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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
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 ،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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http://www.mof.gov.eg/arabic/pages/home.aspx
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الموازنة العامة في تضاييق الفجاوة باين العجاز الفعلاي والمساتهدف يتوقا  علاى قادرة االقتصااد إن نجاح  .5

علااى النمااو، وبالتااالي فااإن الساانوات التااي تشااهد معاادالت نمااو مرتفعااة تُسااهم فااي تحصاايل المااوارد العامااة 

الحاال فاي كماا هاو  المستهدفة التي تضمن الحفاظ علاى معادالت العجاز الفعلياة عناد مساتوياتها المساتهدفة

 . (2شكل )كما يتضح في  (09/2010-07/2008السنوات )

ثام تضااءلت هاذه  2012/2013ويالحل أن الفجوة بين العجز الفعلي والمستهدف بلغت ذروتهاا فاي العاام 

 أكثار مان % إلى2ع  النمو االقتصادي من خاصة مع تضافي السنوات الالحقة  الفجوة على نحو واضح

4.% 

 ( 2شكل )
 (2016/2017-07/2008لموازنة المستهدف والفعلي خالل الفترة )الكلي لعجز ال مقارنة بين

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

c/pages/home.aspxhttp://www.mof.gov.eg/arabi 
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                                                                         القسم الثاني

 للدولة المالي للموازنة العامةتخطيط ال تعزيز جودة إجراءات

اآلليات التي االجراءات أو وجود عدد من إلى  أدبيات المالية العامةالتجربة الدولية ومراجعة يشير استقراء 

 : ها، ومن أهمللموازنة العامةالتخطيط المالي تطوير منظومة في  تسهم

 والتقييم المستقل لها اإلطار القتصادي الكلي واقعية افتراضاتأولا: 

الكلي. وبالتالي يتطلب تعزيز جودة  االقتصادي توقعات دقةتتوق  واقعية تقديرات الموازنة العامة للدولة على 

 ،وثائق الموازنة العامةوعرضها في  ،التخطيط المالي قيام السلطة التنفيذية بتقييم توقعات االقتصاد الكلي بدقة

خبراء خارجيين مستقلين جانب من وإتاحتها للتدقيق
(5)

. 

كان مشروع الموازنة العامة يتضمن  وعلى ضوء ذلك، توجد مجموعة من المحددات التي تضمن تقييم ما إذا

 واقعية، ومن أهم هذه المحددات: غير أم تقديرات واقعية

 تحقيقها ومقبولة، وغير متحيزة، ومتوقع اقتصادية متسقة، تستند تقديرات الموازنة إلى افتراضات أن. 

  تحديد الجهة المسئولة عن تقييم توقعات االقتصاد الكلي. وفي دراسة(Kyobe, 2005)  فإن ما يزيد على

إصدار توقعات مسئولية جهة واحدة أو جهتين بحد أقصى  تتولىالدراسة ب% من الدول المدرجة 85

 دقةتعدد الجهات المسئولة عن توقعات االقتصاد الكلي يؤثر سلباً على أكدت الدراسة أن االقتصاد الكلي. و

ةتقديرات الموازنة العامجودة  ؛ مما ينعكس علىهذه التوقعات
(6)

. 

الصادر عن مشروع  Open Budget Surveyاستبيان الموازنة المفتوحة  نتائج باإلضافة إلى ذلك، أكدت

يليأهمية ما  الموازنة الدولي
(7)

: 

 وتقييم أثر هذه المتغيرات على تقديرات الموازنةالكلية نشر بيانات المتغيرات االقتصادية ،.  

 .نشر المنهجية واألساليب االحصائية المستخدمة في تقدير توقعات االقتصاد الكلي 

  لهذه تعديل توقعات االقتصاد الكلي وتقديم تفسيرات واضحة ألسباش التباين بين التقديرات األصلية

 والتقديرات المعدلة لها في تقارير متابعة الموازنة العامة. التوقعات

  في تقارير الحساش الختامي  لهامقارنة التقديرات األصلية لتوقعات االقتصاد الكلي والنتائج الفعلية

 للموازنة بنهاية العام المالي ومناقشة نتائج هذه المقارنة.

                                                           
(5)

للخباراء المساتقلين  تسامح التاي بعض اآلليات كندا والنرويج وجنوش أفريقيا وشيلي بتطبيقالدول مثل المملكة المتحدة واستراليا و تقوم بعض 

 وافتراضات االقتصاد الكلي والمالية العامة. من مراجعة وتقييم جودة توقعات
(6)

 Kyobe, A. and Danninger, S “Revenue Forecasting: How is it done? Results from a Survey of Low-

Income Countries”, 2005. 
(7)

 استبيان الموازنة المفتوحة الصادر عن مشروع الموازنة الدولي والمتاح على شبكة المعلومات الدولية على الرابط: 
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/update/ 
Date:19 March 2017. 

