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تقدمي:

فى  �ملدنى  �ملجتمع  �إ�رص�ك  �إىل  �ل�سفافية  لتعزيز  جمتمعية  �أن�سطة  »نحو  م�رصوع  يهدف 
�لنفقات و�ملو�رد �لعامة، ومكافحة �ل�سور �ملختلفة  �ل�سفافية عن طريق �مل�ساركة فى  تعزيز 

لإ�ساءة ��ستخد�مها، وي�سعى �مل�رصوع �إىل حتقيق ثالثة �أهد�ف حمددة هى: 
�لتقارير عن -  �إعد�د  �لعام من خالل  �إهد�ر �ملال  تعزيز ممار�سات �ملو�طنني جتاه حالت 

�ملمار�سات �لفا�سدة فى �ملجتمع وتقدميها �ىل �جلهات �مل�سئولة، ويوؤدى هذ� �لهدف �إىل 
تفعيل تلك �ل�سلطات، بطريقة غري مبا�رصة فى مكافحة حالت �إهد�ر �ملال �لعام من خالل 

�ل�ستجابة ل�سغوط �ملجتمع. 
وتوثيق -  ور�سد  �لعام  �لإنفاق  ملر�قبة  و�لحتاد�ت  �حلكومية  غري  �ملنظمات  قدر�ت  بناء 

حالت �إهد�ره. 
متكني �سحايا �إهد�ر �ملال �لعام و�ل�ستيالء عليه. �إحالة تظلماتهم  �إىل �لق�ساء. - 
ومن �أجل حتقيق تلك �لأهد�ف ي�سعى �مل�رصوع �إىل تنفيذ �سل�سلة من �لأن�سطة �لتالية:  - 

�إعد�د وتطوير �أدلة فنية و�إجر�ئية ت�سمل �إر�ساد�ت تف�سيلية عن �سبل مر�قبة �لإنفاق �لعام، . 1
و�جلهات �ملخت�سة مبحا�سبة �مل�سئولني عنه.

لقاء�ت توجيهية للمنظمات غري �حلكومية، �ملحامني، �أع�ساء �ملجال�ش �ملحلية عن كيفية . 2
مر�قبة �ملال �لعام. 

�سكاوى . 3 ل�ستقبال  �ساخن  قانونية متخ�س�سة، وخط  مزودة مبكتبة  قانونى،  دعم  وحدة 
�ملو�طنني، تكون من مهامها ر�سد وتوثيق وقائع �إهد�ر �ملال �لعام من خالل، �سبكة من 
�ملحامني �ملدربني و�أع�ساء �ملجال�ش �ملحلية علي ر�سد وتوثيق وقائع �هد�ر �ملال �لعام، 
�سبكة من �جلمعيات �لأهلية يف عدد من �ملحافظات تعمل علي ر�سد وقائع �إهد�ر �ملال 

�لعام، تلقي �لبالغات من �ملو�طنني عن طريق �خلط �ل�ساخن. 
�لأجهزة  لأد�ء  �لرقابية  �جلهات  ت�سدرها  �لتي  �لتقارير  متابعة  و  بر�سد  �لوحدة  تهتم  كما 

�حلكومية، وما تر�سده �ل�سحافة �مل�رصية من وقائع �إهد�ر �ملال �لعام.
ندو�ت حول بع�ش �لق�سايا �ملحلية �ملتعلقة باإهد�ر �ملال �لعام. . 4
تعزيز . 5 بالأ�سا�ش  ت�ستهدف  �للكرتونية  و�ملو�قع  و�جلر�ئد  بال�سحف  �عالمية  حمالت 

�ل�سفافية. 



دور اأع�ضاء املجال�س املحلية فى اإعداد املوازنة العامة ومراقبتها8

ا�ضتمرارية العمل

كما تتحقق �ل�ستمر�رية من خالل ت�سجيع �ملجتمع على �تخاذ خطو�ت ذ�تية لدرء حالت 
�إهد�ر �ملال �لعام بعد �كت�ساب �ملعرفة و�خلربة. 

�هتمامًا  �أكرث  �ملو�طنني  �إىل جعل  �مل�رصوع  بنهاية  �أن ت�سل  �ملتحدة  وتطمح �ملجموعة 
و�يجابيًة فى ر�سد وقائع �إهد�ر �ملال �لعام و�لإبالغ عنها.

وبالفعل قد قام فريق عمل �مل�رصوع باملجموعة �ملتحدة فى تكوين �ستة )6( �حتاد�ت نوعية 
للحفاظ على �ملال �لعام ي�سم �جلمعيات �لر�غبة وذلك فى خم�ش حمافظات، هى )�لدقهلية – 
�إىل  �مل�رصوع   بنهاية  ت�سل  �أن  يف  تطمح  كما  �أ�سو�ن(   – �لإ�سكندرية   – �لبحرية   – �لغربية 
تكوين �حتاد�ت نوعية فى �ملحافظات �لباقية وهى �ل�سوي�ش و�ملنوفية و�أ�سيوط، حيث �ستعمل 
لتنفيذ  متويل  على  و�حل�سول  �ملانحة،  �جلهات  مع  �لتو��سل  فى  م�ساعدتهم  على  �ملجموعة 

م�رصوعات م�سابهة. 
فى  وتنتهى   2008 �سبتمرب  فى  بد�أت  �سنتان،  هى  �مل�رصوع  هذ�  مدة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�سبتمرب 2010 ويعمل �مل�رصوع فى حمافظات ) �لقاهرة �لكربى، �لدقهلية، �لغربية، �ملنوفية، 

�ل�سوي�ش، �لبحرية، �لإ�سكندرية، �لفيوم، �أ�سيوط، �أ�سو�ن(. 

واهلل املوفق
                                                                           

       ح�ضني كامل
       مدير م�ضاعد 

    م�رشوع، نحو اأن�ضطة جمتمعية لتعزيز ال�ضفافية



ورقة �أولية للنقا�ش
�ل�صفافية و�مل�صاركة �ملجتمعية فى �صنع �ملو�زنة �لعامة للدولة

د. عبد الفتاح اجلباىل

رئي�س وحدة البحوث االقت�صادية

مركز الدرا�صات ال�صيا�صية واالإ�صرتاتيجية باالأهرام
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مقدمة عامة
تعد �لرقابة على �ملال �لعام �أحد �لأدو�ر �لأ�سا�سية �ملميزة لكل �ملجتمعات �حلديثة، بل 
�إن ن�ساأة �لربملانات �أ�سا�سا جاءت لتحقيق هذه �لعملية. من هنا كان من �ل�رصوري �لعمل على 
تدعيم وتعزيز �لرقابة �ملالية ب�سورة جتعلها قادرة على �حليلولة دون �لعبث باملال �لعام �أو 
و�لعملية،  �لنظرية  �مل�ستويات  على مل  متز�يد�ً  �هتماما  �لأخرية  �لآونة  �سهدت  ولهذ�  �إهد�ره. 
وكذلك فى خمتلف �لدول �ملتقدمة و�لنامية، بعملية �سنع �ملو�زنة ومدى �ل�سفافية �لتى تتمتع 
بها من جهة، وبكفاءة �إد�رة �ملالية �لعامة وب�سفة خا�سة �إد�رة �لإنفاق �لعام و�لدين �لعام 
من جهة �أخرى. وذلك بعد �أن تفاقمت �لعجوز�ت فى مو�زنات هذه �لدول ب�سورة كبرية، و�أدى 

�إىل �ملزيد من �لقرت��ش ومن ثم زيادة �لدين �لعام. 
�لقت�ساد  يف  �ملالية  �ل�سيا�سة  تلعبه  �لذي  �لدور  �سوء  يف  �مل�ساألة  هذه  �أهمية  وترجع 
�لقومي ككل من حيث قدرتها على تخ�سي�ش �ملو�رد بني �لقطاعات �لقت�سادية �ملختلفة. كما 
توؤثر تاأثري�ً مبا�رص�ً على ��ستخد�م �ملو�رد �لكلية لالقت�ساد وعلى م�ستوى �لطلب �لكلى. ناهيك 
عن تاأثريها فى �سيا�سات �لدخول عن طريق �لدعم و�لنفقات �لجتماعية، بينما تتيح �لإير�د�ت 
�لعامة �لفر�سة للدولة لتلبية �لأهد�ف �لعامة وحتميل �لأعباء �لجتماعية على �لفئات �لقادرة، 
مع تخفيف تلك �لأعباء عن كاهل �لفئات �لفقرية وذلك بتح�سني نظام �ل�رص�ئب ورفع درجة 

كفاءته. 
ولذلك تكت�سب �ل�سيا�سة �ملالية خ�سو�سيتها من كونها �إحدى �أدو�ت �ل�سيا�سة �لقت�سادية 
م�ستوى  رفع  �ىل  �لهادفة  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �سيا�ساتها  تنفيذ  من  �لدولة  متكن  �لتي 
ميكن  و�لتي  للحكومة  �ملتاحة  �ملالية  �ملو�رد  تعك�ش  �أنها  كما  �ملو�طنني.  ورفاهة  معي�سة 
��ستخد�مها يف متويل �خلدمات �لتي عادة ل يقبل على توفريها �لقطاع �خلا�ش )�ل�سلع �لعامة 

�أو تلك �لتي ل يوفرها �لقطاع �خلا�ش ب�سكل مقبول �سيا�سيا(.
فى  �خل�سو�ش،  وجه  على  منها  و�ملالية  عموما  �لقت�سادية  �ل�سيا�سة  جناح  ويتوقف 
حتقيق �أهد�فها �لتنموية على عاملني �أ�سا�سيني هما �ملو�رد �ملتاحة للمجتمع و�لكيفية �لتي 

