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 كراسةملخص ال

الموازنة العامة هي األداة األساسية لترجمة التوجهات االقتصادية واالجتماعية للدولة، كما أنها القناة الرئيسية 

 كراسةالمسارات المختلفة إلنفاق الموارد العامة وتوضيح أولويات هذا اإلنفاق. وقد استهدفت الللتعبير عن 

 . للدولةللموازنة العامة تعزيز جودة التخطيط المالي التي تضمن ليات جراءات واآلأهم اإلتقديم رؤية ب

 الشهري، المتابعة المالي وتقرير، وبصفة أساسية البيان أن وثائق المالية العامة في مصر كراسةوقد أكدت ال

 توقعات االقتصاد الكليخاصة بالبيانات الوالمعلومات ونشر معايير المتعلقة بإتاحة عديد من اللا تستوعب

تعزيز يتطلب استكمال الجهود نحو  التوجههذا . إال أن واالفتراضات الرئيسية التي تستند إليها الموازنة العامة

مدى واقعيتها تقييم لالمستخدمة في تقدير هذه التوقعات األساليب اتاحة المنهجية وتوقعات االقتصاد الكلي و دقة

 . المختلفة آثارها الماليةو المخاطروقياس 

ً على ذلك،  أن عدم واقعية توقعات االقتصاد الكلي يؤثر على سالمة التخطيط  كراسةالفقد أوضحت تأسيسا

إلى أن زيادة دقة وواقعية توقعات االقتصاد الكلي والتقييم  كراسةمة للدولة. وانتهت الالمالي للموازنة العا

، واخضاع توقعات االقتصاد ليب االحصائية والنماذج القياسيةالتوسع في االعتماد على األسايقتضي المستقل 

 وبصفة أساسية الضرائب. ،الكلي لتحليل الحساسية وتطوير أساليب تقدير اإليرادات العامة

تقدير دقة زيادة في  تٌسهمأن الطبيعة االلزامية أو التعاقدية التي يتسم بها اإلنفاق العام  كراسةال لقد أوضحتو

تحقيق معدالت بقدرة االقتصاد على صفة أساسية التي تتأثر حصيلتها ب هذا اإلنفاق مقارنة باإليرادات العامة

 النمو المستهدفة.

لموازنة لتخطيط المالي للعملية اطار الدستوري مراجعة االأهمية إلى  كراسةالوفي هذا السياق، أشارت 

)التعليم لزامية لإلنفاق على عدد من القطاعات إعدم واقعية تحديد نسب  كراسةحيث أوضحت ال ؛العامة

تمويل هذا مصادر  وآليات تدبير للموازنةدون األخذ في االعتبار المالءة المالية  والصحة والبحث العلمي(

 اإلنفاق. 

أهمية إصدار قانون موحد للمالية العامة يضمن توحيد األساس المحاسبي في تسجيل ب كراسةال أوصتكما 

 الهيئات التي تطبقها الموازنة العامة وباقي معامالت المالية العامة، خاصة وأن اختالف األنظمة المحاسبية

على أهمية  كراسةذلك، فقد أكدت ال إلىباإلضافة  التخطيط المالي. دقة ا علىيؤثر سلبً  العامةوالشركات 

بهدف  ؛إلى موازنة البرامج وزارة المالية في التحول من موازنات البنودالتي تبنتها  الفاعلة الجهوداستكمال 

ربط الموازنة بمستهدفات ومؤشرات أداء كمية قابلة للقياس  عن طريق والرقابةإعالء معايير الشفافية 

 والتقييم.
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 مقدمة

ترجمة التوجهات االقتصادية واالجتماعية للدولة، كما أنها القناة الرئيسية لاألداة األساسية هي الموازنة العامة 

على ضوء و. وأهداف هذا اإلنفاقح أولويات يوتوض للتعبير عن المسارات المختلفة إلنفاق الموارد العامة

هذه  وإعادة توجيه العامة من المجتمع كيفية تدبير الموارد أهم وثيقة مالية تتضمن العامة تُمثل الموازنةذلك، 