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/update/
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قياس متغيرات تنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية في  وجود على للدولةعداد الموازنة العامة إويعتمد 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة يتولى ، كما المستهدف معدل النمو االقتصادياالقتصاد الكلي، وبصفة أساسية 

 . تقدير معدالت التضخم والبطالة واإلحصاء

الجهات كافة لتنسيق بين تحقيق اتضمن  وزارية لجنةتشكيل صدر قرار مجلس الوزراء ب، فقد هذا اإلطاروفي 

المراجعة الصادر عن صندوق النقد  أشار تقرير وعلى ضوء ذلك، فقد .المسئولة عن توقعات االقتصاد الكلي

تحديث منظومة تشكيل لجنة جراء الذي قامت به الحكومة من إلى أهمية اإل 2017الدولي في سبتمبر 

، أهمها الجهاتعدد من الحسابات القومية وتعزيز مصداقية وواقعية توقعات االقتصاد الكلي، حيث تم تمثيل 

المالية ممثلة في وحدة السياسات المالية الكلية، والبنك المركزي، ووزارة التجارة  التخطيط، ووزارة وزارة

صاءحجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلوالصناعة، وال
(8)

.  

طلب القتصاد الكلي والموازنة العامة يتأن تعزيز دقة وواقعية تقديرات ا الكراسةتؤكد استكماالً لهذا التوجه، و

 من اإلجراءات، أهمها: تنفيذ عدد

  العتماد على األساليب اإلحصائية والنماذج القياسية 1-1

ونماذج االنحدار   Judgementأساليب التقدير التحكمي استخدام على  في مصرتعتمد تقديرات الموازنة العامة 

باإلضافة إلى أساليب التقدير التحكمي  التجربة الدولية أنه تُشيرفي الوقت ذاته، . وSimple Regression البسيط

 Timeتحليل السالسل الزمنية مثل  أكثر تطوراً  حصائيةإأساليب على  يجب االعتمادالبسيط  ونماذج االنحدار

Series Analysisنماذج االقتصاد الكلي الهيكلية كذا االعتماد على ، وStructural Macroeconomic Models. 

هو استخدام توليفة من هذه األساليب؛ بهدف الوصول قدر اإلمكان إلى تقديرات  أن االتجاه األكثر تطبيقًاكما 

 واقعية للموازنة العامة. 

إال أنها أكدت أن هذه النماذج غير كافية لتقدير توقعات البنود التفصيلية لإليرادات والنفقات العامة والتي 

تاج إلى تقييم شامل من سلطات المالية العامةتح
(9)
. 

 Sensitivity Analysisإخضاع توقعات القتصاد الكلي ألدوات تحليل الحساسية  1-2

؛ Sensitivity Analysisأهمية إخضاع توقعات االقتصاد الكلي ألدوات تحليل الحساسية  التجربة الدوليةأكدت 

للتغير في توقعات االقتصاد الكلي في األجلين القصير  العامة نتائج المالية حساسية مدى للتعرف على

 مما معدل النمو الحقيقي سوف يكون أقل أن سبيل المثال، إذا تبين خالل الربع المالي األول فعلى والمتوسط.

ً  كان متوقعاً، سيؤدى إلى انخفاض حصيلة اإليرادات العامة، كما سيؤدي إلى نشوء التزامات  فإن ذلك حتما

                                                           
(8)

 IMF, Egypt_ Country Report No. 17/290, “First Review under The Extended Arrangement under The 
Extended Fund Facility”…, September 2017. 

)9( 
Teresa, L., Pérez, J., Tujula, M., Vidal, M., “Fiscal forecasting lessons from the literature and challenges”, 
European Central Bank, 2007. 

وحدة السياسات المالية الكلية مستهدفة التحول نحو االعتماد على األساليب اإلحصائية والنماذج القياسية  2004أنشأت وزارة المالية في عام 

ة والجهات المسئولة عن كحلقة وصل بين وزارة المالي الكمية في تقديرات الموازنة العامة؛ حيث كان من المستهدف أن تعمل هذه الوحدة

 .إصدار توقعات االقتصاد الكلي
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أعلى بالنسبة لبرامج الحماية االجتماعية لتعويض الفئات المتضررة من تراجع معدل النمو، وبالتالي يقع  يةمال

على السلطات المالية عبء مراجعة تقديرات الموازنة والتقدم للسلطة التشريعية العتماد أية موازنات تكميلية 

خالل العام المالي
(10)

. 

بيانات  تقديمرات الموازنة العامة، فإنه يجب يت االقتصاد الكلي وتقدوعلى ضوء نتائج تحليل الحساسية لتوقعا

 تحديد مع المستطاع، كمياً قدر وتقييم هذه المخاطر ،المباشرة واالحتماليةالمالية  كافة المخاطر عن ومعلومات

ومن أهم هذه المخاطر التي يجب تحليلها، ما  .المخاطر هذه بالموازنة المدرجة لمواجهة الطوارئ مخصصات

 يلي: 

 المالية  على وآثارها الكلية االقتصادية التوقعات عليها التي ترتكز الرئيسية االفتراضات في التغييرات

المحلي االجمالي والتضخم  الناتج معدل نمو انخفاض أو الموازنة بارتفاع عجز تأثر كيفية العامة، مثل

 الصرف. وكذلك أثر تغيرات سعروأسعار الفائدة، 

 كالتغير المالية العامة، على وآثارها والنفقات تقديرات اإليرادات إليها استندت التي الرئيسية االفتراضات 

 األشخاص المستحقين زيادة متوسط عدد أو العام، القطاع أجور في زيادة حدوث أو الضريبة، معدل في

 االجتماعية. اإلعانة لبرامج

 أساليب تقدير اإليرادات العامة تطوير 1-3

القطااع غيار أهمهاا انتشاار  تحاديات،تواجاه بعادة  ، وبصفة أساسية الضرائب،العامة اداتإن دقة تقديرات اإلير

تطاوير منظوماة الضارائب مان  همياةأالتطبيقياة االلتزام الضريبي. وقد أكادت الدراساات ثقافة الرسمي وغياش 

 :خالل

  تقوم على توسيع القاعدة الضريبية والتواصل الفعال مع الممولين من خالل  ءإنشاء إدارات ضريبية ك

ً في مقابل وضع نظام صارم للعقوبات والجزاءات في حالة  تشجيع الممول على تقدير الضريبة ذاتيا

التهرش من دفع الضريبة المستحقة
(11)

.  