يتم بها ��ستخد�م هذه �ملو�رد.
من هنا تاأتى �أهمية �ملو�زنة �لعامة للدولة، فمن �ملعروف �أن �لغر�ش �لأ�سا�سي من �إعد�د 
ومن  ومالية.  �قت�سادية  و�لثانية:  د�ستورية،  �لأوىل:  �لرقابة  من  نوعني  حتقيق  هو  �ملو�زنة 
�أهد�ف �لرقابة �لد�ستورية  حيث �لوظيفة �لأوىل تعد �ملو�زنة وثيقة �سيا�سية وقانونية تخدم 
�ملعرفة  بدوره  يتطلب  ما  وهو  �ملجتمع.  فئات  كافة  جانب  من  �لفعالة  �مل�ساركة  وت�سمن 
فقط  لي�ش  �ملو�زنة  بنود  عر�ش  يف  �ملطلقة  �ل�سفافية  وبالتايل  �ملالية،  بالأو�ساع  �لكاملة 
لالأغر��ش �لقت�سادية، ولكن وهو �لأهم  من �أجل �ملزيد من �مل�ساءلة �ل�سيا�سية �أمام �ل�سلطات 
جمل�ش  متكن  �لتي  �ل�رصورية  �لعو�مل  من  �ل�سفافية  تعد  �إذ  و�ل�سعبية.  و�لت�رصيعية  �لرقابية 
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�ل�سفافية  حتقيق  وي�ستلزم  وحما�سبتها.  �حلكومة  مر�قبة  من  عام  بوجه  و�ملجتمع  �ل�سعب 
توفري  �إىل  بالإ�سافة  �ملختلفة،  �لبنود  على  �لإنفاق  توزيع  وكذلك  �ملو�زنة  �أهد�ف  تو�سيح 
بع�ش �ملوؤ�رص�ت �لتي ت�ساعد على متابعة �ملو�زنة، ف�سال عن �رصورة  ن�رص �ملعلومات حول 

ما مت تنفيذه من �أهد�ف �ملو�زنة.
وهناك قو�عد عامة يجب مر�عاتها عند �إعد�د �ملو�زنة �لعامة للدولة وهى:

- �ضنوية املوازنة
 �إذ تعد �ملو�زنة عن عام مايل حمدد مع �لأخذ باحل�سبان �أنه ميكن عمل خمطط ملدى زمنى 

�أبعد يرت�وح بني ثالث �سنو�ت �إىل خم�ش.
- وحدة املوازنة

ومبقت�سى هذ� �ملبد�أ فاإنه ليجوز تخ�سي�ش مورد معني لنفقة حمددة، بل يجب �أن تتجمع 
جميع مو�رد �لدولة فى �خلز�نة �لعامة و�لتي تقوم بتوزيعها على خمتلف جو�نب �لإنفاق �لعام 

وفقا ملا يرتاأيه �ملجل�ش �لت�رصيعي.
- مبداأ ال�ضمول

مبقت�سى هذه �لقاعدة فاإنه يجب �أن تتجمع كافة مو�رد �لدولة ونفقاتها فى �إطار و�حد 
ي�سهل متابعته، وبالتايل ليجوز �أن تن�ساأ ح�سابات خارج هذ� �لنظام.

- قاعدة التوازن
وفقا لهذه �لقاعدة فاإنه يجب �أن يتو�زن جانبا �ملو�زنة ومن ثم تن�سا �حلاجة �إىل متويل 

�لعجز و�لدين �لعام.
�أو  نقدي  �أ�سا�ش  �إما على  للقيد  �أ�سلوبًا حما�سبيًا  تتبع  �ملو�زنة  فاإن  �لآخر  �جلانب  وعلى 

�أ�سا�ش �ل�ستحقاق.
وهذه �لأمور تتحقق عند �سنع �ملو�زنة وكذلك عند �لتنفيذ �لفعلي لها. ففي �ملرحلة �لأوىل 
�لإير�د�ت  �لعد�لة يف  �ل�ستجابة لحتياجات �ملجتمع؟ ومدى  ت�ساوؤلت عن مدى  تطرح عدة 

و�لنفقات؟ ومدى �مل�ساو�ة يف �لأعباء؟ و�أخري�ً مقد�ر �ل�سفافية �لتي تتمتع بها؟. 
من هذ� �ملنطلق تربز �أهمية �لفهم �لتام و�لإدر�ك �لكامل لكيفية تخطيط و�إعد�د �ملو�زنة 
وتنفيذها، وهو ما يوؤكد �رصورة  �لبحث عن �إجابات لبع�ش �لت�ساوؤلت �ملهمة من �أهمها ما 

يلى:



13 دور اأع�ضاء املجال�س املحلية فى اإعداد املوازنة العامة ومراقبتها

من �مل�سئول عن تخطيط و�إعد�د �ملو�زنة؟ وما هي حدود �لدور �لذي تلعبه وز�رة �ملالية - 
وعالقتها بالوز�ر�ت �لأخرى؟  وما هو دور كل من �ل�سلطتني �لت�رصيعية و�لتنفيذية يف 

هذ� �خل�سو�ش؟ 
ماهى �ملر�حل �لأ�سا�سية يف �إعد�د �ملو�زنة ؟ وهل تت�سم هذه �لعملية بال�سفافية �لكاملة - 

فى كافة مر�حلها ؟ هل �ملعلومات تتاح يف �لوقت �ملنا�سب وبال�سكل �لذي ميكننا من 
�لعتماد عليه؟

خطوط -  هناك  وهل  �ملالية؟  �ل�سنة  نهاية  بعد  �خلتامية  �حل�سابات  �إعد�د  �رصعة  ماهى 
و��سحة للم�ساءلة �ل�سيا�سية و�لقانونية؟ 

اأولًً معايري احلكم على ال�ضيا�ضة املالية:

ل�سك �أن �لإجابة عن هذه �لت�ساوؤلت وغريها �سوف تو�سح لنا طبيعة �لو�سع �حلايل فى 
بحيث  للمو�زنة،  �حلايل  �لنظام  �إ�سالح  كيفية  حول  متكاملة  روؤية  و�سع  من  ومتكننا  م�رص 

ي�سبح �أكرث قدرة على جذب �ملزيد من �مل�ساركة فى هذه �لعملية من بد�يتها حتى �لنهاية.
وترتبط هذه �لعملية باأربعة �أمور �أ�سا�سية هي، كيفية �سنع �ملو�زنة �لعامة للدولة ودور 
�ل�سلطة �لت�رصيعية و�ملجتمع �ملدين فيها، ومقد�ر �ل�سفافية �لتي تتمتع بها �ملو�زنة يف مر�حلها 

�ملختلفة، و�آليات مناق�سة �حل�ساب �خلتامي و�ل�سلطات �ملمنوحة للربملان فى هذ� �ملجال. 
وقبل �لتعر�ش لكل من هذه �ملجالت جتدر بنا �لإ�سارة �إىل �أن ح�سن �إد�رة �ملالية �لعامة 

يقا�ش على ثالثة حماور رئي�سية وذلك على �لنحو �لتايل:
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املحور الأول: فعالية ال�سيا�سة املالية:
تتمحور �لأهد�ف �لرئي�سية للمالية �لعامة �أ�سا�سًا حول تعزيز �لنمو �لقت�سادي، وت�سجيع 
يف  �ملطلوبة  �لهيكلية  �لتغيري�ت  �إحد�ث  يف  و�مل�ساهمة  وفعالية  بكفاءة  �ملو�رد  ��ستخد�م 
�لأدو�ت  عمل  تفعيل  دون  حتول  �لتي  �ملعوقات  و�إز�لة  �لإنتاجية  �لقو�عد  وتدعيم  �لقت�ساد 
�لقت�سادية مع مر�عاة �لفئات �لجتماعية �ل�سعيفة. وبالتايل يتمثل �لتحدي �لذي يو�جهها 
يف �سمان م�ستوى من �لإنفاق �لعام يت�سق مع �ل�ستقر�ر �لقت�سادي �لكلى ثم جترى بعد ذلك 
هيكلة �لإنفاق كجزء من �لإجر�ء�ت �لتنفيذية لل�سيا�سة �ملالية، لذلك فاإن هيكل �لإنفاق �لعام 

ل حجمه هو �ملهم فى هذ� �ملجال.
�ملبادئ  هذه  من  حتقق  ما  مبدى  يتعلق  �ملالية  �ل�سيا�سة  كفاءة  على  فاحلكم  وبالتايل 
وكذلك �ل�سيا�سات �ملزمع تنفيذها ومدى قدرتها على �لتعامل مع �لو�قع �لقت�سادي �ملعا�ش. 
وهنا جتدر �لإ�سارة �إىل �أن ثورة �ملالية �لعامة فى �لدول �ل�سناعية �لكربى قد ��ستهدفت 
�أ�سا�سا عالج م�سكالت �لدورة �لقت�سادية، بينما ثورة �ملالية �لعامة فى �لدول �لنامية كانت 

ذ�ت طابع خمتلف لأنها ��ستهدفت �لرتقاء مب�ستوى �ملعي�سة وحتقيق �لأهد�ف �لتنموية.
كما �أن حتديد خطورة �لعجز من عدمه يرتبط بالأ�سا�ش باحلالة �لقت�سادية للبالد، �سو�ء 
نحو  �ل�سعي  فاإن  ك�ساد  �لدولة فى حالة  كانت  فاإذ�  �لطويل،  �أو  و�ملتو�سط  �لق�سري  �لآجل  فى 
حتقيق �لتو�زن �ملحا�سبي يف �ملو�زنة يعترب هدفًا غري �سليم من �ملنظور �ملجتمعي، �إذ ي�سهم 
فى  بالأولوية  يحظى  �لقت�سادي  �لإمناء  هدف  �أن  �أى  �لقت�سادي.  �لتباطوؤ  من  �ملزيد  فى 
�ل�سيا�سة �لقت�سادية حتى ولو جاء على ح�ساب �لتو�زن �ملايل. �إذ �أن زيادة �لإنفاق �لعام مع 
ما يرتتب عليه من زيادة للقوى �ل�رص�ئية للمجتمع كو�سيلة لالنتعا�ش �لقت�سادي ت�سبح �أمر� 
مطلوبا حتى ولو مت ذلك على ح�ساب �ملزيد من �لقرت��ش يف �لآجل �لق�سري.  وبالتايل يجب 
�أن يكون �حلكم على عجز �ملو�زنة �لعامة يف �لآجلني �ملتو�سط و�لطويل �آخذين فى �لعتبار 
قدرة هذ� �لعجز يف دفع عجلة �لنمو وزيادة قدرة �لقت�ساد على توليد �ملو�رد �لالزمة لتقلي�ش 

هذ� �لعجز على �ملدى �ملتو�سط
فى  �لعجز  قيمة  تطور  على  تقت�رص  �أل  يجب  �لعامة  �ملالية  دور  مناق�سة  فاإن  هنا  من 
�ملو�زنة، بل يجب �أن تاأخذ بعني �لعتبار مدى م�ساهمتها يف خلق فر�ش عمل جديدة، ورفع 
معدلت �ل�ستثمار وتغيري هيكل �لإنتاج �لقومي. ومبعنى �آخر فاإن جناح �ل�سيا�سة �ملالية يجب 
�أن يقا�ش بالقدر �لذي ت�سهم فيه �لنفقات �لعامة يف زيادة �لت�سغيل و�مت�سا�ش فائ�ش �لعمالة 
�ملتو�سط  �لآجل  يف  �لعامة  �لإير�د�ت  من  �ملزيد  توليد  على  بقدرتها  �لنهاية  وفى  باملجتمع 

