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 1 فى ظل خطة الدولة 2019/2020نظرة حتليلية فى املوازنة املصرية عام 
 
 

 2محمد فوزى الخوىلد. 

 نيابة التعليم العاىل
 

استهدف البحث الوقوف عىل مرتكزات أساسية تتعلق بطبيعة املوازنة العامة، ومدى تعبريها عن أداء وبرامج الحكومة، وأهمية 
توافقها مع الخطة العامة للدولة؛ لتحقيق أهداف الخطة الرئيسة ىف النظم االقتصادية املختلفة، مثل زيادة معدل النمو وتخفيض  

خم وزيادة الصادرات، لزيادة فاعلية النشاط الحكومى وترشيد اإلنفاق العام، مع عرض وسائل تحسني  كل من العجز والبطالة والتض 

صورة املوازنة وأسلوب ربطها بالخطة، وذلك ىف قسم أول كإطار نظرى للدراسة. ثم ىف قسم ثاىن تطبيقى عىل الحالة املرصية تم  
مقارنة بسنوات سابقة عليها؛ للوقوف عىل مدى   2019/2020وازنة ، ثم تحليل أرقام م2022عرض أهداف خطة الدولة حتى عام 

أخذها مبا تم تأصيله من مفاهيم ىف القسم األول، ومدى دقة التقديرات ىف املوازنة مقارنة باألرقام الفعلية، وتم الرتكيز عىل بعض  
ملوازنة، والسيطرة عىل الدين العام وفوائده،  أرقام املوازنة التى تخدم البحث، أهمها زيادة االستثامرات العامة، وتخفيض عجز ا 

وتحقيق املتطلبات الدستورية بزيادة اإلنفاق عىل التعليم والصحة، مع تناول أساليب تخفيف عبء اإلصالح االقتصادى عىل  
ب ربطها بالخطة،  محدودى الدخل، كتقديم الدعم واملزايا االجتامعية للطبقات الدنيا، واقرتاح وسائل لتحسني صورة املوازنة وأسلو 

ممثلة ىف ضم االقتصاد غري الرسمى إىل مضامر االقتصاد الرسمى، خاصة ىف قطاعى الدروس الخصوصية، ومخالفات البناء والتشييد،  
   .وأهمية األخذ مبفهوم الشمول املاىل عىل نطاق واسع، وأخريا ملخص للنتائج والتوصيات التى توصل إليها البحث

 ترشيد اإلنفاق العام   -الرسمي االقتصاد غري   - الشمول املاىل -  الخطة االقتصادية -  املوازنة العامة  :تاحية ف امل الكلامت  

- 

ترد بها، وبأسلوب إعدادها،  إن الحكم عىل املوازنة العامة يتم من خالل تقييم النفقات واإليرادات العامة التى

والذى من املفرتض أن يواىت متابعة النشاط املاىل اإلنفاقى للدولة، وتقييم مجريات األمور الحادثة به، والحكم 
عىل مدى كفاءته وفاعليته، وذلك بعد تطور مفهوم املوازنة العامة لتطور الدور املطلوب من الدولة تأديته،  

تابعة ترشيدها لإلنفاق العام، ونتناول ذلك عن طريق نظرة تحليلية للموازنة الدولة وبتغري املعايري املعتربة مل
؛ لنستخلص الغايات 2015/2016مقارنة باملوازنات السابقة، بدء من العام املاىل  2019/2020للعام املاىل 

قتصاد قومى بغري تخطيط،  املستهدفة من ربط املوازنة بالتخطيط القومى املطبق؛ ألنه ال ميكن تسيري وتنمية أى ا
 يواىت النهوض بأوضاعه االقتصادية واالجتامعية القامئة. 

 

 
  . 31/10/2019، وتم قبوله للنرش يف 22/9/2019تم تقديم البحث يف  1
 ( Fawsym@yahoo.com)  مستشار بهيئة النيابة اإلدارية ورئيس نيابة التعليم العاىل 2
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2

عىل الرغم من انتهاج مرص لسياسات متعددة إلصالح املوازنة العامة للدولة منذ سنوات طويلة، بالنص عىل  
إال أن املالحظ أن هذه السياسات مل تؤد   التحول نحو موازنة الربامج واألداء بدال من موازنة البنود واالعتامدات،

ىف مجملها إىل النتائج املبتغاة منها، سواء بتحقيق اعتبارات الكفاءة والفاعلية ىف استخدام املوارد االقتصادية، أو  
شعور املواطن بثامر خطة اإلصالح االقتصادى التى انتهجتها الدولة مؤخرا، ويرى الباحث أن السبب الرئيس هو 

كبة املوازنة العامة لطموحات محدودى الدخل، ىف ظل ارتفاع مستمر ىف املستوى العام لألسعار، بسبب  عدم موا
سياسة تعويم العملة وعدم ضبط األسواق، مام حمل طبقة محدودى الدخل أغلب عبء اإلصالح االقتصادى، 

 ومن هنا ظهرت مشكلة البحث. 

3

الوقوف عىل مدى توافق املوازنة العامة مع خطة الدولة والسياسة العامة، من خالل الرتكيز عىل زيادة 

االستثامرات العامة وتخفيض عجز املوازنة، ومحاولة السيطرة عىل الدين العام وفوائده، وتحقيق املتطلبات  
صالح االقتصادى عىل محدودى الدخل الدستورية بزيادة اإلنفاق عىل قطاعى الصحة والتعليم، وتخفيف عبء اإل 

عن طريق برامج دعم الفقراء، ومدى دقة تقديرات املوازنة مقارنة بالبيانات الفعلية، واقرتاح اليات املساهمة  
ىف ذلك، عن طريق زيادة اإليرادات من خالل تقنني وضع األنشطة غري الرسمية، وتحفيزها للدخول ىف االقتصاد 

 م الشمول املاىل عىل نطاق واسع. الرسمى، مع األخذ مبفهو 

4

يستمد البحث أهميته من أهمية املوازنة العامة للدولة، كأحد أهم آليات الدولة ىف تحقيق خطة اإلصالح 
ر ىف مصاف الدول املتقدمة اقتصاديا، ومدى  ـ، والتى من املفرتض أن تضع مص20/30االقتصادى املسامة بخطة 

 ازنة العامة سنويا ىف تحقيق جزء من أهداف تلك الخطة.مساهمة املو 

5

يقترص البحث عىل دراسة آليات تنفيذ خطة الدولة من خالل األرقام التى تظهرها املوازنة العامة للدولة سنويا،  
 اة من الخطة. سواء املتعلقة باإليرادات أو النفقات، لتحليل مدى مساهمتها الفعلية ىف تحقيق األهداف املبتغ

6 

ظل خطة الدولة محدودة،   الدراسات حول تحليل املوازنات عموما متعددة، ولكن دراسات تحليل املوازنات ىف

ىف ظل خطة الدولة، لكونها الزالت   2019/2020ولكننا مل نقف عىل أبحاث أو دراسات لتحليل املوازنة املرصية 
 تنفذ حتى اآلن، وعموما من ضمن دراسات تحليل املوازنات التى اعتمد عليها البحث ما يىل: 

استهدفت دراسة وتحليل املوازنة العامة الكويتية خالل عدة سنوات،  ، التى ( 2005)املزينى عام  1دراسة
والتطورات التى حدثت عليها، وربط ذلك بأهداف التنمية االقتصادية واالجتامعية املرجوة من خطة الدولة،  

 
 .(2005)، امليزانية العامة لدولة الكويت وتطوراتها، بدون نارش، عام عبد الوهاب صالح املزينى 1
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قرتاح  ومن أهم نتائج الدراسة: وجود قصور ىف أداء املوازنة الكويتية بشأن ربطها بخطة الدولة االقتصادية، وا
 سبل تطويره بأساليب وأدوات متعددة، تخدم متطلبات التطوير واألصول واألعراف الدولية الحديثة. 

، أهمية األخذ مبوازنة الربامج واملحاسبة لتطوير األداء الحكومى، مع  1(2007) بينام استهدفت دراسة غاىل عام 
ينعكس إيجابا عىل سياسات وخطط الحكومة    تطبيق مفهوم معايري األداء، ومتطلبات نظم الجودة الشاملة، مام 

ر، رغم النصوص  ـنحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وانتهت الدراسة لعدم تطبيق تلك املوازنة فعليا ىف مص 
 القانونية التى أوصت بتطبيقها. 

لوزارة املالية ىف مجال املوازنة العامة للدولة،    ، فاستهدفت تحديد الدور الرقاىب2( 2010)أما دراسة عطا الله عام  
وأهمية ذلك عند تنفيذ املوازنة العامة من ناحية الرقابة املحاسبية والرقابة التقوميية، مع وضع توصيات لتقوية 

ذلك الدور وجعله أكرث فاعلية لتحقيق خطط الدول املستقبلية، وتحقيقا العتبارات الشفافية التى يجب أن  
 ا املوازنة، ونبهت لخطورة العجز املزمن باملوازنة. تتصف به

، استهدفت الوقوف عىل بعض التعديالت املقرتحة عىل املوازنة العامة للدولة،  (2010)هاشم عام  3بينام دراسة 
مع تحديد دور الجهات الرقابية لتفعيل تلك التعديالت، وقد خلصت إىل أهمية دور الجهات الرقابية ىف متابعة  

ملوازنة العامة للدولة، سواء من حيث الرقابة املحاسبية أو الرقابة التقوميية عىل أعامل اإلدارة، وتفعيل  تنفيذ ا
 املشاركة املجتمعية ىف عملية الرقابة تحقيقا للشفافية ولدعم الفقراء؛ تحقيقا العتبارات العدالة االجتامعية. 

الوقوف عىل دور الرقابة املالية عىل املوازنة العامة ىف مراحل ( 2015)الخوىل عام  4ومؤخرا استهدفت دراسة 
املوازنة املختلفة وانعكاس ذلك عىل مفهوم ترشيد اإلنفاق العام، وقد خلصت الدراسة إىل: أهمية وضع رؤية  

ل بعيدة املدى لزيادة مصادر إيرادات الدولة، وأهمية تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف، ووجوب فتح قنوات اتصا
مبارشة بني أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، وإىل وجوب تغيري أسلوب هيكلة املوازنة الحاىل إىل أسلوب متطور  
يتوافق مع التصنيفات الدولية املعارصة، مع التوصية بعمل موازنة دورية مع كل خطة اقتصادية عن ذات الفرتة،  

 واضحة أمام املواطنني متكنهم من املشاركة ىف صناعة املوازنة.  وإنشاء هيئة عليا للخطة واملوازنة، وإىل وضع آليات

7

يقوم منهج البحث عىل توظيف املنهج الوصفى التحليىل؛ للوقوف عىل معامل األوضاع املحددة للموازنة العامة،  

متابعة تطور املوازنة العامة؛ للعمل عىل إصالحها ومعالجة أوجه الخلل   وعىل إستخدام املنهج االستقراىئ ىف
الحادثة فيها بأسلوب منهجى عمىل، فضالً عن إتباع املنهج االستنباطى ىف إستخالص قواعد وضوابط محددة؛  

 دية. لضامن كشف أوجه الخلل داخل املوازنة الحالية مبا يحقق الغايات املنشودة من عملية التنمية االقتصا

 
  مجلة األول، املجلد الشــاملة، الجودة نظم وتطبيق اإلدارى العمل تطوير ىف ودورها األداء عن واملحاســبة الربامج موازنة عن دراســة(. 2007) نرمني غاىل، 1

 .املالية البحوث
 .القاهرة جامعة دكتوراة، رسالة ،(مقارنة دراسة) للدولة العامة املوازنة مجال ىف املالية لوزارة الرقاىب  الدور(. 2010) أحمد الله، عطا 2
 /ه1431  نارش،  بدون  والقانون،  الرشيعة  كلية  األزهر،  جامعة  عليها،  الرقابية  الجهات  ودور  للدولة  العامة  املوازنة  تعديالت  هاشم،  املجيد  عبد  حسني  محمد  3

 م2010
 املالية قســـم الحقوق، كلية األســـكندرية، جامعة دكتوراة،  رســـالة العام، اإلنفاق ترشـــيد ىف العامة املوازنة عىل املالية  الرقابة دور( 2015)محمد الخوىل، 4

 .واالقتصاد العامة
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8

ونرى تصنيف بحثنا املاثل إىل قسمني: األول يعرض إطار نظرى للدراسة حول املوازنة العامة وخطة الدولة، من  
خالل مناقشة املوازنة العامة ومدى تعبريها عن أداء وبرامج الحكومة، وأهمية ربطها بخطة الدولة ىف النظم  

ى ىف ذلك، ووسائل تحسني صورة املوازنة وأسلوب ربطها بالخطة، من  االقتصادية املختلفة، ودور الحساب الختام
خالل إعادة هيكلة االقتصاد غري الرسمى وتطبيق مفهوم الشمول املاىل. والقسم الثاىن يتناول اإلطار التطبيقى  

سبق   باملقارنة مبوازنة أربع سنوات سابقة؛ للوقوف عىل مدى تطبيق ما 2019/2020بتحليل املوازنة املرصية 
من قواعد ونظريات، وذلك بعرض أهداف خطة الدولة الرئيسة بداية، ثم تحليل كل من بند االستثامرات العامة،  
وعجز املوازنة واملتطلبات الدستورية الخاصة بزيادة اإلنفاق عىل التعليم والصحة، وآليات تخفيف عبء اإلصالح 

قارنة بالنتائج الفعلية، وعرض مقرتحات تحسني صورة  عىل طبقة محدودى الدخل، ومدى دقة تقديرات املوازنة م 

رية بضم االقتصاد الرسمى إىل مضامر االقتصاد غري الرسمى خاصة قطاعى الدروس الخصوصية  ـاملوازنة املص
ومخالفات البناء والتشييد، وأهمية تطبيق الشمول املاىل عىل نطاق واسع، لتحقيق قرارات اقتصادية مواتية  

 أخريا عرض النتائج والتوصيات التى توصل لها البحث. ألهداف الخطة، و 

9

 وأخذاً ملا سلف بيانه ىف االعتبار، فإننا نوزع املوضوعات املتداولة ىف القسم األول إىل ثالثة عنارص:  

 الحكومة. املوازنة العامة ومدى تعبريها عن أداء وبرامج   -

 ربط املوازنة العامة بخطة الدولة ىف النظم االقتصادية املختلفة.   -

 وسائل تحسني صورة املوازنة وأسلوب ربطها بالخطة.   -

 ذلك ىف بندين متتاليني: نتناول السامت التى متيز املوازنة العامة، وآليات تعبريها عن أداء وبرامج الحكومة و 

 املوازنة العامة للدولة  1- 1- 9
  ريح من الربملان إىل السلطة التنفيذية، بتحصيل اإليرادات ورصف النفقات،ـاملوازنة العامة للدولة هى مبثابة تص

 (. 2004عىل السلطة التنفيذية )مسعود،  كام أن املوازنة العامة ظهرت لدعم الربملان ىف أداء دور املراقب املاىل

وقد عرفها البعض بأنها "البيان التقديرى لنفقات وإيرادات الدولة املتعلقة بنشاطها خالل فرتة زمنية مستقبلية"  
(، أو "هى الربنامج املاىل للدولة املعتمد لسنة مالية قادمة؛ لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية 1996)دويدار، 

روفات املقدر إنفاقها خالل السنة  ـة، وتشتمل عىل جميع اإليرادات املقدر تحصيلها، وجميع املصواالجتامعي

(، أو هى )التعبري املاىل لربنامج العمل املعتمد الذى تعتزم الحكومة تنفيذه ىف السنة  2005املالية" )املزينى، 
 . (2003القادمة؛ تحقيقاً ألهداف املجتمع( )دراز، 
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ازنة العامة للدولة من الربملان تأكيداً لحق نواب الشعب ىف إبداء الرأى ىف سياسة الدولة املالية ويعد اعتامد املو 
لعام قادم، مام يعد من قبيل الرقابة السابقة عىل اإلنفاق العام، كام أن قانون ربط املوازنة يعد عمالً ترشيعياً 

إدارياً؛ ألنه ال يحتوى عىل قواعد جديدة، وال من جهة الشكل فقط، أما من ناحية املوضوع فإنه يعترب عمالً 
 )عطية، بدون تاريخ(.  ى القوانني الساريةـيعطى الحكومة حقاً أو سلطة مل تكن لها من قبل مبقتض

واملوازنة العامة من ناحية متثل األداة الرئيسة لدى السلطة التنفيذية للتعبري عن سياساتها تجاه اإلرادة الشعبية،  
ريعية ىف صنع سياسات املوازنة العامة، واألداة التى  ـهى املؤرش الذى يوضح تأثري السلطة التش   ومن ناحية أخرى 

تستخدمها تلك السلطة ملحاسبة السلطة التنفيذية عن مدى التزامها بسياستها املعتمدة ىف الخطة القومية  
(W.B, 2004 ( . 

