمتابعة اإلنفاق عمى جميع األبواب ماعدا
الباب السادس فيو مسئولية وزير التنمية االقتصادية وبنك االستثمار القومي فيقومان بمتابعة

اإلنفاق االستثماري.

المرحمة الخامسة  :بعد انتياء العام المالي مباشرة ،تقوم الو ازرات

المختمفة بتقديم حساباتيا

الختامية لمناقشتيا واالنتياء منيا  .ويقوم الجياز المركزي لممحاسبات بمراجعة تمك الحسابات

ويشترك كذلك في المناقشات التي تتم بين الو ازرات تمييدا إلنياء تقريره النيائي  .وفى النياية تقوم
و ازرة المالية بإرسال كافة الحسابات إلى مجمس الشعب لمناقشتيا  ،كما يقوم الجياز المركزي
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لممحاسبات ( تابع مباشرة لرئيس الجميورية) بمراجعة ( )Ex postتنفيذ الموازنة ويرسل تقريره إلى
مجمس الشعب ويناقش التقريرين معا.

خامسا :المفاىيم األساسية لمموازنة العامة لمدولة
تنقسم الموازنة إلى ثالثة أقسام رئيسية القسم األو ل منيا يعنى بحركة المصروفات واإليرادات
المتعمقة بتشغيل دوالب العمل االقتصادي فى المجتمع ويتناول ىذا الجزء المصروفات العامة (
األجور وشراء السمع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا االجتماعية والمصروفات األخرى
واالستثمارات ) واإليرادات العامة ( وتشمل الضرائب والمنح واإليرادات األخرى ) وىو ما ينجم
عنو العجز او الفائض النقدي  .والقسم الثاني يتعمق بحيازة وبيع األصول المالية ،وبإضافة
محصمة ىذه العمميات نحصل عمى العجز او الفائض الكمى ثم القسم الثالث يتعمق بطرق تمويل

العجز فى الموازنة.

وىنا توجد مفاىيم محددة لمموازنة يجب إيضاحيا وىى:
أ ـ العجز النقدي:
وىو فرق المصروفات (وتشمل األبواب الستة األولى من أبواب االستخدامات ) ،واإليرادات

(وتشمل األبواب الثالثة األولى من أبواب الموارد) ،وىذا المؤشر يعكس مدى قدرة الموارد المتاحة
لمدولة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى فى تغ طية أنشطة الدولة المختمفة ومن بينيا اإلنفاق
االستثماري.

ب ـ العجز الكمى:
ويشمل العجز النقدي مضافا إليو صافى الحيازة من األصول المالية

( وىو عبارة عن

متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون حصيمة الخصخصة مطروحا منو حيازة

األصول المالية المحمية واألجنبي ة بدون مساىمة الخزانة العامة فى صندوق تمويل الييكمة

ويتم تمويل العجز الكمى لمموازنة من خالل االقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسيم
مضافا اليو صافى حصيمة الخصخصة.

ج -االعتمادات اإلجمالية المدرجة بموازنات الجيات
تتمثل في اإلعتمادات اإلجمالية التي ت

درج كرقم مفرد في موازنات الجيات ذات الطبيعة

الخاصة ،والتي نص عمييا القانون وىى القوات المسمحة ومجمسي الشعب والشورى واألجيزة

القضائية والجياز المركزي لممحاسبات  ،وىناك جزء آخر غير موزع عمى ىذه المجموعات يتم
النقل منو أثناء السنة إلى ىذه البنود واألنواع وفقا لمحاجة.

د  -االحتياطيات العامة:
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)،

تتمثل االحتياطيات العامة في المبالغ التي توضع تحت تصرف و ازرة المالية إلتاحتيا خالل

العام  ،بيدف مواجية أية مصروفات طارئة  ،وحتمية أثناء العام المالي ،ولم يتم أخذىا فى
الحسبان أثناء إعداد الموازنة العامة لمدولة.

سادسا :التقسيمات المختمفة لمموازنة العامة لمدولة
تعرض الموازنة في عدة تقسيمات أحداىما التقسيم االقتصادي واألخر وفقا لمتقسيم الوظيفي

باإلضافة إلى التقسيم االدارى  .ويختمف كل تقسيم منيم وفقا لمغرض من التحميل المالي  .وفيما
يمي عرضا للتقسيمات المختمفة لمموازنة العامة لمدولة:
 -1التقسيم اإلقتصادى لمموازنة
تقسم المصروفات الحكومية تقسيما اقتصاديا بمعنى تقسيم النفقة وفقا لميدف منيا حيث تم تقسيم

أبواب االستخدامات إلى ثمانية أبواب كما يتم تقسيم كل باب من ىذه األبواب إلى مجموعات ،
وكل مجموعة إلى بنود  ،وكل بند إلى أنواع ،وكل نوع إ لى فروع  ،واليدف من ىذا التفصيل تتبع
اإلنفاق الحكومي إلى أدنى المستويات الممكنة بغية تفعيل الدور الرقابي عمى اإلنفاق الحكومي .

وىكذا فعمى سبيل المثال ،يقسم الباب األول (األجور وتعويضات العاممين إلى مجموعة أولى

ىي مجموعة األجور والبدالت  ،ىذه المجموعة أول بند بيا وىو األجور والبدالت النقدية  ،يمي
ىذا البند أول نوع من أنواعو وىو الوظائف الدائمة (المرتبات األساسية) وىكذا.
واإلنفاق الحكومي ىو المبالغ المالية التى تتحممو الخزانة العامة في سبيل قيام الحكومة بأداء
مسئولياتيا وتحقيق أىدافيا القومية تجاه المجتمع في جمي

ع المناحي والمجاالت سواء كانت

اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية ،بمعنى آخر أن اإلنفاق الحكومي في حقيقتو ىو تمك المعامالت

التي تقوم بيا الحكومة سواء من خالل تعامالت الوحدات الحكومية مع بعضيا البعض ،أو بينيا
وبين أطراف أخرى وذلك من أجل توفير السمع والخدمات من ن احية  ،واعادة توزيع الدخ ول عن

طريق التحويالت بشقييا الجاري والراسمالى من ناحية أخرى.
 -2التقسيم الوظيفي لمموازنة

باإلضافة إلى ما سبق  ،يتم تصنيف النفقات العامة  ،تصنيفا وظيفيا  ،أي توزيع النفقات عمى
الوظائف واألىداف التي تستيدف الحكومة تحقيقيا سواء كانت أىدا ف اجتماعية أو اقتصادية .
ومن الجدير بالذكر أن الباحث أو المحمل يستطيع من خالل التصنيف الوظيفي لبيانات الموازنة
العامة لمدولة إجراء التحميالت المالية الالزمة لمتعرف عمى مدى عدالة توزيع النفقات عمى
الوظائف أو األىداف الحكومية المختمفة .وىذا التبويب يساعد المحل لين أو القائمين عمى تقييم
براسة مدى
أداء المالية العامة بصفة عامة ومن خالل وجود المؤشرات والمعايير المالئمة القيام د
فعالية اإلنفاق الحكومي  .وبالتالي يسمح التصنيف الوظيفي بدراسة االتجاىات العامة في نفقات
الحكومة عمى وظائف أو أغراض معينة بمرور الوقت .وأحد األمثمة عمى ذلك عندما نتحدث عن
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قطاع التعميم ،فإننا نجد أن ىذا القطاع وفقا لمتصنيف الوظيفي يشتمل عمى كافة األجيزة القائمة
عمى العممية التعميمية سواء كانت ضمن الحكومة المركزية والمقصود ىنا و ازرة التربية والتعميم
وو ازرة التعميم العالي ،وأيضا يشتمل عمى مديريات ا لتعميم بالمحافظات  ،والجامعات  ،وىذا المفيوم
يسرى عمى باقي القطاعات.
الحكومي  ،دون
كما أنو وفقا ليذا التصنيف يتم تصنيف النفقات عمى مستوى أبواب اإلنفاق
التطرق إلى التفصيالت األخرى التي تضمنيا التصنيف االقتصادي أى دون التطرق الى
التفاصيل المتعمقة بالمجموعات وال البنود وال الفروع  .وباإلضافة الى ذلك فإن التصنيف الوظيفي
يمكن من إجراء المقارنة بين الدول بعضيا البعض لموقوف عمى مدى مساىمة الحكومات فى
الوظائف االقتصادية واالجتماعية وكذا التمييز بين الخدمات الفردية والجماعية التي تقدميا ىذه
الحكومات.
ىذا ونتعرض فيما يمى ،بشكل من التبسيط ،لشرح القطاعات الوظيفية وفقا ليذا التصنيف:
 -1الخدمات العمومية:
تعرف الخدمات العمومية العامة بأنيا تمك الخدمات المنوط بيا األجيزة التنفيذية والييئات
التشريعية والخدمات المالية والضريبية والجمركية  ،وادارة الدين العام وادارة الشئون الخا رجية
والتعاون االقتصادي وادارة وتشغيل خدمات األفراد العامة متضمنة أساليب االختيار والترقي
والتقييم  .وأىم الجيات التي تنضوي تحت ىذا القطاع ىى مجمسي الشعب والشورى ورئاسة
الجميورية ومجمس الوزراء ودواوين عموم المحافظات والجياز المركزي لممحاسبات وو ازرتي
المالية والخارجية .كما يتضمن ىذا القطاع معامالت الدين العام.
 -2الدفاع واألمن القومي:
يعرف ىذا القطاع بانو اإلنفاق المتعمق بالخدمات المختصة بإدارة شئون الدفاع العسكري بفروع ه
المختمفة  ،وادارة شئون الدفاع المدني ،من خطط لمطوارئ والتدريبات المدنية ودعم قوات الدفاع
المدني .وأىم الجيات ىي و ازرة الدفاع و ازرة اإلنتاج الحربي وصندوق تمويل المتاحف العسكرية.
 -3النظام العام وشئون األمن العام:
ىو ذلك اإلنفاق المرتبط بالخدمات المتعمقة بشئون الشرطة والحماية المدنية ومكافحة الحريق

ودعم المحاكم المدنية والجنائية والنظام القضائي وادارة شئون السجون.