 اية حقوق الممول من ناحية وضع أطر تشريعية من قوانين ولوائح تنفيذية تضمن تحقيق التوازن بين حم

 واإلدارة الضريبية من ناحية أخرى.

 تجزئة المجتمع الضريبي Taxpayer Segmentation  عن طريق البدء في إنشاء إدارات ومكاتب مستقلة

من خالل  2005وهي الخطوة التي بدأتها مصر عام  Large Taxpayer Officeلكبار دافعي الضرائب 

 الممولين.إنشاء مركز كبار 

                                                           
(10)

 OECD Best Practices for Budget Transparency, Avaialble at:  

     https://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-

%20complete%20with%20cover%20page.pdf Date: 19 March 2017 
(11) 

Cottarelli, C., “Revenue Mobilization in Developing Countries”, Fiscal Affairs Department, IMF 

Working Papers, 2011, available at:  https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf  

https://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf
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  دمج األنشطة الصعب إخضاعها للضريبةHard-to-Tax Sectors  أنشطة إلى منظومة الضرائب مثل

الحرفيين وصغار المستثمرين
(12)

. 

بحصيلة اإليرادات الضريبية، منها للتنبؤ رئيسية أو مناهج أساليبطرحت أدبيات المالية العامة وقد 
(13)

: 

 منهج معدل الضريبة الفعالEffective rate approach من خالل حاصل ضرش  : هذا المعدل يحسب

معدل الضريبة الفعلي بقسمة الحصيلة  حساش الفعلى. ويتم الضريبة معدل في المتوقع الوعاء الضريبي

الضريبي. ويعتمد تقدير معدل الضريبة الفعال على  على الوعاء متاحة فترة آخر الفعلية للضريبة عن

 بمبدأ تصاعدية الضريبة. أنظمة المالية العامة التي تأخذ

 المرونة  منهجElasticity approachمقارنة  في اإليرادات الضريبية المحصلة : ويتم تقييم معدل النمو

ً لهذا الوعاء بمعدل نمو  اإليرادات الضريبية المتوقعة في الزيادة تحسب المنهج، الضريبي. وطبقا

 للتغييرات المقدر وإضافة األثر قيمة المرونة، في الضريبي في الوعاء بحاصل ضرش الزيادة المتوقعة

 اإلدارة الضريبية ومعدالت اإللتزام الضريبي. وفي في هيكل الضريبة،

 نموذج كمي  على القائم المنهجModel-based approachالعام  نماذج التوازن الدول بعض : وتستخدم

 ومتغيرات االقتصاد الكلي. الضريبيالنظام  بين لعالقات المتبادلةوفقاً ل اإليرادات لتقدير

 واألساليب المستخدمة في قياس وتقدير المتغيرات القتصادية الكلية ةتاحة المنهجيإ 1-4

ؤكد على التطور الواضح الذي شهدته هذه الوثائق تلعامة في مصر الموازنة اإن المراجعة الحالية لوثائق 

لضوابط المتعلقة بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمالية لواستيعابها  ،يةفوتحقيقها للكثير من معايير الشفا

 العامة. 

أهميااة الوثااائق التااي تُصاادرها وزارة الماليااة، وفااي مقاادمتها التقرياار المااالي  كراسااةوفااي هااذا اإلطااار، تؤكااد ال

مان  ا ملحوًظااالاوثيقتين تطاورً  هاتين للدولة. فعلى سبيل المثال، شهدت مةلبيان المالي للموازنة العاوا ،الشهري

عاازز ماان توجااه اتاحااة معلومااات الماليااة العامااة والمؤشاارات الكميااة التااي تُ مسااتوى ناحيااة هيكاال البيانااات، و

التخطيط المالي للموازنة العامة للدولة تطوير منظومةالمالية العامة نحو  مؤسسات
(14)

. 

التطاوير المساتمر لوثاائق المالياة العاماة مان خاالل علاى أهمياة  كراساةواستكماالً لهذا التوجه المحمود؛ تؤكاد ال

 .واألساليب المستخدمة في قياس وتقدير المتغيرات االقتصادية الكلية ةنشر واتاحة المنهجي

                                                           
(12) 

Schneider, B., Buehn, A., Montenegro, C., “Shadow Economies All over the World: New Estimates for 

162 Countries,” Policy Research Working Paper, World Bank, 2010, P.31, available at:  

http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5356  
(13)

   IMF, “Manual on Fiscal Transparency”, 2007. 

(14)
 لمزيد من التفصيل يمكن الرجو إلى موقع وزارة المالية على شبكة المعلومات الدولية على الرابط التالي 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/esdarate/Pages/reports.aspx  Date: 15 December 2017. 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Mizania%20mowten.aspx Date: 15 December 2017.  