و�لطويل. 
وهكذ� يت�سح لنا �أن �لقيود �لتي تتعر�ش لها �ل�سيا�سة �ملالية تتعلق �إما بالهيكل �لقت�سادي 
للدولة مبا يف ذلك دور �لأ�سو�ق ودرجة �لنفتاح و�مل�ستوى �لعام للتطور �لقت�سادي، بالإ�سافة 

�إىل مدى �لتمويل �ملتاح و�لقدرة على �لتنفيذ.
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املحور الثاين: مدى �سالمة املالية العامة:
تركز �لكتابات �حلديثة يف �ملالية �لعامة على فكرة �لقتد�ر �ملايل وهى ت�سري بب�ساطة �إيل 
�أن �ل�سيا�سة �ملالية ت�سبح غري قابلة لال�ستمر�ر �إذ� �أدت �إىل تر�كم �لدين �لعام ب�سكل يفوق قدرة 
�لأو�ساع  تقييم هذه  فاإن  لذ�  و�لطويل.  �ملتو�سط  �ملدين  �لدين على  �حلكومة على خدمة هذ� 
على �أنها غري قابلة لال�ستمر�ر يف �مل�ستقبل قد ي�سري �إىل �رصورة �إجر�ء تغيري�ت يف �ل�سيا�سة 
�لر�هنة. ومبعنى �آخر يجب �أن ت�سعى �لدولة د�ئما �إىل �لتاأكد من قدرة �قت�سادها على حتمل 
م�ستوى �لدين �لعام ومعدل منوه، ومن �إمكانية خدمة هذ� �لدين فى كل �لظروف و�لحتمالت 

�ملختلفة. 
�لناجت  �إىل  �لعام  �لدين  من  معينة  بن�سبة  تنبئنا  مل  �لأدبيات  فاإن  ذلك  من  �لرغم  وعلى 
ميكن �للجوء �إليها بحيث ي�سبح جتاوزها يهدد �ل�ستقر�ر �لقت�سادي �لكلى. و�إن كان �لبع�ش 
�لأوروبية   للوحدة  "ما�سرتخت"  �تفاقية  �إطار  يف  �إليها  �لتو�سل  مت  �لتي  �لن�سبة  �إىل  جلاأ  قد 
�إطار  �أن هذه �لن�سبة و�سعت فى  �أولها:  �أمور  �لن�سبة يوؤخذ عليها عدة  �إن هذه  �إل  وهى 60 % 
�لتفاق على �لتوحيد �لنقدي �أى �إن�ساء عملة �أوروبية موحدة وهو �أمر يختلف متاما عن تقييم 
�ل�سيا�سة �ملالية فى حد ذ�تها. ثانيًا: �أن هذه �لبلد�ن تختلف �ختالفا كبري� من حيث م�ستوى 
�ملرجعية  باعتبارها  �إليها  �للجوء  يجوز  ل  وبالتايل  بها،  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لتطور 
�لأ�سا�سية فى هذ� �ملجال. وبالتاىل فاإن حتديد م�ستوى معني للدين �لعام يتوقف على طبيعة 
كل دولة على حدة ومدى �لتطور �لقت�سادي و�لجتماعي و�لظروف �ملحيطة بها و�لحتمالت 

�مل�ستقبلية للنمو...�إلخ من �لعو�مل �لأ�سا�سية.
حتمل  يف  �ل�ستمر�ر  بب�ساطة  معه  يتعذر  �لذي  �حلد  �إىل  �لعام  �لدين  �زدياد  فاإن  عموما 
�أعبائه على �ملدى �لبعيد ي�سري �إىل �سعف �ملالية �لعامة. ومبعنى �آخر فاإن �لقدرة على حتمل 
�لدين تتوقف على �سعر �لفائدة ومعدل �لنمو �لقت�سادي ون�سبة �لر�سيد �لأ�سا�سي للمو�زنة )�أى 
�لعجز �لأوىل للمو�زنة وهو عبارة عن �لعجز �لكلى مطروحا منه مدفوعات �لفائدة( �إىل �إجمايل 
�لناجت. وطاملا �أن �سعر �لفائدة على �لدين �لعام يتجاوز �ملعدل �لأ�سمى للنمو �لقت�سادي فاإن 
�لدين �لعام �سوف مييل �إىل �لنمو بوترية �أ�رصع من �إجمايل �لناجت �ملحلى، �إل �إذ� كان لدى �لبلد 
فائ�ش �أ�سا�سي فى �ملو�زنة. وكلما �ت�سعت �لفجوة بني �سعر �لفائدة ومعدل �لنمو �ل�سمي، كرب 
حجم �لفائ�ش �لأ�سا�سي �ملطلوب للحفاظ على ن�سبة �لدين �إىل �لناجت. وهكذ� يوؤثر معدل �لنمو 
�حلقيقي، على �أو�ساع �لدين �حلكومي، فنمو �لقت�ساد بخطو�ت �أبطاأ من �سعر �لفائدة �حلقيقي 
يرتتب عليه منو �لدين بخطو�ت �أ�رصع من قدرة �حلكومة على �سد�ده. وبالتايل فاإن ��ستهد�ف 
�سقف حمدد لن�سبة �لدين يتطلب �سيا�سة �قت�سادية حتقق منو� �قت�ساديا �أعلى من �سعر �لفائدة، 

وفى �لوقت نف�سه حتقق عجز� �أ�سا�سيا ل تزيد ن�سبته على مقد�ر حمدد.
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املحور الثالث: مقدر ال�سفافية الذي تت�سم به املوازنة 
�ملجتمعات.  لكافة  م�ساألة �رصورية ومهمة  �ل�سفافية  �أ�سحت  فقد  ذكره  �سبق  نتيجة ملا 
فعندما تكون قو�عد �للعبة �ل�سيا�سية �ملتبعة فى ت�سيري �سئون �لدولة و��سحة وظاهرة للجميع 
فاإن ذلك ي�ساعد �ملو�طنني جميعا على متابعة �لطرق �ملعتمدة لتدبري �سئون �لدولة، فال�سفافية 
�لأدو�ر  تتمحور حول حق �ملو�طنني فى �ملعرفة وت�ستلزم ن�رص �ملعلومات حول ما يفرت�ش 

�ملختلفة ملوظفي �حلكومة وموؤ�س�ساتها وحتدد �مل�سئوليات.
وتقوم �ل�سفافية �أي�سا على تعميم �ملعلومات �ملتعلقة بحقوق �ملو�طنني و�خلدمات �لتي 
يحق لهم �لقيام بها و�سبل �حل�سول على تلك �حلقوق. وي�سمل ذلك �لتقاليد و�ملوؤ�س�سات �لتي 
متار�ش بها �ل�سلطة يف بلد ما، من �أجل �ل�سالح �لعام، مثل عملية �ختيار �لقائمني على �ل�سلطة 
�سليمة  �سيا�سات  وتنفيذ  بفعالية  مو�ردها  �إد�رة  على  �حلكومة  وقدرة  و��ستبد�لهم  ومر�قبتهم 

و�حرت�م �ملو�طنني و�حلكومة ملوؤ�س�سات �لدولة. 
ولهذ� ت�سرتط �ل�سفافية توفر �ملعلومات �لدقيقة يف مو�قيتها و�إف�ساح �ملجال �أمام �جلميع 
�أجل  �أن تن�رص بعلنية ودورية من  لالإطالع على �ملعلومات �ل�رصورية و�ملوثقة، ولذلك يجب 
على  و�مل�ساعدة  جهة،  من  �لف�ساد  وحما�رصة  و�ملحا�سبة  و�لرقابة  �مل�ساركة  د�ئرة  تو�سيع 

�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�ساحلة فى �ل�سيا�سة �لعامة من جهة �أخرى.
�ل�سفافية تقوم على �لتمييز بو�سوح بني �لقطاع �حلكومي  �أن  "فيتو تانزى"  وهنا يرى 
لآلية  وفقا  �حلكومة  د�خل  و�لإد�رية  �ل�سيا�سية  �لأدو�ر  حتدد  ومبوجبها  �لقطاعات  وباقي 
حمددة يطلع عليها �جلمهور وحتدد فيها توزيع �مل�سئوليات بني خمتلف م�ستويات �حلكومة 

وكذلك �لعالقة بني �ل�سلطات �لتنفيذية و�لت�رصيعية و�لق�سائية.
وفى هذ� �لإطار يرى خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل �أن �ل�سفافية هي �لنفتاح على �جلمهور 
فيما يتعلق بهيكل ووظائف �لقطاع �حلكومي ونو�يا �ل�سيا�سة �لقت�سادية وح�سابات �لقطاع 
لل�سيا�سات  قوى  تاأييد  وح�سد  �مل�سد�قية  وتثبيت  �مل�ساءلة  تعزيز  �ساأنها  من  �لتى  �لعام 

�لقت�سادية من جانب �جلمهور �لذي �سيكون على علم تام مبجريات �لأمور.
�لعو�مل �ل�رصورية  �إعد�د �ملو�زنة تعد من  �ل�سفافية فى جميع مر�حل  �آخر فاإن  ومبعنى 

�لتي متكن جمل�ش �ل�سعب و�ملو�طنني بوجه عام من مر�قبة �حلكومة وحما�سبتها.
�لأ�سا�سية  �ملعايري  �إحدى  �لعامة  �ملو�زنة  به  تت�سم  �لذي  �ل�سفافية  مقد�ر  �أ�سبح  ولهذ� 
للحكم على ح�سن �إد�رة �ملالية �لعامة جنبا �إىل جنب مع حمور فعالية �ل�سيا�سة �ملالية وكذلك 
هذ�  يف  دليل  �أول  باعتباره  �ملو�زنة  �سفافية  موؤ�رص  �أهمية  تاأتى  �ملنطلق  هذ�  من  �سالمتها. 
�ملجال ��ستناد� �إىل ��ستطالعات للر�أى مف�سلة قام بها خرب�ء حمليون يف 85 دولة، وهو عبارة 
عن 122 �سوؤ�ل جلمع معلومات مقارنة عن قدرة �ملو�طن على �حل�سول على معلومات تتعلق 

باملو�زنة وكمية �ملعلومات �ملتاحة.
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وهى  للدولة،  �لعامة  �ملو�زنة  به  تتمتع  �لذي  �ل�سفافية  مقد�ر  لدر��سة  حماور  عدة  وهناك 
كالتايل:  

�أو -  بالإير�د�ت  ذلك  تعلق  �سو�ء  �ملو�زنة  فى  �ملقدمة  و�ملعلومات  �لبيانات  تفا�سيل 
�مل�رصوفات �أو �أعباء �لدين �لعام وغريها من �لأمور �ملالية �ملهمة.