ويقع تحتو و ازرة الداخمية وو ازرة العدل والمحكمة الدستورية العميا وىيئة قضايا الدولة ودار اإلفتاء

وصندوق أبنية دور المحاكم وصندوق السجل العيني.
 -4الشئون االقتصادية:

ىو ذلك اإلنفاق المرتبط بالخدمات المتعمقة بإدارة الشئون االقتصادية وا لتجارية العامة  ،ووضع
وتنفيذ السياسات الخاصة بيا ودعم األنشطة االقتصادية والبرامج االقتصادية.
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يضم ىذا القطاع و ازرات التجارة والصناعة والزراعة والقوى العاممة والكيرباء وو ازرة البترول

والنقل واالتصاالت والسياحة والموارد المائية.
 -5حماية البيئة:

ىو اإلنفاق المرتبط بالخدمات المتعمقة بإدارة وتصريف ومعالجة النفايات ومعالجة مياه الصرف
الصحي وكافة األنشطة الخاصة بالمناخ والتربة والمياه الجوفية والتموث.
ويضم و ازرة شئون البيئة وىيئتي النظافة بالقاىرة والجيزة والجياز التنظيمي لمياه الشرب
والصرف الصحي ،وجياز حماية المستيمك.
 -6اإلسكان والمرافق المجتمعية:
ىو ذلك اإلنفاق المرتبط بالخدمات المتعمقة بشئون تنمية اإلسكان من حيث شراء أو إنشاء أو

تجديد أو إصالح الوحدات السكنية لممواطنين واألفراد ذوى االحتياجات الخاصة  ،وكذلك تقديم
القروض واإلعانات المالية فى مجال اإلسكان  ،والخدمات المتعمقة بتخطيط المجتمعات الجديدة

وتطوير المرافق العامة  .ويضم و ازرة اإلسكان والمرافق ومديريات اإلسكان بالمحافظات والييئة
القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجياز التنفيذي لمياه الشرب وىيئة التمويل العقاري
وىيئة التخطيط العمراني والجياز المركزي لمتعم ير وصندوق تطوير العشوائيات.

 -7الصحة:
يشمل إنفاق الحكومة عمى الخدمات الصحية وتطويرىا ووضع وتنفيذ المعايير الخاصة باألطباء

والصيادلة والمعاونين والمستشفيات والعيادات والجراحات  .ويضم و ازرة الصحة ومديريات الشئون
الصحية بالمحافظات والمستشفيات العامة والجامعية

والييئة العامة لممستشفيات والمعاىد

التعميمية وىيئة الرقابة الدوائية ومعيد بحوث أمراض العيون وو ازرة الدولة لألسرة والسكان.
 -8الشباب والثقافة والشئون الدينية:

ىو ذلك اإلنفاق المرتبط بالخدمات المتعمقة بقطاع الشباب وتشجيع الرياضة ورسم السياسات
الخاصة بالخدم ات الرياضية والثقافية والدينية .ويشمل المجمس القومي لمشباب والمجمس القومي
لمرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وو ازرة الثقافة والبيت الفني لممسرح والمركز
القومي لمسينما وىيئة قصور الثقافة وو ازرة اإلعالم وىيئة االستعالمات ومكتبة اإلسكندرية ومكتبة
مبارك وو ازرة األوقاف.
 -9التعميم
يشمل إنفاق الحكومة عمى الخدمات التعميمية من حيث وضع وصياغة سياسة الحكومة لمتعميم
بمستوياتو المختمفة وتتمثل فى (التعميم ما قبل االبتدائي والتعميم االبتدائي واالعدادى والثانوي،
التعميم العالي ،التعميم غير المحدد بمستوى ،خدمات مساعدة لمتعميم ،البحوث والتطوير فى مجال
التعميم) ويشمل و ازرة التربية والتعميم و ازرة التعميم العالي والمركز القومي لمبحوث والييئة العامة
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لألبنية التعميمية وصندوق تطوير التعميم والمركز القومي لالمتحانات والمركز القومي لمبحوث
التربوية .والجامعات.
 -10الحماية االجتماعية:
ىو ذلك اإلنفاق المرتبط بكافة أنواع الحماية االجتماعية المقدمة لألفراد لمجابية المرض والعجز
والشيخوخة والبطالة والمعاشات  ،واإلسكان المنخفض التكاليف لمحدودي الدخل وذلك في شكل
مزايا نقدية أو عينية مقدمة ألفراد المجتمع ،وألى فئات تدخل تحت مظ لة الحماية االجتماعية .
ويضم كل من و ازرة التضامن االجتماعي والشئون االجتماعية والتأمينات والمجمس القومي
لألمومة والطفولة والمركز القومي لمبحوث االجتماعية.
ثالثا :التقسيم اإلداري:
ألغراض الموازنة العامة لمدولة يتم القيام بعمل تصنيف إداري ( مزدوج ) يتضمن رأسيا التصنيف
الوظيفي وأفقيا التصنيف االقتصادي  ،ويتم ذلك عن طريق القيام بعمل قوائم تشتمل في جانبيا
الرأسي كافة الجيات الحكومية الداخمة في الموازنة العامة موزعة وظيفيا وفقا لمقطاعات العشر
رات المعنية أو
المشار إلييا بعاليو ،وىذه الجيات تتعمق أما بوحدات الحكومة المركزية كالو از
المديريات التابعة أو الييئات العامة الخدمية ذات الصمة بالقطاع محل النشاط  ،وعمى الجانب
األفقي يتم التصنيف وفقا لمتصنيف االقتصادي ،أى عمى األبواب والمجموعات والبنود واألنواع
والفروع وبالتالي فإنو يمكن ومن خالل التبويب اإلداري تتبع النفقة بشكل متكامل.
وفيما يمي وصفا لمتقسيم االقتصادي لمموازنة:
أوال :االستخدامات
الباب األول األجور وتعويضات العاممين :
يتمثل ىذا الباب فى تكمفة األجور المدفوعة والتعويضات عمى اختالف أنواعيا سواء نقدية

(مكافآت – بدالت – جيود غير عادية –
عالج ) والتي يتم تقديميا لمعاممين

عالوات  ....ألخ ) أو عينية (أغذية – مالبس –

بالجياز الحكومي لمدولة  ،باستثناء تمك األجور المدفوع ة

والمرتبطة بالباب السادس شراء األصول غير المالية حيث تزاد بيا تكمفة المشروع  ،وبالتالي فإنىا
تدرج ضمن التكمفة االستثمارية ،ويندرج تحت ىذا الباب خمسة مجموعات موضحة عمى النحو

التالي:

المجموعة األولى ( :األجور والبدالت )
تضمن ىذه المجموعة بندين أساسيين

ىما بند األجور والبدالت النقدية وما يندرج تحتو من

األنواع المختمفة من المرتبات األساسية  ،والمكافآت عمى اختالف أنواعيا  ،وتكاليف المعارين ،
اعتمدنا في هذا الجشء علي الدليل المبسط للمواسنت العامت المنشور من جانب وسارة الماليت ،ودليل إحصاءاث ماليت الحكومت لعام
 2001الصادر من صندوق النقد الدولي.
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والبدالت النوعية وباقي المزايا النقدية مثل إعانات غالء المعيشة والعالوات االجتماعية

والعالوات الخاصة والمنحة الشيرية وباقي المزايا النقدية األخرى.

باإلضافة إلى بنـد الم ازيـا العينيـة والتي تتمثل في كل ما يحصل عميو العاممون الحكوميون من
أغذية ومالبس وعالج طبي وخدمات اجتماعية ورياضية.