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%

D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/pages/mowazna.aspx Date: 30 March 2017.  

http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5356
http://www.mof.gov.eg/Arabic/esdarate/Pages/reports.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Mizania%20mowten.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/pages/mowazna.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/pages/mowazna.aspx


                                     للدولة العامة الموازنة تخطيط جودة تعزيز
 

12 
 

ا:   موازنة العامةتخطيط المالي لللا لعمليةالدستوري  اإلطارمراجعة ثانيا

المحااددات التااي تضاامن وجااود إطااار مجموعااة ماان  2014أرساات مااواد الدسااتور المصااري الصااادر فااي عااام 

دستوري للضبط المالي وإرساء قواعد التخطيط المالي، وذلك من خالل ما يلي
(15)

: 

  التأكيد على اتاحة الوقت الكافي للسلطة التشريعية لدراسة مشروع الموازنة العامة من خالل لجنة الخطة

( على أنه يجب عرض 124)والموازنة واللجان النوعية المتخصصة، وذلك من خالل نص المادة 

 مشروع الموازنة على مجلس النواش قبل تسعين يوًما على األقل من بدء السنة المالية.

  وضع ضوابط مالية على حق السلطة التشريعية في إدخال تعديالت على الموازنة العامة للدولة المقدم من

 ( على ما يلي:124المادة )الحكومة، وبما يتوافق مع القواعد المالية، وذلك من خالل نص 

o الدولة على محدد اللتزام تنفيذاً  ترد التي عدا الموازنة، مشروع نفقات تعديل يحق لمجلس النواش.  

o االتفاق  فإنه يجب على المجلس النفقات، فى المقترح من مجلس النواش زيادة التعديل على ترتب إذا

 بينهما. لتوازنا إعادة تحقق مصادر لإليرادات تدبير على الحكومة مع

 تشمل " ( من الدستور على أن124المادة ) التأكيد على مبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة؛ حيث نصت

الصياغة الحالية تستبعد مكون دون استثناء". إال أن  مصروفاتهاو إيراداتهاالموازنة العامة للدولة كافة 

رئيس من مكونات الموازنة العامة؛ حيث تشمل الموازنة العامة باإلضافة إلى المصروفات أبواش اإلنفاق 

المكونات الثالث )المصروفات العامة  . وبالتالي فإنحيازة األصول المالية وسداد القروض هياألخرى 

 Public Expenditure باالستخدامات العامةل ما يعرف سداد القروض( تُمث –حيازة األصول المالية  –

 (.124نص المادة )الورادة في   Public Expensesعن المصروفات العامةكبير والتي تزيد قيمتها بشكل 

 هيو ،على الجانب األخر تتضمن الموازنة العامة باإلضافة إلى اإليرادات مصادر الموارد األخرى

متحصالت  –)اإليرادات العامة  ةهذه المكونات الثالثبالتالي متحصالت األصول المالية واإلقتراض، و

والتي تزيد قيمتها عن  Public Resources بالموارد العامةاإلقتراض( تُمثل ما يعرف  –األصول المالية 

 (. 124الواردة في نص المادة )  Public Revenuesاإليرادات العامة 

ً على ذلك،   للدولة العامة ( لتصبح "تشمل الموازنة124نص المادة )أهمية تعديل  كراسةال تؤكدتأسيسا

 استثناء..."  دون مواردها واستخداماتها كافة
 

اإلنفااق علاى قطاعاات التعلاايم  بشااأننظام الدسااتور مجموعاة مان االلتزاماات واالساتحقاقات مان ناحياة أخارى، 

 والصحة والبحث العلمي؛ حيث جاءت نصوص الدستور على إلتزام الدولة بما يلي: 

 تدريجياً  اإلجمالى تتصاعد القومى الناتج من% 3 عن تقل ال للصحة الحكومى اإلنفاق من نسبة تخصيص

  .العالمية المعدالت مع تتفق حتى

                                                           
(15  )

 والمتاح على شبكة المعلومات الدولية على الرابط: 2014نص الدستور المصري الصادر في يناير 

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf  Date 19 March 2017. 

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
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  من الناتج القومى اإلجمالى، 4اإلنفاق الحكومى للتعليم ال تقل عن إلتزام الدولة بتخصيص نسبة من %

 .تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية

  من الناتج القومى 2إلتزام الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم الجامعى ال تقل عن %

 .اإلجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية

  1كفالة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وتخصص له نسبة من اإلنفاق الحكومى ال تقل عن %

 .ا حتى تتفق مع المعدالت العالميةمن الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجي

التعلاايم والصااحة والبحااث قطاعااات إلنفاااق الحكااومي علااى لنساابة  تحدياادن أ كراسااةاإلطااار، تؤكااد ال افي هذو

ه يجاب مراجعاة علاى الموازناة العاماة، إال أنا إطاار للتخطايط المااليالعلمي، وإن كان يحمل في ظاهره وضاع 

، أهمهامالحظات، خاصة في ظل عدة النصوص تلك
(16)

: 

  عدم واقعية تحديد نسب الزامية لإلنفاق على عدد من القطاعات واألنشطة دون األخذ في االعتبار المالءة

 والقدرات المالية للدولة وآليات تدبيرها لتمويل هذا اإلنفاق.