 توفير الخدمات العامة. و الموارد

ة التخطيط ، وتأثيرها على كافة قطاعات المجتمع، فإن جودالموازنة العامةوتأسيساً على األهمية التي تحتلها 

الموازنة ترجمة حقيقية لألهداف الرئيسية والمؤشرات  هذه تقتضي أن تأتي تقديراتللموازنة العامة  المالي

عدد من يجب أن تٌبنى تقديرات الموازنة على على ضوء ذلك، و .واالجتماعيةالكمية للسياسات االقتصادية 

عظم من كفاءة وفاعلية النفقة التخطيط المالي، ويُ جودة من عزز يُ الواقعية؛ بما المؤشرات واالفتراضات 

 العامة.

في العقد قتصادية تصاعد األزمات اال ، خاصة معالمالية العامةمجال  المتخصصة في الكتاباتت شهدقد لو

جودة التخطيط ، وتقييم تنفيذ الموازنة العامةبتحليل نتائج  متزايدًا اهتماًما والعشرين، الواحداألول من القرن 

فقد في هذا اإلطار، . وفاعلية وكفاءة الدور االقتصادي واالجتماعي للدولةذلك على  أثرولها  العام المالي

المالية ، هى كفاءة المالية العامة، وتقييم استدامة للمالية العامة النقاش حول دراسة ثالثة أبعاد أساسيةاستقر 

تُشكل فى مجملها أوجه اإلدارة السليمة للمالية وهي األبعاد التي ، ، باإلضافة إلى شفافية السياسات الماليةالعامة

 .العامة

من ناحية أخرى، . وكفاءة المالية العامة لزيادةأحد الضمانات األساسية التخطيط المالي جودة تعزيز  يُمثلو

المالية لكافة اآلثار دمج وتجميع  عن طريقالتخطيط المالي  المالية بتطوير منظومة شفافيةتتحسن مؤشرات ال

الهيئات أنشطة ، مثل Extra Budgetary Fundsاألنشطة خارج الموازنة العامة  أهمها ، ومناألنشطة العامة

Quasi-Fiscal Activities العامة شبه الماليةاالقتصادية في الحالة المصرية، واألنشطة 
(1)

البنوك ة أنشطمثل  

 .وغيرها من المؤسسات المالية العامة العامة

في الدول المختلفة، ومنها  التخطيط المالي منظومةأن في هذا اإلطار، فقد أوضحت دراسات المالية العامة و

(2)من التحديات، أهمها اعددً شرق أوروبا والبرتغال واليونان، قد واجهت على سبيل المثال دول 
: 

  االلتزامات االحتمالية، خاصة مع عتبار إلاألخذ في ادون المباشرة  التدفقات النقدية تسجيلاالعتماد على

، Morally hazardous activitiesإلى سلوك يقوم على حالة عدم االكتراث بالمخاطرجهات اللجوء بعض 

 الموازنة العامة.من التغطية الخسائر المحتملة مضمونة  بعضعلى اعتبار أن 

                                                           
(1)

 OECD Principles of Budgetary Governance, July 2014. 
(2)

 Schick, A., "Budgeting for Fiscal Risks", World Bank, Washington, D.C, 2000. 
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  بالخداع أو  أدبيات المالية العامةتعارفت عليه دخل في إطار ما التعديالت على عجز الموازنة تبعض أن

ال يتوقع تحصيلها  واقعيةإيرادات غير  بتضمينمثل قيام الموازنة العامة ، Fiscal Illusionمالي ال الوهم

 .العامةمشروع الموازنة  إقرارعجز بأقل من قيمته الحقيقية عند البهدف إظهار 

استقرت مؤسسات المالية العامة في مصر، وبصفة  من العام المالي زمنية مرحلةفي إطار  كراسةالوتأتي هذه 

إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تمتد من شهر مرحلة على أنها  ،أساسية وزارتي المالية والتخطيط