المجموعة الثانية :المزايا التأمينية
تحتوى ىذه المجموعة عمى بندين ،البند األول  ،مساىمات اجتماع ية فعمية وىى عبارة عن حصة
الحكومة في صندوق التأمين االجتماعي الحكومى والذى تتحممو الحجومة باعتبارىا صاحب
عمل  ،ويندرج تحت ىذا البند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة الحكومة في
اشتراكات نظام المكافآت وتكاليف التأمين عمى العامالت في أجازة رعاية أطفالين،
يتمثل في المساىمات االجتماعية األخرى.
أما البند الثاني ف
المجموعة الثالثة :األجور اإلجمالية المدرجة بموازنات الجيات
ىذه المجموعة تتمثل فى اإلعتمادات اإلجمالية التي تدرج كرقم م طمق في موازنات الجيات ذات
الطبيعة الخاصة ،حيث يشتمل الباب األول عمى جزيين األول األجور الموزعة عمى المجموعات
التي أشير إلييا بعالية  ،واآلخر غير موزع عمى ىذه المجموعات يتم النقل منو أثناء السنة الى
ىذه البنود واألنواع وفقا لمحاجة.
المجموعة الرابعة :االحتياطيات العامة
تتمثل االحتياطيات العامة في المبالغ التي توضع تحت تصرف و ازرة المالي ة إلتاحتيا خالل
العام ،واليدف منىا ىو مواجية أية مصروفات طارئة ،وحتمية أثناء العام المالي ،ولم يتم أخذىا
فى الحسبان أثناء إعداد الموازنة العامة لمدولة.
المجموعة الخامسة  :المستبعد بالتحصيل من شراء األصول غير المالية
ويتم استبعاده ـا
ـ
منصرف عمى مشروعات استثماري ـة ،
ـة
مثل فى تمك األجور ال
هذه المجموعة تت ـ
ـ
بالباب السادس (شراء األصول غير المالية) االستثمارات.
م ـن الباب األول نظـ ار الرتباطوـا ـ
الباب الثاني شراء السمع والخدمات:
يتضمن ىذا الباب السمع والخدمات المستخدمة في إنتاج سمع وخدمات مضافا إلييا السمع

الم شتراة بغرض إعادة البيع ومطروحاً منو ا صافي التغير في المخزون ،والسمع تامة الصنع ،
والسمع المقتناة إلعادة بيعيا وقد تقوم وحدات الحكومة العامة بعدد من المعامالت في سمع
وخدمات غير مصنفة كاستخدام سمع وخدمات.

أما فيما يتعمق بالمعامالت الحكومية التي تتم بين القطا عات المختمفة والتي يترتب عمييا تحويل

لتمك السمع والخدمات م ن قطاع حكومي إلى قطاع حكومي آخر ،فال تعد ضمن الباب الثاني
وانما تعامل عمى أنيا تحويالت مثل اإلعانات والمنح ،والمنافع االجتماعية ،أو مصروفات أخرى
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وذلك حسب سبب التحويل .ويتم قيد الرسوم المحصمة عن تمك ا لسمع والخدمات  ،المقدمة من
وحدات الحكومة العامة ،كالسمع والخدمات المقدمة ألنواع معينة من المنافع االجتماعية أو

المنح  ،كإيرادات وبالتالى اليتم خصميا من المصروفات  ،ويتكون ىذا الباب من أربعة
مجموعات ىى :

المجموعة األولى :السمع
تتكون مجموعة السمع من (المواد ا لخام  ،الوقود والزيوت والقوى المحركة لمتشغيل مثل الفحومات
والمواد البترولية والغاز و مواد التزييت والتشحيم والكيرباء  .وقود وزيوت لسيارات الركوب  .وقطع
الغيار والميمات مثل قطع غيار لمصيانة  ،والمواد والميمات المتنوعة .ومواد التعبئة والتغميف .
باإلضافة إلى األ دوات الكتابية و الكتب  .والمياه و اإلنارة .والمستمزمات السمعية المتنوعة  ،مثل
المستمزمات التعميمية والمعينات السمعية والبصرية ومستمزمات تنظيم الحدائق ومستمزمات
التصوير ،ومستمزمات الموسيقى واأللعاب الرياضية.
المجموعة الثانية :الخدمات
أما بالنسبة لمجموعة الخدمات فتتكون من أربعة عشر بندا وىى:
نفقات الصيانة  ،ونفقات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن  .وخدمات وأبحاث وتجارب  .ونشر
واعالن ودعاية واستقبال ونفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف  .ونقل وانتقاالت عامة  .والبريد
واالتصاالت.واإليجار واشتراكات ورسوم  .وتكاليف العالقات الثقافية والتعاون الخارجي  .وتكاليف
البرامج التدريبية .والنفقات السرية ذات الطبيعة الخاصة.
المجموعة الثالثة  :االعتمادات اإلجمالية المدرجة بموازنات الجيات
المجموعة الرابعة  :االحتياطيات العامة
الباب الثالث الفوائد:
يعتبر االقتراض الحكومي أحد المصادر التي تمجأ إ لييا الحكومة لتمويل نشاطاتيا  ،وبالتالي
يترتب عمى تمك المعاممة خدمة ليذا االقتراض عمى شكل فوائد مستحقة عمى الحكومة لمجيات
الدائنة ليا  ،وفى الغالب تكون الفوائد مستحقة عمى أذون وسندات سواء قصيرة أو طويمة المدى
أو قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة لمدولة ،وينقسم الباب إلى ستة مجموعات ىي:
المجموعة األولى :الفوائد الخارجية لغير المقيمين
وىذه المجموعة تنقسم إلى بندين البند األول يتعمق بفوائد الدين العام

الخارجي  ،أي الفوائد

المرتبطة بالديـون الخارجيـة التي تمتزم بيـا الحكومة والبند الثاني يتعمق بالفوائد الخارجية التي

تسددىا الجيات.

المجموعة الثانية :الفوائد المحمية لممقيمين بخالف الحكومة العامة
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وتنقسـم ىـذه المجموعـة إلى بندين ىما األول لمبنوك وه و يمثل الفوائد المستحقة لمبنوك ومن أىميا
فوائد السندات الصادرة عمى الخزانة العامة لصالح البنك

المركزي سواء المتداولة في سوق

األوراق المالية أو غير المتداولة في السوق وكذا فوائد أذون الخزانة العامة الصادرة لصالح

البنوك وصناديق االستثمار والبند الثاني فوائد لجيات أخرى خالف ذلك.
المجموعة الثالثة فوائد محمية لوحدات الحكومة العامة :

وتنقسم ىذه المجموعة إلى ثالثة بنود ،البند األول ،فوائد لبنك االستثمار القومي ( وىى عبارة عن
فوائد قروض بنك االستثمار القومي المقدمة ألجيزة الموازنة العامة لمدولة لتمويل استثمارات

الخطة) ،والبند الثاني ،فوائد لمخزانة العامة (وتشمل فوائد القروض الخارجية والمعاد إقراضيا من
الخزانة) ،والبند الثالث ،لجيات أخرى ( شاممة المحميات ).
المجموعة الرابعة :اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنة الجيات
المجموعة الخامسة  :احتياطيات عامة
المجموعة السادسة  :المستبعد بالتحصيل من شراء االصول غير المالية
ىذه المجموعة تمثل الفوائد السابقة عمى بدء التشغيل المنصرفة عمى مشروعات است

وبالتالي يتم استبعادىا من الباب الثالث نظ ار الرتباطيا بالباب السادس
المالية) االستثمارات.

ثمارية،

( شراء األصول غير

الباب الرابع  :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية:
يتمثل الدعم في التحويالت الجارية بدون مقابل من الحكومة إلى االفراد بيدف رفع مستويات

المعيشة ،أو المنتجين لمساندتيم في العممية اإلنتاجية لتشجيع الصادرات أو لمتأثير عمى العرض
بشكل عام  .أما المنح فيي تحويالت جارية أو رأسمالية اختيارية من جية حكومية إلى جية
أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

أما المزايا االجتماعية فيي التحويالت النقدية أو العينية التي تقدميا الحكومة لبعض فئات

المجتمع فى إطار البعد اإلجتماعى وتستيدف منيا أساسا حماية ىذه الفئات من المخاطر
االجتماعية التي تؤثر سمبا عمى مستوى معيشتيم ،نتيجة النخفاض دخولو م الحقيقية ألية أسباب ،
ومن أمثمة المزايا االجتماعية تقديم الخدمات الطبية ،وتعويضات

االجتماعي.

البطالة  ،ومعاشات الضمان

ويقسم ىذا الباب إلى ستة مجموعات وىى:
المجموعة األولى ( :الدعم )
ويندرج تحت ىذه المجموعة بندين البند األول  ،دعم لمؤسسات عامة غير مالية  ،مثل الدعم
 ،والبند الثاني دعم لمؤسسات خاصة  ،مثل
المقدم لمسمع التموينية أو دعم المواد البترولية
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المؤسسات الخاصة غير

الصادرات.