عليها -  �حل�سول  للجمهور  �لتى ميكن  �ملعلومات  بها  ويق�سد  �ملتوفرة  �ملعلومات  مقد�ر 
بطلب يقدم �إىل �جلهة �ملخول لها �إ�سد�ر �ملو�زنة، ولذلك فهذ� �لتعريف ي�سمل �ملعلومات 
�ملتوفرة عرب �إجر�ء�ت حمددة ت�سمن ن�رص �لوثائق �لعامة لكل �لأطر�ف �ملهتمة، �إ�سافة 

�إىل �ملعلومات �أو �لوثائق �لتي ل تتو�فر �إل بالطلب.
ويقي�ش موؤ�رص �سفافية �ملو�زنة و�سع �لدولة من حيث كمية �ملعلومات �ملن�سورة:

فهناك دول تن�رص معلومات و��سعة.- 
وهناك دول تن�رص معلومات مهمة.- 
دول تن�رص بع�ش �ملعلومات للمو�طنني.- 
دول تن�رص �حلد �لأدنى من �ملعلومات.- 
دول ل تن�رص �أى معلومات �إطالقا �أو نادر�ً ماتن�رص معلومات.- 

اأما من حيث طبيعة املعلومات فيتم تق�ضيم املعلومات اإىل: 

معلومات غري مالية عن بر�مج �لإنفاق �حلكومي مثل عدد �مل�ستفيدين من بع�ش �لرب�مج. 

وتنق�سم �لدول �إىل: 
بلد�ن تن�رص معلومات غري مالية مف�سلة عن كل بر�مج �لإنفاق.- 
بلد�ن تن�رص معلومات غري مالية على �لأقل لثلثي �لرب�مج ولي�ش للكل.- 
بلد�ن لتن�رص معلومات غري مالية مف�سلة.- 

معلومات مالية مف�ضلة:

بلد�ن تن�رص معلومات مف�سلة عن كل بر�مج �لإنفاق.- 
بلد�ن تن�رص معلومات مف�سلة عن ثلثي بر�مج �لإنفاق.- 
بلد�ن تن�رص معلومات مف�سلة عن �أقل من ثلثى بر�مج �لإنفاق.- 
بلد�ن ل تن�رص معلومات مف�سلة.- 

توزيع الدول ح�ضب كمية املعلومات املن�ضورة:
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عدد �لأد�ء
�لدول�ملوؤ�رص�لبلد�ن

فرن�سا، نيوزيلند�، جنوب �إفريقيا، �ململكة �ملتحدة، 586معلومات �ساملة )من 81- 100(
�لوليات �ملتحدة

1268معلومات و�فرة )61 -80(
بوت�سو�نا، �لرب�زيل، �لت�سيك، �أملانيا، �لرنويج، 

بريو، بولند�، رومانيا، �سلوفينيا، كوريا �جلنوبية، 
�سرييالنكا، �ل�سويد.

2751بع�ش �ملعلومات )41 – 60(

�لأرجنتني، بنجالدي�ش، �لبو�سنة و�لهر�سك، 
بلغاريا، كولومبيا، كو�ستاريكا، كرو�تيا، م�رص، 

جورجيا،غانا، جو�تيمال، �لهند، �أندوني�سيا، 
�لأردن، كينيا، مقدونيا، �ملك�سيك، ناميبيا، 

نيبال،غينيا �جلديدة، �لفليبني، رو�سيا، �ل�رصب، 
تركيا، �أوغند�، �أوكر�نيا ز�مبيا.

�حلد �لأدنى من �ملعلومات )21 
) 40-1634

�ألبانيا، �أذربيجان، �أكو�دور، �ل�سلفادور، 
كاز�خ�ستان، لبنان، مالوي، ماليزيا، منغوليا، 

�ملغرب، �لنيجر، باك�ستان، تنز�نيا، تايالند، 
ترينيد�د وتوباغو، فنزويال.

257�سحيحة �أو لمعلومات

�أفغان�ستان، �جلز�ئر، �أنغول،بوليفيا، بوركينافا�سو، 
كمبوديا، �لكامريون،ت�ساد، �ل�سني، �لكونغو، 

�لدومينيكان، غينيا �ل�ستو�ئية، فيجى، 
�لهندور��ش، قرغيزيا، �ساوتومى برن�سيب، 

�ل�سعودية، �ل�سود�ن، فيتنام، �ليمن.

الوثائق ذات ال�ضلة وكيفية ن�رشها واإتاحتها للجمهور

)بيان ما قبل �ملو�زنة، م�رصوع �ملو�زنة، �ملو�زنة �ملقرة، مو�زنة �ملو�طن، تقارير خالل 
�لعام، تقرير منت�سف �لعام، �حل�سابات �خلتامية، تقرير مر�جع �حل�سابات(

ل تقدم 
معلومات

�حلد 
�لأدنى

بع�ش 
معلومات معلومات و�فرة�ملعلومات

�ساملة
5504818بيان ماقبل �ملو�زنة

241103040م�رصوع �ملو�زنة
6840310�ملو�زنة �ملعتمدة

215102227تقارير خالل �لعام
215102227مر�جعة ن�سف �لعام

371014115تقرير نهاية �ل�سنة
328131121تقرير �ملر�جع

ويرتبط بهذا ال�ضوؤال عن الوقت الذي تتيحه ال�ضلطة التنفيذية للربملان ملناق�ضة املوازنة وهنا 
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توجد عدة معايري:

�لوقت �ملتاح للمناق�سة د�خل �لربملان:
قبل ثالثة �أ�سهر من بدء �ل�سنة �ملالية.- 
قبل �ستة �أ�سابيع على �لأقل.- 
�أقل من �ستة �أ�سابيع.- 
لتعر�ش �ملو�زنة على �لربملان قبل �لعمل بها.- 

جل�سات �ل�ستماع �لعامة:
بلد�ن تعقد جل�سات ��ستماع عامة مكثفة.- 
بلد�ن تعقد جل�سات ��ستماع للهيئات �لإد�رية فقط.- 
بلد�ن تعقد عدد�ً حمدود�ً من جل�سات �ل�ستماع.- 
بلد�ن لتعقد جل�سات ��ستماع.- 

متى تن�رص �حل�سابات �خلتامية �ملر�جعة :
بعد �ستة �أ�سهر �أو �أقل من نهاية �ل�سنة �ملالية.- 
بعد 12 �سهر�ً �أو �أقل ولكن �أكرث من �ستة �أ�سهر.- 
من 12 �سهر�ً �إىل 24 �سهر.- 
�أكرث من 24 �سهر�ً.- 

هل ميكن لل�سلطة �لتنفيذية �إقالة مر�جع �حل�سابات؟
نعم ميكن لل�سلطة �لتنفيذية �إز�حته.- 
لميكن لل�سلطة �لتنفيذية �إز�حته.- 

من �لذي يعتمد �حل�ساب �خلتامي؟
�ملجل�ش �لت�رصيعي - 
غريه.- 
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وقد خل�س املوؤ�رش بعد درا�ضة 85 دولة اإىل النتائج التالية: 

�أن فعالية �ملو�طنني فى مناق�سة �ملو�زنة و�سنعها لدى 73 دولة )�أى حو�يل 90 % من - 
بلد�ن �لعينة( حمدودة للغاية، وهناك خم�سة بلد�ن فقط تقدم معلومات و�فرة و�رصورية 
و�لوليات  �ملتحدة  و�ململكة  �إفريقيا  ونيوزيلند� وجنوب  فرن�سا  )هى  �حلكومة  مل�ساءلة 

�ملتحدة(.
على �جلانب �لآخر هناك نحو 54 % لتنت�رص تقارير �ملو�زنة �لرئي�سية، ويقت�رص ��ستخد�مها - 

على �ل�ستخد�م �لد�خلي للحكومة.
هناك �ستة بلد�ن تبقى مو�زنتها �رصية �إىل �أن يتبناها �ملجل�ش �لت�رصيعي ب�سكل مينع �أى - 

م�ساركة عامة فى در��سة �ملو�زنة.
ن�سف �لبلد�ن تقريبا لتعقد جل�سات عامة عن �ملو�زنة.- 
�أن تطرد رئي�ش هيئة �حل�سابات �خلارجية دون -  يوجد 16 دولة ميكن لل�سلطة �لتنفيذية 

مو�فقة �لق�ساء �أو �ل�سلطة �لت�رصيعية.
�نتقلت من �ملرتبة  �أنها قد  �إىل  وفيما يتعلق بالو�سع �مل�رصي فت�سري نتائج �ل�ستطالع 
بن�رص  قامت  �أن  بعد  وذلك  دولة.  �لـ 41 من 85  �ملرتبة  �إىل  دولة عام 2005  �لـ54 من 59 

�ملو�زنة على موقع �لوز�رة �للكرتوين، وعقب �لتعديالت �لد�ستورية.
ثانياً – امل�ضاركة فى �ضنع املوازنة العامة للدولة:

�سهدت �لآونة �لأخرية  �هتمامًا متز�يد�ً على كل �مل�ستويات �لنظرية و�لعملية، وكذلك فى 
�لإنفاق  �إد�رة  �لعامة وب�سفة خا�سة  �ملالية  �إد�رة  و�لنامية، بكفاءة  �ملتقدمة  �لدول  خمتلف 
�لعام. وذلك بعد �أن تفاقم �لعجز يف �ملو�زنة ب�سورة كبرية. وهكذ� �أ�سبحت �ملو�زنة �لعامة 
بل  و�قت�ساديا  و�جتماعيا  �سيا�سيا  �لأ�سعدة  كافة  على  وخطرية  مهمة  �أدو�ر�ً  تلعب  للدولة، 

و�منيا �أي�سا. �لأمر �لذي جعلها حمور �لهتمام و�لرتكيز من كافة قطاعات �ملجتمع.
ويرجع هذ� �لجتاه �إىل �أنه على �لرغم من �أن ندرة �ملو�رد �ملالية تعد قيد�ً على �جلهود 
�إد�رة �ملو�زنة يلعب هو  �أ�سلوب  �أن  �أف�سحت عن  �لعملية قد  �أن �خلربة  �إل  �لتنموية للحكومة، 

�لآخر دور�ً ل يقل �أهمية فى �لتاأثري على كفاءة وفاعلية �لإنفاق �لعام. 
�لقطاع  ووظائف  بهيكل  يتعلق  فيما  �جلمهور  على  �لنفتاح  هي  �ل�سفافية  كانت  و�إذ� 
�حلكومي ونو�يا �ل�سيا�سة �لقت�سادية وح�سابات �لقطاع �لعام �لتى من �ساأنها تعزيز �مل�ساءلة 
وتثبيت �مل�سد�قية وح�سد تاأييد قوى لل�سيا�سات �لقت�سادية من جانب �جلمهور �لذي �سيكون 
على علم تام مبجريات �لأمور. ولذلك فاإن �لك�سف �لعلني و�لو��سح عن هذه �لأمور جميعا يتطلب 
�لن�رص �لكامل للبيانات �ملالية للدولة وفى �لوقت �ملنا�سب كما يجب �أن تكون تلك �لبيانات 
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موثقة وعلى درجة عالية من �لدقة وميكن �لرجوع �إليها و�ساملة وو��سحة بحيث ي�سهل فهمها، 
كما يجب �أن تكون حديثة وتتفق مع �ملعايري �لدولية �ملتبعة فى �لبلد�ن �لأخرى.