وبصفة عامة تعد املوازنة العامة من أهم الوثائق التى تعرب عن التاريخ االقتصادى واالجتامعى للدولة، وبالتاىل 
فهى وثيقة مرجعية لدراسة تطور املالية العامة للدولة وعنارصها األساسية، والسياسة املالية واتجاهاتها، 

 .(1990)عبد الحافظ،    السياسية التى حكمت وضعها    واتجاهات السياسة العامة، وتأثري ذلك عىل معادلة القوى

 وتسهم املوازنة العامة ىف تحقيق ما يىل: 

...( باعتبار أن املفهوم الحديث للموازنة يعتربها أداة شاملة  . التنمية الشاملة )اقتصادية، اجتامعية، ثقافية، -
 (.2001للتخطيط والتنسيق والرقابة )راىض وحجازى، 

ترشيد القرارات املالية باعتبارها أداة للتوجية والرقابة والتخطيط بالوحدات اإلدارية املختلفة، بوضع اإلطار  -
املاىل لتنفيذ برنامج وسياسة الدولة املختارة لعام مقبل، ورمبا لعدة أعوام يكون العام املقبل بداية لها )جامل، 

عمل من أعامل اإلدارة االقتصادية؛ ملا تستهدفه الدول  (، وىف ذات الوقت ميكن استخدام املوازنة ىف2001
 ه(.   1396حديثاً من تحقيق اعتبارات اقتصادية متنوعة من وضع موازناتها )البطريق؛ عثامن، 

 تحديد املسئولية اإلدارية عن األداء، ومن ثم امكانية املسائلة القانونية واملالية.   -

 وضع معدالت لألداء.   االستخدام الكفء للموارد املتاحة عن طريق -

 (: 2009ويوجد عنارص أساسية من املفرتض أن تتسم بها املوازنة العامة )وزارة املالية، 

ينبغى أن تتسم املوازنة العامة بالشفافية واإلفصاح، فمن حق الجميع معرفة ما تحويه املوازنة  وتوجهات   -
ذلك؛ ألنه مل يعد مقبوالً الرسية التى تحيط ببعض بنود املوازنة التى تدرج رقامً واحداً بها دون مربر،    الدولة ىف 

باستثناء النفقات العسكرية، وقد اعترب مقدارالشفافية الذى تتسم به املوازنة العامة، أحد محاور ثالث، للحكم 
 . (2007عىل حسن إدارة املالية العامة )الجباىل، 

العام هو األساس ىف تحقيق التنمية، وبالتاىل يجب الرتكيز عىل النفقة الفاعلة التى تتمتع مبردود أو   اإلنفاق   -
عائد اقتصادى واجتامعى كبري، يصب ىف مصلحة جميع املواطنني خاصة محدودى الدخل؛ مام يرتتب عليه  

 . البطالة زيادة الدخل القومى، ومعدل النمو االقتصادى، وفرص التشغيل، والحد من معدل
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البد من األخذ بنظم املعلومات الحديثة وامليكنة، ليس فقط عند إعداد املوازنة، وإمنا أيضاً عند تنفيذها   -
والرقابة عليها، وذلك من خالل ربط جميع الوحدات الحسابية عىل مستوى الدولة ربطاً آلياً بشبكة واحدة،  

 . تحت رقابة هيئة عليا للخطة واملوازنة

كة املجتمعية من الرضورات التى تُسهم إسهاماً فاعالً ىف تحقيق طموحات الدولة؛ لكونها أحد باتت املشار   -
 دعائم الالمركزية، مبا يساعد ىف إنجاز وإنجاح املتطلبات املجتمعية، وفقاً للظروف املحيطة بكل منها. 

 

 مدى تعبري املوازنة العامة عن أداء وبرامج الحكومة  2- 1- 9
رورة إدخال األساليب العلمية  ـرين، ظهرت ىف الواليات املتحدة األمريكية حركة تنادى بضـش ىف بداية القرن الع

  ى كفاءة ممكنة،ـالحديثة ىف مجال اإلدارة الحكومية؛ للتأكد من مدى تنفيذها ملا يُعهد إليها من أعامل بأقص

يُعترب ظهور موازنة الربامج واألداء تجديداً جذرياً ىف فكر إدارة املالية العامة للدولة، وذلك باالنتقال من االعتامد و
عىل الوسائل )املدخالت( إىل االعتامد عىل النتائج )املخرجات( والعمل عىل تحسني األداء وزيادته دون زيادة 

   . ) Young 2003 ,اإلنفاق )

وتشرتك موازنة الربامج وموازنة األداء ىف أن كلتيهام تركز عىل األنشطة واألعامل التى تُنجزها الدولة، وليس عىل  
 . (2010كمية السلع والخدمات التى تتوىل رشاءها )عتامن، 

رنامج  ومام الشك فيه أن هذه املوازنة متد األجهزة الرقابية املختلفة ببيانات تساعدها ىف متابعة تنفيذ كل ب
ومرشوعاته وأنشطته، ومعرفة مدى التقدم ىف األداء، ومدى تناسب حجم وحدات األداء املادية مع حجم اإلنفاق  

 موازنة ألن ونظراً (، 2010املاىل، وغري ذلك من املعايري التى ميكن عىل أساسها قياس الكفاية اإلنتاجية )هاشم، 
 فإنها واملرشوعات؛ لذلك  تنفيذ األنشطة والربامج بها يتم لتيا الكفاءة وتقييم قياس عىل تركز  واألداء الربامج
 كفاءة عىل املقدرة؛ للحكم والتكلفة  الفعلية  بني التكلفة مقارنة  التكاليف؛ لعمل محاسبة نظام عىل  تعتمد

 ( 2002اإلدارية )هالىل،  والوحدات األجهزة

 (2007)غاىل،  املوازنة، باعتبارها أداة إلدارة املواردويعد تحديد أهداف نشاط الحكومة أمراً أساسياً عند إعداد 

بأنه فيام عدا الرقابة الترشيعية ومحاسبة املسئولية العامة لبنود اإلنفاق، فإن نظام موازنة  Thavarajويقرر 
عداد الربامج واألداء دواء عام لكثري من العلل اإلدارية، حيث يساعد املسئولني عن تنفيذ الربامج الحكومية ىف إ 

موازناتهم عىل أساس ما هو متوقع إنجازه، ووضع معايري مالمئة للعمل، ومراجعة التنفيذ، وانبثاق نشاط إدارى 

لرقابة األداء، واستحداث نظام للتغذية املرتدة؛ لتقييم الربامج املستمرة؛ بغرض إعادة النظر ىف السياسات 

لسياسات املوضوعة، وجعل املوازنة أكرث تثقيفاً وإفهاماً  ريعية عىل اـوالربامج، مع رضورة وأهمية الرقابة التش
 . (Thavaraj, 1984)لدافعى الرضائب 

ى لكمية اإلنتاج بالنسبة  ـوموازنة األداء تركز عىل تحقيق كفاءة األداء الحكومى التى تتطلب بلوغ الحد األقص 
مساعدة الرؤساء ىف العمل عىل تقييم كفاءة أداء  لكمية محددة من املوارد املستخدمة، وبالتاىل فإنها تسهم ىف

مرؤسيهم، باستخدام معايري محددة؛ بهدف تيسري األداء الفعال لألعامل الحكومية، وهى تركز عىل البيانات 
املاضية لتحديد اإلنجازات املحققة وتوفري السبل لزيادتها، من خالل مقاييس ومعايري محددة لألداء، يلتزم بها  

 .(1994األعامل اإلدارية )محمد،  القامئون ب



  2019 أكتوبر – رابعالعدد ال -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
167 

 ويوجد مزايا لتعبري املوازنة عن أداء وبرامج الحكومة، مقارنة باملوازنة التقليدية منها: 

أن االعتامدات املخصصة لتنفيذ برامج وأعامل ومهام معينة محددة عىل أساس علمى، باستخدام نظم    -
البنود  )موازنة التقليدية  املوازنة تطبيق عند دممستخ هو التكاليف املعيارية؛ مام يجعلها أكرث دقة عام 

، كام أنه ىف حالة وضع اعتامدات املوازنة للربامج طويلة األجل ميكن الرجوع ( 2003)العفيفى،  واالعتامدات(
 إىل تكلفة ما تم تنفيذه فعالً، ومقارنته بالنتائج املراد تحقيقها. 

فاعلية للنظام اإلدارى، وتحقيق الكفاءة واالقتصاد ىف اإلنفاق    ىـمُتَّكن مقاييس األداء املحددة من تحقيق أقص   -
 (.  2004العام، والوقوف عىل مدى التقدم ىف سبيل تحقيق األهداف املطلوبة )عبد العال، 

توفري املربرات املوضوعية لإلنفاق الحكومى من خالل ارتباطه بأداء خدمات ومهام محددة )عبد العال،   -
 اطن بإنتاجية اإلنفاق الحكومى، والتى تزداد كلام ارتفعت كفاءة األداء الحكومى. (؛ مام يُشعر املو 2004

 (.  2002األجل )هالىل،  طويل االقتصادي االقتصادية واإلصالح الخطط بيانات املوازنة لخدمة استخدام  -

تعاون املديرين  وبذلك قياس األداء،  ألغراض إدارية  رقابة فرض عىل  املوازنة تعمل إعداد يف املعتمدة  األسس   -
(، ومن ثم التوصل إىل نظام للحوافز يرتبط 1990ىف الحكم عىل كفاءة العمل بالوحدات التنفيذية )دوبان، 

مبعدالت األداء الفعلية؛ مام يرفع من كفاءة األداء الحكومى من جانب، ويزيد القدرة عىل تقويم األداء 
 . (Robinson, 2012) الضعيف من جانب آخر 

ال شك ىف أهمية ربط املوازنة العامة بخطة الدولة، وذلك لعدة أسباب، إال أن ذلك ال يخلو من بعض الصعوبات، 
 وتختلف آلياته ىف النظم االقتصادية املختلفة، نتناول ذلك من خالل البنود الثالث التالية: 

 صعوبات وآليات ربط املوازنة العامة بخطة الدولة    1- 2- 9
إذا سلمنا بأن التخطيط القومى الشامل متوسط وطويل األجل يُعد رضورة ال غنى عنها ألى مجتمع، وملا كانت 
املوازنة العامة يتم إعدادها سنوياً، بذلك فإن الربط بينهام ال يخلو من صعوبات. فعىل سبيل املثال إن القامئني 

امل التخطيط غري القامئني بأعامل املوازنة، كام أن املعلومات والبيانات املطلوبة ألغراض التخطيط تختلف  بأع
عن مثيلتها املطلوبة إلعداد املوازنة، أيضاً فإن التخطيط يستند إىل مبادئ وأسس اقتصادية بالدرجة األوىل، بينام  

واالجتامعية بدرجة أكرب، عالوة عىل أن عمليات التخطيط  تركز املوازنة ىف حساباتها عىل االعتبارات السياسية 
تشمل االقتصاد القومى ىف مجمله، فتهتم باملتغريات الكلية )قطاع عام وخاص(، ىف حني أن املوازنة العامة تعد  

 (.  1995بياناً ألعامل القطاع الحكومى فقط )مرار، 

وعىل الرغم مام يبدو من تباعد بني التخطيط واملوازنة العامة، إال أن الربط بينهام لزيادة فاعلية النشاط 
الحكومى بصفة عامة، وترشيد اإلنفاق الحكومى بصفة خاصة أمر غاية ىف األهمية، وال أدل عىل ذلك من أن 

كالواليات املتحدة األمريكية،   1كانيزم السوق الدول التى ال تقوم بعملية تخطيط قومى اكتفاًء باالعتامد عىل مي
(، يقوم بتحليل أولويات االستثامر  Policy Planning Staffرورة إنشاء جهاز لتخطيط السياسات )ـفطنت لض

 
 .داخله والطلب العرض قوى تالقى من التلقائية السوق حركة يعنى السوق: ميكانيزم 1
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تصدر   القومى، ووضع أهداف قومية، ويساعد رئيس الجمهورية ىف تطوير أسلوب وضع املخصصات، التى 
بقرارات جمهورية، وتجميع الربامج املجزأة واملبعرثة هنا وهناك، واستبدالها مببادرة تعتمد التخطيط طويل 

 األجل. 

روعات املقرتحة ىف ضوء املوارد ـوتكون مهمة هذا الجهاز أيضاً مساعدة الرئيس ىف تقرير جدوى الربامج أو املش

يتمكن الرئيس من تحديد األهداف القومية والربامج الالزمة   االقتصادية املتاحة، وعىل ضوء هذه املعلومات
( املراد تحقيقها ىف مختلف  Quantitative Targetsلتحقيقها، ويقوم هذا الجهاز أيضاً بوضع األهداف الكمية )

 ,Linda)املجاالت، وتشكل هذه األهداف خطوطـاً عريضة لبـرامج تفصيلية ومشاريع موازنات لجهات متعددة  
1977) 

وعموما تستند فكرة تقسيم النظم االقتصادية إىل اقتصاديات سوق واقتصاديات تخطيط مركزى، إىل طريقة  
تخصيص املوارد املتاحة للمجتمع بني الدولة والقطاع الخاص، فإذا تُرِكت هذه العملية لقوى السوق يوصف  

أوامر إدارية ملزمة وتوجيهات مبارشة  اقتصاد الدولة بأنه اقتصاد حر، وإذا تم عملها بواسطة الدولة عن طريق 
من جهاز التخطيط املركزى، ُوِصف اقتصاد الدولة بأنه اقتصاد ُموَجه. وتجمع أغلب االقتصاديات املعارصة بني  

الوسيلتني ىف تخصيص املوارد املتاحة للمجتمع؛ ولذلك يوصف اقتصادها بأنه اقتصاد مختلط. وفكرة التنسيق  
تصادية التى متثل قوى السوق )منتجني ومستهلكني( وبني آليات التخطيط املركزى،  بني حركة املجموعات االق

هى الفكرة املهيمنة ىف تلك االقتصاديات؛ مام يعنى أن التخطيط بها يوصف بأنه تخطيط تأشريى، وليس تخطيط  
 (. 1995إلزامى )حنفى؛ ابو حلوه، 

داف القومية املختلفة املراد تحقيقها خالل فرتة وبشكل عام تُعرب الخطة العامة للدولة عن مجموعة من األه
زمنية مقبلة، ووسائل تحقيق هذه األهداف، ىف ضوء املوارد املتاحة لالقتصاد القومي بشقيه العام والخاص. بينام  

ة  املوازنة متثل التعبري املاىل عن خطة الدولة ىف الشق الخاص بالقطاع الحكومى. واملوازنة تعد سنوياً، بينام الخط

تعد ألجل أطول، ورمبا يتم تعديلها سنوياً، أو كلام دعت الحاجة لذلك. وبالتاىل فالخطة مفهوم أوسع يشمل  
األهداف التفصيلية للدولة ىف جميع املجاالت مثل االستهالك واالستثامر والتصدير واالسترياد، فضالً عن شموله  

 اع العام أو الخاص.وسائل تحقيق األهداف املبينة بالخطة، سواء بالنسبة للقط

للخطة بشأن القطاع الحكومى )عبد الواحد،  بينام املوازنة العامة من املفرتض أن متثل الربنامج املاىل التنفيذى
لتحفيزه للقيام بدوره املخطط   باإلضافة إىل السياسات املالية واالقتصادية ذات التأثري عىل القطاع الخاص  (1996

بنى عىل دراسات مستفيضة، تضع نصب أعينها إمكانيات التغيري واتجاهات املتغريات له، وهو ما يجعل املوازنة تُ 
 (. 1997حجازى،  ،الدولية واملحلية، وىف ذات الوقت تركن للواقعية وتلتزم بحدود القدرة عىل التنفيذ )دراز

ت السابقة، والتى  وإذا كانت الخطة تعتمد أساساً عىل مستوى املتغريات الكلية للنشاط االقتصادى ىف السنوا
تُظهرها الحسابات القومية، فإن املوازنة العامة مبا تتضمنه من سياسات اقتصادية ومالية، تهدف إىل التأثري عىل  

 هذه املتغريات؛ إلحداث آثار مرغوبة ىف استخدام املوارد املتاحة لخدمة أهداف الخطة.  
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تخطيط سواء مبفهوم التخطيط الشامل املوجود ىف  وياُلحظ أن جميع الدول ىف الوقت الحارض، تهتم بعملية ال
الدول االشرتاكية وبعض الدول النامية، الذى يضع خطة قومية لفرتة زمنية مقبلة تشمل كافة قطاعات الدولة،  
واآلليات املعتمدة لتوجيه القطاع الخاص، مبا يخدم األهداف القومية، أو مبفهوم التخطيط املصاحب إلعداد  

لسبب ىف ظهور موازنة التخطيط والربمجة ىف الدول الرأساملية التى ليس لديها تخطيط قومى  وهو ا -املوازنة
توجيهى أو تأشريى أو تخطيط مبفهوم    -ال مركزى  -مركزى   - أو بأى صورة أخرى من صور التخطيط  )ملزم  - شامل

كومات ىف العرص الحاىل، مقارنة  تخطيط إمناىئ( الذى ثبت رضورته للتعامل مع املوارد النادرة املتاحه للح  - التنمية
باالحتياجات البرشية املتزايدة، وهو ما يشري إىل أهمية ربط املوازنة العامة للدولة بالخطة االقتصادية املعتمدة،  

 كأساس لنجاح املوازنة العامة ىف التعبري عن الخطة، والتى متثل خريطة األهداف القومية التى تخريتها الدولة. 

عىل أنه يجب عىل الجهة  -باب تخطيط االحتياجات -ريةـىف قانون تنظيم التعاقدات املص ومثال لذلك النص
اإلدارية وضع خطتها السنوية بالتزامن مع تقديم مرشوع موازنتها لوزارة املالية، عىل أن تتضمن العمليات 

 (. 2018املتوقع تنفيذها خالل السنة املقبلة )قانون تنظيم التعاقدات، 

القدرة عىل السيطرة عىل موارد املجتمع املادية  -الذى يسعى للنهوض بالوطن  -ويعنى التخطيط االقتصادى

من خالل ، (1984وتنميتها كامً وكيفاً، لصالح الفرد واملجموع )مسعود، والبرشية واملالية، وحسن استخدامها 
 .)Strategic Planning 1998 ,(جهد منظم؛ الستصدار القرارات ورسم السياسات املطلوبة مستقبالً  

هم املختصون برسم الخطوط العريضة للخطة، حيث   وخرباء التخطيط باالشرتاك مع متخذى القرار السياس 
يحدد السياسيون أهداف الخطة العامة للدولة، وخرباء التخطيط ىف كافة التخصصات يرتجمون هذه األهداف 

ابو حلوه،   )حنفى؛إىل خطة وبرامج عمل؛ لتحقيق األهداف املوضوعة باستخدام األدوات االقتصادية املناسبة 
يد الوظائف الرئيسة التى عىل الدولة القيام بها، والتى ميكن تغيريها ىف حالة تغري الظروف  بدايًة من تحد،  (1995

روعات العامة الرئيسة التى تلبى هذه الوظائف من  ـواملعطيات التى ُوضعت فيها أوالً، ثم وضع الربامج واملش

العامة مع املخططني، ىف تحديد خالل رؤية قومية محددة، ثم ىف مرحلة الحقة يشرتك املختصون بوضع املوازنة 
 املهام الرئيسة التى ميكن أن تنفذ بها تلك الربامج واملرشوعات من خالل املوازنة.