المالية ومن أبرز أنواع ىذا البند النوع األول وىو دعم تنشيط

المجموعة الثانية :المنح
ويندرج تحت ىذه المجموعة ثالثة بنود ،البند األول ىو " المنح لمحكومات األجنبية " والبند الثاني
" منح لممنظمات الدولية " والبند الثالث "منح لجيات الحكومة العامة " وىذا البند يندرج تحتو
مساىمات و ازرة المالية في صناديق المعاشات ليس كرب عمل  ،ولكن لمساندة الصناديق فى

سداد الزيادة التي تقرر سنويا ألصحاب المعاشات.
المجموعة الثالثة  :المزايا االجتماعية

ويندرج تحت ىذه المجموعة ثالثة بنود  ،البند األول " مزايا األمان االجتماعي " ،سواء كانت تمك

المزايا نقدية أو عينية  ،عمى سبيل المثال معاشات الضمان االجتماعي ،ومعاش الطفل وغيره ما
من مساعدات ،والبند الثاني " مساعدات اجتماعية " ،عمى سبيل المثال النفقات الخدمية التي

تقدميا الحكومة لمعاممين بيا  ،البند الثالث يرتبط "بالمزايا االجتماعية لمعاممين " ويندرج تحت ىذا
البند ثالثة أنواع ىي نفقات الدفن ،ونفقات محو األمية ،وبعض النفقات األخرى ذات الصمة.
المجموعة الرابعة :إعتمادات إجمالية مدرجة بموازنة الجيات
المجموعة الخامسة :االحتياطيات العام
المجموعة السادسة :المستبعد بالتحصيل من شراء األصول غير المالية

وىذه المجموعة تتمثل فى البنود ذات الصمة والمنصرفة عمى مشروعات استثمارية  ،وبالتالي يتم
استبعادىا من الباب الرابع

االستثمارات.

نظ ار الرتباطيا بالباب السادس

(شراء األصول غير

المالية )

الباب الخامس :المصروفات األخرى:
ويندرج تحت ىذا الباب سبعة مجموعات ىى :
المجموعة األولى  ( :نفقات أخرى عمى الممكية بخالف الفوائد )
ويندرج تحت ىذه المجموعة بند واحد فقط يمثل استئجار األصول غير

اإلنتاجية،وبصفة فإن

المصروفات عمى الممتمكات ىي تمك المصروفات و اجبة الدفع من إحدى الجيات الحكوم ية إلى
مالك أصل غير منتج أو غير منظور عندما تستخدم الحكومة العامة ذلك األصل.

المجموعة الثانية ( :نفقات جارية متنوعة )
وتتمثل فى الضرائب والرسوم المسددة وكذا التعويضات والغرامات المسددة من الحكومة  ،وتتكون

من أربعة بنود ىي:
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بند  :1الضرائب والرسوم والذي يندرج تحتو تسعة أنوا ع ،وىى الضرائب الجمركية  ،وضريبة

المبيعات  ،ورسوم تنمية الموارد  ،ورسوم تراخيص السيارات  ،ورسوم فحص العينات  ،والضرائب
العقارية ،ورسوم التسجيل ،وعموالت أو مصاريف نقل الممكية ،وأخرى.

بند :2التعويضات والغرامات التي تسددىا الحكومة عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح المستفيدين.
بند :3المستبعد بالتحصيل من موازنة الدعم  ،بند  /4التحويالت الجارية والتخصصية األخرى.
المجموعة الثالثة ( :الفائض المرحل )
وتتمثل في الفوائض التي تحققيا بعض من الييئات العامة الخدمية
ترحيل ىذه الفوائض إلى موازنات السنوات التالية.

والتي ينص قانونيا عمى

المجموعة الرابعة  ( :نفقات رأسمالية متنوعة )
هذه المجموعة من عمميات لسداد بعض النفقات ذات الطبيعة الرأسمالية.
و تتكون ـ
المجموعة الخامسة ( :اعتمادات اجمالية مدرجة بموازنة الجيات )
المجموعة السادسة ( :احتياطيات عامة )
المجموعة السابعة ( :مستبعد بالتحصيل من شراء األصول غير المالية )
وىذه المجموعة تمثل تمك البنود ذات الصمة المنصرفة عمى مشروعات استثمارية  ،فبالتالي يتم
استبعادىا من الباب الخامس نظ ار الرتباطيا بالباب السادس ( شراء األصول غير المالية )

االستثمارات.
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الباب السادس :شراء األصول غير المالية ( االستثمارات):
يتضمن ىذا الباب االستثمارات الحكومية المتوقع تنفيذىا خالل عام الموازنة  ،وينقسم ىذا الباب
الى سبعة مجموعات وىى :
المجموعة األولى :األصول الثابتة
 /1البند األول األصول الثابتة وي تكون من
ويندرج تحت ىذه المجموعة ثالثة بنود وىى
المشتريات من المباني واإلنشاءات سواء كانت مباني سكنية أو غير سكنية أو تشييدات  ،وىذه
األنواع تقسم داخميا إلى استثمارات مباشرة تشتمل عمى الرسوم الجمركية والنفقات اإليراداية
المؤجمة  /2 .البند الثاني  ،اآلالت والمعدات ووسائل النقل واالنتقال  /3 ،البند الثالث  ،األصول
الثابتة األخرى وتمثل الثروة الحيوانية والمائية ( األصول الزراعية ).
المجموعة الثانية :األصول الطبيعية
ويندرج تحت ىذه المجموعة ثالثة بنود وىى ،1 ،شراء االراضى  ،/2 ،تمييد واستصالح أراضى ،
 ،/3أصول طبيعية أخرى.
المجموعة الثالثة :فوائد سابقة عمى بدء التشغيل
وتتمثل ىذه المجموعة في مدفوعات الفوائد المدفوعة من جانب الوحدة الحكومية خالل فترة إنشاء
المشروع ،وبالتالي تعـد جزء من التكمفة االستثمارية لو.
المجموعة الرابعة :البعثات
تعد البعثات الدراسية من قبيل اإلنفاق
استثمارات فى القوى البشرية.

االستثماري  ،من منظور أن ىذه النفقات إنما تنفق فى

المجموعة الخامسة :أبحاث ودراسات لممشروعات االستثمارية
تعد األبحاث والدراسات لممشروعات االستثمارية كجزء من اإلنفاق
المشروع.

االستثماري طالما أنيا تخدم

المجموعة السادسة :دفعات مقدمة
تتمثل الدفعات المقدمة فى تمك المبالغ التي يتم تسديدىا مقدما لممقاولين من أجل القيام بعمميات
التنفيذ لممشروعات المتعاقد عمييا  .وبالتالي فإنيا تكون جزء من اإلنفاق االستثماري في سنة
السداد.
المجموعة السابعة :احتياطيات عامة
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الباب السابع :حيازة األصول المالية المحمية واألجنبية:
يتمثل ىذا ا لباب فى معظمو فى عمميات اإلقراض  ،والمساىمات وحقوق الممكية فى مؤسسات
عامة سواء ىيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال عام أو قطاع عام  .ويتكون ىذا الباب من
أربعة مجموعات رئيسية وىى :
المجموعة األولى  :حيازة األصول المالية المحمية
ويندرج تحت ىذه المجموعة ثالثة بنود وىى  ،1استثمار فى أوراق مالية بخالف األسيم سواء
فى سندات أو أذون أو أية أوراق مالية أخرى ،/2 ،اإلقراض لبنك االستثمار والييئات االقتصادية
والشركات القابضة وشركات قطاع األعمال العام  ،وشركات القطاع العام  ،واإلقراض ألجيزة
الموازنة العامة بمعنى تمك القروض الخارجية المعاد إقراضيا من الخزانة العامة والجيات لجيات
أخرى ،/3 .مساىمات وحقوق الممكية فى بنك االستثمار والييئات االقتصادية والشركات القابضة
وفى شركات قطاع األعمال العام ،وشركات القطاع العام.
المجموعة الثانية  :حيازة األصول المالية األجنبية
وتتكون ىذه ا لمجموعة من ثالثة بنود ىى  /1البند األول  ،أوراق مالية بخالف األسيم  /2 ،البند
الثاني ،اإلقراض /3 ،البند الثالث ،مساىم ـات وحقوق ممكية.
المجموعة الثالثة  :مساىمة الخزانة فى صندوق تمويل الييكمة
تقوم الخزانة العامة بالمساىمة فى صندوق تمويل إعادة الييكمة والمخصص لإلنفاق عمى برامج
إعادة الييكمة المالية لمشركات التي سيتم خصخصتيا  ،وكذا الصرف عمى برامج التقاعد المبكر ،
وفى الجانب المقابل لذلك  ،فإن كافة حصيمة الخصخصة المتولدة من عمميات البيع ليذه
الشركات تؤول بالكامل الى الخزانة العامة لمدولة.
المجموعة الرابعة  :احتياطيات عامة.
الباب الثامن :سداد القروض المحمية واألجنبية
ويندرج تحت ىذا الباب أربعة مجموعات ىى :
المجموعة األولى  :سداد القروض واستيالك األوراق المالية المحمية وتتكون ىذه المجموعة

من ثالثة بنود :

البند األول :استيالك أوراق مالية بخالف األسيم
ويتكون ىذا البند من ثالثة أنوع ىى  /1سندات عمى الخزانة العامة سواء من الجياز المصرفى
أو من غير البنوك /2 ،أذون عمى الخزانة العامة /3 ،أخرى.
البند الثاني :سداد القروض
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وىذا البند يمثل األقساط المسد دة من الخزانة العامة خالل العام ،وىناك ثالثة أنوع تندرج تحت

ىذا البند ىي ،/1لبنك االستثمار القومي  /2 ،قروض خارجية معاد إقراضيا عن طريق الخزانة

 /3 ،لمصادر أخرى ،سواء من الجياز المصرفي أو أخرى.