  فة مع توجهات قتضى أن يتماشى اإلنفاق على القطاعات المختلالمالية ي سةالسياواستدامة إن سالمة

مالية  ةوعليه فإن اإلنفاق على قطاعات الموازنة قد ينخفض في ظل تطبيق سياس .وأهداف هذه السياسة

مالية توسعية. وعليه،  ةسياستبني  حالقطاعات في الانكماشية. ومن ناحية أخرى، قد يزيد االنفاق على 

يجب أن يأتى منسوبًاً لإلنفاق العام وليس للناتج؛ بحيث كان فإن تحديد اإلنفاق الموجه لقطاعات الموازنة 

 ة المالية.ألهداف الكلية للسياستتوق  مخصصات االنفاق على التوجهات وا

 الصحة والتعليم والبحث العلمي يشير إلى أن  % من الناتج سنوياً لإلنفاق على قطاعات10ن تخصيص إ

هو و ،سنويًا إلى هذه القطاعات إنفاق الموازنة العامة ثلثجنب ما يصل إلى الموازنة العامة عليها أن تُ 

ً على  والطرق ومياه الشرش والصرف  نحساش القطاعات األخرى مثل االسكااألمر الذي يأتي حتميا

 والزراعة والري والتضامن االجتماعي ...إلخ. الصحي

  من اإلنفاق مهم اقتصار النص الدستوري على اإلنفاق الحكومي يغفل حقيقة أساسية وهي وجود جانب

 يجبمجاالت الصحة والتعليم. فعلي سبيل المثال، في تقوم به الهيئات االقتصادية والشركات العامة 

إضافة إنفاق بعض الهيئات االقتصادية، مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العالجية، وكذلك 

 انفاق المستشفيات التابعة لتلك الهيئات والشركات العامة إلى إنفاق قطاع الصحة. 

 انة العامة الخزي تتحمله ذتحميل اإلنفاق على هذه القطاعات بنصيبها من أعباء اإلنفاق العام ال ضرورة

كل مليار جنيه تنفقه الموازنة العامة يتم واقع األمر أن الدين العام. فوائد مثل  القطاعات األخرى نيابة عن

                                                           
(16)

وضع الدستور عدداً من المحددات األخرى على الموازنة العامة، التي وإن كان لم ينص صراحة على نسب اإلنفاق المخصصاة لهاا إال أنهاا  

الحاليااة والمسااتقبلية، ومنهااا ماا يتعلااق بااالتزام الدولااة تضاع أمااام المخطااط الماالي للموازنااة العامااة مجموعااة مان القيااود وااللتزامااات المالياة 

( على التازام الدولاة بإقاماة نظاام 18بتطوير العشوائيات ومحو األمية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. فعلى سبيل المثال نصت المادة )

 ويل واستدامة هذا النظام.تأمين صحي شامل والذي يظل مرهوناً بتوافر الموارد المالية الالزمة لتغطية تكلفة تم



                                     للدولة العامة الموازنة تخطيط جودة تعزيز
 

14 
 

مليون جنيه سنويًا كحد  200 ما يقترش منأعباء فوائد ب تمويله من خالل االقتراض تتحمل الخزانة العامة

 1.2أي أن التكلفة الحقيقية لهذا اإلنفاق تصل إلى  ؛%(20أدنى )متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة 

 مليار جنيه. 

  لمعدالت العالمية لنسب اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي التي النص الدستوري لعدم تحديد

ن استهداف الدول وواقع األمر، أسوف تستخدم كإطار مرجعي واسترشادي للمقارنة مع الحالة المصرية. 

ال وفقاً ألولويات اإلنفاق. هذا فضالً عن أنه  ومتحرك هو هدف متغير قطاعات بعينهاعلى لنسب اإلنفاق 

على إن تحديد مستويات االنفاق  توجد نسب ثابتة للمعدالت العالمية يمكن المقارنة على أساسها.

 قاً للمرحلة التنموية التي تمر بها.القطاعات يتفاوت من دولة ألخرى ومن فترة زمنية ألخرى وف
 

ا :  إصدار قانون المالية العامة الموحدثالثا

تغييراً هيكلياً في قواعد وآليات إعداد الموازنة العامة.  في العقد الماضيشهدت إدارة المالية العامة في مصر 

التعديالت التشريعية التي شهدتها قوانين الموازنة العامة للدولة رتكزت هذه التغيرات الهيكلية إلى وقد ا

والمحاسبة الحكومية والتي استهدفت رفع من درجة التخطيط المالي من خالل تعديل قانون الموازنة العامة 

2005لسنة  87للدولة بموجب القانون رقم 
لسنة  139؛ وتعديل قانون المحاسبة الحكومية بموجب القانون (17)

2006
 (18).  

وفيما يتعلق بتطوير عملية اعداد الموازنة العامة ورفع دقة تقديراتها، فقد شهدت بعض القوانين المشار إليها 

 عدة تعديالت، أهمها: 

  بموجب القانون  1973لسنة   53أرست التعديالت التي تم إدخالها على قانون الموازنة العامة للدولة رقم

ما يضمن ب( من القانون 14ي للموازنة العامة؛ حيث تم تعديل المادة )قواعد التخطيط المال 2005لسنة  87

تزام بالتخطيط المالي العام وتعزيز دقة تقديرات الموازنة العامة، تُسهم في تحقيق االلوضع ثالثة محددات 

 وهي:

  لتنفيااذ التاازام جهااات الموازنااة العامااة باعااداد مشااروعات موازنتهااا وفقاااً لمااا تساافر عنااه النتااائج الفعليااة

 الموازنة خالل الثالث سنوات السابقة.