وي�ستلزم حتقيق �ل�سفافية �أي�سا تو�سيح �أهد�ف �ملو�زنة وكذلك توزيع �لإنفاق على �لبنود 
�ملختلفة بالإ�سافة �إىل توفري بع�ش �ملوؤ�رص�ت �لتي ت�ساعد على متابعة �ملو�زنة، ف�سال عن 

�رصورة  ن�رص �ملعلومات حول ما مت تنفيذه من �أهد�ف �ملو�زنة.
ول�سك �أن �لتق�سيم �جلديد للمو�زنة �لعامة للدولة فى م�رص و�لذي جاء به �لتعديل �لذي 
�ملو�زنة  ب�ساأن  ل�سنة 1973  رقم 53  للقانون  و�ملعدل  ل�سنة 2005  رقم 87  �لقانون  �دخله 
�لعامة، قد حقق قدر�ً كبري�ً من �ل�سفافية خا�سة و�أنه جاء متو�فقا مع دليل �إح�ساء�ت �ملالية 
�لعامة �ل�سادر عن �سندوق �لنقد �لدويل عام 2001. وفى هذ� �ل�سياق �أي�سا ياأتى �لقانون رقم 
139 ل�سنة 2006 بتعديل �أحكام �لقانون رقم 127 ل�سنة 1981 ب�ساأن �ملحا�سبة �حلكومية، 
و�لذي �أدخل مفهوم ح�ساب �خلز�نة �ملوحد، من �أجل �إعد�د �ملو�زنة �لعامة للدولة وفقًا للمعايري 
تعميق  وكذلك  �لتمويل  وم�سادر  �ملو�زنة  بنود  لكافة  �ل�سفافية  متطلبات  وحتقيق  �لدولية 
�ملفاهيم �ملحا�سبية لالإد�رة �ملالية �ل�سليمة، و�سبط �لتدفقات �لنقدية يف �خلز�نة �لعامة مبا 

يعزز من مفهوم وحدة �ملو�زنة لإحكام �سبط �لإنفاق �لعام فى �ملجتمع.  
�لقت�سادي  �لتق�سيم  �أحدهما  �سكلني  يف  تعر�ش  �ملو�زنة  �أ�سبحت  �لتق�سيم  لهذ�  ووفقا 
و�لأخر وفقا للتق�سيم �لوظيفي، و تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية، �لق�سم �لأول منها يعنى بحركة 
�مل�رصوفات و�لإير�د�ت �ملتعلقة بت�سغيل دولب �لعمل �لقت�سادي فى �ملجتمع، ويتناول هذ� 
و�ملز�يا  و�ملنح  و�لدعم  و�لفو�ئد  و�خلدمات  �ل�سلع  و�رص�ء  )�لأجور  �لعامة  �مل�رصوفات  �جلزء 
�لجتماعية و�مل�رصوفات �لأخرى و�ل�ستثمار�ت( و�لإير�د�ت �لعامة  )وت�سمل �ل�رص�ئب و�ملنح 
و�لإير�د�ت �لأخرى( وهو ما ينجم عنه �لعجز �أو �لفائ�ش �لنقدي. و�لق�سم �لثاين يتعلق بحيازة 
وبيع �لأ�سول �ملالية، وباإ�سافة حم�سلة هذه �لعمليات نح�سل على �لعجز �و �لفائ�ش �لكلى 

ثم �لق�سم �لثالثو يتعلق بطرق متويل �لعجز فى �ملو�زنة.
ويقوم التق�ضيم القت�ضادى على النحو التايل: 

اأولًً: امل�رشوفات:

�لباب �لأول: �لأجور وتعوي�سات �لعاملني.
�لباب �لثاين: �رص�ء �ل�سلع و�خلدمات.

�لباب �لثالث: �لفو�ئد.
�لباب �لر�بع: �لدعم و�ملنح و�ملز�يا �لجتماعية

�لباب �خلام�ش: �مل�رصوفات �لأخرى.
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�لباب �ل�ساد�ش: �رص�ء �لأ�سول غري �ملالية ) �ل�ستثمار�ت (
ثانياًً - حيازة الأ�ضول املالية:

�لباب �ل�سابع: حيازة �لأ�سول �ملالية �ملحلية و�لأجنبية.
ثالثاً - �ضداد القرو�س:

�لباب �لثامن: �سد�د �لقرو�ش �ملحلية و�لأجنبية
بينما تق�ضم املوارد على النحو التاىل:

اأولً - الإيرادات:

�لباب �لأول: �ل�رص�ئب
�لباب �لثاين: �ملنح

�لباب �لثالث: �لإير�د�ت �لأخرى
ثانياًً - م�ضادر التمويل:

�لباب �لر�بع: �ملتح�سالت من �لإقر��ش ومبيعات �لأ�سول �ملالية.
�لباب �خلام�ش: �لقرت��ش

�أو -  �لعجز  �أما  و�لإير�د�ت،  �مل�رصوفات  بني  �لفرق  هو  �لنقدي  �لفائ�ش  �أو  �لعجز  ويعد 
�لفائ�ش �لكلى فهو عبارة عن �لعجز �أو �لفائ�ش �لنقدي مطروحا منه �سافى �حليازة من 
و�ل�ستخد�مات  و�لأجنبية،  �ملحلية  �ملالية  �لأ�سول  )�لفرق بني حيازة  �ملالية  �لأ�سول 
ح�سيلة  ��ستبعاد  ومبر�عاة  �ملالية  �لأ�سول  ومبيعات  �لإقر��ش  من  و�ملتح�سالت 

�خل�سخ�سة(
�أما م�سادر متويل �لعجز �لكلى ف�سوف تكون �لقرت��ش م�سافا �إليه ح�سيلة بيع �لأ�سول - 

غري �ملالية وم�ستبعد� منه �سد�د �لقرو�ش �ملحلية و�لأجنبية.
وفيما يتعلق بالتق�ضيم الوظيفي للموازنة فاإنها تق�ضم على ع�رشة قطاعات هى:

قطاع اخلدمات العامة:

�جلمهورية  ورئا�سة  و�ل�سورى  �ل�سعب  جمل�سا  هى  حتته  تن�سوي  �لتي  �جلهات  و�أهم 
�ملالية  ووز�رتا  للمحا�سبات  �ملركزي  و�جلهاز  �ملحافظات  عموم  ودو�وين  �لوزر�ء  وجمل�ش 

و�خلارجية.
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قطاع الدفاع والأمن القومي:

�ملتاحف  متويل  و�سندوق  �حلربي  �لإنتاج  ووز�رة  �لدفاع  وز�رة  هى  �جلهات  و�أهم 
�لع�سكرية

قطاع النظام العام و�ضئون ال�ضالمة العامة:

 ويقع حتته وز�رة �لد�خلية ووز�رة �لعدل و�ملحكمة �لد�ستورية �لعليا وهيئة ق�سايا �لدولة 
ود�ر �لإفتاء و�سندوق �أبنية دور �ملحاكم و�سندوق �ل�سجل �لعيني.

قطاع ال�ضئون القت�ضادية:

ي�سم هذ� �لقطاع وز�ر�ت �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة و�لقوى �لعاملة و�لكهرباء ووز�رة 
�لبرتول و�لنقل و�لت�سالت و�ل�سياحة و�ملو�رد �ملائية.

قطاع حماية البيئة:

�لتنظيمي ملياه  و�جلهاز  و�جليزة  بالقاهرة  �لنظافة  وهيئتي  �لبيئة  �سئون  وز�رة  وي�سم 
�ل�رصب و�ل�رصف �ل�سحي، وجهاز حماية �مل�ستهلك.

قطاع الإ�ضكان واملرافق املجتمعية:

وي�سم وز�رة �لإ�سكان و�ملر�فق ومديريات �لإ�سكان باملحافظات و�لهيئة �لقومية ملياه 
وهيئة  �لعقاري  �لتمويل  وهيئة  �ل�رصب  ملياه  �لتنفيذي  و�جلهاز  �ل�سحي  و�ل�رصف  �ل�رصب 

�لتخطيط �لعمر�ين و�جلهاز �ملركزي للتعمري و�سندوق تطوير �لع�سو�ئيات.
قطاع ال�ضحة:

وز�رة �ل�سحة ومديريات �ل�سئون �ل�سحية باملحافظات و�مل�ست�سفيات �لعامة و�جلامعية 
و�لهيئة �لعامة للم�ست�سفيات و�ملعاهد �لتعليمية وهيئة �لرقابة �لدو�ئية ومعهد بحوث �أمر��ش 

�لعيون ووز�رة �لدولة لالأ�رصة و�ل�سكان.
قطاع ال�ضباب والثقافة وال�ضئون الدينية:

و�لريا�سة  �ل�سباب  ومديريات  للريا�سة  �لقومي  و�ملجل�ش  لل�سباب  �لقومي  �ملجل�ش 
ق�سور  وهيئة  لل�سينما  �لقومي  و�ملركز  للم�رصح  �لفني  و�لبيت  �لثقافة  ووز�رة  باملحافظات 
ووز�رة  مبارك  ومكتبة  �لإ�سكندرية  ومكتبة  �ل�ستعالمات  وهيئة  �لإعالم  ووز�رة  �لثقافة 

�لأوقاف.
قطاع التعليم:

و�لهيئة  للبحوث  �لقومي  و�ملركز  �لعايل   �لتعليم  وز�رة  و�لتعليم   �لرتبية  وز�رة  ت�سمل 
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�لعامة لالأبنية �لتعليمية و�سندوق تطوير �لتعليم و�ملركز �لقومي لالمتحانات و�ملركز �لقومي 
للبحوث �لرتبوية. و�جلامعات.