المجموعة الثانية  :سداد القروض واستيالك األوراق المالية األجنبية
وتتكون ىذه المجموعة من بندين ىما :
البند األول :استيالك أوراق مالية بخالف األسيم
البند الثاني :سداد القروض األجنبية
ىذا البند يشمل نوعين ىما ،1 ،أقساط الدين العام الخارجي /2 .أقساط خارجية تسددىا الجيات.
المجموعة الثالثة :إعتمادات إجمالية مدرجة بموازنة الجيات
المجموعة الرابعة  :احتياطيات عامة
ثانياً  :التقسيم اإلقتصادى لمموارد
تقسم الموارد الحكومية تقسيما اقتصاديا وفقا لميدف منيا  ،حيث تقسم أبوب الموارد الحكومية فى
الموازنة العامة لمدولة إلى خمسة أبواب رئيسية وىى :
الباب األول  :الضرائب
الباب الثاني :المنح
الباب الثالث :اإليرادات األخرى
الباب الرابع :متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية
الباب الخامس :االقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسيم
وفيما يمى عرض لكل منيم:
الباب األول  :الضرائب
ينقسم الباب األول الى خمسة مجموعات ىى :
المجموعة األولى :الضرائب عمى الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية
وتشمل ىذه المجموعة على بندين ىما :
البند األول ،الضرائب عمى دخول األفراد ،ويندرج تحت ىذا البند ثالثة أنواع ىي:
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 -1الضرائب عمى الدخول من التوظف وىذا النوع يشتمل عمى العديد من الفروع  ،وىى الضرائب

عمى المرتبات المحلية ،والضرائب عمى رواتب العاممين بالخارج  ،وضرائب الدمعة عمى الروا تب
ورسم تنمية عمى المرتبات وما فى حكميا،

 -2الضرائب عمى دخول األفراد بخالف التوظف  ،ويتضمن العد يد من الفروع ،وىى  ،الضرائب
عمى المين غير التجارية  ،ورسم تنمية عمى صافى المين غير التجارية  ،وضرائب النشاط
التجاري والصناعي  ،ورسم تنمية عمى صافى أرباح النشاط

التجا ري والصناعي  ،ونصيب

المحميات من الضريبة عمى األرباح التجارية والصناعية  ،وضرائب عمى الفائدة من السندات ،

والضريبة العامة عمى الدخل ،واإليرادات األخرى

 -3الضرائب عمى األرباح الرأسمالية وىذا يشتمل عمى عدة فروع
وأخرى.

البند الثاني  ،الضرائب عمى أرباح المؤسسات

ىي  ،ضريبة الثروة العقارية ،

( الشركات ) ،ويندرج تحت ىذا البند بصفة

أساسية نوع واحد  ،وىو الضريبة عمى أرباح شركات األموال  ،ويتكون ىذا النوع من العديد من
 ،والبنك المركزي
الفروع  ،وىى الضريبة المحصمة من كل من ىيئة البترول وقناة السويس
واألخرى ( وتمثل باقي الشركات ) ،ورسم تنمية عمى ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس وادارات
من مبالغ تدخل ضمن إيرادات رؤوس األموال المنقولة  ،ورسم تنمية عمى صافى أرباح الجيات

(  ) 111من القانون رقم (  ) 157لسنة  ،1981ونصيب
المنصوص عمييا فى المادة
المحميات فى الضريبة عمى أرباح شركات األموال  ،ونصيب المحميات فى الصندوق المشترك ،
ونصيب المحميات فى ضريبة قناة السويس.

المجموعة الثانية :الضرائب عمى دخول الرواتب والقوى العاممة
المجموعة الثالثة :الضرائب عمى الممتمكات
البند األول  ،ضرائب دورية عمى الممتمكات الثابتة  ،ويندرج تحت ىذا البند ضريبة األراضى

وضريبة المباني.

البند الثاني ،ضرائب دورية عمى صافى الثروة.
البند الثالث ،ضرائب عمى العقارات والمنح.
البند الرابع  ،ضرائب عمى العمميات المالية والتجارية والرأسمالية  ،وتأتى رسوم نقل الممكية كنوع

وحيد تحت ىذا البند.

البند الخامس ،ضرائب غير دورية أخرى عمى الممتمكات.
البند السادس ،ضرائب دورية عمى الممتمكات ويندرج تحت ىذا البند نوعين  /1ضرائب ورسوم
عمى السيارات ،ويتكون ىذا النوع من ثالثة فروع  ،ىى رسم تنمية عمى السيارات ورخص القيادة ،
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ورسوم تنمية عمى السيارات الجديدة المنتجة محميا

 ،وجميع السيارات المستوردة من الخارج ،

وضرائب ورسوم ذات صفة محمية عمى السيارات /2 ،ضرائب عقارية أخرى.
المجموعة الرابعة  ( :الضرائب عمى السمع والخدمات )

البند األول ،ضرائب عامة عمى السمع والخدمات ،ويتكون ىذا البند من أربعة أنواع ىي:
 -1ضريبة القيمة المضافة
 -2الضريبة العامة عمى المبيعات وىذ ا النوع يندرج تحتو فرعين ىما ،عمى السمع المحمية  ،وعمى
البضائع المستوردة
 -3ضريبة المبيعات عمى الخدمات  ،وىذا النوع يندرج تحتو أربعة فروع ىى  ،الخدمات المقدمة
فى الفنادق والمطاعم السياحية  ،خدمات التشغيل لمغير  ،خدمات االتصاالت الدولية وال محمية ،
وخدمات أخرى

 -4الضريبة عمى دورة رأس المال والسمع والخدمات األخرى.
البند الثاني  ،ضرائب عمى اإلنتاج

( سمع جدول رقم  ) 1من الجدير بالذكر أن الضريبة

ي مثل السجائر والتبغ  ،حيث
المفروضة عمى سمع الجدول رقم  1ىى ضريبة نوعية وليست قيم ة
مئوي ويندرج تحت ىذا البند نوعين:
ة
تفرض ضريبة مقطوعة عمى عمبة السجائر وليس نسبة

النوع األول:
ضرائب عمى السمع المحمية  ،وىذا النوع يشتمل عمى عد د (  ) 11فرع ،ىى الشاى ،السكر،

المياه الغازية  ،البيرة  ،التبغ والسجائر  ،منتجات البترول  ،الكحول  ،األدوية  ،زيوت الطعام النباتية ،
الزيوت والشحوم ،األسمنت.
النوع الثاني:
الضرائب عمى السمع المستوردة  ،ويندرج تحت ىذا النوع ذات العدد من الفروع التي أشير إلييا

فى النوع األول.

البند الثالث ،أرباح عمميات االحتكارات المالية
البند الرابع ،الضرائب عمى الخدمات الخاصة
ويشتمل ىذا البند عمى خمسة أنواع ىي:
النوع األول  :ضرائب التضامن االجتماعي  ،ويإتى تحت ىذا النوع ثالثة فروع  ،ىى ضرائب

عمى تذاكر السفر لمخارج  ،ورسم تنمية عمى تذاكر السفر الى الخارج الصادرة فى مصر بالعممة

المحمية ،وأخرى.
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النوع الثاني :ضرائب الدمغة ،ويأتي تحت ىذا النوع ثالثة وعشرون فرع تشتمل عمى كافة أنواع

الدمغا ت التي تحصميا الحكومة نظير تقديم خدم ات بعينيا ومن أمثمتيا  ،الدمغة عمى النماذج
المدموغة وطوابع الدمغة  ،والدمغة عمى التأمين  ،والدمغة عمى المراىنات واليانصيب ،والدمغة

عمى أعمال البورصة ،والدمغة عمى عقود اشتراكات المياه والنور والغاز الطبيعي  ،النوع الثالث ،
رسم تنمية الموارد ( عدا ما يزيد عمى  18ألف جنيو وعدا رسم التنمية عمى السيارات ) ،ويأتي
تحت ىذا النوع عدد ثالثة عشر فرع من ىذه الرسوم

 ،عمى سبيل المثال  ،رسم تنمية عمى

جوازات السفر  ،ورسم التنمية عمى إقامة األجانب وما يتعمق بيا

 ،ورسم تنمية عمى طمب

الحصول عمى الج نسية المصرية ،ورسم تنمية عمى مغادرة البالد  ،النوع الرابع  ،ضريبة المالىي،
النوع الخامس ،أخرى.
البند الخامس ،ضرائب عمى استخدام السمع والترخيص باستخداميا
ويشتمل ىذا البند أساسا عمى اإلتاوات والرسوم التي تحصميا الدولة من بعض الجيات  ،ويأتي

تحت

ىذا البند أريعو عشر نوعا ىي:
-

اإلتاوة عمى قناة السويس

-2

اإلتاوة عمى استخدام الطريق النيري

-3

اإلتاوة عمى القمار

-4

إيرادات ورسوم ذات صفة محمية

-5

المصروفات اإلدارية لمعمميات االستيرادية

-6

رسوم العبور ( سوميد )