 ةلتعزيز جودة الخطيط المالي للموازنة العامتقديم رؤية  أهمية؛ األمر الذي يؤكد أكتوبر وحتى شهر مارس

 .المستقبل التخطيط المالي العام فيمنظومة التي يُمكن البناء عليها لتطوير جراءات اإلمن  عدد واقتراح

تقديرات الموازنة العامة دقة جودة ل االقسم األول تقييمً  يعرض؛ حيث نيقسمين رئيسي كراسةال تتضمنو

 لتخطيط الماليلتطوير منظومة االمقترحة  السياسات واإلجراءاتمن  اعددً  قترحيني ، والقسم الثاللدولة

 .للدولة للموازنة العامة
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                                                                              القسم األول

 للدولة لموازنة العامةا تقديرات دقةتقييم 

األخذ في االعتبار  يقتضي والحكم على جودة التخطيط المالي ة تقديرات الموازنة العامةقن تقييم دإ

 رئيسيين، هما: محددين

  الناشاائة عاان تغياارات وأزمااات قهريااة مفاجئااة األزمااات االقتصاااديةForce Majeure والتااي ينااتج عنهااا 

. تعجز مخصصات الطوارئ عان مواجهتهاا أو التعامال معهاا لموازنة العامةعلى ا واضحة تداعيات سلبية

نتااائج وتقاديرات الموازناة للتعارف علاى أساباش نشاوء التبااين باين  علياه، يجاب إجاراء تحليال أكثار عمقًااو

   التخطيط المالي.جودة بتتعلق ، وليس العتبارات التي ترجع إلى تغيرات مفاجئةالتنفيذ الفعلي 

 وإجماالي  مثال إجماالي اإليارادات عدم االكتفاء بتقييم دقة تقديرات القيم والكميات اإلجمالية للموازنة العامة

ة العاماة علاى مساتوى األباواش والبناود اإلنفاق العام. وكلما استند التحليل إلى المستويات التفصيلية للموازن

الموازناة  رباط كانت النتائج أكثر دقة، خاصة في ظل ما تتيحه التأشيرات العامة والخاصاة الملحقاة بقاانون

 جراء مناقالت بين بنود الموازنة العامة.إل صالحياتالعامة من 

أبواش  تقديراتالتباين بين  تقديراستناداً إلى  ،دقة تقديرات الموازنة العامةلدرجة إجماليًا  اتقييمً  كراسةال وتقدم

حو التالين، على ال(14/2015-05/2006خالل الفترة )الموازنة العامة ونتائجها الفعلية 
(3)

: 

الطبيعاة االلزامياة أو التعاقدياة بيان ذلك، أن ارتفاع دقة تقديرات اإلنفاق العام مقارنة باإليرادات العامة. و .1

قاادرة علاى تقادير هاذا اإلنفااق علاى نحاو  الموازناة العاماةالتي يتسم بها معظم أبواش اإلنفاق العاام تجعال 

 .كبير من الدقة

؛ حياث تجادر اإلنفااق علاى أباواش الموازناة العاماة المختلفاة اتدقاة تقادير لمساتوىنمط واحاد  وجود عدم .2

 أهمها: إلى عدة مالحظات، اإلشارة

  تقديرات األجور والمصاروفات األخارى بينمحدود وجود تباين
(4)

بنسابة  عليهاا المنصارف الفعلايو 

علاى ضابط  الموازناةوقادرة  طبيعة هاذا اإلنفااق التعاقادي األمر الذي يعكس ؛(%5+ ) تتراوح حول

 .اإلنفاقتقديرات 
 ج

  والمنصارف الفعلاي  على الدعم والمانح والمزاياا االجتماعياة تقديرات اإلنفاقوجود تباين واضح بين

ؤكد أن التزام الدولة بالحفاظ على ثباات أساعار ؛ األمر الذي ي(%45)و (%15-)بنسبة تتراوح حول 

عنادما تتراجاع علاى الادعم  يؤدي إلى انخفااض المنصارف الفعلاي السلع المدعومة خالل العام المالي