وىف مرحلة أخرية يشرتك املنوط بهم عمل املوازنة مع الجهات التنفيذية ىف تحديد طرق التنفيذ للمهام املحددة 
ة لألداء، ومعايري مناسبة لإلنجاز باالشرتاك مع خرباء تنمية  سلفاً، واختيار املناسب منها، مع وضع مقاييس معين 

 برشية؛ لقياس مدى النجاح ىف إدارة اإلنفاق الحكومى.   

وال ميكن للدول النامية ومنها مرص أن تستغنى عن أى نوع من أنواع التخطيط االقتصادى، طاملا كان هناك دوراً  
دور الرئيس لتحقيق أهداف الخطة القومية عن طريق أدوات هاماً للقطاع الخاص وآليات السوق. والشك أن ال

السياسة االقتصادية يكون ألدوات السياسة املالية، وتحديداً املوازنة العامة للدولة، وإن كانت املوازنة العامة  
وذلك ماهى إال الربنامج املاىل للحكومة الذى توضح من خالله األهداف املراد تحقيقها خالل فرتة زمنية معينة، 

مبا تتضمنه املوازنة من أرقام مالية موجهة لجهات معينة ووظائف محددة، فإنها بذلك ال يجب أن تنفصل عن  
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األهداف والغايات املراد تحقيقها عن طريق الخطة العامة. حيث إن االنفصال بني الخطة القومية واملوازنة 
 األهداف املتوخاة.  العامة سيؤدى حتامً إىل فشل كل منهام أو إحداهام، ىف تحقيق

وعملية صناعة موازنة مالية تنبثق من خطة قومية طويلة األجل، تبدأ بتحديد األهداف الرئيسة التى تسعى  
الدولة لتطبيقها عىل املدى القصري وىف األجل الطويل، بحيث تكون املوازنة تعبرياً صادقاً عن هذه األهداف، أو  

هداف النظرية املوضوعة، عىل أن تتضمن هذه املوازنة موازنات إقليمية  مبعنى آخر تكون ترجمة عملية رقمية لأل 
لكل محافظة، تضع أهدافاً آنية ومستقبلية ىف حدود اإلمكانات املتاحة لتلك املحافظة، خالل األجلني القصري  

 والطويل.  

 دور الحساب الختامى ىف عملية ربط املوازنة العامة بخطة الدولة   2- 2- 9
الختامى يتضمن بيان باإليرادات والنفقات العامة الفعلية عن السنة املالية املنتهية، ويتعني إعداده ىف  الحساب 

أقل فرتة ممكنة من نهاية السنة املالية؛ تحقيقاً للفائدة املرجوة منه، سواء من ناحية االستعانة به كأداة للرقابة  
زامها بتنفيذ ما اعتمدته السلطة الترشيعية، أو من ناحية  الفعالة عىل أجهزة السلطة التنفيذية؛ للتأكد من الت

االستفادة مبا يتضمنه من أرقام فعلية عن النشاط املاىل للدولة، ىف إعداد تقديرات عىل جانب كبري من الدقة  
 (.1977آخرون،   ،والواقعية ملوازنات الدولة للسنوات املالية املقبلة، مبا يتوافق مع الخطة املوضوعة )فوزي

ويعترب الحساب الختامى الخطوة التالية للموازنة العامة داخل دائرة النشاط املاىل خالل حركته الدورية، حيث  

ميكن أن نحكم عىل مدى دقة تقديرات املوازنة العامة ومطابقتها للواقع من خالل املقارنة بني أرقام املوازنة 
اب الختامى تجعل منه أداة رقابية فعالة عىل مدى  وطبيعة الحس .(1971ربينى، ـوأرقام الحساب الختامى )الش

واقعية البيانات التقديرية للموازنة، ومدى تنفيذ أحكام بنودها، وكذا أداة لتقييم األداء والوقوف عىل درجة 
الكفاءة واإلنتاجية ىف القطاع الحكومى، وهو أسلوب الكتشاف االنحرافات ودراستها متهيداً لوضع الطرق الالزمة  

 (. 1979آخرون،   ،ها )بركاتلعالج

والحساب الختامى للدولة لسنة ما يتشابه مع موازنة الدولة عن ذات السنة ىف كل ىشء، فيام عدا طبيعة األرقام  
الواردة ىف كل منهام، حيث تكون أرقام املوازنة تقديرية قبل بداية السنة، وتكون أرقام الحساب الختامى فعلية  

(  ولذلك فاملقارنة بينهام تحكم عىل مدى كفاءة الحكومة ىف التنبؤ  1997حجازى،    ،درازبعد انتهاء السنة املالية )

بأرقام املوازنة، ومدى التزامها بتنفيذ بنود املوازنة املعتمدة من السلطة الترشيعية، وبالتاىل مدى نجاحها ىف  
 تنفيذ جزء من خطتها املستهدفة لسنوات قادمة. 

 واإلحصائيني يهتمون بالحساب الختامى؛ ألن عملهم يعتمد عىل تسجيل البيانات ويالحظ أن املؤرخني واملحاسبني 
السابقة وتحليلها، بينام نجد السياسيني يهتمون أكرث باملوازنة؛ ألنها تعد برنامج الحكومة الذى تنوى تنفيذه  

 عطية، بدون تاريخ(. مستقبالً، واألحزاب ىف الدول الدميقراطية تصل إىل ُسدة الحكم عن طريق تلك الربامج ) 

 مربرات ربط املوازنة بالخطة   3- 2- 9
يعد التخطيط وسيلة لتحقيق مهمة تأمني استخدام املوارد املتاحة استخداماً رشيداً، وأداة فعالة لحل مشكلة  

، كام ميثل جهازاً لرسم السياسة العامة، واملوازنة هى أداة لهذا الجهاز، ورغم أن ( 1984)مسعود، نقص املوارد 
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اعالن وينسقان ىف املستويات اإلدارية العليا لتحقيق  التخطيط يسبق إعداد املوازنة العامة؛ إال أن كليهام يتف
(، وبالتزامن مع تحقيق تلك املفاهيم، ظهر مفهوم تخطيط األموال العامة،  1995أهداف الحكومة )مرار، 

باالنتقال من املوازنة السنوية إىل املوازنة متعددة السنوات )املوازنة الدورية(، التى تعتمد خاللها الخطة  
(، وبالتاىل يعترب تطوير أساليب املوازنة من األمور الجوهرية؛ ىك تقوم الدولة بالدور املنوط بها 2008)النعيمى، 

بكفاءة وفاعلية عاليتني، ضمن اسرتاتيجية الخطة، فعبارة "ما يجب عىل الحكومة أن تفعله"، يجب أن يتم  
 . (T.Meyers, 1996)ترجمتها إىل "يجب أن تتضمن املوازنة عىل"  

 أهم األسباب التى أدت إىل الحاجة املاسة لربط املوازنة العامة بالخطة االقتصادية للدولة، تتلخص ىف:  ونرى أن

(؛ لكون املوازنة متثل  1995إذا ذُكر التخطيط كجهاز لرسم السياسات اعتربت املوازنة أداة لهذا الجهاز)مرار،   -

 Budget) ة املتاحة ملقابلة االحتياجات املطلوبة عملية تقرير ما يراد إنجازه، ثم تحديد كمية املوارد املالي
concepts, 2011) وبالتاىل فإن املوازنة ما هى إال خطة سنوية تتمثل ىف تحضري التقديرات وتنظيمها ىف دائرة ،

روعات واملهام الواردة بالخطة، واملطلوب  ـواحدة متامسكة، يتم من خاللها تنفيذ الجزء من الربامج واملش
 ل فرتة املوازنة.  تنفيذها خال

وإمنا  -مبفهومه الشامل -إن شمولية املوازنة ووحدتها ال تعنى فقط تحديد التقديرات الخاصة بالقطاع العام  -
متتد أيضاً لتشمل مجموعة من السياسات املالية التى تقرر اتخاذها؛ لتحقيق التوجهات العامة للخطة، خاصة  

ريبية، أو  ـبدوره املحدد له بالخطة القومية، مثل  )الحوافز الض فيام يتعلق بحفز القطاع الخاص عىل القيام
 توفري البنية األساسية؛ لحفز االستثامر الخاص( وكذلك الجوانب االجتامعية املطلوب من املوازنة تحقيقها. 

للقياس، مام ارتباط املوازنة بالخطة، يجعل من املمكن تقدير النفقات الالزمة إلحداث أهداف معينة قابلة   -
 يتفق مع موازنة الربامج واألداء، بعيداً عن روتني التقدير املستند إىل تقديرات السنوات السابقة. 

ظل الحاجات املتجددة   إن ندرة املوارد التى أصبحت السمة الرئيسة لكافة املجتمعات املتقدم منها والنامى ىف   -
واملتزايدة؛ دعت كل مجتمع لتحديد أهداف قومية محددة، ثم السعى إىل تحقيقها من خالل تخطيط  
اسرتاتيجى جيد عىل املستويني القصري األجل والطويل. واملوازنة هى األداة األساسية لدى املجتمعات الحديثة  

لخطط املوضوعة، وإعادة النظر فيها عىل األقل مرة كل  لتنفيذ هذا التخطيط سنوياً، ثم النظر ىف مدى دقة ا
عىل قدر   - عام؛ لتكون املوازنة العامة للدولة هى الرتجمة الفورية لنظرة مستقبلية يحكم من خاللها الجميع

عىل مدى نجاح الدولة ىف عملية التخطيط، وهو ما يجعل للموازنة دوراً ىف إعادة النظر ىف   -متابعته للموازنة
 القومية املوضوعة، ىف ضوء ما يُظهره التنفيذ الفعىل للموازنة.  الخطة 

عند بداية املامرسة الحقيقية للدميقراطية، بدءاً من صناديق االنتخاب، يكون الطريق الطبيعى للحكومات   -
التى ليس لديها آليات تخطيط بعيدة املدى، أن تستجيب لضغوط األطراف السياسية القوية، والتى يكون لها  

الح خاصة، متثل هدفاً رئيساً أمامها قد يطغى عىل كل مصلحة عامة، وهذا النظام الذى يوجد فيه أكرث من  مص
، فيمكن لجامعة (Lowi, 1969)  مصدر واحد للقوة والرقابة بجانب الدولة يسمى بالنظام متعدد القوى

قوى شعبيتها ىف منطقة  روع اقتصادى يخدم نفوذها السياس ويـضغط قوية سياسياً أن تضغط لتنفيذ مش
معينة، ويكون ذلك عىل حساب املصلحة العامة وعىل حساب الفاعلية والكفاءة ىف تخصيص املوارد املتاحة 
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Jenkins, 2007) وربط املوازنة بالخطة القومية يقلل إىل حد كبري من تأثري جامعات الضغط عىل تقديرات ،)
 تُقدم املصلحة العامة عىل املصالح الخاصة لتلك الجامعات. املوازنة العامة، وبالتاىل

ألغراض املراجعة والرقابة التقوميية لإلنفاق الحكومى، البد أن يُؤخذ ىف االعتبار متطلبات الخطة القومية؛    -
 .حتى ميكن الحكم عىل مدى تقدم وفاعلية وكفاءة األداء الحكومى، عند تنفيذ املوازنة

فة العمل أو الخدمة املؤداة، دون العائد الذى يتم الحصول عليه من إنفاق األموال العامة،  إن الرتكيز عىل تكل  -
هو سلوك دارج ىف العديد من الدول التى تأخذ بنظام التخطيط املركزى، وهنا نجد أنه ال يكفى أن تكون  

مة، وإمنا ينبغى باعتبار املوازنة املوازنة مجرد أرقاماً حسابية تُجمع ىف جداول؛ لتعرب عن النفقات واإليرادات العا
أداة من أدوات الخطة ىف تلك الدول، أن توضح مدى تنفيذ برامج الخطة واملرشوعات الواردة بها؛ حتى تصبح  

املوازنة أداة من أدوات التخطيط والرقابة املالية معاً، تستعني بها اإلدارة العليا الحكومية ىف رسم سياساتها، 
 (. 2004ذ هذه السياسات )محمد، وىف الرقابة عىل تنفي

ولدينا مثال ذُكر ىف القرآن الكريم ىف سورة يوسف، يؤسس للربط بني املوازنة والخطة؛ عندما وضع سيدنا يوسف  
ر ملدة سبع سنوات، تعقبها خطة آخرى ملدة مامثلة، وملبارشة تنفيذ هذه الخطة بدقة طلب  ـخطة اقتصادية ملص

ر، والتى وصفها القرآن بأنها خزائن االرض. ونحن نرى  ـيجعله عىل خزائن مص  ر ىف ذلك الوقت، أن ـمن ملك مص
أن طلب سيدنا يوسف كان ليضمن تنفيذ الخطة سنوياً ىف ضوء املوارد املتاحة للمجتمع املرصي ىف ذلك الوقت،  

لعمىل السنوى  وحتى ال يحدث انفصاماً بني الخطة االقتصادية التى توضع لعدة سنوات مستقبلية وبني التنفيذ ا
لها، ىف ضوء اإليرادات املتاحة واإلنفاق السنوى املخطط، بناًء عىل الربامج املطلوب تنفيذها من الخطة طويلة  

 األجل، ومبا يضمن ربطاً سنوياً بني هذه الخطة والرتجمة السنوية لها، ىف ضوء املوارد املتاحة باملوازنة.

 -ميزات عدة نذكر منها: منع األحزاب السياسية التى تصل إىل السلطة وعملية ربط املوازنة السنوية بالخطة لها م
بنود اإلنفاق باملوازنة؛ إلرضاء فئات معينة، عىل   من التغيري ىف -الشعبية  تحت ضغط االنتخابات والضغوط 

حساب اعتبارات التخطيط والربامج املستقبلية املوضوعة، والتى تخدم املجتمع بأرسه. كام أن ذلك مُيّكن املجتمع 
من محاسبة الحكومات سنوياً عىل خططها وبرامجها املوضوعة. وعملية الربط تخدم الحكومات املتعاقبة ىف  

ية التخطيط وكشف أخطاء الحكومات السابقة، وتالفيها، ومصارحة املواطنني بذلك، بغض النظر عن  تكملة عمل
التى يكفيها أن تتفرغ لعمل ابتكارات مستمرة نحو زيادة أرقام اإليرادات السنوية    -أشخاص القيادات السياسية
 (.  2010لله، مبا يعمل عىل زيادة رفاهية املجتمع )عطا ا -ىف املوازنة وترشيد النفقات

من اآلليات الجوهرية لزيادة اإليرادات باملوازنة، دون إضافة أعباء جديدة عىل محدودى الدخل، العمل عىل  
لك،  تقنني وضع االقتصاد غري الرسمى. ولضبط سياسات ربط املوازنة بخطة الدولة واتخاذ قرارات صائبة حيال ذ

 نرى دعم اتجاه الشمول املاىل، وهو ما نناقشه ىف البندين التاليني: 
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 ( mafhoum)حيان، موقع  أهمية تقنني االقتصاد غري الرسمى )اقتصاد الظل(    1- 3- 9
تجعل أرقام املوازنة العامة غري معربه عن حجم التعامل الحقيقى تنامى   من أخطر الظواهر االقتصادية التى

االقتصاد غري الرسمى، والذى يتسم بصفتني أساسيتني: األوىل: العمل ىف الخفاء. والثانية: عدم املساهمة ىف خزينة 

ر الوسيلة، ويحتمى الدولة مقابل الخدمات العامة. ومن هنا نالحظ أن هذا االقتصاد ينطلق من مبدأ الغاية ترب
ريعات والقوانني السارية، وال تظهر تعامالته املالية ىف  ـرية، وال يخضع للرقابة الحكومية، وال يلتزم بالتشـبالس

املوازنة العامة أو الحسابات القومية، وال يسدد أى رسوم أو رضائب للدولة، رغم أنه يستفيد من الخدمات 
 اقتصاد الظل يتم تلقائيا دون اتباع أى إجراءات، وأكرث مدخالته مواد أوليه  العامة املقدمة من الدولة، والعمل يف

محلية، تعتمد عادة عىل العنرص البرشى، وأسواقه غري منظمة بالقدر الكاىف، ومهارات العاملني به تكتسب  
 باملامرسة وليس بالتدريب املنظم. 

روع التعامل فيها كاملخدرات، ويطلق عىل هذا النوع  ـواقتصاد الظل له نوعان: األول: يتعامل ىف سلعة غري مش

االقتصاد األسود، والثاىن: يتعامل ىف سلع مرصح بها من حيث املبدأ، كاملحالت غري املرخصة والدروس الخصوصية،  
ويسمى هذا النوع باالقتصاد غري الرسمى، وعالقة املرشوع بالدولة هى جوهر التفريق بني االقتصاد الرسمى  

 الظل من حيث التنظيم والقانونية  واقتصاد 

ويزداد حجم اقتصاد الظل عندما تفتقد األسواق الرقابة املطلوبة، وعندما تتقاعس األجهزة الرقابية عن أداء 
دورها، عالوة عىل أن انخفاض معدل النمو االقتصادى، يجعل االقتصاد املحىل غري قادر عىل توفري فرص عمل  

تزايد معدل النمو السكاىن، واملفرتض أن يكون معدل النمو االقتصادى عىل األقل   للراغبني ىف العمل، خاصة عند
 ثالث أمثاله؛ الستيعاب القادمني لسوق العمل؛ حتى ال يتجهوا إىل اقتصاد الظل. 