-7

رسوم المواني والمنائر

-8

القنصمي
ة
رسوم اإلجراءات

-9

رسوم حميج األقطان

 - 0رسوم عمى جوازات السفر
 رسوم تصاريح العمل - 2رسوم تحقيق الشخصية
 - 3رسوم ترخيص العمل لألجانب
 - 4ضرائب عمى السيارات الخاصة ( ضمان اجتماعي ).
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المجموعة الخامسة ( :ضرائب عمى التجارة الدولية )
البند األول ،ضرائب عمى الواردات
ويشتمل ىذا البند عمى نوعين ىما:
 -1ضرائب جمركية قيمية
 -2ضرائب جمركية عمى السجائر والتبغ والدخان.
البند الثاني ،ضرائب عمى الصادرات
البند الثالث ،أرباح الشركات المحتكرة لمسمع المستوردة أو المصدرة
البند الرابع ،نصيب المحميات فى الضريبة عمى الصادرات والواردات
الباب الثاني المنح:
المنح ىي تحويالت غير إلزامية تتمقاىا وحدات حكومية من وحدات حكومية أخرى أو من
منظمات دولية .وتقسم المنح فى الموازنة العامة لمدولة إلى ثالثة مجموعات رئيسية ىى :
المجموعة األولى :منح من حكومات أجنبية
وه ـذه المجموع ـة تنقسم إلى بندين األول ،منح جارية ،والثاني منح رأسمالية وىى تقسم الى نوعين
النوع األول ،لتمويل االستثمارات ،النوع الثانى أخرى.
المجموعة الثانية :منح من منظمات دولية
وتلك تقسم إلى
وىذه المجموعة تنقسم إلى بندين البند األول  ،منح جارية  ،والبند الثاني رأسمالية ـ

نوعين النوع األول ،لتمويل االستثمارات ،النوع الثاني أخرى.
المجموعة الثالثة :منح من جيات حكومية

وتلك تقسم إلى
وىذه المجموعة تنقسم إلى بندين البند األول  ،منح جارية  ،والبند الثاني رأسمالية ـ

نوعين النوع األول ،لتمويل االستثمارات ،النوع الثاني أخرى.
الباب الثالث :اإليرادات األخرى
المجموعة األولى :عوائد الممكية

البند األول ،الفوائد المحصمة وه و عبارة عن نوعين ىما  ،1الفوائد المحمية  ،ويندرج تحته خمسة

أفرع ،ىي ،عمى السندات ،عمى اإلقراض ،عمى إعادة اإلقراض ( ويشمل فوائد القروض الخارجية

الوائد الدائنة  ،األخرى  /2 .النوع الثاني  ،األجنبي  ،ويندرج
المعاد إقراضيا من الخزانة العامة ) ،و ف
تحت ىذا النوع ثالثة أنواع ىي ،عمى السندات ،عمى اإلقراض ،أخرى.
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البند الثاني ،أرباح األسيم وىذا البند عبارة عن نوعين ىما  /1النوع األول  ،محمية  ،ويندرج تحت

ىذا النوع سبعة أفرع ىى  ،شركات القطاع الخاص  ،الويئات االقتصادية  ،البنك المركزي  ،شركات

القطاع العام  ،شركات قطاع األعمال العام  ،ىيئة البترول  ،قناة السويس  /2 ،النوع الثاني ،

أجنبي.

البند الثالث ،أرباح أوراق مالية
البند الرابع ،أخرى ( من ىيئة البترول )
البند الخامس ،عائدات اإليجارات وىذا البند ينقسم إلى خمسة أنواع ىي:
-

إتاوات البترول

-2

إيجار االراضى الحكومية

-3

إيرادات المناجم

-4

إيرادات المرافق التي تديرىا الدولة

-5

إيرادات استغالل األراضي السياحية

المجموعة الثانية  :حصيمة بيع السمع والخدمات
البند األول ،إيرادات الخدمات ويشتمل ىذا البند عمى أربعة أنواع ىي  /1رسوم قضائية وغرامات

( خدمات العدالة ما عدا رسوم نقل الممكية )  /2رسوم قيد وتسجيل ورقابة واشراف  /3 ،الخدمات
الجمركية /4 ،أخرى.
البند الثاني  ،مقابل خدمات من مؤسسات ال تيدف إلى الربح ويندرج تحت ىذا البند عشرون
نوعا ىي:
-

الخدمات الزراعية

-2

الخدمات التعميمية

-3

الخدمات الصحية

-4

الخدمات الثقافية

-5

خدمات اإلسكان والتعمير

-6

الخدمات االجتماعية

-7

الخدمات التموينية

-8

خدمات القوى العاممة

-9

خدمات القوى العاممة

 - 0خدمات الطرق والمواصالت
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 خدمات الشباب والرياضة - 2الخدمات البيطرية
 - 3خدمات التنظيم واإلدارة
 - 4التخطيط اإلقميمي
 - 5الخدمات السياحية
 - 6خدمات الضرائب العقارية
 - 7مبيعات بضائع
 - 8إيرادات المشروعات اإلنتاجية
 - 9إيجار المرافق العامة
 - 20إيجار المباني الحكومية
 - 2مقابل اإلشراف واإلدارة عمى الشركات
 - 22أرباح تشغيل العممة التذكارية
 - 23أخرى
البند الثالث ،حصيمة بيع المخزون السمعي
البند الرابع ،موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة
البند الخامس ،موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة
المجموعة الثالثة :غرامات العقوبات والمصادرات
البند األول ،إيرادات النقد المصادر
البند الثاني ،حصيمة األموال المستردة
البند الثالث ،التعويضات الناتجة عن المخالفات
البند الرابع ،أخرى
المجموعة الرابعة :التحويالت االختيارية
وىذه التحويالت االختيارية التي ترد لمحكومة إما أن تكون تحويالت جارية أو تحويالت

رأسمالية ،وىذه المجموعة تتكون من بندين ىما :

البند األول ،جارية ،ويندرج تحت ىذا البند نوعين ىما

النوع األول :فائض لجنة المساعدات.
النوع الثاني :إيرادات أنشطة مختمفة .
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البند الثاني ،رأسمالية ،ويندرج تحت ىذا البند نوعين ىما:
النوع األول ،مساعدات وتبرعات محمية ،ويأتي تحت ىذ ا النوع فرعين ىما  ،لتمويل االستثمارات ،

وأخرى.

النوع الثاني  ،مساعدات وتبرعات أجنبية  ،ويأتي تحت ىذه النوع فرعين ىما
االستثمارات ،وأخرى.

 ،لتمويل

المجموعة الخامسة  :إيرادات متنوعة
البند األول ،جارية ،ويتكون ىذا البند من ثالثة أنواع ىي:
 -1إيرادات سنوات سابقة -2 ،مبالغ معالة دائنة مضت عمييا المدة القانونية -3 ،أخرى.
البند الثاني ،رأسمالية ،ويتكون ىذا البند من نوعين ىما:
 لتمويل االستثمارات  ،وىو عبارة عن فرعين  ،نقص الرصيد المدين لمدفعات المقدمةلالستثمارات ،وموارد ومصادر رأسمالية أخرى
-2

أخرى  ،وىو عبارة ع ن ثالثة فروع تندرج تحت ىذا النوع ىى  ،حصيمة بيع أصول غير

إنتاجية ( أراضى ) ،حصيمة بيع أصول إنتاجية ( مساكن وسيارات وغيرىا ) ،وايرادات رأسمالية

أخرى.

الباب الرابع  :متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية
يتضمن ىذا الباب كافة األقساط المحصمة من القروض السابق إعادة إدراجيا من الخزانة العامة

لمجيات المختمفة ،ويتكون من مجموعتين أساسيتين ىما :

المجموعة األولى  ( :متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية المحمية )
البند األول  ،متحصالت من أوراق مالية بخالف األسيم  ،وىناك ثالثة أنواع مدرجة تحت ىذا

البند ىي :السندات ،واألذون ،وأخرى.

البند الثاني  ،أقساط محصمة من اإلقراض  ،وىناك سبعة أنواع مدرجة تحت ىذا البند ىي -1 :

من بنك االستثمار  -2 ،من الييئات االقتصادية  -3 ،من الشركات القابضة  -4 ،من شركات

قطاع األعمال العام  -5 ،من شركات القطاع العام  -6 ،محصمة من أجيزة الموازنة العا مة

(أقساط القروض الخارجية المعاد إقراضيا من الخزانة العامة) -7 ،من الجيات األخرى.

البند الثالث  ،المتحصالت من بيع األصول وحقوق الممكية  ،وتندرج تحت ىذا البند ستة أنواع

ىي -1 :من بنك االستثمار القومي -2 ،من ىيئات اقتصادية -3 ،من الشركات القابضة -4 ،
من شركات قطاع أعمال عام -5 ،من شركات قطاع عام -6 ،من جيات أخرى.
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البند الرابع ،حصيمة الخصخصة ،يتضمن جميع متحصالت الخصخصة والتي تقدم إلى الخزانة
العامة لمدولة مقابل قيام الخزانة بالمساىمة فى صندوق إعادة الييكمة.