  مراعاة معدالت النمو الحقيقي والتضخم وعلاى أسااس المقااييس واألنمااط الكمياة والمالياة والدراساات

 واألبحاث الفنية واالقتصادية.

 .استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت خالل سنة معينة 

                                                           
(17)

بشااأن الموازنااة العامااة للدولااة والمتاااح علااى شاابكة المعلومااات الدوليااة علااى  1973لساانة  53المعاادل للقااانون  2005لساانة  87القااانون رقاام  

 الرابط:

http://www.mof.gov.eg/Arabic/_Layouts/MOF/ExternalPages/Laws/pdf/403.pdf Date: 19 March 2017. 
(18) 

بشااأن المحاساابة الحكوميااة والمتاااح علااى شاابكة المعلومااات الدوليااة علااى  1981لساانة  127المعاادل للقااانون  2006لساانة  139القااانون رقاام 

 الرابط:

http://www.mof.gov.eg/Arabic/_Layouts/MOF/ExternalPages/Laws/pdf/990.pdf  Date: 19 March 2017. 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/_Layouts/MOF/ExternalPages/Laws/pdf/403.pdf
http://www.mof.gov.eg/Arabic/_Layouts/MOF/ExternalPages/Laws/pdf/990.pdf
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  إنشاء حساش الخزانة الموحد   1981لسنة  127قانون المعدل لل 2006لسنة  139استهدف القانون رقم

تحقيق شمولية الموازنة العامة من خالل إنشاء حساش تودع فيه كافة إيرادات الحكومة. ويساعد من أجل 

حساش الخزانة الموحد على تمكين الخزانة العامة من التخطيط واإلدارة الك ء للموارد النقدية المتاحة بها 

 عمليات الموازنة.وإحكام الضبط على 

بمجموعة أخرى من القوانين  للدولة رتبط اإلطار التشريعي الحاكم للموازنة العامة، اوباإلضافة إلى ذلك

قوانين إنشاء الهيئات بإعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها، و 1973لسنة  70القانون رقم والتشريعات مثل 

، وقانون البنك المركزي والجهاز 1980لسنة  119القومي رقم العامة االقتصادية وقانون بنك االستثمار 

 .1988لسنة  144وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  2003لسنة  88المصرفي والنقد رقم 

ً إالعامة، على النحو المشار  للماليةن تعدد األطر التشريعية الحاكمة إ تقتضي التوجه نحو إصدار  ،ليه سالفا

 العامة، وبما يضمن تحقيق ما يلي: ماليةمج وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة للقانون موحد يضمن د

 العامةتوحيد األساس المحاسبي في تسجيل معامالت المالية  3-1

البنك المركزي  الموازنة العامة للدولة وباقي الكيانات العامة مثل تطبقها التي المحاسبية إن اختالف األنظمة

الهيئات االقتصادية أساس  تستخدم المثال، سبيل فعلى جودة التخطيط المالي. من يحد والهيئات العامة

 المحاسبية، في حين تستخدم الموازنة العامة األساس النقدي.  المعايير مع يتفق االستحقاق وبما

بنود الدعم والمساهمات المدرجة بالموازنة العامة وكذلك الفوائض بعض وعلى ضوء ذلك، يتالحل أن 

ً لألساس النقدي قد تختل  عن  المحولة والضرائب المسددة من الهيئات االقتصادية للموازنة والمسجلة وفقا

 مثيلتها المسجلة في موازنات الهيئات االقتصادية وفقاً ألساس االستحقاق. 

أن  يجبتسجيل معامالت المالية العامة؛ حيث ة توحيد األساس المحاسبي في على أهمي كراسةوعليه، تؤكد ال

ً  المحاسبي النظام يوفر ً  أساسا  واألصول. والمتأخرات والخصوم لرصد كافة اإليرادات والمدفوعات موثوقا

معامالت وعليه فقد تم تعري  نظام المحاسبة على أساس االستحقاق أنه النظام المالي الذي يعتمد على إثبات ال

لحظة نشوء القيمة االقتصادية أو تحويلها أو استبدالها أو نقلها مقارنة باألساس النقدى الذي يعتمد على إثبات 

 المعامالت عند الدفع أو االستالم نقداً.

عدد من بالنقدى األساس  تؤكد األدبيات على صعوبة تطبيق أساس االستحقاق. ومن ناحية أخرى، يتسمو

 ، أهمها:للموازنة العامة الوضع المالىتحديد دقة  التي تؤثر على المالحظات

 .تقدير تكلفة بعض االلتزامات المالية بأقل من قيمتها الحقيقية 

 بديالً عن المنح والمعونات والقروض المباشرة، ، خاصة وأنه  الحكومية الضمانات التوسع في استخدام

فى ظل استخدام األساس النقدى يتم تسجيل المعامالت عند سداد االلتزام، وبالتالى فإن مدفوعات هذه 
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تتم مستقبالً وليس فى الوقت الحالى، أى أنها تكون أقل تكلفة من القروض المباشرة قد الضمانات 

 .كان ذلك فى األجل القصيرواإلعانات حتى وإن 

، كما في حالة االستحقاق، تلجأ الدول إلى االعتماد على األساس النقدي نظاموفي ظل صعوبة التحول إلى 

عن إصدار تقارير مالية تكميلية إال أنه يقع على مؤسسات المالية العامة التزام ب الموازنة العامة في مصر.