 ومن اآلثار االقتصادية السلبية القتصاد الظل عىل خطة الدولة واملوازنة العامة، ما يىل:  

خطأ املعلومات والبيانات الالزمة العداد الخطط باختالف أنواعها واملوازنات السنوية؛ مام يسبب سوء    -
، ترتب أرضار مالية وقرارات اقتصادية غري صحيحة تخصيص املوارد، وعدم العدالة ىف توزيع الدخل القومى 

 بالغة، تعوق مسرية التنمية املستهدفة. 

 عدم تحقيق اعتبارات املنافسة الحرة ىف األسواق، وعدم استقرار أسعار الرصف.   -

انخفاض تكلفة املنتج ىف االقتصاد غري الرسمى وضعف جودته، تحقق مبدأ أن السلعة الرديئة تطرد السلعة   -
 عىل القطاعات الرسمية.  الجيدة من السوق، مام يؤثر سلبياً 

يفقد النظام الرضيبى اعتبارات العدالة ويؤدى ملزيد من الضغوط االقتصادية عىل العاملني ىف القطاع الرسمى،   -
 ويستفيد القطاع غري الرسمى، دون تحمل أعباء كباقى العاملني ىف االقتصاد الرسمى. 

 الدخل القومى، ويزداد معدل التضخم. يتأثر معدل االستثامر بتهريب األموال، وينخفض معدل منو   -

 تتحمل خزانة الدولة نفقات عالجية بالغة، بسبب اآلثار السلبية القتصاد الظل عىل الصحة العامة.   -
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وزيادة عدد العاملني ىف اقتصاد الظل لها عدة أسباب، أهمها عدم تناسب القوى العاملة التى تتوجه لذلك  
ى، وبالتاىل يجب تشجيع البحث العلمى وتدريب وتأهيل القوى  االقتصاد مع متطلبات سوق العمل الرسم

 .العاملة؛ الستيعابها من خالل االقتصاد الرسمى.

الصناعات املنزلية، ونظمتها وكفلت لها   ومن التجارب الرائدة ىف هذا املضامر تجربة الصني التى توسعت ىف 

وسائل وسبل النجاح، حتى وجهت كم ضخم من العاملة إىل دائرة االقتصاد الرسمى، ونتج عن ذلك تخطيط  
جيد، وقرارات اقتصادية فعالة، بسبب دقة املعلومات املتاحة للدولة، والقضاء عىل اقتصاد الظل، الذى أصبح  

 دود عىل اقتصاد الدولة. يشكل نسبة ضئيلة ذات تأثري مح

 دعم الشمول املاىل    2- 3- 9
يستهدف الشمول املاىل إتاحة استخدام كافة الخدمات املالية ملختلف فئات املجتمع، من خالل قنوات رسمية،  

رفية وخدمات اإلئتامن وكافة التحويالت البنكية؛ مام يحول دون اللجوء  ـوالخدمات املالية تشمل الحسابات املص
 (. 2015وات غري الرسمية، غري الخاضعة للرقابة، مرتفعة التكلفة نسبيا )املصارف املركزية، إىل القن

والشمول املاىل من أهم أدوات ضبط السياسة املالية والنقدية ىف الدولة، لكونه يفصح عن حجم واتجاهات 
، مام يوصل إىل نتائج حقيقية عن أداء االقتصاد القومى، وبالتاىل تتمكن الدولة من عملية  النشاط االقتصادى

ربط املوازنة العامة بالخطة االقتصادية واتخاذ القرارات االقتصادية املواتية وتحصيل الرضائب املستحقة؛ لتحقيق  

 األهداف املخططة. 

ئج إيجابية، خاصة أثناء االضطرابات االقتصادية الناتجة ويساعد الشمول املاىل السياسة النقدية ىف تحقيق نتا
عن صدمات العرض ىف االقتصاد، حيث تركز السياسة النقدية عىل االستقرار ىف معدالت التضخم عىل حساب 
تقلبات الناتج القومى، عندما تكون نسبة املشمولني ماليا كبرية، بينام عند انخفاض تلك النسبة، تركز السياسة  

 ( 2018عىل االستقرار ىف معدالت الناتج القومى عىل حساب اعتبارات التضخم )عىل،  النقدية

، وإصدار فواتري ومن هنا يجب عىل الدولة تشجيع املرشوعات الصغرية واملتوسطة عىل تسجيل نشاطها املاىل
بكافة تعامالتها، من خالل إعطاء حوافز متويلية وإعفاءات رضيبية، وغريها من األدوات املحفزة؛ إليضاح حجم 

 نشاطها الفعىل، وىف ذات الوقت فرض عقوبات وغرامات عىل مخالفة رشوط آلية الشمول املاىل.

رث تعبريا عن حقيقة أرقام اإليرادات واملرصوفات  كل ما سبق يساعد عىل ظهور املوازنة العامة للدولة بصورة أك
الثابتة بها، وبالتاىل ميكن اتخاذ اآلليات املتاحة لرفع حجم اإليرادات العامة وترشيد حجم النفقات العامة، مبا 
يعمل عىل خفض عجز املوازنة وزيادة االستثامرات العامة، وتطبيق السياسات املخططة بصورة أكرث دقة، وتحقيقا  

 تبارات العدالة االجتامعية. الع
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بداية يجب أن نؤكد عىل أنه يلزم وجود تنسيق دائم ومستمر بني السياستني املالية والنقدية، إعامال لحكم املادة 
رف،  ـتحقيقا لالنضباط املطلوب ىف األداء االقتصادى، واستقرار سعر الص   1من قانون املوزانة العامة للدولة15رقم  

رى  والسيطرة عىل التضخم، ورفع معدالت التصدير، وتحسني موازنة ـرائية للجنية املصـوالحفاظ عىل القوة الش

 . (2019، 2019/2020املعامالت التجارية، وزيادة معدالت النمو )بيان ماىل ملوازنة 

مليار جنيها  978تريليون و 1، نالحظ أن حجم املوازنة بلغ 2019/2020ومن مطالعة املوازنة العامة عن عام 
% من   79.6مليار جنيها، بنسبة  574تريليون و 1يبا، موزع بني االعتامدات املستهدفة للمرصوفات البالغة تقر 

%، وأخريا 1.5مليار جنيها بنسبة    29الحجم العام لالستخدامات، عالوة عىل متطلبات حيازة األصول املالية البالغة  
%، ومن الطبيعى أن يقابل ذلك قدر مساوى   18.9نسبة  مليار جنيها ب  375سداد القروض املحلية واألجنبية مببلغ  

  134تريليون و 1من املوارد العامة املستهدفة موزعة بني اإليرادات العامة، من رضائب ومنح وغريها والبالغة 
 مليار جنيها، وأخريا االقرتاض من خالل األوراق  24مليار جنيها، واملتحصالت من حيازة األصول املالية البالغة نحو  

 .(2019، 2019/2020مليار جنيها )بيان تحليىل ملوازنة  820املالية باإلذون والسندات وغريها، بنحو 

مليار   134تريليون و 1روفاتها تتمثل ىف إيرادات عامة بالغة ـومن هنا يتضح أن مقدرة الدولة عىل تغطية مص
%، والفجوة بينهام يطلق عليها العجز   72مليار جنيها، بنسبة    574تريليون و  1جنيها، لتغطية مرصوفات بلغت  

، 2019/2020% من الناتج املحىل اإلجامىل )بيان تحليىل ملوازنة 7.1مليار جنيها، وهو ميثل  440النقدى والبالغ 
2019.) 

رية مع أهداف خطة الدولة وتحقيق  ـونحاول ىف هذا القسم التطبيقى الوقوف عىل مدى توافق املوازنة املص
السياسة العامة للدولة، من خالل الرتكيز عىل زيادة االستثامرات العامة، وتخفيض عجز املوازنة العامة، ومحاولة 
السيطرة عىل الدين العام الداخىل والخارجى وفوائده، وتحقيق املتطلبات الدستورية بزيادة اإلنفاق عىل التعليم 

بء اإلصالح االقتصادى عىل محدودى الدخل، مع بحث مدى دقة تقديرات املوازنة مقارنة والصحة، وتخفيف ع
بالبيانات الفعلية التى ترد بالحساب الختامى، وعرض مقرتحات لتحسني صورة املوازنة وأسلوب ربطها بالخطة  

خذ مبفهوم الشمول  عن طريق تقنني وضع األنشطة غري الرسمية، وتحفيزها للدخول ىف االقتصاد الرسمى، مع األ 
 املاىل؛ لتحقيق قرارات اقتصادية مواتية لتحقيق األهداف املخططة. 

 ونستعرض اإلطار التطبيقى ىف النقاط التالية: 

 
 دراســة بعد للدولة، العامة املوازنة روعــــــ مشــ  إعداد املالية وزارة تتوىل"  عىل تنص 1973 لســنة 53 رقم للدولة العامة املوازنة قانون من 15 رقم املادة  1

ــارة وبعد املختلفة، الجهات من املقدمة املوازنات مرشــوعات ــتش ــيق بهدف املركزي؛ البنك  اس ــات من كل بني التنس ــياس ــات املالية  الس ــياس   النقدية  والس
  واملعلوـمات البـياـنات ـكاـفة بتـقديم الجـهات جميع وتلتزم لـلدوـلة، الـعاـمة الســـــياســــة مع ويتفق املقررة، الســــنوـية الخـطة أـهداف يحقق مـبا واالئتامنـية،

 حق املختصــة والجهات  الوزارة وملندويب املوازنة، روعــــــ مشــ  بإعداد يتعلق فيام املختصــة، واألجهزة املركزي والبنك املالية  وزارة تطلبها التي واإليضــاحات
 ." للدولة العامة املوازنة مرشوع إلعداد الالزمة؛ واملعلومات واألبحاث الدراسات عىل اإلطالع
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 ؛ ملواجهة ضعف األداء االقتصادى.2022أهم أهداف خطة التنمية حتى عام   -

 االستثامرات العامة.   -

 تحليل العجز.   -

 والخارجى وفوائده.الدين العام الداخىل    -

 املتطلبات الدستورية بشأن رفع اإلنفاق عىل قطاعى الصحة والتعليم.   -

 تخفيف عبء اإلصالح االقتصادى عىل محدودى الدخل.  -

 مدى دقة تقديرات املوازنة العامة مقارنة بالنتائج الفعلية.   -

 الحلول املقرتحة لتحسني صورة املوازنة العامة وأسلوب ربطها بالخطة.   -

يتضح ضعف األداء االقتصادى بشكل عام، من خالل عدد من املؤرشات أهمها: انخفاض معدالت منو الناتج  

وازنة ى االقتصادى لدفع عجلة التنمية، تزايد معدالت البطالة والتضخم، عجز املـالقومى، ضعف البناء املؤسس 
العامة وميزان املدفوعات، تزايد الدين العام وما يستتبعه من تراكم فوائده  ضعف معدالت االدخار واالستثامر،  
زيادة معدل الصادرات مبعدل أقل من زيادة الواردات؛ مام يؤثر عىل االحتياطى الدوىل من النقد األجنبى،  

لفرد، ووجود نسبة كبرية من السكان تحت خط  وتعمل هذه املؤرشات بصفة عامة عىل تدىن متوسط دخل ا
    .( 2019الفقر )الخوىل، 

ولذلك وضعت الدولة عدد من األهداف االقتصادية االسرتاتيجية، التى تسعى لتحقيقها من خالل خطتها متوسطة  
تتمثل ىف )تقرير لجنة  2021/2022، حتى عام 2018/2019 األجل؛ لتقوية األداء االقتصادى، بدء من العام املاىل

 (: 2018، 2018/2020الخطة واملوازنة عن خطة

، 2018/2019% ىف العام األول من خطة  5.8زيادة معدل منو الناتج املحىل اإلجامىل الحقيقى، يبدأ من  -
 .2021/2022% ىف العام األخري من الخطة لعام  8ليتصاعد تدريجيا وصوال إىل 

% ىف العام األول من الخطة، ليقارب   3زيادة نصيب الفرد من الناتج املحىل اإلجامىل الحقيقى مبعدل يزيد عىل   -

 % من العام األخري للخطة.  6

، تتصاعد تدريجيا 2018/2019ألف فرصة عمل عام  750تنمية الطاقة االستيعابية لسوق العمل لتوفري نحو  -
 10.4لعام األخري؛ مام يساهم ىف تخفيض معدل البطالة الرصيحة من  ألف فرصة عمل ىف ا  870حتى تصل إىل  

 %.  8.5% حتى يصل إىل 

 .% بنهاية الخطة 23ىل ما يقرُب من ، ليتزايد تدريجيا إ2018/2019% عام  11رفع معدل اإلدخار إىل نحو  -

ىف العام األول للخطة،    %   18إىل    2017/2018% من الناتج املحىل اإلجامىل عام    16.9زيادة معدل االستثامر من   -
 % ىف العام األخري.   25.6ثم تدريجيا ليصل إى معدل 

عام الخطة   مليار دوالر ىف 11إىل  2017/2018مليار دوالر عام  7.9زيادة صاىف االستثامر األجنبى املبارش من  -
 .2021/2022مليار دوالر عام  20األول، ثم يتصاعد تدريجيا ليصل إىل نحو 
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مليار   35%، لرتتفع قيمتها إىل  13تنمية الصادرات السلعية غري البرتولية مبتوسط معدل منو سنوى حواىل  -
مليار دوالر   45لتصل إىل    دوالر ىف نهاية الخطة، عالوة عىل ترشيد االسترياد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا،

 ىف عام الخطة األخري. 

مليار   50لتجاوز  2/2018مليار دوالر ىف نهاية شهر  42.5تنمية االحتياطيات الدولية من النقد األجنبى من  -
 دوالر ىف نهاية الخطة. 

، 2017/2018% من الناتج املحىل اإلجامىل لعام  9.5تخفيض نسبة العجز الكىل للموازنة العامة للدولة من  -
 % من الناتج املحىل اإلجامىل للعام األخري من الخطة.   5، ثم إىل أقل من 2018/2019% عام  8.5إىل 

إىل مصاف   2030تعزيز تنافسية االقتصاد املرصى، وترسيع انتقاله إىل االقتصاد املعرىف، لرتتقى مرص بحلول عام   -

مو االحتواىئ(، وقامئة الثالثني دولة وفق مؤرش الدول الخمس الرائدة ىف مجموعة الدول الناشئة )دليل الن
التنافسية الدولية، وكذا قامئة الخمسني دولة عىل مستوى العامل بحسب دليل مامرسة األعامل ودليل االقتصاد 

 املعرىف.

تخفيف عبء   وقد وضعت الدولة بعض األهداف االجتامعية ىف سياستها العامة املعلنة من الحكومة أهمها
ى االقتصادى، وتحسني مستوى التعليم والصحة  ـالقتصادى عىل محدودى الدخل، وتقوية البناء املؤسس اإلصالح ا

 لتنمية رأس املال البرشى. 

سعيها نحو زيادة االستثامرات العامة، كهدف رئيس من أهداف خطة الدولة نالحظ  لتتبع نشاط الدولة ىف
الجدولني التاليني: األول: يوضح توزيع االستثامرات العامة عىل القطاعات الوظيفية املختلفة ونسبة كل منها ىف 

نوات الدراسة، كقيمة  ، والثاىن يوضح تطور االستثامرات العامة وأنواعها املختلفة خالل س2019/2020موازنة 

 ونسبة من إجامىل املرصوفات ىف كل عام.  