المجموعة الثانية  :متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية األجنبية
وتتكون ىذه المجموعة من ثالثة بنود ىى ( :م تحصالت أوراق مالية بخالف األسيم ،وأقساط
محصمة من اإلقراض ،والمتحصالت من بيع األصول وحقوق الممكية).
الباب الخامس :االقتراض واصدار األوراق المالية بخالف األسيم
ويتمثل ىذا الباب في االقتراض الحكومي لتمويل عجز الموازنة  ،ويشتمل عمى االقتراض بشقيو
المحمى والخارجي ،ويتكون من مجموعتين ىما :

المجموعة األولى :االقتراض واصدار األوراق المالية المحمية
البند األول ،إصدار أوراق مالية بخالف األسيم ويوجد تحت ىذا البند :
 -1سندات عمى الخزانة العامة ،سواء من الجياز المصرفي أو من غير البنوك  ،وتتميز السندات
عن األذون  ،إنيا أوراق مالية طويمة األجل وبالتالي تكون فترة االنتفاع بالتمويل المتولد منيا

أطول،

 -2األذون عمى الخزانة العامة  ،وىى أوراق مالية قصيرة األجل تستخدميا الحكومة لتمويل
االحتياجات التمويمية قصيرة األجل أثن اء تنفيذ الموازنة  ،وتكون ىذه األذون لصالح الجياز
المصرفي أو األفراد

ه
 -3أخرى سواء من الجياز المصرفي أو من غير.
البند الثاني ،االقتراض
وىناك ثالثة أنواع تحت ىذا البند ،ىي:
 -1االقتراض من بنك االستثمار القومي ،لتمويل االستثمارات أو لتمويل أغراض أخرى،
 -2قروض خارجية معاد إقراضيا عن طريق الخزانة العامة.
 -3اقتراض من مصادر أخرى سواء من الجياز المصرفي أو من جيات أخرى.
المجموعة الثانية :االقتراض واصدار األوراق المالية األجنبية
البند األول ،إصدار أوراق مالية بخالف األسيم
البند الثاني ،االقتراض سواء لتمويل االستثمارات أو لتمويل التزامات رأسمالية.
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الملمح اللشني
أهي ممؤراا الموازنة المشمة للت لة

56

جدول رقم ()3
إجمالي اإلنفاق العام (القيمة بالمميار جنيو)
\2000

\2001

\2002

\2003

\2004

\2005

\2006

\2007

\2008

\ 2009

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى
المصروفات العامة

موازنة

103.9

115.5

127.3

145.9

161.6

207.8

222.0

282.3

351.5

323.9

حيازة األصول المالية

3.3

3.1

7.4

3.7

3.1

3.9

21.3

1.9

4.9

3.7

سداد القروض

12.3

15.8

14.6

15.2

15.1

24.5

7.7

9.5

18.3

27.2

صندوق إعادة الييكمة

..

..

1.2

9.8

اجمالى اإلنفاق العام

119.5

134.4

236.2

251.0

149.3

164.8
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179.8

293.7

374.7

354.6

جدول رقم ()4
تطور المصروفات العامة ( القيمة بالمميون جنيه )
المصروفات العامة

\2000

/2001

/2002

/2003

/2004

/2005

/2006

\2007

\2008

\2009

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
موازنة

فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
األجور

28067

30516

33816

37266

41546

46719

52153

62839

76147

87484

شراء السمع

10047

8651

8479

9340

12766

14556

17028

18470

25072

27349

والخدمات
الفوائد

16784

21752

25852

30704

32780

36815

47700

50528

52810

71066

الدعم والمنح والمزايا

15418

18051

20612

24746

29706

68897

58442

92371

127033

73479

15818

16797

18309

21080

21539

19112

21208

23892

27007

28058

االستثمارات

17809

19776

20251

22851

23275

21212

25498

34191

43430

36479

االجمالى

103943

115542

127219

145988

161611

207811

222029

282290

351499

323917

األخرى
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جدول رقم ()5
تطور األجور وتعويضات العاممين ( القيمة بالمميون جنيو )
األجور وتعويضات
العاممين

\2000
2001

/2001
2002

/2002
2003

/2003
2004

األجور األساسية
الوظائف المؤقتة
تكاليف المعارين
تكاليف األجازات
المكافآت
بدالت نوعية
مزايا نقدية
مزايا عينية
مزايا تأمينية
اعتمادات إجمالية
المستبعد
االجمالى

7798
145
66
0.7
8521
1101
3721
660
3233
2849
2728067

8452
172
82
1.5
9422
1316
4006
673
3491
2930
3030516

9128
215
87
1.5
10579
1528
4328
721
3809
3446
2633816

9963
262
101
1.1
12081
1759
4565
851
4141
3569
2937266

/2004
2005
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
10819
314
95
0.8
13707
1819
4938
979
4559
4342
2941546

المصدر جمعت وحسبت من الحسابات الختامية لمموازنة العامة لمدولة والموازنة العامة
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/2005
2006

/2006
2007

\2007
2008

\2008
2009

11687
442
96
1.8
16036
1981
6344
1089
5094
3951
1.746719

12571
526
99
1.5
18549
2015
7400
1237
5518
4236

13846
701
91
1
21943
3966
9050
1573
6165
5294

14955
959
84
1
26403
6060
11738
1853
7193
5948

52153

62839

75194

جدول رقم ()6
البيان
الدعم
المنح
المزايا االجتماعية
الدعم والمنح والمزايا
االجتماعية

/2000
2001
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
4929.6
1796.0
8692.6
15418.2

تطور اإلنفاق عمى الدعم والمنح والمزايا االجتماعي ة (القيمة بالمميون جنيو )

/2001
2002

/2002
2003

/2003
2004

/2004
2005

/2005
2006

/2006
2007

/2007
2008

\2008
2009

5949.3
2023.6
10077.9
18050.9

6936.5
2159.7
11516.1
20612.3

10347.3
1645.6
12866.9
24746.4

13764.8
1846.3
14092.0
29705.5

54244.6
2164.3
12335.5
68896.8

53958.9
2933.2
1550.2
58442.3

84205
3890
4050
92371

93838
4188
28471
126775

\2009
2010
موازنة
59475
3916
6664
73480

جدول رقم ()7
طور اإليرادات العامة (القيمة بالمميار جنيو )
اإليزاداث العامت
الضزائب
المنح
اإليزاداث األخزى
اجمالي اإليزاداث

/2001
/2000
2002
2001
فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـي
50.8
50.3
4.3
1.9
23.2
23.7
78.3
75.9

/2002
2003
55.7
3.2
30.1
89.1

/2003
2004

/2004
2005
75.8
2.3
32.3
110.9

67.1
5.0
29.7
101.9
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/2005
2006
97.8
2.4
51.1
151.3

/2006
2007
114.3
3.9
62
180.2

/2007
2008
137.2
1.5
82.7
221.4

\2008
2009
163.2
7.9
111.3
282.5

\2009
2010
مواسنت
145.5
7.7
71.7
224.9

جدول رقم ()8
تطور اإليرادات الضريبية ( القيمة بالمميون جنيو )
اإليرادات الضريبية

/2000
2001

/2001
2002

/2002
2003

/2003
2004

الضرائب عمى دخول األفراد وا ألرباح
الضرائب عمى الممتمكات
الضرائب عمى السمع والخدمات
ضرائب التجارة الدولية
ضرائب أخرى
اإلجمالي

20583
768
20427
7429
1124
50331

19624
764
20970
7296
2148
50801

20842
785
23131
8233
2746
55726

27279
785
26552
9234
3297
67147

/2004
2005
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
31571
1034
31430
7744
3979
75759

/2005
2006

/2006
2007

/2007
2008

\2008
2009

48268
1214
34699
9654
3944
97778

58535
1788
39436
10369
4198
114326

67059
2052
49747
14020
4317
137195

80212
2691
62741
14074
3464
163182

\2009
2010
موازنة
58749
8106
61376
14018
3295
145544

جدول رقم ()9
تطور العجز الكمى لمموازنة العامة لمدولة ( القيمة بالمميار جنيو )

العجز النقدي
صافى حيازة األصول المالية
العجز الكمى
الناتج المحمى االجمالى
%العجز الكمى لمناتج

\2000
2001

/2001
2002

/2002
2003

/2003
2004

28.0
0.9
28.9
358.7
8.1

37.2
1.2
38.4
378.9
10.2

38.2
5.4
43.6
417.5
8.3

44.1
1.8
45.9
485.3
9.5
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/2005 /2004
2006 2005
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
56.5
50.7
6.20.9
50.4
51.6
617.7 538.5
8.2
9.6

/2006
2007
41.8
12.9
54.7
744.8
7.5

\2007
2008

\2008
2009

60.9
0.2
61.1
896.5
6.8

68.9
2.8
71.8

\2009
2010
موازنة
98.9
0.7
99.7

جدول رقم ()10

اإليرادات العامة
المصروفات العامة
العجز النقدي
الناتج المحمى االجمالى
 %العجز النقدي لمناتج

تطور العجز النقدي لمموازنة العامة ( القيمة بالمميار جنيو )