قطاع احلماية الجتماعية:

وز�رة �لت�سامن �لجتماعي و�ل�سئون �لجتماعية و�لتاأمينات و�ملجل�ش �لقومي لالأمومة 
و�لطفولة و�ملركز �لقومي للبحوث �لجتماعية.

وعلى �جلانب �لآخر، فقد ن�ش قانون �ملو�زنة على �أل تتجاوز �لعتماد�ت �لإجمالية يف 
�ملو�زنة 5 % من �إجماىل �ل�ستخد�مات بدون �لفو�ئد وذلك ملو�جهة �حلتميات �لقومية �لطارئة 
�أو �مل�رصوفات و�للتز�مات �لتي مل يت�سن مر�عاتها عند �إعد�د �ملو�زنة �أو غريها من �ل�رصور�ت 

فى �إطار �ملعايري �لتي يعر�سها وزير �ملالية على جمل�ش �لوزر�ء.
ول�سك �أن حتديد هذه �لعتماد�ت �لإجمالية بن�سبة معينة من �لإنفاق، �سوف ي�سمن �ملزيد 
�إذ �إنه ي�سع  من �ل�سفافية للمو�زنة �لعامة للدولة وكذلك �ملزيد من �لرقابة �لت�رصيعية عليها 
ب�سكل مغاىل فيه دون  �لأد�ة  ��ستخد�م هذه  �لقر�ر �ملايل فى �ملجتمع من  قيود� على �سانع 

�لرجوع �إىل �ل�سلطة �لت�رصيعية.
كما ذهب �لقانون �إىل �أنه يجوز �لنقل بني �عتماد�ت �لباب �لو�حد لكل جهة �أو �لنقل من 
باب فى جهة �إىل نف�ش �لباب يف جهة �أخرى فى �سوء ما يقرره وزير �ملالية �أو من يفو�سه 
فى �حلالت �لتي حتددها �لالئحة �لتنفيذية للقانون �أو �لتاأ�سري�ت �مللحقة  باملو�زنة �لعامة 
حتميات  تنفيذ  �أو  مالية  ت�سويات  لإجر�ء  �لتنظيم  باإعادة  تتعلق  لعتبار�ت  �و  �لدولة  وخطة 
�رصورية، على �أل تتجاوز جملة �ملناقالت، بخالف ما ينقل من �لحتياطيات �لعامة، ن�سبة 
10 % من �لعتماد�ت �لأ�سلية لكل باب �أو 1 % من �إجماىل �عتماد�ت �ملو�زنة �لتي و�فق عليها 

جمل�ش �ل�سعب دون �لفو�ئد.
1 - اآليات اإعداد املوازنة:

�لعامة للدولة ومدى م�ساركة �ملجتمع  �آليات �سنع �ملو�زنة  تتطلب هذه �مل�ساألة معرفة 
فيها؟

باإعد�د  �ملنوطة  �ل�سلطة  هى  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �أن  عام  ب�سكل  عليه  �ملتفق  من  كان  و�إن 
�ملو�زنة، يف حني �أن �ل�سلطة �لت�رصيعية هي �مل�سئولة عن �لعتماد و�ملر�قبة. وت�سرتك جمموعة 
�مل�سئولية  �لوزر�ء  جمل�ش  عاتق  على  ويقع  للدولة،  �لعامة  �ملو�زنة  و�سع  فى  �لأطر�ف  من 
ويعترب  لتحقيقها.  �لالزمة  �ملو�رد  وتوفري  لقت�سادية  �لتنمية  �أولويات  حتديد  فى  �لرئي�سية 
وزير �ملالية هو �مل�سئول عن ر�سم وتنفيذ �ل�سيا�سة �ملالية وي�سطلع �لوزر�ء �ملعنيون بتنفيذ 

�ل�سيا�سات �ملختلفة كل ح�سب تخ�س�سه.
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ومير اإعداد املوازنة فى م�رش بعدة مراحل اأ�ضا�ضية على النحو التايل:

املرحلة الأوىل:  �لإعالن عن من�سور �إعد�د �ملو�زنة« وفيه ت�ستعر�ش وز�رة �ملالية �ملحاور 
�لأ�سا�سية �لتي ترتكز عليها �ل�سيا�سة �ملالية خالل �لعام �ملقبل، مت�سمنا �لأهد�ف �لرئي�سية 
مل�رصوع �ملو�زنة و�لقو�عد �لعامة لتقدير�ت �ل�ستخد�مات و�ملو�رد �لتي يتعني على �جلهات 

�ملختلفة و�للجان �مل�سكلة بها لإعد�د م�رصوع  �ملو�زنة و�لعمل على حتقيقها و�للتز�م بها.
رقم  بالقانون  و�ملعدل   1973 ل�سنة   53 رقم  �لقانون  من   )14( �ملادة  �أن  مالحظة  مع 
87 ل�سنة 2005 �أ�سارت �إىل �أنه "ت�سكل فى كل جهة جلنة متخ�س�سة تتوىل �إعد�د م�رصوعات 
�ل�سابقة  �سنو�ت  �لثالث  خالل  �ملو�زنة  لتنفيذ  �لفعلية  �لنتائج  عنه  ت�سفر  ملا  وفقا  مو�زنتها 
مع مر�عاة معدلت �لنمو �حلقيقي و�لت�سخم على �أ�سا�ش �ملقايي�ش و�لأمناط �لكمية و�ملالية 
ومع  �ملخططة  �لأهد�ف  حتقيق  �إىل  توؤدى  و�لتي  و�لقت�سادية  �لفنية  و�لأبحاث  و�لدر��سات 
�لباب  �إعد�د  �أن  ويالحظ  معينة".  �سنة  ��ستثنائية حتققت خالل  �إير�د�ت  �أية  ��ستبعاد  مر�عاة 
�لوز�ر�ت  تقوم  للمو�زنة، حيث  �لأخرى  �لأبو�ب  بال�ستثمار�ت، يختلف عن  �خلا�ش  �ل�ساد�ش 
�ل�ستثمار  وبنك  �لقت�سادية  �لتنمية  وزير  مع  �ل�ستثمارية  مو�زناتها  مبناق�سة  �ملختلفة 
�لقومي. ف�ساَل عن هذ� يقوم وزير �لتنمية �لقت�سادية  باقرت�ح بع�ش �مل�رصوعات فى �سوء 

�خلطة �خلم�سية. ويقت�رص دور وز�رة �ملالية على �ملر�قبة فقط.
من هذ� �ملنطلق تقوم جميع �جلهات و�لأجهزة �ملختلفة من وحد�ت �جلهاز �لإد�رى للدولة 
ووحد�ت �لإد�رة �ملحلية و�لهيئات �خلدمية و�لقت�سادية، مبو�فاة وز�رة �ملالية مب�رصوعات 
مو�زناتها، يف مو�عيد حمددة، ثم يتم مناق�سته بني هذه �جلهات و�لقطاع �ملخت�ش باملو�زنة 

�ملعنية يف وز�رة �ملالية.
املرحلة الثانية: وتتم على م�ستوى جمل�ش �لوزر�ء، وتقوم خاللها وز�رة �ملالية  باإعد�د 
�إىل  �لتنمية �لقت�سادية، بالإ�سافة  م�سودة مل�رصوع �ملو�زنة  ويقوم كل من وزير �ملالية و 
�أية  على  �لق�ساء  بغر�ش  وذلك  �مل�سودة.  هذه  مبناق�سة  �لأخرى  �لقت�سادية  �لوز�ر�ت  بع�ش 
م�سكالت قد تقع بني �لوز�ر�ت �ملختلفة. ويتم عر�ش نتائج تلك �ملناق�سات على جمل�ش �لوزر�ء 
باأكمله للمو�فقة. وبناء على تلك �ملناق�سات، يقوم وزير �ملالية باإجر�ء �لتعديالت �لالزمة بعد 
�إقر�رها و�إعد�د م�رصوع �ملو�زنة �ملعدل �لذي يتم �إر�ساله �إىل رئي�ش �جلمهورية لإجازته. ويتم 
ت�سليم م�رصوع �ملو�زنة ملجل�سي �ل�سعب و�ل�سورى، ويقوم وزير� �ملالية و�لتنمية �لقت�سادية، 
يف  �إعد�دهما  مت  �لذي  و�ملنطق  و�خلطة  �ملو�زنة  �أهد�ف  ل�رصح  بيان  باإلقاء  جماله،  فى  كل 

�إطاره.
�ل�سعب،  مبجل�ش  و�ملو�زنة  �خلطة  جلنة  على  �ملو�زنة  عر�ش  تت�سمن  الثالثة:  املرحلة 
�أو  �للجنة  د�خل  �إما  ملناق�ستها  �ل�سورى،  مبجل�ش  و�لقت�سادية  �ملالية  �ل�سئون  جلنة  وكذلك 
مع �للجان �لأخرى فى �ملجل�سني. وبعد ذلك تقوم �للجنة باإعد�د تقرير عن م�رصوع �ملو�زنة 
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لعر�سه على �أع�ساء �ملجل�سني)�ل�سعب و�ل�سورى( ملناق�سته و�لت�سويت على �إجازة �أو رف�سه، 
وذلك  بعد �إجر�ء مناق�سة م�ستفي�سة مع وزيري �ملالية و�لتنمية �لقت�سادية.