  2019 أكتوبر – رابعالعدد ال -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
178 

 توزيع االستثامرات العامة عىل القطاعات الوظيفية :  1جدول   

 2020/ 2019موازنة   البيـــــــــــــــان 

 إجامىل مرصوفات املوازنة 
 إجامىل االستثامرات العامة 

 نسبة االستثامرات للموازنة  

1574559 
211245 

13.4 % 
 الخدمات العامة 

 االستثامرات ىف قطاع الخدمات العامة
 نسبة استثامرات ذلك القطاع 

756086 
40062 

5.3 % 
 النظام العام وشئون السالمة العامة  

 استثامرات ذلك القطاع 
 نسبة االستثامرات ىف ذلك القطاع 

69688 
7085 
10.2 % 

 الشئون االقتصادية 
 استثامرات ش االقتصادية 

 نسبة استثامرات ذلك القطاع 

98898 
64483 

65.2 % 
 حامية البيئة 

 استثامرات حامية البيئة 
 نسبة استثامرات ذلك القطاع 

3024 
1219 
40.3% 

 إسكان ومرافق مجتمعية 
 استثامرات ذلك القطاع 

 نسبة االستثامرات ىف ذلك القطاع 

63387 
56797 

89.6 % 
 الصحة 

 استثامرات الصحة 
 نسبة االستثامرات 

73063 
13501 

18.5% 
 الشباب والثقافة والشئون الدينية 

 استثامرات ذلك القطاع 
 نسبة استثامرات ذلك القطاع 

41091 
5982 
14.6% 

 التعليم 
 استثامرات التعليم
 نسبة االستثامرات 

132038 
21703 

16.4% 
 الحامية االجتامعية 
 استثامرات الحامية 
 نسبة االستثامرات 

270942 
319 

1% . 
 باقى القطاعات الوظيفية 

 استثامرات باقى القطاعات
 نسبة االستثامرات 

66342 
94 
1% . 
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 تطور االستثامرات العامة   : 2جدول  
 

 البيـــــــــــــــان 
موازنة  
2019 /2020 

موازنة  
2018 /2019 

  الفعليـــــــــــــــات 
2017 /2018 2016 /2017 2015 /2016 

 إجامىل املرصوفات 
 # االستثامرات 

 نسبة االستثامرات  

1574559 
211245 

13.4 % 

1424020 
148511 

10.4 % 

1244408 
109680 

8.8 % 

1031942 
109141 

10.6 % 

817847 
69254 

8.5 % 
 أصول ثابتة -1
 أصول غري منتجة -2
 ماليةأصول غري  -3
رشاء أصول غري   -4

 مالية إجاملية   

192411 
2122 

11212/ 
5500 

125772 
1154 

17085 
4500 

90082 
1847 

17751 
0 

88324 
1152 

19663 
3 

54641 
1861 

12752 
0 

 
ومن تتبع أرقام الجدولني يتضح زيادة نسبة االستثامرات العامة ىف السنوات األخرية بشكل عام، وكذلك نسبتها  

روفات العامة، مام يعرب عن اهتامم الدولة بقطاع االستثامر كمحفز رئيس ألى تنمية  خاصة ىف قطاع  ـإىل املص
واىن والسياحة والنقل واالتصاالت وغريها من  الشئون االقتصادية، الذى يضم الزراعة والرى واإلنتاج الحي

القطاعات االسرتاتيجية الهامة، مام يشري إىل توافق املوازنة العامة مع خطة الدولة، من خالل زيادة االستثامرات 
  .العامة، ىف هذا القطاع الحيوى املؤثر 

عن  2019/2020ات( ىف موازنة ويدعم ذلك املفهوم زيادة اإلنفاق العام عىل رشاء أصول غري مالية )استثامر 
مليون   245مليار و 211املوازنة السابقة ىف كافة القطاعات الوظيفية، حيث بلغ ذلك البند ىف تلك املوازنة مبلغ 

 2018/2019مليون جنيها استثامرات ىف أصول ثابتة إنتاجية، بينام كان ىف موازنة  411مليار و 192جنيها، منها 
 32%، منها  42.2مليون جنيها، بنسبة  734مليار و 62ون جنيها، أى أنه زاد مببلغ ملي 511مليار و 148مبلغ 

مليون ىف باقى القطاعات عاليه، عىل رأسها قطاع    38مليار و  30مليون ىف قطاع الشئون االقتصادية، و  696مليار و

اع التعليم زادت فيه  مليارات، ثم قط 9اإلسكان واملرافق املجتمعية زادت فيه االستثامرات مبا يزيد عىل 
 (.2019، 2019/2020مليارات عن العام السابق )بيان تحليىل ملوازنة   6االستثامرات مبا يزيد عىل 

أما بشأن أسباب تنامى حجم االستثامر ىف أعوام الخطة بشكل ملحوظ فهى: )تقرير لجنة الخطة واملوازنة عن  
 (:2018، 2018/2020خطة

 . خري للخطة% ىف العام األ   8% إىل  5.3تنامى معدالت النمو االقتصادى الحقيقى خالل أعوام الخطة من  -

ضخامة حجم االستثامرات املوجهه ملرشوعات البنية األساسية الالزمة لتحفيز مرشوعات اإلنتاج املبارش، وفقا   -
 لربنامج اإلصالح االقتصادى، لتحسني مناخ االستثامر. 

تثامرات املوجهة للتنمية البرشية من خدمات التعليم املدرس والجامعى والبحث العلمى  كرب حجم االس  -
 والخدمات الصحية التزاما باالستحقاقات الدستورية. 

التوسع املطرد ىف االستثامرات املوجهة ألغراض الحامية االجتامعية، وتحسني األحوال املعيشية للطبقات  -
 محدودة الدخل. 
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االستثامرات الخاصة ىف ظل االستقرار السياس واالقتصادى، والظاهر ىف التعديالت الدستورية    التزايد املتوقع ىف  -
األخرية، وصدور قانون االستثامر الجديد وتيسرياته، وتحسن بيئة األعامل بوجه عام، وارتفاع معدل النمو 

 واستقرار سعر الرصف، وافتتاح عدد من املرشوعات التنموية الجديدة.  

 أهمية االستثامرات العامة ىف تحسني البيئة االقتصادية واالجتامعية، مام يدعو إىل زيادة معدالت وال شك ىف 
 االستثامر بالنسبة للقطاع الخاص املحىل واألجنبى، وهو ما يدفع مبارشة إىل زيادة معدل النمو االقتصادى.

نتاجية، وتحسني مناخ االستثامر لجذب والدولة ال زالت مطالبة مبزيد من االستثامرات خاصة ىف القطاعات اإل 
االستثامرات الخاصة واألجنبية، وذلك بتوفري مناخ جيد، بالقضاء عىل الفساد اإلدارى، وتطبيق أساليب امليكنة  

رى،  ـالحديثة ىف استخراج رخص االستثامر، وغريها من اآلليات التى تجذب مزيدا من االستثامرات إىل السوق املص
%  3نسبة    2014تحقاقات الدستورية بزيادة اإلنفاق عىل التعليم والصحة، حيث حدد دستور  وكذا استكامل االس

%  1.2% للتعليم من الناتج القومى اإلجامىل، تحقق منها عىل أرض الواقع ىف املوازنة األخرية فقط 4للصحة و
 % للتعليم من الناتج اإلجامىل.2.1للصحة و

الفرق بني إيرادات ومرصوفات املوازنة العامة ولتحليله خالل سنوات الدراسة، نبدأ بتحليل الجانب العجز ميثل 
 الدائن للموازنة، ثم الجانب املدين، ثم محصلتهام وهو العجز )أو الفائض(: 

 تحليل اإليرادات والرضائب  1- 4- 10
من أهم وظائف الرضيبة متويل النفقات العامة، وإعادة توزيع الدخل مبا يخدم الطبقات الدنيا، ومع ذلك 
يالحظ أن قيمة الحصيلة الرضيبية منسوبا للناتج القومى منخفضة، خاصة إذا استبعدت الرضائب املحصلة من  

وتعد وزارة املالية خطة طموحة لزيادة جهات مملوكة للدولة، كقطاع البرتول وقناة السويس والبنوك الحكومية،  
(، ولكننا  2019 ريبية )موقع اليوم السابع،ـحصيلة الرضائب، وربطها بالنشاط االقتصادى، وتوسيع القاعدة الض

ريبى عىل الطبيعة، لضم قطاعات االقتصاد  ـ ر املجتمع الض ـال ندرى ماهية هذه الخطة الطموحة، وهل منها حص

 غري الرسمى أم ال. 

مقارنة بأربع سنوات سابقة عليها )بيان تحليىل    2019/2020لجدول التاىل تتضح أرقام اإليرادات ىف موازنة  ومن ا
 (، األرقام باملليون جنيه:  2019، 2019/2020ملوازنة 
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 : تطور اإليرادات لعدة سنوات 3جدول  
 

 البيـــــــــــــــان 
موازنة  
2019 /2020 

موازنة  
2018 /2019 

  الفعليـــــــــــــــات 
2017 /2018 2016 /2017 2015 /2016 

 491488 659184 821135 989188 1134424 # اإليرادات 
 الرضائب  -5
 املنح  -6
 ايرادات اخرى   -7
 

856616 
3805 

274003 

770280 
1141 

217767 

629302 
3194 

188639 

462007 
17683 
179494 

352315 
3543 

135630 
 

مبقارنة جانب إيرادات الدولة خالل الخمس سنوات األخرية، يتبني أن اإليرادات العامة الفعلية ىف موازنة  
ريبية املختلفة واملنح وبنود اإليرادات األخرى من فوائض وأرباح  ـالتى تتمثل ىف اإليرادات الض -2015/2016

فعليا إىل مبلغ    2016/2017مليون جنيها، زادت ىف موازنة    488مليار و  491بلغت    -وإيرادات الخدمات املختلفة 
ار  ملي 821بلغت اإليرادات العامة مبلغ  2017/2018%، ثم ىف موازنة  34.1مليار جنيها تقريبا بزيادة  659

مليار جنيها  989مببلغ  2018/2019%، ثم ربطت اإليرادات العامة ىف موازنة  24.6بنسبة زيادة   جنيها تقريبا
مليار   134تريليون و 1مببلغ  2019/2020%، وأخريا قدرت تلك اإليرادات ىف موازنة  20.5تقريبا، بزيادة بنسبة 

 %.   14.7سبة زيادة مليار جنيها، بن  145مليون جنيها، بزيادة مببلغ  424و

رائب التى  ـأى أن اإليرادات تزيد سنويا بنسب متناقصة، عالوة عىل أن تلك اإليرادات أغلبها من حصيلة الض
مليون، بينام باقى   805مليار و3مليون جنيها، واملنح  616مليار و 856مبلغ  2019/2020بلغت ىف موازنة 

، حيث وصلت حصيلة  2018/2019لف الوضع كثريا ىف موازنة  مليار جنيها، وال يخت  274اإليرادات مجتمعة فقط  
مليون جنيها، بينام باقى اإليرادات مجتمعة   141مليون جنيها واملنح مليار و 280مليار و770الرضائب مبلغ 

 مليون جنيها. 767مليار و  217فقط مبلغ 

مليار   75ة الفعلية، مبلغ وقد تطورت حصيلة الرضائب ىف السنوات األخرية بشكل ملحوظ، حيث كانت الحصيل 
% من الناتج املحىل اإلجامىل، ثم تزايدت إىل أن وصلت    14.1بنسبة  2004/2005مليون جنيها ىف موازنة  759و

% من الناتج املحىل اإلجامىل، ثم ىف عام   13.4بنسبة  2011/2012مليون جنيها ىف موازنة  410مليار و 207إىل 
% من الناتج   14.3مليون جنيها بنسبة  302مليار و 629لفعلية مبلغ رائب اـبلغت حصيلة الض 2017/2018

%    14.5مليون جنيها بنسبة    948مليار و  759بلغت الحصيلة املتوقعة    2018/2019املحىل اإلجامىل، وىف موازنة  

جنيها   مليون 616مليار و 856مبلغ  2019/2020من الناتج املحىل اإلجامىل، وبلغت الحصيلة املقدرة ىف موازنة 
 (. 2019، 2019/2020% من الناتج املحىل اإلجامىل )بيان ماىل ملوازنة   13.9بنسبة 

ىف املوازنة العامة، نالحظ أنه كان ىف موازنة   -رائب واملنحـبخالف الض -وبتحليل تطور جانب اإليرادات األخرى
فعليا أيضا إىل مبلغ   2016/2017مليون جنيها، زاد ىف موازنة  630مليار و 135كرقم فعىل مبلغ  2015/2016
، بينام  3/11/2016%، بسبب سياسة تعويم العملة التى متت ىف  32.34مليون جنيها، بنسبة  494مليار و 179

%، ثم ىف ربط موازنة   5.1مليون جنيها بنسبة  639مليار و 188إىل  2017/2018زاد فعليا أيضا ىف موازنة 
%، وأخريا قدر ىف موازنة   15.44مليون جنيها بنسبة زيادة  767مليار و 217وصل إىل مبلغ  2018/2019
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%، وهو مؤرش جيد عىل زيادة االعتامد   25.82مليون جنيها بنسبة زيادة قدرها    3مليار و  274مببلغ    2019/2020
 بنسب أكرب سنويا عىل اإليرادات غري الرضيبية. 

وجذب االستثامرات األجنبية،  رائب  ـإيراداتها املختلفة بخالف بند الض  إال أن الدولة ال زالت ىف حاجه لتنمية باقى 
باعتبارها وسيلة مالمئة نحو التمويل املحىل، واملساهمة ىف تحسني وزيادة القدرات الفنية واإلدارية والتكنولوجية 

سني هياكله وقدرته للمرشوعات الوطنية، مبا يدعم هدف التنمية الشاملة، من منو الناتج املحىل اإلجامىل، وتح
عىل املنافسة ىف األسواق العاملية، لتحسني مستوى امليزان التجارى بزيادة حجم الصادرات، مع مراعاة أن  

 االستثامرات األجنبية تنظر بعني االعتبار إىل مناخ االستثامر ىف الدولة. 

رية، وبنسب ومبالغ ضخمة، والذى ـاملوازنة املص  ريبية ىف ـوأفضل الطرق املتاحة لزيادة جانب اإليرادات غري الض
يجب أن يوضع ىف خطة الدولة املستقبلية، هو املسارعة نحو ضم االقتصاد غري الرسمى إىل االقتصاد الرسمى،  
ونرى أن الدولة مل تخطو خطوات جادة ىف هذا اإلطار، لخلو خطة الدولة عن تضمني ذلك الهدف بوضوح، خاصة 

شأن الدروس الخصوصية، وقطاع التشييد والبناء بشأن مخالفات البناء، والنجاح ىف تحقيق  ىف قطاع التعليم ب
ذلك سيضاعف اإليرادات الرضيبية تلقائيا، وسيخلق موارد جديدة لإلنفاق، بتقنني وضع األنشطة غري الرسمية،  

تربير إيراداتها وأرباحها،   ويساهم ىف تحقيق ذلك دعم اتجاه الشمول املاىل، حتى تعجز األنشطة غري الرسمية عن 
 وتجرب عىل العمل ىف العالنية بدال من لخفاء. 

 تحليل جانب املرصوفات واالستخدامات    2- 4- 10
( 2019، 2019/2020ملوازنة  روفات لعدة سنوات كتصنيف وظيفى )بيان تحليىل ـيبني الجدول التاىل تطور املص

 األرقام باملليون جنيه. 

مبقارنة حجم مرصوفات الدولة خالل الخمس سنوات األخرية، نالحظ أنها كانت مرصوفات فعلية ىف موازنة  
، بنسبة  2016/2017مليار جنيها ىف موازنة  32مليار جنيها تقريبا، زادت إىل تريليون و 818مببلغ  2015/2016
 20.6مليار جنيها بنسبة  244تريليون و 1إىل مبلغ  2017/2018ثم زادت فعليا أيضا ىف موازنة %،  26.2زيادة 

%، وأخريا قدرت ىف  14.5مليار جنيها بنسبة  424تريليون و 1إىل مبلغ  2018/2019%، ثم زادت ىف موازنة 
%   10.5جنيها، بنسبة زيادة مليار  150مليار جنيها، بزيادة مببلغ  574تريليون و 1مببلغ  2019/2020موازنة 

 559مليار و 574تريليون و 1روفات مببلغ ـفقط، وقد صدر فعال قانون ربط املوازنة للعام الحاىل، واعتمد املص
 (.2019، 2019/2020ألف جنيها )قانون ربط موازنة  185مليون و

مام يؤكد تنفيذ املوازنة لسياسات  روفات ىف املوازنة العامة تتزايد بنسب متناقصة سنويا،ـمبا يتضح منه أن املص
خطة الدولة ىف ترشيد اإلنفاق العام، وضغط النفقات العامة، ورفع الدعم تدريجيا  والعمل عىل تخفيض العجز 

 املزمن ىف املوازنة املرصية. 
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 : تطور املرصوفات لعدة سنوات حسب التصنيف الوظيفى 4جدول  
 

 البيـــــــــــــــان 
 موازنة 
2019 /2020 

موازنة  
2018 /2019 

  الفعليـــــــــــــــات 
2017 /2018 2016 /2017 2015 /2016 

 اإلجامىل العام 
1574559 

10.6 % 
1424020 

14.4 % 
1244408 

20.6 % 
1031942 

26.2 % 
817847 

11.5 % 

 الخدمات العامة
756086 

12 % 
673408 

34 % 
504216 

34 % 
 

377528 
29% 

 

293560 
13% 

النظام العام وشئون  
 السالمة العامة

69688 
13% 

61723 
-2 % 

63050 
12% 

56486 
10 % 

51369 
17% 

 الشئون االقتصادية 
98898 

62 % 
61215 

0 % 
61175 

15 % 
53258 

19 % 
44668 

4 % 

 حامية البيئة 
3024 

37% 
2205 

31% 
3193 

14% 
2803 

31% 
2147 

12% 
إسكان ومرافق  

 مجتمعية 
63387 

19 % 
53428 

27 % 
42229 

-2% 
43028 

99% 
21628 

2% 

 الصحة 
73063 

18% 
61811 

2% 
60833 

12% 
54122 

23% 
43879 

10% 
الشباب والثقافة  

 والشئون الدينية 
41091 

17% 
35263 

3% 
34275 

-1% 
34495 

13% 
30657 

10% 

 التعليم 
132038 

14% 
115667 

6% 
109187 

5% 
103682 

7% 
97336 

14% 

 الحامية االجتامعية
270942 

-10% 
299937 

-4% 
310886 

21% 
257274 

37% 
187208 

20% 
باقى القطاعات  

 الوظيفية
66342 

12% 
59363 

7% 
55364 

12% 
49266 

9% 
45395 

2% 
 

 

 تحليل العجز   10-4-3
إال أن معدل   مبقارنة معدالت زيادة املرصوفات واإليرادات ىف املوازنة العامة، يتضح أنها تتزايد بنسب متناقصة

جيد للسياسة املالية للدولة، ألن ذلك يعنى   ر ـالتناقص أرسع ىف املرصوفات عنه ىف اإليرادات، مام يعد مؤش 
 نة السنوى. تناقص معدالت االعتامد عىل االقرتاض؛ لتغطية عجز املواز 

والجدول التاىل يوضح أرقام العجز بأنواعه خالل خمس سنوات، ونسبتها إىل الناتج املحىل االجامىل )بيان تحليىل  
 . (، األرقام باملليون جنيه 2019، 2019/2020ملوازنة 
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 : تطور العجز ونسبته إىل الناتج املحىل 5جدول  

 

 
 

والعجز الكىل للموازنة العامة ونسبته إىل الناتج املحىل اإلجامىل، عىل مدار السنوات   وبتحليل العجز النقدى 
مليون جنيها، بنسبة    359مليار و326 2015/2016الخمس األخرية يتضح ما يىل: كان العجز النقدى الفعىل عام 

مليون جنيها، بينام    500ليار وم  708تريليون و  2% من الناتج املحىل اإلجامىل الفعىل لذلك العام، والذى بلغ    12
% من الناتج املحىل  12.5مليون جنيها بنسبة  499مليار و 339كان العجز الكىل عن ذات العام فعليا مبلغ 

 اإلجامىل.