 توضح المركز المالى للدولة. والدين العام لموازنة العامةا

 تحديث منهجية عرض الموازنات والتحول إلى موازنة البرامج واألداء 3-2

على ضرورة مراعاة إجراء تحليل الموازنة على  2005نص قانون الموازنة العامة للدولة الصادر في عام 

ر القانون أى فى العام أساس البرامج والمشروعات واألعمال فى مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدو

 إال أن هذا النص القانوني لم يترجم بشكل دقيق على أرض الواقع. ،  2010/2011المالي 

عدداً من الجهات بتقديم مشروع موازناتها  2016ألزم منشور الموازنة العامة للدولة الصادر في أكتوبر ولقد 

على أساس البرامج وهي وزارات )الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الت وتكنولوجيا المعلومات، واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن االجتماعي، واالتصا

 . 2018/2019وزارات أخرى خالل العام المالي  8والنقل(. كما أعلنت وزارة المالية عن إضافة 

يق هذه الوزارات من ناحية أخرى، تم تشكيل لجنة تابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواش لمتابعة تطب

هها نحو التوسع في عدد الوزارات التي تطبق موازنات كما أكدت وزارة المالية على توج موازنات البرامج.

 . 2018/2019البرامج خالل العام المالي 

موازنة البرامج تُعرف على أنها طريقة إلعداد الموازنة تستهدف الربط ن أ كراسةوفي هذا اإلطار، تؤكد ال

تجميع الموارد " مج واألداء إلىبين اإلنفاق والمخرجات المترتبة على هذا اإلنفاق.  كما تستند موازنات البرا

الموجهة لتنفيذ برنامج معين، مع وجود نوع من المتابعة الدائمة لتحقيق أهداف السياسات من خالل إيصال 

البرامج بكفاءة وفعالية". وتُسهم موازنة البرامج واألداء في تحقيق ما يلي
(19)

:  

 معلومات خاصة باالختيار بين  تطوير عملية صنع القرار المالي؛ حيث توفر موازنات البرامج

 السياسات المتنافسة بتأسيس العالقة بين تكالي  البرنامج ونتائج البرامج الحكومية.

 .رفع كفاءة وفاعلية النفقة العامة من خالل ربط هذه النفقة بالنتائج المتحققة منها 

  الرقابة على الموازنة العامة إقرار مبدأ المساءلة والمسؤولية فى الرقابة على المال العام وتعزيز أوجه

إلى استخدام أسلوش الرقابة  Financial Control من خالل التحول من أسلوش الرقابة المالية النمطي 

                                                           
((19

معهاد  (،5)، كراساات السياساات، العادد ات تطبيق موازنات األداء فى مصررامكاني أ.د. هدى صبحي،لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى  

 متاحة على موقع معهد التخطيط القومي على شبكة المعلومات الدولية على الرابط التالي:كراسة وال، 2016التخطيط القومي، فبراير 

Details.aspx?pubid=-publications/Pages/Publicationshttp://inplanning.gov.eg/ar/758  

http://inplanning.gov.eg/ar/publications/Pages/Publications-Details.aspx?pubid=758
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الذي يتخطى حدود القيم والكميات المالية التى تعرضها الموازنة   Performance Controlعلى اآلداء

 الحكومات فى تنفيذ برامجها المختلفة.إلى مؤشرات آداء تساعد على تقييم مدى نجاح 

  تُمكن موازنة البرامج صانعى السياسة المالية من تقييم أوجه اإلنفاق المختلفة واعادة ترتيبها بما

 ينعكس على أحوال المجتمع. 

ً على ذلك، تُثمن الت جهود وزارة المالية الرامية إلى تحول كافة الوزارات القطاعية من  كراسةأسيسا

داء، وهو األمر الذي موازنة البرامج والمحاسبة على األإلى استخدام  (موازنات البنود)الموازنات التقليدية 

لى موازنات البرامج الجهات بالتحول إباإلضافة إلى تعديل قانون الموازنة العامة للنص على التزام يتطلب 

 والهيئات العامة الكفاءات بالوزاراتاعداد تدريب و برامج وخططواألداء، باإلضافة إلى استكمال 

 .واألداء وتأهيليهم على كيفية اعداد موازنات البرامج
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  الكراسة خاتمة

  لتخطيط المالي للموازنة العامة.ا وقعات االقتصاد الكلي يُضِع  الضمانات المتعلقة بسالمةتعدم واقعية إن 

 استيعابها للعديد من المعايير المتعلقة بإتاحة ونشر المعلومات يلمس إن القارئ لوثائق الموازنة العامة

والبيانات الخاصة بتوقعات االقتصاد الكلي واالفتراضات الرئيسية التي تستند إليها الموازنة العامة. إال أن 

الجهود نحو تعزيز دقة توقعات االقتصاد الكلي واتاحة المنهجية واألساليب  هذا التوجه يتطلب استكمال

 المستخدمة في تقدير هذه التوقعات لتقييم المخاطر وتحديد آثارها المالية المختلفة.