\2000
2001

/2001
2002

/2002
2003

/2003
2004

75.9
103.9
28.0
358.7
7.8

78.3
115.5
37.2
378.9
9.8

89.1
127.3
38.2
417.5
9.1

101.9
145.9
44.1
485.3
9.1

/2004
2005
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
110.9
161.6
50.7
538.5
9.4
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/2005
2006

/2006
2007

\ 2007
2008

\2008
2009

151.3
207.8
56.5
617.7
9.2

180.2
222.0
41.8
744.8
5.7

221.4
282.3
60.9
896.5
6.8

282.5
351.5
68.9
1038.6

\ 2009
2010
موازنة
224.9
323.9
98.9

جدول قم ()11
تمويل العجز ( القيمة بالمميار جنيو )

العجز الكمى
سداد القروض
 صافى حصيمة الخصخصةاجمالى التمويل
االقتراض واصدار أوراق مالية
محمية
 سندات عمى الخزانة أذون عمى الخزانة االقتراضاقتراض واصدار األوراق المالية
األجنبية
الناتج المحمى االجمالى

\2000
2001

/2001
2002

/2002
2003

/2003
2004

28.9
12.3
0.5
40.7
40.2

38.4
15.8
0.4
53.8
52.7

43.6
14.6
0.04
58.1
56.2

45.9
15.2
0.02
61.1
60.0

/2004
2005
فعمى
51.9
15.1
1.1
65.8
64.5

51.7
24.5
1.4
74.8
66.5

13.0
7.7
19.4
0.5

19.0
10.8
22.9
1.1

29.6
7.5
19.1
1.9

25.3
14.2
20.5
1.0

22.9
22.1
19.5
1.3

30.8
0.3
16.4
8.3

-0.4
15.5
40.5
6.5

358.7

378.9

417.5

485.3

538.5

617.7

744.8
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/2005
2006

/2006
2007

\2007
2008

\2008
2009

64.5
7.7
0.2
62.3
55.7

61.1
9.5
0.7
69.9
63.3

71.8
18.3
0.2
89.9
88.7

14.9
27.8
20.6
6.7

88.8
0.1
1.2

896.5

جدول رقم ()12
تطور الفوائد الخارجية والمحمية ( القيمة بالمميون جنيو)

فوائد خارجية
فوائد لجيات محمية
فوائد لوحدات حكومية
اجمالى الفوائد

/2001
\2000
2002
2001
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
2180
1959
11337
8632
8235
6193
21752
16784

/2002
2003

/2003
2004

/2004
2005

/2005
2006

/2006
2007

\2007
2008

\2008
2009

2354
14100
9397
25851

2961
17201
10542
30704

3002
19781
10001
32789

2823
24577
9244
36822

3033
27975
16526
47699

3737
30691
15892
50528

3596
32702
16377
52782
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\2009
2010
موازنة
3586
49627
17636
71066

جدول رقم ()13
تطور االقتراض واصدار األوراق المالية ( بخالف األسيم ) ( القيمة بالمميون جنيو )

االقتراض واصدار األوراق المالية المحمية
إصدار أوراق مالية بخالف األسيم
منيا سندات عمى الخزانة
من الجياز المصرفي
من غير الجياز المصرفي
أذون عمى الخزانة
من الجياز المصرفي
من غير الجياز المصرفي
أخرى
= االقتراض
من بنك االستثمار القومي
 لتمويل االستثمارات لتمويل أغراض أخرىمن مصادر أخرى
االقتراض واصدار األوراق المالية االجنبية
االقتراض
لتمويل االستثمارات
لتمويل التزامات رأسمالية
االجمالى العام

2000
2001 /

2001
2002 /

2002
2003 /

2003
2004 /

40173
20746
13000
13000

52701
29772
19000
19000

56191
37083
29560
29560

60025
39499
25303
25303

7746
7746

10772
10772

7523
7523

19428
14576
9932
4666
4851
513
513
513

22929
18739
12886
5853
4189
1123
1123
496
627
53824

19108
16512
13411
3012
2596
1906
1906
665
1241
58097

40686

المصدر :و ازرة المالية ،الحسابات الختامية لمموازنة العامة لمدولة ،سنوات مختمفة .
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14197
20525
17823
15099
2724
2702
1030
1030
754
275
61055

2004
2005 /

2005
2006 /

فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
66463
64484
50016
44963
30786
22854
16013
22854
14773
276
22109
11282
6748
7948
15360
18954
16448
19521
16448
17033
14671
14556
1777
2477
2488
8309
1278
8309
1278
1041
1198
7269
81
74773
65762

2006
2007 /
55685
15147
-366
7221
6855
15513
 1064226155

2007
\ 2008
63294
42674
14892

\2008
2009
88881
88755
88755

27782

40538

20620

125

40538
6559
6559
879
5679
62244

20620
6687
6687
752
5935
69981

125
1152
1152
90032

جدول رقم ()14
تطور سداد القروض المحمية واألجنبية ( القيمة بالمميون جنيو )

سداد القروض واستيالك األوراق المالية المحمية
سداد القروض المحمية
سداد قروض االستثمارات
ألجيزة الموازنة العامة ( المعاد إقراضيا من الخزانة
العامة)
لمجياز المصرفي
أخرى
حسابات أخرى مستحقة الدفع
سداد القروض واستيالك األوراق المالية األجنبية
سداد القروض األجنبية
أقساط الدين العام الخارجي
اقساط خارجية تسددىا الجيات
االجمالى

2000
2001/

2001
2002/

2002
2003/

2003
2004/

9903
9903
5239

12914
7051
5939

9825
9241
6500

10943
9869
7652
3

3
9
1108 4655
5863
2844 2367
2844 2367
2362 2001
482
366
15757 12269

2214 2741
1075
584
4249 4753
4249 4753
3570 4195
679
558
15193 14578
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2005
2006/

2004
2005/
فعـمـ ـ ـ ـ ـ ــى
20834 10798
19058 8320
15423 7708
187
3447
612
1777 2477
3679 4333
3679 4333
3252 3523
428
810
24514 15131

2006
2007/

2007
\2008

3666
2973
1649
274

5700
5644
221
348

1050
1049
693
4053
4053
3584
469
7719

5076
3832
3832
3400
432
9531

2008
\2009

جدول رقم ()15
تطور المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية
/2001
2002

= أقساط محصمة من اإلقراض
 من أجيزة الموازنة من الجيات األخرى= المتحصالت من بيع األصول وحقوق الممكية
حصيمة الخصخصة
االجمالى

/2000
2001
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
1842
2386
1522
2272
319
114

/2002
2003

/2003
2004

/2004
2005

/2005
2006

/2006
2007

/2007
2008

\2008
2009

2033
1826
207

1934
1758
175

2194
2046
148

419
2260

39
2072

15
1949

1012
3206

1513
1235
188
7377
1351
10241

1769
1486
179
() 3129
9962
8602

1649
1351
292
2
673
2323

2079
1941
121
183
2261

498
2884

67

\2009
2010
موازنة

جدول رقم ()16
المنح
= منح من حكومات أجنبية
جارية
رأسمالية لتمويل االستثمارات
رأسمالية أخرى
= منح من منظمات دولية
جارية
رأسمالية لتمويل االستثمارات
رأسمالية أخرى
= منح من جيات حكومية
جارية
رأسمالية لتمويل االستثمارات
رأسمالية أخرى
االجمالى

تطور قيمة المنح

/2000
2001

/2001
2002

/2002
2003

1106
838
268
1
383
8
375

3135
2687
418
30
693
2
691

2353
1658
549
145
505
83
422

442
72
368
3
1931

438
71
358
9
4265

443
17
414
1
3289
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/2004
/2003
2005
2004
فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى
2114
4028
826
3243
1288
785
355
16
339

/2005
2006

/2006
2007

2008 /2007

1754
510
1244
1
362
1
361

3394
1989
1408

1155
258
897

289
1
286
2
199
95
104

109
80
29
198
98
101

3886

1463

668
139
529

739
139
599

263
72
191

5051

2853

2379

جدول رقم ()17
المصروفات العامة بالتقسيم الوظيفي ( القيمة بالمميون جنيو)
البيان
الخدمات العامة
الدفاع واألمن القومي
النظام العام والسالمة العامة
الشئون االقتصادية
حماية البيئة
اإلسكان والمرافق
الصحة
الشباب والثقافة والشئون الدينية
التعميم
الحماية االجتماعية
االجمالى

2005\2004

2006\2005

51063
14804
8902
11705
493
6003
7256
7307
25796
28282
161611

54106
15935
10523
11227
412
5613
9665
7635
25620
67074
207810

المصدر نفس المرجع السابق
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2007\2006
فعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
67557.3
17921.7
11128.5
13913.7
828.3
9248.2
10433.8
8729.1
27761.0
54487.6
222009.2

2008\2007

2009\2008

71764.0
20049.6
13139.3
18591.6
912.0
13864.7
13161.8
10973.7
33678.1
86155.4
282290.2

82680.9
22776
16169.9
23003.2
1258.5
18198.1
15782.2
13805.7
39879.9
118183.2
351499.8

2010\2009
موازنة
116027.7
22830.7
15701.2
25191.1
1056.9
8919.6
16299.8
12924.0
41683.3
63283.0
323917.3