مليون جنيها، وانخفضت نسبته   758مليار و 372إىل مبلغ  2016/2017ثم زاد العجز النقدى الفعىل ىف موازنة 
مليار   476تريليون و 3% حيث بلغ الناتج املحىل اإلجامىل ذلك العام مبلغ  10.7امىل إىل إىل الناتج املحىل اإلج

%   10.9مليون جنيها، بنسبة  590مليار و 379مليون جنيها، بينام كان العجز الكىل عن ذات العام مبلغ  174و
 إىل الناتج املحىل اإلجامىل. 

مليون جنيها، وانخفضت نسبته   273مليار و 423إىل مبلغ  2017/2018ثم زاد العجز النقدى الفعىل ىف موازنة 
تريليون   4%، حيث بلغ الناتج املحىل اإلجامىل الفعىل ىف ذلك العام مبلغ  9.5إىل الناتج املحىل اإلجامىل إىل 

مليون جنيها،   580مليار و 432مليون جنيها، أما العجز الكىل الفعىل ىف ذلك العام  فبلغ  400مليار و 437و
 % من الناتج املحىل اإلجامىل.  9.7نسبة ب

  8.3مليون جنيها  بنسبة  832مليار و 434فكان مبلغ  2018/2019أما العجز النقدى الذى تم ربطه ىف موازنة 
مليون جنيها، أما العجز   978مليار و  250تريليون و   5ذلك العام الذى بلغ    % فقط من الناتج املحىل اإلجامىل ىف

 % من الناتج املحىل اإلجامىل.   8.4مليون جنيها بنسبة  594مليار و 438الكىل فكانت قيمته 

% فقط من   7.1مليون جنيها بنسبة  135مليار و 440مببلغ  2019/2020وأخريا قدر العجز النقدى ىف موازنة 
مليون جنيها، وأما العجز الكىل   622مليار و 162تريليون و 6املحىل اإلجامىل املقدر لذلك العام والبالغ الناتج 

% من الناتج املحىل اإلجامىل، وهو باملقارنة بالعام السابق    7.2مليون جنيها بنسبة    140مليار و  445فقدر مببلغ  
%، وهو ميثل قياس  1.4مليار جنيها فقط بنسبة  6غ مليار جنيها، قد زاد مببل 439، الذى كان مبلغ 2018/2019

 (. 2019، 2019/2020حقيقى لآلثر عىل الدين العام أو ما يطلق عليه صاىف االقرتاض )بيان تحليىل ملوازنة 

 البيـــــــــــــــان 
موازنة  
2019 /2020 

 2019/ 2018موازنة  
 الفعليـــــــــــــــات 

2017 /2018 2016 /2017 2015 /2016  
 326359 372758 423273 434832 440135 العجز)الفائض(نقدى

  339499 379590 432580 438594 445140 العجز الكىل 
 2708500 3476174 4437400 5250978 6162622 الناتج املحىل اإلجامىل 

نسبةالعجزالنقدى إىل  
 الناتج 

7.1 % 8.3 % 9.5 % 10.7 % 12 % 

نسبةالعجز الكىل إىل  
 الناتج 

7.2 % 8.4 % 9.7 % 10.9 % 12.5 % 



  2019 أكتوبر – رابعالعدد ال -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
185 

وهو ما يتضح منه تناقص نسبة العجز الكىل والنقدى إىل الناتج املحىل اإلجامىل سنويا، مام يعد مؤرش جيد  
رية منذ سنوات طويلة، ومؤرش  ـرة تفاقم عجز املوازنة، التى تتصف بها املوازنة العامة املصللسيطرة عىل ظاه

املوازنة عن أداء الحكومة، وخطتها الواضحة نحو ترشيد اإلنفاق العام، ومضاعفة الناتج  جيد تعرب من خالله 
 . املحىل، ورفع معدل النمو، وعدم تفاقم الدين العام

نالحظ تطور حجم الدين العام الداخىل والخارجى وفوائده خالل سنوات البحث من خالل الجدول التاىل، األرقام  
 باملليون جنيه 

 2019/2020تطور الدين العام وفوائده أعد مبعرفة الباحث من بيانات موازنة  :  6جدول  
 

 البيــــــــــان 
 ىف 

28 /2 /2019 
 ىف 

30 /6 /2018 
 ىف 

30 /6 /2017 30 /6 /2016 30 /6 /2015 
 العام  # اجامىل قيمة الدي 

 

 نسبته للناتج املحىل 

4121215 
 

66.9 % 

3788860 
 

86.2 % 

3309255 
 

95.4 % 

2499570 
 

90 % 

2057280 
 

84.7 % 

نسبته      الدين الداخىل -8
 للناتج املحىل 

    الدين الخارجى  -9
 نسبته للناتج املحىل 

3370260 
54.7 % 

750950 
12.2 % 

 

2684640 
77.4 % 

624615 
18 % 

  

نسبتها   فوائد الدين العام 
 للناتج املحىل 

569135 
9.2 % 

 
381000 

9.3 % 
  

 
مرص، كأحد وأهم املؤرشات  بعرض صورة تطور الدين العام الداخىل والخارجى ألجهزة املوازنة العامة ىف

االقتصادية، والذى يعد عجز املوازنة العامة السبب الرئيس ىف زيادته سنويا؛ لتغطية ذلك العجز، نجد أن الدين  
% من الناتج املحىل اإلجامىل ىف ذلك    54مليون جنيها، بنسبة    326مليار و  562مبلغ    30/6/2009الداخىل بلغ ىف  

% من الناتج    13.7مليون جنيها بنسبة    145مليار و  143ارجى ىف ذات التوقيت مبلغ  العام، بينام كان الدين الخ

مليون جنيها  471مليار و 705املحىل اإلجامىل، ليكون إجامىل الدين العام ألجهزة الدولة ىف ذلك العام مبلغ 
 . (2019، 2019/2020%، من الناتج املحىل اإلجامىل، )بيان ماىل ملوازنة   67.7بنسبة 

 67.2مليون جنيها وانخفضت نسبته إىل  535مليار و 810، ليصبح 30/6/2010زاد حجم الدين اإلجامىل ىف  ثم
 966وصل الدين اإلجامىل إىل   30/6/2011وتحديدا ىف  2011% من الناتج املحىل اإلجامىل، وعقب ثورة يناير/

بلغ حجم الدين اإلجامىل   30/6/2012ثم ىف  % من الناتج املحىل اإلجامىل     70.5مليون جنيها بنسبة    846مليار و
% من الناتج املحىل اإلجامىل، وطوال األعوام السابقة   69مليون جنيها بنسبة  602مليار و 143مبلغ تريليون و

%،    12.2إىل نسبة    30/6/2010كانت نسبة الدين الخارجى إىل الناتج املحىل اإلجامىل تنخفض، حيث وصلت ىف  

 . %9.2وصلت إىل  30/6/2012% ثم ىف  11.6ت إىل وصل 30/6/2011ثم ىف 
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  79.1مليون جنيها بنسبة  273مليار و 458، كان حجم الدين اإلجامىل مبلغ تريليون و2013وبحلول ثورة يونيو/
% من الناتج املحىل  10% من الناتج املحل اإلجامىل، أى زادت نسبة الدين اإلجامىل ىف عام واحد بأكرث من 

 اإلجامىل.

الدين العام يتزايد كنتيجة طبيعية لثورتني متتاليتني، ىف ظل انخفاض اإلنتاجية وزيادة املطالب الفئوية  وظل 

% من الناتج املحىل   82.9مليون جنيها بنسبة    324مليار و  743مبلغ تريليون و  30/6/2014حيث بلغ الدين ىف  
%    84.7مليون جنيها بنسبة    280مليار و  57وتريليون    2وصل الدين اإلجامىل مبلغ    30/6/2015اإلجامىل، ثم ىف  

  2بلغ الدين اإلجامىل مبلغ  30/6/2016مليون جنيها دين خارجى، وىف  92مليار و  191من الناتج، منها مبلغ 
 .% من الناتج املحل اإلجامىل  90ة مليون جنيها بنسب 570مليار و 499تريليون و

، وانخفاض قيمة العملة املرصية مقارنة 3/11/2016ىف  وىف أعقاب سياسة تعويم العملة املرصية التى متت
مليار   309تريليون و 3إىل مبلغ  30/6/2017بالدوالر والعمالت األخرى، بلغ الدين العام ذروته حيث وصل ىف 

% من الناتج املحىل اإلجامىل، أى قارب الدين اإلجامىل أن يصل إىل قيمة الناتج   95.4مليون جنيها بنسبة  255و
% من الناتج املحىل 18مليون جنيها بنسبة  615مليار و 624ىل اإلجامىل، حيث بلغ حجم الدين الخارجى املح

مليون،   715مليار و 213اإلجامىل، وهو ما يوازى ثالثة أضعاف حجمه ىف العام السابق، والذى كان فقط مبلغ 
 قيمتها بسبب سياسة التعويم.  نخفاضرية إل ـبسبب زيادة حجم الدين الخارجى مقوما بالعملة املص 

ثم بدأت سياسات اإلصالح االقتصادى ىف السنوات األخرية تؤىت مثارها، عندما انخفضت نسبة الدين اإلجامىل إىل 
% بنسبة انخفاض حواىل  86.2، نسبة 30/6/2018الناتج املحىل االجامىل ألول مرة منذ سنوات حيث بلغت ىف 

بعد   28/2/2019مليون جنيها، وأخريا ىف  860مليار و 788تريليون و 3ليه % ىف عام واحد، بدين عام إجام  9
% بعد أن بلغ   78.4حواىل مثاىن أشهر فقط انخفضت نسبة الدين العام إىل الناتج املحىل اإلجامىل لتصل إىل 

وهو  مليون جنيها دين خارجى، 950مليار و 750مليون جنيها منها  215مليار و 121تريليون و 4حجم الدين 

تطور ايجاىب ملحوظ غالبا ما سيستمر، خاصة ىف ظل ثبات قيمة العملة، وتوقعات ارتفاع قيمتها أمام العمالت 
 األخرى. 

: فهى تعنى االحتياجات التمويلية املطلوبة؛ لتغطية كل من: عجز املوازنة العامة  وأما بشأن مصادر التمويل  -
الك القروض املطلوب سدادها، واملتمثلة ىف االقرتاض وإصدار روفات واإليرادات(، وأقساط وإهـ)الفرق بني املص

 األوراق املالية من أذون وسندات، والتى تظهر ىف جانب املوارد ىف املوازنة العامة. 

فعليا أيضا   2016/2017مليار جنيها، زادت عام    591كرقم فعىل مبلغ    2015/2016ونالحظ أنها كانت خالل عام  

مليار   700إىل مبلغ  2017/2018%، ثم زادت فعليا ىف موازنة  10.1ا، بنسبة زيادة مليار جنيه 654إىل مبلغ 
مليار جنيها بزيادة فقط بنسبة   715مببلغ  2018/2019%، ثم تم ربطها ىف موازنة  7.03جنيها، بنسبة زيادة 

ىف موازنة عام  %، مام يوضح محاولة السيطرة عىل الدين العام وتخفيضه، إال أن مصادر التمويل عادت  2.1
%، يتم تغطيتها عن طريق  14.7مليون جنيها، بنسبة زيادة  956مليار جنيها و 820لتصل إىل  2019/2020

رىف، وغريها ـاالقرتاض من املصادر املحلية واألجنبية، وإصدار األوراق املالية، بخالف األسهم من القطاع املاىل املص
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روعات البنية األساسية العمالقة  ـ(، بسبب مش 2019، 2019/2020من مصادر التمويل )بيان تحليىل ملوازنة 
فالدين العام الداخىل والخارجى الزال يتفاقم، وعىل الدولة أن تسعى   املزمع تنفيذها خالل ذلك العام، وبالتاىل

ستزداد تلقائيا، ىف حالة ضم نشاطات   ريبية التىـللسيطرة عليه، من خالل توفري موارد جديدة بخالف املوارد الض
 رة إىل دائرة االقتصاد الرسمى. ـاقتصاد الظل املنتش 

قانون املوازنة املرصية  فنجد أن الفوائد الثابتة ىف أما عن فوائد الدين العام أو ما يعرف بخدمة الدين:  -
ألف جنيها، وهو ما يزيد عىل حجم الدين الداخىل  707مليون و 134مليار و 569بلغ حجمها  2019/2020

مليون جنيها، وهو ما يعد مؤرش خطري لتطور حجم  326مليار و 562الذى كان  30/6/2009بأكمله ىف 

حتى  25/1/2011ر منذ ـصادى التى مرت بها مص االستدانة، خاصة ىف حاالت عدم االستقرار السياس واالقت

 .2/11/2016، عىل آثر تعويم العملة ىف 2017عام 

إال أنه مبقارنة فوائد خدمة الدين عىل مدار السنوات الخمس األخرية نالحظ أن حجم فوائد القروض املحلية  
اتج املحىل اإلجامىل، مقابل  % من الن 10.3مليار جنيها بنسبة  541.3بلغت  2018/2019واألجنبية ىف موازنة 

مليار   160.3% من الناتج املحىل اإلجامىل، بزيادة قدرها حواىل  9.3بنسبة  2017/2018مليار ىف موازنة  381
مليار جنيها بنسبة   316.6مبلغ  2016/2017%، بينام كان إجامىل خدمة الدين العام ىف عام  42.1بنسبة زيادة 

مليار جنيها  243.6مبلغ  2015/2016اإلجامىل، وكان أيضا حجمه الفعىل ىف موازنة % من الناتج املحىل  9.1

% من    7.9مليار بنسبة    193كان حجم الدين الفعىل    2014/2015% من الناتج اإلجامىل، وأخريا موازنة    9بنسبة  
 (. 2018، 2018/2020إجامىل الناتج املحىل )تقرير لجنة الخطة واملوازنة عن خطة 

ق يتضح أنه عىل الرغم من تزايد حجم الدين العام سنويا، خاصة ىف أعقاب قرار تعويم العملة املرصية ومام سب
، إال أن نسبة الدين إىل الناتج املحىل تنخفض ىف سنويا مؤخرا ومع ذلك فإن فوائد الدين تزداد 2/11/2016ىف 

يام البنك املركزى برفع أسعار الفوائد ىف أعقاب سنويا سواء قيمتها أو نسبتها إىل الناتج املحىل، ويرجع ذلك إىل ق
قرار تعويم العملة، مام يعنى خطورة ذلك عىل مسرية التنمية املستدامة، ووجوب وضع خطة واضحة للسيطرة  

 . تشكل عبء إضاىف عىل خزانة الدولة عيل الدين العام وفوائده ىف أقرب وقت ممكن، لكون فوائده 

ميثل اإلنفاق عىل هذين القطاعني االستثامر ىف رأس املال البرشى، الذى من املفرتض أن تسعى الدولة لرفع  
 إنتاجيته باستمرار لكونه عصب أى تنمية. 

 اإلنفاق عىل قطاع الصحة    1- 6 - 10
من الجدول السابق عرضه عند تحليل العجز بند املرصوفات واالستخدامات، نالحظ أن اإلنفاق عىل الصحة ىف  

مليون   252مليار و 11مليون جنيها، بزيادة قدرها  63مليار و  73، قدر له مبلغ إجامىل 2019/2020موازنة 

 
 القومى الناتج من%  3 عن تقل ال للصـحة الحكومى اإلنفاق من نسـبة بتخصـيص الدولة وتلتزم)....  عىل نصـت ،2014 مرـص  دسـتور من 18 رقم املادة 1

ــاعد اإلجامىل ــتور ذات من 19 رقم  واملادة ،... (.العاملية املعدالت مع تتفق حتى تدريجيا، تتص ــت الدس ــيص الدولة وتلتزم).....  عىل نص ــبة بتخص   من نس
  ببـند الوارد الـجدول راجع ،.... (.الـعاملـية املـعدالت مع تتفق حتى ـتدريجـيا تتصــــاـعد اإلجامىل، القومى الـناتج من%  4 عن  تـقل ال للتعليم الحكومى اإلنـفاق
 .والتعليم الصحة أرقام واالستخدامات، املرصوفات تحليل
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مليون جنيها،    811مليار و  61، مببلغ  2018/2019، والذى تم ربطه ىف موازنة  2018/2019جنيها عن العام السابق  
مليون جنيها، وىف موازنة    833مليار و  60مبلغ    2017/2018بينام كان اإلنفاق الفعىل عىل ذات القطاع ىف موازنة  

 مليون جنيها. 879مليار و 43مبلغ  2015/2016مليون جنيها، وىف موازنة   122مليار و 54مبلغ  2016/2017

% فقط من الناتج املحىل اإلجامىل   1.2ىل قطاع الصحة إال أن نسبة اإلنفاق ال زالت حواىل  ورغم زيادة اإلنفاق ع 

مليون جنيها، وبالتاىل مل تحقق   622مليار و 162تريليون و 6، والبالغ قيمته مبلغ 2019/2020املقدر ىف موازنة 
% من الناتج القومى    3حة عن نسبة  النسبة املنصوص عليها ىف الدستور، أال يقل اإلنفاق الحكومى عىل قطاع الص

اإلجامىل، وبالتاىل ال زالت الدولة مطالبة برفع اإلنفاق عىل قطاع الصحة، لزيادة الخدمات املقدمة لكافة الفئات  
غري القادرة عىل اإلنفاق عىل الصحة، خاصة ىف ظل ارتفاع نفقات الخدمة الصحية بصورة تفوق طاقة أغلب  

 .اآلرس املرصية

روع التأمني الصحى الشامل، بالبدء مبحافظة بورسعيد، والذى سيكون له ـبدأت الدولة ىف تطبيق مشوحسنا قد  
رعة تطبيقه بالشمول عىل  ـ تأثري ايجاىب عىل قطاع الصحة، ونأمل أن تزيد جهود الدولة ىف السنوات القادمة؛ لس

ىف   2.5ختلفة، منها فرض نسبة كافة محافظات الجمهورية، خاصة وأن الدولة دبرت التمويل الالزم بطرق م

ركات التجارية، تستقطع من رقم أعاملها لصالح مرشوع التأمني الصحى  ـروعات والش ـاأللف عىل كافة املش
 الشامل. 