                                                           
(3 )

( يتضاامن أشااكال توضاايحية لنساابة المنصاارف والمحصاال الفعلااي للااربط األصاالي ألبااواش اإلنفاااق واإلياارادات العامااة خااالل الفتاارة 1مرفااق )

(05/2006 -14/2015). 
(4)

يتركز إنفاق المصروفات األخرى في اإلنفاق على الرسوم والتعويضات والغرامات التي تسددها أجهزة الموازنة العامة للدولة باإلضافة  

تاح إلى الجهات التي تُدرج موازناتها كاعتماد إجمالي. ولمزيد من التفصيل، يُمكن الرجوع إلى الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة والم

  موقع وزارة المالية عل الرابط التالي: على

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/eldalel%20elmopaset.pdf.
  

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/eldalel%20elmopaset.pdf


                                     للدولة العامة الموازنة تخطيط جودة تعزيز
 

6 
 

 ،الفعلي علاى الادعمالمنصرف يرتفع األسعار العالمية للسلع المدعومة من ناحية. ومن ناحية أخرى، 

األساساية وبصفة أساساية )البتارول والسالع  ،الموازنة مخاطر ارتفاع األسعار العالمية للسلعتتحمل و

تغطياة التازام الدولاة بت والمعاشااأنظماة مسااهمات الموازناة فاي دعام  ارتفااع(، فضاالً عان األخرى

 الفجوة بين اشتراكات صناديق التأمينات والمعاشات المنصرفة.
 

  على الرغم من أن المنصرف الفعلي على فوائد الدين العام يتسق على نحاو كبيار ماع الاربط األصالي

ال فااي بعااض الساانوات كااان لهااا، إال أنااه تالحاال أن المنصاارف الفعلااي علااى سااداد أقساااط الاادين العااام 

 .سدادها المستهدفيعكس بشكل واضح قيمة األقساط 
 

، الزالات هنااك صاعوبة فاي تقاديره علاى نحاو لمتعلق باإليرادات، واالعامة أن الجانب اآلخر من الموازنة .3

العاماة  اإلياراداتتتوقا  دقاة تقاديرات المستهدفة؛ حيث دقيق خاصة مع عدم تحقيق اإليرادات الضريبية 

على صحة تقدير حصيلة اإليرادات الضريبية بصفة أساسية مقارنة بحصيلة المنح )والتاي تتسام بالطبيعاة 

 االستثنائية(. 

يتوقا  علاى  عادم تحقياق اإليارادات العاماة المساتهدفة أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازناة العاماة يؤكد تحليل .4

 اإليارادات العاماةعلى تحقيق معدالت النمو المستهدفة، وبالتالي تتأثر حصيلة  قدرة القطاعات االقتصادية

األزماات االقتصاادية. فعلاى سابيل المثاال لام تاانجح التغيارات المفاجئاة والساايما بشاكل واضاح فاي أعقااش 

تالحال  هكما أنا، 2009المستهدفة في أعقاش األزمة المالية العالمية عام  اإليراداتتحقيق الموازنة العامة 

نتيجااة لألزمااات التااي عااانى منهااا االقتصاااد ة المسااتهدف اإليااراداتأقاال ماان كاناات الفعليااة اإلياارادات أن 

السانوات  ( قبال أن يساتعيد االقتصااد قادراً مان التعاافي خاالل13/2014-10/2011المصري في الفتارة )

 (.1كما في شكل )الثالث األخيرة، 

 ( 1شكل )
 (2016/2017-2007/2008والفعلي خالل الفترة )معدل النمو االقتصادي المستهدف 

 
المصاااااااااااادر: ، بيانااااااااااااات الموازنااااااااااااة العامااااااااااااة للدولااااااااااااة والمتاحااااااااااااة علااااااااااااى الاااااااااااارابط التااااااااااااالي علااااااااااااى شاااااااااااابكة المعلومااااااااااااات الدوليااااااااااااة: 

http://www.mof.gov.eg/arabic/pages/home.aspx 
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