�إىل قانون يبد�أ �لعمل به  �لت�سديق على م�رصوع �ملو�زنة، تتحول  الرابعة:  بعد  املرحلة 
مع بد�ية �ل�سنة �ملالية، وتبد�أ مرحلة �لتنفيذ، ويقوم وزير �ملالية مبتابعة �لإنفاق على جميع 
�لأبو�ب ماعد� �لباب �ل�ساد�ش فهو م�سئولية وزير �لتنمية �لقت�سادية وبنك �ل�ستثمار �لقومي 

فيقومان مبتابعة �لإنفاق �ل�ستثماري. 
بتقدمي  �ملختلفة  �لوز�ر�ت  تقوم  مبا�رصة،  �ملايل  �لعام  �نتهاء  بعد  اخلام�ضة:  املرحلة 
ح�ساباتها �خلتامية ملناق�ستها و�لنتهاء منها. ويقوم �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات مبر�جعة 
تقريره  لإنهاء  متهيد�  �لوز�ر�ت  بني  تتم  �لتي  �ملناق�سات  يف  كذلك  وي�سرتك  �حل�سابات  تلك 
�لنهائي.  وفى �لنهاية تقوم وز�رة �ملالية باإر�سال كافة �حل�سابات �إىل جمل�ش �ل�سعب ملناق�ستها، 
 )post Ex(مبر�جعة )كما يقوم �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات )تابع مبا�رصة لرئي�ش �جلمهورية

تنفيذ �ملو�زنة وير�سل تقريره �إىل جمل�ش �ل�سعب ويناق�ش �لتقريرين معا. 
2- م�ضكالت الو�ضع احلايل ل�ضنع املوازنة:

�إن هناك  �إل  �إعد�د �ملو�زنة،  �أنه وعلى �لرغم من �لتح�سن �لذي طر�أ على  هكذ� يت�سح لنا 
بع�ش �أوجه �لق�سور �لتي حتول دون تفعيل �لرقابة �ل�سعبية و�لربملانية للمو�زنة، خا�سة عدم 
وجود قدر كاٍف من �ل�سفافية فى مر�حلها �لأوىل وهى �ملرحلة �لتي ت�سع �لأ�س�ش �لرئي�سية 

للمو�زنة.
ف�سال عما تقدم فاإن �إعد�د �ملو�زنة يفتقر �إىل �ملرونة، وهو ما يحد من قدرة �لوز�ر�ت على 
تنفيذ �مل�رصوعات بكفاءة �أكرث. ويرجع �ل�سبب �لرئي�سي فى ذلك �إىل �أن �أ�سلوب �إعد�د �ملو�زنة 
�ل�سابق لإعد�د �ملو�زنة �جلديدة ول  �لعام  �لوز�ر�ت مر�جعة هيكل نفقات  حاليا  يتطلب من 
للبحث  �لوز�ر�ت جمال   لدى  ي�سبح  ثم ل  عليه. ومن  تعديالت طفيفة  باإجر�ء  �إل  لهم  ي�سمح 
�لبديلة  �لفر�سة  تكلفة  �سوء  فى  �ملدى  طويلة  �سيا�سات  لر�سم  �أو  �أقل  تكلفة  ذ�ت  بد�ئل  عن 
للمو�رد �ملتاحة لها. فعلى �سبيل �ملثال قد ت�ستلزم �عتبار�ت �لكفاءة �إعادة توزيع �لعمالة  بني 

�لقطاعات �ملختلفة، �إل �أن �لقيود �لتى تفر�سها �ملو�زنة ل ت�سمح بتحقيق ذلك. 
هذ� ناهيك عن �أنه ومبر�جعة مر�حل �إعد�د �ملو�زنة يالحظ �أن هناك جانبني فى �أ�سلوب 
�إعد�د �ملو�زنة يحد�ن من قدرة �حلكومة على حتديد �لأولويات. �لأول هو عدم و�سع قيود �أو 
حدود عليا على �لإنفاق  فى �ملن�سور �لذي يوزعه وزير �ملالية، مما يدفع  �لوز�ر�ت �إىل عدم 
بحيث  �ملو�زنة  على  قيود  و�سع  يتم  �أن  �ملفرت�ش  ومن  �لإنفاق.  �أولويات  بتحديد  �لهتمام 
و�لثاين هو  �لوز�ر�ت �ملختلفة.  �أولويات  بناء عليها حتديد  �لعتبار�ت �ملختلفة ويتم  تر�عى 
�أن مر�جعة �ملو�زنة خالل �لعام �ملايل توؤدى �إىل  عدم �للتز�م بالأولويات �لتى مت حتديدها 
�ل�سيا�سة دور�ً فى مر�جعة �ملو�زنة بغر�ش تنفيذ م�رصوعات مل  م�سبقًا. حيث تلعب �ل�سغوط 
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تكن مت�سمنة فى �ملو�زنة �لأ�سلية.  فنظر�ً لعدم وجود قيود �أو حدود عليا على �ملو�زنات �لتى 
تقدمها �ملحافظات �أو �لوز�ر�ت فى مرحلة �لأوىل لإعد�د �ملو�زنة، فاإن ذلك يدفع �جلهات �ملنفذة  
�إىل �ملغالة فى و�سع تقدير�تها ب�ساأن �لإنفاق.  ويرتتب على ما تقدم �أن تركز �ملناق�سات على 

تخفي�ش �لنفقات بدل من �لهتمام بكيفية �سمان كفاية وكفاءة توفري �خلدمات. 
وهنا جتدر �لإ�سارة �إىل عدة مالحظات �أ�سا�سية، حتول دون تفعيل �مل�ساركة �ملجتمعية، 

منها مايلى:
عدم وجود وثيقة متكاملة و�ساملة عن �ملو�زنة تقدم للربملان، �إذ �أن كل مايقدم عبارة - 

عن بيان مايل يلقيه وزير �ملالية ليحتوى على كثري من �لأمور �ملهمة.
�أن �لتق�سيم -  غياب تفا�سيل �ل�ستثمار�ت �لعامة وفقا للقطاعات �لوظيفية، مع مالحظة 

�لوظيفي للمالية يختلف عن �لتق�سيم �لوظيفي لوز�رة �لتنمية �لقت�سادية.
�لقت�سار على مناق�سة �لبيان �ملايل ومالمح �خلطة �لتنموية �ل�سنوية، دون �لدخول �إىل - 

هى  للدولة  �لعامة  �ملو�زنة  يعترب  �لبع�ش  �إن  بل  �سحيحة  بطريقة  منهما  كل  تفا�سيل 
�لوثيقة  لهذه  �لعامة  �ملالمح  جمرد  كونه  رغم  �ملالية،  وزير  يلقيه  �لذي  �ملايل  �لبيان 

�لأ�سا�سية.
عدم حتديد جلان ��ستماع من خارج �ملجل�سني، خا�سة من جانب �خلرب�ء و�لأكادمييني، - 

ولي�ش �مل�سئولني �حلكوميني.
�لهتمام يف �لنقا�ش بالق�سايا �جلزئية، دون �ملناق�سة �لتف�سيلية للم�رصوع �ملطروح.- 
�سعف م�ستوى �لتن�سيق بني �لوز�ر�ت �ملعنية - 
عدم حتديد �مل�سئولية عن �إد�رة �لدين �لعام.- 
�إن هذ� -  �إل  �لنقدي  �إعد�د �ملو�زنة وجعلها تتم وفقا لالأ�سا�ش  �لتطور فى  �لرغم من  على 

�أعو�مًا  تخ�ش  �لتي  �لبنود  من  وغريه  �لعام  يخ�ش  �لذي  �لإنفاق  طبيعة  ليعك�ش  �لأمر 
�مل�ستحقة  �أو  �حلكومة  على  �مل�ستحقة  )�سو�ء  �ملتاأخر�ت  م�سكلة  يخفى  �أنه  كما  �سابقة، 
بني  �لبيانات  فى  �لت�ساق  عدم  من  نوعًا  يحدث  �أنه  ما�سبق  كل  من  و�لأهم  للحكومة( 
�أ�سا�ش  على  �لثانية  �إعد�د  يتم  حيث  �لقت�سادية،  �لهيئات  وبيانات  �ملو�زنة  بيانات 

�ل�ستحقاق ولي�ش �لنقدي.
و�حد -  كرقم  �ملو�زنة  يف  تظهر  �خلا�سة  و�ل�سناديق  �حل�سابات  �أن  ما�سبق  �إىل  ي�ساف 

لهذه  �حلقيقي  �لن�ساط  معرفة  دون  للنفقات،  و�حد  رقم  �لقدر  بنف�ش  يقابله  لالإير�د�ت 
�ل�سناديق.

وقد �أدركت �حلكومة �مل�رصية موؤخر� هذه �لأهمية فاأدخلت �لعديد من �لتعديالت �لد�ستورية 
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�ملتعلقة بهذه �مل�ساألة، �إذ قامت بتعديل �ملادة )115( �خلا�سة بطريقة وتوقيت عر�ش �ملو�زنة 
�لعامة للدولة على جمل�ش �ل�سعب، وذلك عن طريق �ل�سماح للمجل�ش باإدخال تعديالت عليها 
دون مو�فقة م�سبقة للحكومة، كما كان عليه �لو�سع قبل هذه �لتعديالت، وثانيًاً بزيادة مدة 
�ملناق�سة و�لنظر فى �ملو�زنة عن طريق �إلز�م �حلكومة بتقدمي �ملو�زنة قبل ثالثة �أ�سهر من بدء 

�ل�سنة �ملالية �جلديدة بدل من �سهرين.
�ل�سلبيات،  هذه  تالفى  �إىل  و�لقانونية(  )�لد�ستورية  �جلديدة  �لتعديالت  توؤدى  �أن  وناأمل 
تو�سيح  على  �حلكومة  �سيجرب  ما  وهو  �ملو�زنة،  بتعديل  �ل�سعب  �ل�سماح ملجل�ش  بعد  خا�سة 
نو�ب  �إقناع  من  تتمكن  حتى  �ملختلفة  �لبنود  على  �لإنفاق  توزيع  وكذلك  �ملو�زنة،  �أهد�ف 

�ل�سعب باأهمية و�رصورة �لإجر�ء�ت �لتي تقرتحها يف �ملو�زنة. 
3– مناق�ضة احل�ضاب اخلتامي:

يرتبط مبا �سبق تعديل �ملادة )118( �لفقرة �لأوىل من �لد�ستور �مل�رصي، و�لتي �أدت �إىل 
تقليل �لفرتة بني نهاية �ل�سنة �ملالية وعر�ش �حل�ساب �خلتامي على جمل�ش �ل�سعب ملناق�سته 
و�لت�سويت عليه، فمن �ملعروف �أن �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات  يقوم مبر�جعة تنفيذ �ملو�زنة 
�أوًلً باأول  �إىل وز�رة �ملالية �سورة من مالحظاته  وير�سل تقريره �إىل جمل�ش �ل�سعب، وير�سل 

وكذلك ن�سخة من تقريره �لنهائي �ملر�سل �إىل جمل�ش �ل�سعب«. 
ومن �ملعروف �أن �جلهاز يقوم باإعد�د تقارير �سنوية عن �حل�سابات �خلتامية لكافة �أجهزة 
�لدولة ويقدمها �إىل جمل�ش �ل�سعب، وفى �لوقت ذ�ته تقوم وز�رة �ملالية بدر��سة هذه �لتقارير 
�خلطة  جلنة  تتوىل  �أن  على  �جلهاز  نظر  وجهة  مع  بالتفاق  �أو  بالتو�سيح  �إما  عليها  و�لرد 
و�ملو�زنة �إعد�د تقرير متكامل حول كافة هذه �لق�سايا للعر�ش على جمل�ش �ل�سعب ملناق�سته 