 اإلنفاق عىل قطاع التعليم   2- 6- 10
من الجدول السابق عرضه عند تحليل العجز بند املرصوفات واالستخدامات، نالحظ أن اإلنفاق عىل قطاع التعليم  

مليون جنيها عن العام   371مليار و 16مليون جنيها، بزيادة قدرها  38مليار و  132مبلغ  2019/2020ىف موازنة 
مليون جنيها    667مليار و 115، مببلغ 2018/2019%، حيث كان مقدر ىف موازنة  14.2السابق، بنسبة زيادة 

مليون جنيها، وىف   187مليار و 109، مبلغ 2017/2018بينام كان رقم اإلنفاق الفعىل عىل التعليم ىف موازنة 
مليون   336مليار و 97مبلغ  2015/2016مليون جنيها، وىف موازنة  682مليار و 103مبلغ  2016/2017موازنة 
 جنيها.

% فقط من الناتج املحىل اإلجامىل   2.1نفاق عىل قطاع التعليم، إال أن نسبة اإلنفاق ال زالت حوال  ورغم زيادة اإل 

مليون جنيها، وبالتاىل مل تحقق   622مليار و 162تريليون و 6، والبالغ قيمته مبلغ 2019/2020املقدر ىف موازنة 
% من الناتج القومى    4قطاع الصحة عن نسبة  النسبة املنصوص عليها ىف الدستور، أال يقل اإلنفاق الحكومى عىل  

اإلجامىل، ومن هنا عىل الدولة مسئولية تطوير منظومة التعليم ومضاعفة املبالغ املنفقة عليها؛ من أجل االستثامر  
 ىف العنرص البرشى، الذى يعد رأس املال الرئيس ألى تنمية مستهدفة. 

، ومع التعرث الذى  2018/2019، اعتبارا من العام الدراس  وحسنا بدأت الدولة ىف مرشوع تطوير منظومة التعليم
صاحب هذا التطوير أوىل سنواته، إال أننا نأمل أن تعمل الدولة عىل تدارك أخطاء ذلك العام، وتواصل تطويرها 
للمنظومة بأكملها، طبقا لدراسات علمية مدروسة، تراعى ظروف البيئة التى يتم فيها التطبيق، حتى تكتمل  

 ة ويتم التطوير رسيعا وبصورة مرضية. الصور 
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الجدول التاىل يوضح املرصوفات بحسب التصنيف الوظيفى )قطاع الحامية االجتامعية( )البيان التحليىل ملوازنة 
2019/2020 ،2019). 

 حسب التصنيف الوظيفى   : تطور قطاع الحامية اإلجتامعية 7جدول  
 

 البيـــــــــــــــان 
موازنة  

2019 /2020 
موازنة  

2018 /2019 
 فعليـــــــــــــــات 

2017 /2018 2016 /2017 2015 /2016 
 187208 257274 310886 299937 270942 اإلجامىل العام 

األجور وتعويضات  
 العاملني 

2115 2059 1906 1870 1884 

 138 145 153 148 161 والخدمات   رشاءالسلع
 9 11 194 107 143 الفوائد  

الدعم واملنح واملزايا  
 االجتامعية 

268198 297460 308447 255144 185070 

 13 12 30 7 6 املرصوفات األخرى 
رشاء األصول غري املالية  

 )االستثامرات(
319 156 156 92 94 

 

 

ميثل اإلنفاق عليها تخفيفا لعبء اإلصالح االقتصادى عىل محدودى الدخل هو قطاع   من أهم القطاعات التى
عن املوازنة  2019/2020الحامية االجتامعية، ويالحظ أنه القطاع الوحيد الذى انخفض اإلنفاق عليه ىف موازنة 

% عن العام 10فاض مليون جنيها، بنسبة انخ 995مليار جنيها و 28السابقة، حيث انخفض اإلنفاق عليه مببلغ 
والذى يشمل اإلنفاق عىل املساندة االجتامعية ىف حاالت العجز والشيخوخة، والضامن االجتامعى ، السابق

ومعاش الطفل ومعالجة البطالة والدعم واملعاشات، وذلك تطبيقا لسياسة الدولة ىف ترشيد اإلنفاق الحكومى،  
ومثال لذلك تخفيض دعم املواد البرتولية عام   ىوتخفيض الدعم عىل الطاقة وعدد من القطاعات األخر 

%، عالوة عىل   40.5مليون جنيها، بنسبة انخفاض حوال 112مليار و 36، عن العام السابق مببلغ 2019/2020
بنسبة   2019/2020موازنة  مليارات فقط ىف  4إىل  2018/2019مليار ىف موازنة  16خفض دعم الكهرباء من 

 . 1(2019، 2019/2020% )بيان تحليىل ملوازنة 75انخفاض 

إال أنه طبقا    وكان ذلك االنخفاض نتيجة لخفض الدعم بهدف تحرير األسعار، طبقا ملتطلبات اإلصالح االقتصادى
للسياسات املعلنة من الدولة بالعمل عىل تخفيف عبء سياسات اإلصالح االقتصادى عىل محدودى الدخل، فإنه  

بقراءة ما ورد ىف هذا الشأن نالحظ أن بنود الزيادة ىف هذا اإلنفاق والتى تستهدف تخفيف العبء ال تكفى  
 لتحقيق هذا الهدف طبقا ملا يىل: 

 %.   9مليون بنسبة  13مببلغ  2019/2020ت زاد فقط عام بند رشاء سلع وخدما -

 
 .تقريبا جنيها مليار 53 مبلغ إىل  2019/2020 موازنة ىف انخفض تقريبا، جنيها مليار 89 مبلغ 2018/2019 عام الدولة موازنة ىف املقدم الدعم كان 1
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 %. 104مليون بنسبة  163استثامرات الحامية االجتامعية زادت مببلغ  -

هذه الزيادات ىف هذا البند ال تحقق الهدف املرجو منها ىف تخفيف العبء، بدليل ما أعلنه الجهاز املركزى  
 عن السنوات السابقة.  2019ام للتعبئه العامة واإلحصاء من زيادة نسبة الفقر ع

وهذا االنخفاض هو السبب الرئيس ىف الضغوط االجتامعية الواقعة عىل محدودى الدخل، وزيادة العبء عىل  
كاهلهم، بسبب سياسات اإلصالح االقتصادى، والتى من املفرتض أن يعارصها متييز محدودى الدخل مبزيد من  

حتى يتحمل هؤالء تداعيات اإلصالح االقتصادى، املتمثلة ىف ارتفاع الدعم النقدى أو العينى بصورة أو بأخرى  
، بعد أن كان  2019% ىف فرباير/14.4ر إىل ـاملستوى العام لألسعار، وقد زاد املعدل السنوى للتضخم ىف الحض

  (، عالوة عىل رفع مقابل الخدمات الحكومية ىف كافة 2019) البنك املركزى املرصى،  2019% ىف يناير/12.7
 القطاعات، إال أن هذا القطاع يعد القطاع األكرب ىف تحمل تبعات سياسة االصالح االقتصادى. 

% بعد أن كان ىف نفس الفرتة العام املاىض  8.9إىل  6/2019ورغم تراجع معدل التضخم السنوى خالل شهر 

(، إال أن ذلك ال 2019اء، )الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحص 5/2019% ىف شهر  13.2%، وكذلك كان  13.8
يعنى تراجع املستوى العام لألسعار، وبالتاىل ال زالت مخاطر التضخم تهدد الطبقات الدنيا ىف مرص، خاصة بعد  
تخفيض اإلنفاق بشكل ملحوظ عىل قطاع الحامية االجتامعية، والبعد االجتامعى يقتىض مزيد من الرعاية 

 ملحدودى الدخل.

فيض لإلنفاق ىف قطاع الحامية االجتامعية، كان القطاع األكرث نصيبا من زيادة وىف مقابل ما حدث من تخ
مبلغ   2019/2020املرصوفات عن العام السابق قطاع الخدمات العامة، حيث بلغت الزيادة ىف اإلنفاق مبوازنة 

ضح اهتامم الدولة مليارات عىل االستثامرات ىف ذلك القطاع، مام يو  7مليون جنيها؛ منها حواىل  678مليار و 82
بقطاع الخدمات، رغم انتهاج سياسة ترشيد اإلنفاق بشكل عام  لكونه القطاع األكرث تأثريا ىف الحياة اليومية  

للمواطنني، واالهتامم به املفرتض أن يقلل عبء اإلصالح االقتصادى، وما يسببه من ضغوط حياتية يومية عىل  
 محدودى الدخل. 

اع املؤثر الذى يشمل األجهزة الترشيعية والتنفيذية وأجهزة الشئون املالية وتضمن اإلنفاق عىل ذلك القط
مليون جنيها كدعم ومنح ومزايا اجتامعية،   912مليار و 38والشئون الخارجية ومعامالت الدين العام، مبلغ 

واملزايا ، والذى كان الدعم واملنح 2018/2019مليون جنيها عن العام السابق  503مليار و 24بزيادة مبلغ 
، 2019/2020% )بيان تحليىل ملوازنة    170مليون جنيها، بنسبة زيادة    409مليار و  14االجتامعية فيه فقط مبلغ  

(، وكان املفرتض أن توجه هذه الزيادة لخدمة محدودى الدخل والطبقات األكرث فقراً ىف قطاع الحامية 2019

 عىل كاهلهم.  االجتامعية، حتى تخفف عبء سياسة اإلصالح االقتصادى 
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واملوازنات التقديرية لثالث سنوات؛ للوقوف   الجدول التاىل أعده الباحث من البيانات الفعلية للحساب الختامى
عىل مدى دقة املختصني بإعداد املوازنة العامة ىف تقدير بنودها، كمعيار رئيس لتوافقها مع خطة الدولة 

 املستهدفة. 

 : مقارنة البيانات الفعلية بالتقديرية لثالث موازنات 8جدول  
 

 2017/2018موازنة  2017/ 2016موازنة   2016/ 2015موازنة   البيـــــــــــــــان 

 إجامىل املرصوفات 
 فعىل 

 تقديرى 
 خطأ التقدير  
 نسبة الخطأ 

 
817847 
864564 

-46717 
-5.4 % 

 
1031942 
974794 
57148 

5.9 % 

 
1244408 
1207138 
37270 

3.1 % 
 إجامىل اإليرادات  

 فعىل 
 تقديرى 

 خطأ التقدير 
 نسبة الخطأ 

491488 
622276 

- 130788 
-21 % 

659184 
669756 

- 10572 
-1.6 % 

821135 
834622 

- 13487 
-1.6 % 

 العجز النقدى 
 فعىل 

 تقديري 
 خطأ التقدير 
 نسبة الخطأ 

326359 
242288 
84071 

34.7 % 

372758 
305038 
67720 

22.2 % 

423273 
372516 
50757 

13.6 % 
 

 

ىف  بنظرة تحليلية مقارنة بني قوانني ربط املوازنة العامة لعدة سنوات، مقارنة بالنتائج الفعلية التى تظهر 
 الحسابات الختامية لتلك السنوات، نقف عىل مدى الدقة ىف تقدير أرقام املوازنات لتلك السنوات. 

ير العجز النقدى ىف املوازنة ، حيث وصلت نسبة الخطأ ىف تقد2015/2016فنالحظ عدم دقة التقديرات عام 
%، وهى نسبة كبرية للخطأ توضح عدم دقة التقديرات ىف ذلك العام، مبا ينعكس سلبا عىل    34.7ذلك العام إىل 

 خطة الدولة املستهدفة.  

مليون،   794مليار و 974روفات املربوطة مبوازنة ذلك العام كانت مبلغ ـ، نالحظ أن املص2016/2017أما عام 
روفات الفعلية عن  ـمليار جنيها، أى زادت املص 32بينام املرصوفات الفعلية لذلك العام بلغت تقريبا تريليون و

هذه الزيادة ىف  % تقريبا، وتعد  5.9مليون جنيها تقريبا، بنسبة زيادة  148مليار و  57املرصوفات املقدرة مببلغ 

، وبالتاىل 3/11/2016رى ىف ـذلك العام من األمور الطبيعية، ىف ظل أن سببها األساس هو تعويم الجنية املص
انخفضت قيمة العملة وازدادت األسعار مبعدالت غري متوقعة، وزادت املشرتيات الحكومية عن املتوقع، خاصة 

(، مام يوضح دقة تقديرات املوازنة العامة  2019، 2019/2020التى متت بالعملة األجنبية )قانون ربط موازنة 
ذلك العام ىف جانب املرصوفات، وقلت نسبة الخطأ ىف تقدير العجز النقدى ىف ذلك العام عن العام السابق،  
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%، وهى إن كانت تعد نسبة كبرية، إال أنها مقبولة إىل حد كبري بسبب سياسة تعويم  22.2حيث وصلت إىل 
 ذلك العام، وما لها من آثار اقتصادية سلبية، عىل جانب املرصوفات. العملة ىف 

املنشور ىف الجريدة  2017لسنة  145روفات ىف قانون ربط املوازنة رقم ـ، قدرت املص2017/2018بينام موازنة 
ألف جنيها، بينام كانت املرصوفات   765مليون و  137مليار و 207، برقم تريليون و22/7/2017الرسمية ىف 

روفات الفعلية عن املقدرة بحواىل ـمليار جنيها، أى وجدت زيادة ىف املص  244الفعلية لذلك العام مبلغ تريليون و 
%، مام يوضح دقة التقديرات ىف ذلك العام عن العامني   3.1مليار جنيها، بخطأ ىف التقدير بنسبة تصل إىل  37

 السابقني. 

التقدير عاما بعد عام، وهى نسبة مقبولة ىف العامني األخريين،   أما اإليرادات: فنالحظ انخفاض نسبة الخطأ ىف
توضح أن تقديرات املوازنة العامة ىف السنوات األخرية تقرتب إىل حد ما من النتائج الفعلية، خاصة بعد االستقرار  

 النسبى ىف قيمة العملة املرصية. 

من املوازنة التقليدية، يساعد عىل إعداد موازنة  وال شك أن التحول الكامل لتطبيق موازنة الربامج واألداء بدال 
أكرث دقة ىف التقديرات، خاصة ىف جانب املرصوفات، مام يوضح أهمية التحول الكامل لتطبيق تلك املوازنة، التى  

 تتوافق مع خطة الدولة املستهدفة، مام يقلل أخطاء التقدير. 

نعرض حلني ىف هذا اإلطار، األول يعمل عىل زيادة قدرة الدولة املالية عىل تغطية التزاماتها بزيادة جانب  
 اإليرادات، والثاىن يسهم ىف اتخاذ قرارات اقتصادية تواىت خطة الدولة املستهدفة، هام: 

 سمى إىل مضامر االقتصاد الرسمى  ضم االقتصاد غري الر 1- 9- 10
إن اقتصاد الظل الذى يتضمن قطاعات االقتصاد غري الرسمي، وكذلك القطاعات التى تعمل ىف أنشطة غري  

ىف مرص، وال توجد معلومات دقيقة وموثقة، عن حجمه وعدد العاملني به، وإن كانت   قانونيه، له نطاق واسع
ل االقتصاد القومى، وعموما توصلت إىل نسب عالية تنبئ بخطورة  عدد من الدراسات حاولت تحديد نسبته داخ

هذا االقتصاد، الذى يستفيد من كافة الخدمات العامة، دون مساهمة ىف أعباء تلك الخدمات، ودون ظهور عىل  
 اإلطالق ىف الحسابات القومية. 

قابية، وتقديم حوافز الستقطاب  ولحل هذا الوضع املرتدى ال بد من بسط الرقابة عىل األسواق، ودعم الجهات الر 
 روعات االقتصاد غري الرسمىـ، بإعفاء مش2018ر ىف مايو  ـاقتصاد الظل إىل االقتصاد الرسمى، كام بادر رئيس مص

من الرضائب ملدة خمس سنوات؛ لتوفيق أوضاعها واالعالن عن نشاطاتها، وميكن أن يعقب ذلك تقديم مزايا 
متنوعة للعاملني باالقتصاد الرسمى بعد مهلة الخمس سنوات، كحافز لالنضامم لالقتصاد الرسمى، ومن جانب 

 (.3/1/2019 ،ع الرشوقآخر فرض عقوبات وإجراءات مشددة عىل من يرص عىل العمل ىف الخفاء )موق

ر شامل ملناطق االقتصاد غري الرسمى  إلجبارها ـوعىل صعيد موازى يجب تنشيط األجهزة املختصة بعمل حص
عىل االنضامم إىل دائرة االقتصاد الرسمى، ولتكن البداية بقطاع الدروس الخصوصية ىف اتجاه موازى مع اتجاه 
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ق فيه املليارات سنويا، وال تتحصل الدولة عىل رضائب أو رسوم  إصالح منظومة التعليم، لكون ذلك القطاع ينف
من املستفيدين من ذلك، مام يضيع مبالغ طائلة، كان ميكن أن تستفيد بها موازنة الدولة، وميكن بسهولة حرص 
  مراكز الدروس الخصوصية املعلومة للكافة، والناتجة عن فساد منظومة التعليم، وعدم استطاعتها أداء دورها ىف
توفري خدمة تعليمية مرضية، داخل النطاق الرسمى ىف املدارس، لتكون بداية جيدة لزيادة إيرادات الدولة ىف  

 املوازنة العامة. 