 قادرة على  السلطات الماليةن الطبيعة االلزامية أو التعاقدية التي يتسم بها معظم أبواش اإلنفاق العام تجعل إ

ير هذا اإلنفاق على نحو كبير من الدقة، إال أن الجانب اآلخر من الموازنة، والمتعلق باإليرادات العامة، تقد

لضريبي واتساع نطاق غياش ثقافة االلتزام االزالت هناك صعوبة في تقديره على نحو دقيق خاصة مع 

للنمو عند  غير الواقعية قديراتبالتالقطاع غير الرسمي، فضالً عن تأثر تقديرات حصيلة اإليرادات العامة 

 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

 والتقييم المستقل لهذه التوقعات توق  على دقة توقعات االقتصاد الكليتالعامة  الموازنة سالمة تقديراتن إ. 

 وزيادة بوزارة المالية دور وحدة السياسات المالية الكليةتعزيز أهمية  كراسةتؤكد ال وفي هذا الشأن،

دقة توقعات االقتصاد الكلي  ديرفي تق األساليب االحصائية والنماذج القياسيةاستخدام اعتمادها على 

 .الموازنة العامة للدولةو

  عدم  كراسةللتخطيط المالي للموازنة العامة؛ حيث أوضحت ال لعمليةمراجعة االطار الدستوري أهمية

من القطاعات )التعليم والصحة والبحث العلمي( دون األخذ واقعية تحديد نسب الزامية لإلنفاق على عدد 

 في االعتبار المالءة المالية للموازنة وآليات تدبير تمويل هذا اإلنفاق.

  أهمية إصدار قانون موحد للمالية العامة يضمن توحيد األساس المحاسبي في تسجيل معامالت المالية

 الهيئات تي تطبقها الموازنة العامة للدولة وباقيال العامة، خاصة وأن اختالف األنظمة المحاسبية

 والشركات العامة يحد من جودة التخطيط المالي. 

  أهمية استكمال الجهود التي تبنتها وزارة المالية في التحول من موازنات البنود التقليدية إلى موازنة

الموازنة العامة بمستهدفات ية من خالل ربط عايير الشفافية والمساءلة والواقعالبرامج؛ بهدف إعالء م

 ومؤشرات أداء كمية قابلة للقياس والتقييم.
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 مرفقات

 (1رفق )م

 (14/2015- 05/2006نسبة المنصرف الفعلي للربط األصلي ألبواب اإلنفاق العام خالل الفترة )

 األجور وتعويضات العاملين
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الدعم والمنح والمزايا االجتماعية 

 
 المصروفات األخرى 

 
 االستثمارات الحكومية 

 
 سداد أقساط القروض
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 (2مرفق )

 (14/2015- 05/2006الفعلي للربط األصلي ألبواب اإليرادات العامة خالل الفترة ) المحصلنسبة 
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سلسلة يصدرها معهد التخطيط القومي هي كراسات السياسات 
. والسمة الرئيسية لهذه السلسة هو 2014اعتبارًا من يناير 

تركيز ما يصدر فيها من أوراق بحثية على قضايا السياسات في 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية وغيرها من مجاالت التنمية 

مصر، وتقديمها مقترحات مجددة بشأن الشاملة والمستدامة في 
إصالح هذه السياسات. واألوراق البحثية التي تصدر في هذه 
السلسلة ليست أوراقًا محكمة بالمعنى العلمي، ولكنها خضعت 

 لعدد من مراحل ضبط الجودة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه الكراسة

استهدفت تقدمي رؤية أبهم اإلجراءات واآلليات اليت تضمن تعزيز جودة التخطيط املايل 
أن عدم واقعية توقعات االقتصاد الكلي  الكراسةقد أوضحت و للموازنة العامة للدولة. 

وانتهت إىل أن زايدة دقة وواقعية  ،يؤثر على سالمة التخطيط املايل للموازنة العامة للدولة
وسع يف االعتماد على األساليب اد الكلي والتقييم املستقل يقتضي التتوقعات االقتص

حصائية والنماذج القياسية، واخضاع توقعات االقتصاد الكلي لتحليل احلساسية اإل
 وتطوير أساليب تقدير اإليرادات العامة، وبصفة أساسية الضرائب.

التخطيط املايل للموازنة إىل أمهية مراجعة االطار الدستوري لعملية  الكراسةأشارت  وقد
العامة؛ حيث أوضحت عدم واقعية حتديد نسب إلزامية لإلنفاق على عدد من القطاعات 
)التعليم والصحة والبحث العلمي( دون األخذ يف االعتبار املالءة املالية للموازنة وآليات 

 تدبري مصادر متويل هذا اإلنفاق. 
للمالية العامة يضمن توحيد األساس  أبمهية إصدار قانون موحد الكراسةكما أوصت 

اليت  احملاسيب يف تسجيل معامالت املالية العامة، خاصة وأن اختالف األنظمة احملاسبية
تطبقها املوازنة العامة وابقي اهليئات والشركات العامة يؤثر سلًبا على دقة التخطيط املايل. 

اجلهود الفاعلة اليت تبنتها على أمهية استكمال  الكراسةابإلضافة إىل ذلك، فقد أكدت 
وزارة املالية يف التحول من موازانت البنود إىل موازنة الربامج؛ هبدف إعالء معايري 
الشفافية والرقابة عن طريق ربط املوازنة مبستهدفات ومؤشرات أداء كمية قابلة للقياس 

 والتقييم.
 