والقطاع الثاىن الذى تحصل املستفيدون منه عىل مكاسب طائلة، دون سداد رسوم أو رضائب عنها، هو قطاع  
رشكاء لهم ىف هذا النوع من اقتصاد الظل، حيث يغضون الطرف    العقارات املخالفة، ويعد مهندسوا األحياء أكرب

عن تحرير محارض وقتية لهذه العقارات املخالفة، مام يتسبب ىف تفاقم الظاهرة  وىف ظل ما أعلنه رئيس مجلس  
(، يتضح  4/1/2019% )موقع الرشوق،    97، أن نسبة العقارات غري املرخصة بلغت  2018النواب املرصى ىف مايو/

املبالغ التى تضيع عىل الخزانة العامة سنويا، بسبب عدم تقنني أوضاع تلك العقارات، والتى يسهل التعامل  حجم  
 رر العديد من األفراد منها. ـ معها إذا أرادت الدولة ذلك، لظهورها عىل مسامع الكافة، وتض

املنزلية غري املرخصة، والتى  روعات ـهذا بخالف العديد من قطاعات االقتصاد غري الرسمى، أمثال املصانع واملش

تعمل ىف الظل، وينترش فيها مخالفات عديدة دون أى رقابة، وال شك أن ضمها لالقتصاد الرسمى، تأسيا بالتجربة  
الصينية ىف تقنني الصناعات املنزلية، سيدر عائد ضخم عىل خزانة الدولة، وغض الطرف عن ذلك سيعمل عىل  

رسمى يوما بعد يوم، ويضيع عىل الخزانة العامة مبالغ طائلة بشكل مستمر،  تزايد وتنامى هذا االقتصاد غري ال
 بسبب عدم تحمل ذلك القطاع األعباء وااللتزامات التى تتحملها باقى القطاعات الرسمية. 

ر مراكز الدروس الخصوصية والعقارات ـويجب إعادة هيكلة إدارات التهرب الرضيبى وتحفيزها ماليا لحص
من مرشوعات االقتصاد غري الرسمى، وفرض رضائب عليها، بالتنسيق مع قطاع املحليات، التخاذ   املخالفة وغريها

إجراءات فورية حيال األنشطة التى ال تؤد ما عليها من أعباء رضيبية، مع فرض عقوبات رادعة تأديبية وجنائية،  

رف عنها، إما تكاسال أو تواطئا،  عىل موظفى الدولة املنوط بهم ضبط تلك األنشطة املخالفة  الذين يغضون الط
ر عىل الطبيعة لألنشطة الخاضعة للرضيبة ـرائب بحمالت موسعة، ملا يسمى بالحصـوميكن قيام مصلحة الض

، الذى كان نقلة نوعية للنظام الرضيبى 2005لسنة  91وغري املسجلة رضيبيا، خاصة بعد صدور القانون رقم 
سجلني رضيبيا للتقدم للتسجيل، مع إعفائهم عن السنوات السابقة،  املرصى، حيث سمح بإعطاء مهلة لغري امل

ورغم أن ذلك كان مبادرة جيدة من الدولة، إال أن املالحظ أن هذه املبادرة مل تؤت مثارها، حيث كان يتعني عىل  
الطبيعة، وتطبيق  رائب بعد انتهاء املهلة املمنوحة للمتهربني رضيبيا، القيام بحملة حرص عىل ـمصلحة الض

 العقوبات املنصوص عليها قانونا للتهرب، إال أن ذلك مل يحدث. 

وإىل جانب مصلحة الرضائب ميكن لجهات اإلدارة املحلية املختصة بإصدار ومتابعة الرتاخيص املختلفة، واألمن  
يص التى غالبا ما تكون  الصناعى التابع لوزارة القوى العاملة، القيام بحمالت مامثلة، مع تبسيط إجراءات الرتاخ

معقدة ومكلفة؛ لتحفيز مرشوعات االقتصاد غري الرسمى عىل تقنني أوضاعها، كام نرى أنه ميكن للدولة أن تعيد  
إصدار قانون جديد، يتيح لغري املسجلني رضيبيا التقدم طواعية للتسجيل، خالل فرتة زمنية معينة، والنص عىل  

التحذير إعالميا بتطبيق تلك العقوبات فور انتهاء املهلة املحددة، مع  عقوبات رادعة ملن ال يستجيب لذلك، و 
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القيام بحملة حرص عىل الطبيعة عىل نطاق واسع، بعد انتهاء املهلة املحددة مبارشة، وتطبيق العقوبات فورا  
 تقنني أوضاعهم.ملن ال يلتزم بأحكام القانون، واإلعالن عن ذلك إعالميا، ليكون عربة لآلخرين من غري امللتزمني ب

 أهمية دعم الشمول املاىل ىف مرص    2- 9- 10
ر خالل ـ، أنه رغم تحسن مؤرشات الشمول املاىل ىف مص 2015أكدت دراسة صادرة من بنك التنمية األسيوى عام  

من   122ر مرتبة ـ، إال أنها الزالت تعد أقل من املعدالت العاملية، حيث احتلت مص2015حتى  2011الفرتة من 
 .  )Mercado.2015(دولة ىف الدول األكرث تطبيقا ملفاهيم الشمول املاىل  617عدد 

 (:  2018وللشمول املاىل آثار مالية واقتصادية هامة منها )عرشى، 
رىف، للتغلب عىل أزمات ـالتخفيف من حدة تقلبات الدورات االقتصادية، من خالل زيادة فرص التمويل املص -

السيولة، وتعويض تغريات مستوي الدخل الجارى، مام يقلل من حدة تقلبات االستهالك واالستثامر، ويحقق  
 مستوى شبه مستقر من الدخل الدائم. 

رفية ملختلف فئات املجتمع ـ جذب مزيد من االستثامرات، ويقدم خدمات مصالقطاع املاىل األكرث شمولية ي -
 متول احتياجاتهم االستثامرية واالستهالكية؛ مام يحفز النمو االقتصادى بشكل عام.  

يعزز الشمول املاىل استقرار النظام املاىل ىف املجتمع بتشجيع أغلب فئات املجتمع عىل استخدام النظام املاىل  -
مام يعمل عىل تنويع محافظ الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية، ومبا يقلل من مخاطر تلك  الرسمى؛ 

املؤسسات، عالوة عىل أن استخدام القنوات االلكرتونية ىف سداد املعونات االجتامعية، يخفض تكلفتها عىل  
 %.  80الحكومة بنسب تصل إىل 

خل والحد من الفقر، ويؤثر إيجابيا عىل سوق العمل  بانتقال  يساعد الشمول املاىل ىف تحقيق عدالة توزيع الد   -
 املزيد من املرشوعات الصغرية من القطاع غري الرسمى إىل القطاع الرسمى.

 وعىل الدولة أن تتخذ إجراءات موسعه للدخول إىل التطبيق الكامل لهذا النظام منها:  

التوعية عن طريق وسائل اإلعالم خاصة الحكومى منها؛ ألهمية وطرق التحول إىل نظام الشمول املاىل، وفائدته   -
روعات من ناحية أخرى، ووضع خطة ممنهجه لرسعة  ـلالقتصاد القومى من ناحية، وتعامالت األفراد واملش

 التطبيق الشامل لكافة فئات املجتمع.

ول املاىل وطرقه وفوائده، توزع مجانا عىل املواطنني ىف البنوك واألماكن  إصدار كتيبات توضح مفهوم الشم  -
 املتصل عملها بتطبيق ذلك املفهوم. 

11

 مام سبق بيانه ىف هذه الدراسة، نخلص إىل النتائج التالية:  
املوازنة العامة للدولة أهم وثيقة تعرب عن التاريخ االقتصادى واالجتامعى للدولة، ويجب أن تعرب عن أداء   -

 وبرامج الحكومة، التى تصل األحزاب من خاللها ىف الدول الدميقراطية إىل ُسدة الحكم. 
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معربة عن الخطة املستقبلية،   أهمية ربط املوازنة العامة بخطة الدولة االقتصادية، واستخدامها كأداة سنوية -
لتحسني أداء النشاط الحكومى عموما، وتحقيق مفهوم ترشيد اإلنفاق العام بصفة خاصة، وظهور ذلك من  

 خالل عدة مؤرشات اقتصادية كزيادة االستثامرات وتخفيض عجز املوازنة. 
مام يدعو إىل زيادة معدالت   أهمية تنمية االستثامرات العامة ىف تحسني البيئة االقتصادية واالجتامعية، -

 االستثامر بالنسبة للقطاع الخاص املحىل واألجنبى، وهو ما يدفع مبارشة إىل زيادة معدل النمو االقتصادى.
خطورة العجز املزمن باملوازنة وتنامى الدين العام وفوائده عىل مسرية التنمية املستدامة، وزيادة العبء عىل   -

 ىف حالة عدم السيطرة عليهم، واتخاذ خطوات جدية نحو تحجيمهم. األجيال الحالية واملستقبلة 
االستحقاقات الدستورية املتمثلة ىف زيادة اإلنفاق عىل التعليم والصحة إىل نسب محددة من الناتج املحىل  -

 اإلجامىل مل تتحقق بعد، وأهمية السعى لتحقيقها لالستثامر ىف رأس املال البرشى.
صالح االقتصادى عىل محدودى الدخل، خاصة بعد تخفيض اإلنفاق عىل قطاع الحامية أهمية تخفيف عبء اإل   -

الذى يشمل اإلنفاق عىل املساندة االجتامعية ىف حاالت % ىف السنة األخرية، و   10االجتامعية بنسبة وصلت إىل  
ذلك تطبيقا  العجز والشيخوخة، والضامن االجتامعى ومعاش الطفل ومعالجة البطالة والدعم واملعاشات، و 

 لسياسة الدولة ىف ترشيد اإلنفاق الحكومى.  
يوجد وسائل لتحسني صورة املوازنة وأسلوب ربطها بالخطة منها ضم االقتصاد غري الرسمى إىل مضامر االقتصاد   -

الرسمى، خاصة قطاعى الدروس الخوصوية والبناء والتشييد، مام يزيد من قدرة الدولة املالية عىل إحداث 
يعة وضبط األسواق، وأهمية دعم اتجاه الشمول املاىل، ليشمل كافة فئات املجتمع؛ حتى تتمكن تنمية رس

 الدولة من اتخاذ القرارات االقتصادية املواتية لتحقيق األهداف املخططة. 

12

اً ملوازنة عامة معربة  بعد الفراغ من ذكر النتائج املرتتبة عىل دراستنا الراهنة، يوىص الباحث باألمور التالية تحقيق
عن طموحات محدودى الدخل وعن أداء حكومى جيد يعظم ترشيد اإلنفاق العام بأساليبه العلمية، ويزيد من  

 قدرات الدولة املالية:  
اإلفصاح عن بيانات املوازنة العامة مبكرا تحقيقا ملعيار الشفافية، ألن من حق الجميع معرفة ما تحويه املوازنة   -

وتوجهات الدولة ىف ذلك؛ ولكون مقدارالشفافية الذى تتسم به املوازنة العامة أحد محاور ثالث للحكم عىل  
 حسن إدارة املالية العامة. 

زيادة االستثامرات خاصة ىف القطاعات اإلنتاجية، وتحسني مناخ االستثامر لجذب االستثامرات الخاصة يجب  -
واألجنبية، وذلك بتوفري مناخ جيد، بالقضاء عىل الفساد اإلدارى، وتطبيق أساليب امليكنة الحديثة ىف استخراج 

إىل السوق املرصى، عىل أن يتم ذلك  رخص االستثامر، وغريها من اآلليات التى تجذب مزيد من االستثامرات

ليس فقط عند إعداد املوازنة، وإمنا أيضاً عند تنفيذها والرقابة عليها، وذلك من خالل ربط جميع الوحدات 
 الحسابية عىل مستوى الدولة ربطاً آلياً بشبكة واحدة، تحت رقابة هيئة عليا للخطة واملوازنة. 

ب انتهاء السنة املالية مبارشة، لالعتامد عليه عند التقدير للعام القادم،  أهمية رسعة إعداد الحساب الختامى عق   -
عىل أن ترتبط عملية التقدير بالربامج والخطط املوضوعة، حتى يقل الخطأ ىف تقدير أرقام املوازنة؛ مام يساهم 

 ىف امتام الخطة املوضوعة سنويا عن طريق املوازنة.
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ات التى تُسهم إسهاماً فاعالً ىف تحقيق طموحات الدولة؛ لكونها أحد باتت املشاركة املجتمعية من الرضور  -
دعائم الالمركزية، مبا يساعد ىف إنجاز وإنجاح املتطلبات املجتمعية، وفقاً للظروف املحيطة بكل منها،  

 واالستعانة بها عند إعداد وتنفيذ املوازنة يجعلها معربة عىل طموحات وآمال الشعب. 
، عىل أن يتم 2014عىل قطاعى التعليم والصحة، مبا يتوافق مع النسب التى وضعها دستور  رفع اإلنفاق  يجب    -

اإلنفاق بأسس علمية تراعى االستثامر ىف رأس املاىل البرشى بالتدريب والتعليم؛ لرفع إدراكاته ومهارته العلمية  
 . وتحسني حالته الصحية الوقائية والعالجية كنقطة انطالق ألى تنمية مستهدفة

زيادة اإلنفاق عىل برامج دعم الفقراء لتخفيف عبء اإلصالح االقتصادى عىل كاهلهم، بعد ارتفاع املستوى   -
العام لألسعار بنسب غري مسبوقة بسبب سياسة اإلصالح االقتصادى، وما عارصها من رفع الدعم عن املواد 

 البرتولية والكهرباء والسلع التموينية بنسب كبرية. 
ة نحو تقليص العجز واستهالك الدين العام، والسيطرة عليهام بعدم زيادتهام مستقبال إال  أهمية املبادر  -

للرضورات القصوى، لكون الدين العام الداخىل والخارجى قد تفاقم إىل حد كبري، مام يجعل فوائده املستحقة  
 تستنزف جزء كبري من مثار التنمية، وتؤخر شعور املواطن بنتائجها.

ل لتطبيق موازنة الربامج واألداء بدال من املوازنة التقليدية، يساعد عىل إعداد موازنة أكرث دقة ىف  التحول الكام  -
التقديرات، خاصة ىف جانب املرصوفات، مام يوضح أهمية التحول الكامل لتطبيق تلك املوازنة، لتقليل أخطاء 

 التقدير، والسعى نحو إعداد موازنة أكرث دقة ىف تقديراتها. 
ر لزيادة القدرة املالية للدولة، عن املبادرة بضم االقتصاد غري الرسمى إىل مضامر االقتصاد الرسمى، خاصة ال مف  -

ىف قطاعى الدروس الخصوصية ومخالفات البناء والتشييد؛ لكون ذلك سيزيد من اإليرادات الرضيبية وغري  
 ه الباحث. الرضيبية ىف وقت قصري، ومببالغ ضخمة، وذلك عىل التفصيل الذى اقرتح

أهمية دعم اتجاه الشمول املاىل وتطبيقه عىل كافة فئات املجتمع، حتى تتمكن الدولة من اتخاذ قرارات  -

اقتصادية مواتية لتحقيق األهداف املخططة، ولن يتم ذلك إال مبيكنة الكرتونية شاملة للبنوك وحسابات األفراد، 
  تى ال تتعد مبلغ معني. وقرص التعامل النقدى ىف األسواق عىل املعامالت ال

 سكندرية، الدار الجامعية. اإل  ، ترشيد اإلنفاق العام وعالج عجز ميزانية الدولة(.  2006أبو دوح، محمد )

 ، الدار الجامعية. مبادئ املالية العامة (.  1999البطريق يونس؛ آخرين )

،  النظام املاىل السعودى )ميزانية الدولة ىف اململكة العربية السعودية( ه(.  1396البطريق، يونس؛ عثامن، اسامة )

 املكتب املرصى الحديث. 

 القاهرة، وزارة املالية.  . ( 2019)   2020/ 2019للهيئات االقتصادية عن موازنة العام املايل    البيان اإلحصاىئ 

 . القاهرة، وزارة املالية . ( 2019)   2020/ 2019البيان التحليىل عن املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  
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Abstract 

The research aimed to focus on the main elements related to General 
Budget’s nature and how it expresses the governmental performance and 
programs, and how the State’s general plan is consistent with the same in 
order to achieve goals of the main plan of the different economical systems; 
such as growth rate increase as well as decreasing rate of deficit, 
unemployment and inflation, and exports’ increase in order to increase the 
effectiveness of the governmental activityand rationalize general 
expenditure. The research also displays means of improving the budget 
image and the method of connecting it to the plan. All this is to be in the first 
section under the theoretical frame of the study. Afterwards, there is a 
second section where you can find an application on the Egyptian status. 
Goals of the State’s plan until 2022 were displayed, and then figuresfrom 
2019/2020 budget were analyzed compared to the previous years so as to 
recognize how much did it take from the concepts of the first section and 
how the estimates of the budget are accurate if compared to the actual 
numbers. Few numbers of the budget, that serves the research, were 
focused on, most important of which are increasing general investments, 
decreasing budget deficit, controlling the public debt and its interests, 
achieving constitutional demands by spending more money on health and 
education, figuring methods to alleviate economic reform burden on low-
income families such as providing social support and privileges. Means of 
improving the budget’s image and the method of linking it with the plan 
have been proposed through merging the unofficial economy to the course 
of the official economy especially in both sectors of private tuitions and 
violations of construction and building. It is most important to absorb, on a 
larger scale, the concept of the financial thoroughness. Finally, there is a 
summary of findings and recommendations of the research. 

Keywords: General budget - Economic plan - Financial thoroughness - 
Unofficial economy - Rationalizing general expenditure  
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