وطرح �لتو�سيات �ملتعلقة مبا يثار حول هذ� �ل�ساأن.
�ملالية و�ملحا�سبية  �ملر�قبة  �لتفرقة بني  �إىل رغبة �مل�رصع يف  وترجع �حلكمة من ذلك 
هذ�  �ل�سعب.  جمل�ش  ير�قبه  �لذي  �ملالية  لل�سيا�سة  �لقت�سادي  و�لدور  �جلهاز  يتولها  و�لتي 
ف�سال عن �قتناع �مل�رصع باأنه لميكن باأى حال من �لأحو�ل �أن تتطابق �ملو�زنة �لعامة تطابقا 
تاما مع �حل�ساب �خلتامي نتيجة لظروف وتعقيد�ت �حلياة �لقت�سادية و�لجتماعية فهناك 
د�ئما هام�ش لالختالف فيما بينهما، وهو ما يتوقف بدوره على طبيعة �لظروف �لجتماعية 
بالبالد وم�ستوى �لتطور �لقت�سادي بها، ودرجة �ن�سيابية �ملعلومات و�لبيانات �لقت�سادية 
من  كان  ولذلك  بلد،  �إىل  بلد  من  تختلف  �أمور  وكلها  وم�سد�قيتها،  جودتها  ومدى  �ملختلفة 
�حل�ساب  يف  �ملطلوب  �لنحر�ف  مدى  تقدير  �لت�رصيعية  لل�سلطة  يرتك  �أن  و�ملنطقي  �لطبيعي 
�لأ�سا�سي من ور�ء  �لقت�سادية و�ملجتمعية، وهذ� هو �ملغزى  �خلتامي عن �ملو�زنة وجدو�ه 

مناق�سة �ل�سلطة �لت�رصيعية لهذه �مل�سالة.
وعلى �جلانب �لآخر يت�سح لنا �نه كان يتعني على وز�رة �ملالية �أن تو�فى جمل�ش �ل�سعب 
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باحل�ساب �خلتامي فى موعد �أق�ساه 31 مار�ش من �لعام �لتايل لنتهاء �ل�سنة �ملالية. وهى مدة 
طويلة كانت لتتيح حتقيق �لرقابة �لفعلية وحتول دون تفعيل �مل�ساءلة �لربملانية للقائمني 
عليها،خا�سة مع عدم وجود قدر كاف من �ل�سفافية فى كافة مر�حلها، وخالل مر�حل تنفيذ 
�ملو�زنة، مما ي�سعب معه معرفة ما �إذ� كان �لإنفاق �لعام متم�سيًا مع �ملو�زنة �ملعتمدة. ولذلك 

جاءت �لتعديالت �لد�ستورية لت�سبح �ملدة �ستة �أ�سهر من نهاية �ل�سنة �ملالية.
�لفعلي  �لإنفاق  �أن �ملتاح من بيانات حول  �ل�سنة �ملالية، جند  �نتهاء   ولكن وحتى بعد 
يكون على درجة كبرية من �لتجميع ويخلو من �أية تف�سيالت تتيح �لفر�سة ملناق�سه جادة. كما 
�أن �لتقارير �لتي يعدها �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات ل يتم تد�ولها �إل يف �أ�سيق �حلدود. هذ� 
بالإ�سافة �إىل خلوها من �أى تقدير ملدى كفاءة �لإنفاق �حلكومي. �لأمر ي�ستلزم تو�سيح �أهد�ف 
�ملوؤ�رص�ت  بع�ش  توفري  �إىل  بالإ�سافة  �ملختلفة،  �لبنود  على  �لإنفاق  توزيع  وكذلك  �ملو�زنة 
�لتى ت�ساعد على متابعة �ملو�زنة، ف�سال عن �رصورة  ن�رص �ملعلومات حول ما مت تنفيذه من 

�أهد�ف �ملو�زنة.
وفى هذ� �ل�سياق �أي�سا ي�سبح �لت�ساوؤل هو ماذ� �أعددنا للتحول �إىل مو�زنات �لرب�مج و�لأد�ء 
�لتى �أ�سار لها قانون �ملو�زنة، وطالب ب�رصورة تطبيقها فى مدة �أق�ساها خم�ش �سنو�ت من 

تاريخ �لعمل بالقانون و�لذي �سدر فى  �إبريل 2005 ول نرى �أية بو�در لهذ� �لتطبيق.
ثانياً - نحو املزيد من امل�ضاركة املجتمعية فى اإعداد املوازنة:

�أهمية �لتالزم بني �لدميقر�طية و�قت�ساد �ل�سوق،  �إىل  �أ�سارت �لتجارب �لدولية �ملختلفة، 
بل �إن هذ� �لتالزم �رصط �أ�سا�سي لإجناح عملية �لتحول، �إذ �إن �لتجارب �لتي جنحت قد �رتبطت 
�لإد�رة  مبادئ  وتطبيق  و�ل�سفافية،  و�لدميقر�طية  �ل�سعبية  �مل�ساركة  �آليات  بتدعيم  �أ�سا�سا 
و�لعمليات  �لإجر�ء�ت  بع�ش  على  فقط  تقت�رص  ومل  �ملختلفة،  �ل�سيا�سات  و�سع  عند  �لر�سيدة 
�ملتعلقة بالنتخابات. ومبعنى �آخر فاإن �لتحول �لطامح �إىل �قت�ساد �ل�سوق يتطلب بال�رصورة 
وجود حزمة من �لقو�نني �ملدنية و�جلنائية �لو��سحة و�ملعلن عنها بالقدر �لكايف، مع �إنفاذ 
�لقو�عد �لقانونية و�لتنظيمية، ووجود جهاز ق�سائي م�ستقل، وتعزيز �لنظام �ل�رصيبي و�لإد�رة 
�ل�رصيبية، وزيادة �سفافية �ملالية �لعامة، وتفعيل �إجر�ء�ت �ملحا�سبة �ملالية، وتطوير �جلهاز 
�لإد�ري للدولة، مع تفعيل �ملناف�سة.  ورغم �أن هذه �لإجر�ء�ت وغريها قد ت�ستغرق بع�ش �لوقت، 

�إل �أنها تعترب �رصورة ق�سوى لإجناح هذه �لعملية. 
�إثر  ��ستبعاد  مع  و��سعة،  �سيا�سة  بحريات  تتمتع  �لتي  �لبلد�ن  �أن  �لدر��سات  �أثبتت  وقد 
من  و�حلد  و�ل�سحة،  �لأ�سا�سي  �لتعليم  توفري  يف  �أف�سل  �أد�ء  حققت  قد  �لأخرى،  �ملتغري�ت 

ت�سارب �مل�سالح.
منو  مبعدلت  تتمتع  �لتي  �لبلد�ن  �أن  �لده�سة،  يثري  ومما  �أنه  �إىل  �لإ�سارة  جتدر  وهنا 
�قت�سادية عالية وقعت فيها �أحد�ث من �ل�سغب و�ل�سطر�بات و�لتظاهر�ت �أكرث مما وقع يف 
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�لبلد�ن ذ�ت �ملعدلت �ملنخف�سة. وكان هذ� �لأمر مثري�ً للحرية، لأن �لتعبري�ت �لجتماعية من 
هذ� �لنوع تدعو �إىل �لعتقاد باأن لها تاأثري� �سلبيا على مناخ �ل�ستثمار ومعدلت �لنمو، ولكن 
�لدر��سات �حلديثة �أ�سارت �إىل �أن �لبلد�ن ذ�ت �حلريات �ملدنية �ملحدودة ل تعرب �إل بقدر �سئيل 
عن �سخطها �لجتماعي، فى حني �أن هذ� �لتعبري يتم بدرجة �أكرب كثري� فى �لبلد�ن �لتي تتمتع 
بحريات مدنية �أو�سع. �أى �أن �لبلد�ن �لتي يتم فيها قمع كل �أ�ساليب �لتعبري عن �ل�ستياء، تعانى 

�أد�ء �أ�سو�أ يف م�رصوعاتها �ل�ستثمارية، مقارنة بتلك �لتى ت�سمح مبثل هذه �ملظاهر.
عموماً فهناك عدة حماور للعمل على تعزيز امل�ضاركة املجتمعية فى �ضنع املوازنة هى:

1-  حت�ضني اأ�ضلوب اإعداد املوازنة:

على �لرغم من �أن �ملو�زنة �لعامة تعد �إحدى �أدو�ت �ل�سيا�سة �ملالية �لتي من �ملفرت�ش �أن 
ت�ساعد �حلكومة على تنفيذ �سيا�ساتها �لقت�سادية و�لجتماعية، �إل �أن �أ�سلوب �إعد�د �ملو�زنة 
�لتعديالت  بع�ش  �إجر�ء  يف  �حلكومة  حرية  على  قيد�ً  ت�سكل  �أ�سبحت  �أنها  يو�سح  م�رص  فى 
�ملرغوبة. ويعود �ل�سبب فى ذلك �إىل �أن مر�حل �إعد�د �ملو�زنة تعتمد يف �ملقام �لأول على منهج 
�أ�سلوب لالإد�رة ي�سمح بو�سع منط لالإنفاق ي�سمن حتقق  مايل لالإد�رة بدل من حماولة بناء 
�لأهد�ف و�ل�سيا�سات �لتى ت�سعى �إليها �حلكومة، �أو يتفق وحتقيق �أف�سل �لنتائج  �ملرجوة من 
من  جتعل  �أ�سا�سها  على  �ملو�زنة  �إعد�د  يتم  �لتي  �لتجميع  درجة  �ن  يالحظ  �ملتاحة.  �ملو�رد 
�ل�سعب معرفة ما �إذ� كانت �ملو�رد قد ��ستخدمت لتحقيق �لأهد�ف �ملرجوة من عدمها. فعلى 
�إذ�  ما  �لتاأكد  �لتعليم ل ميكن  وز�رة  و�ملرتبات فى  لالأجور  �ملخ�س�سة  �ملو�رد  �ملثال  �سبيل 
�أهد�ف كمية  �أم على �ملدر�سني. وكذلك عدم وجود  �لإد�ريني  �أنفقت على �ملوظفني  قد  كانت 
ي�سهل متابعة تنفيذها  يوؤدى �إىل �سعوبة حتديد ما �إذ� كانت �ملو�زنة قد حققت �لهدف �ملرجو 
منها �أم ل. كما �أن نظام مر�جعة �ملو�زنة ل ي�سمن ما �إذ� كانت �ملو�رد �مل�ستخدمة يف �ملو�زنة 
�إل  �لقت�سادية  �لهيئات  لأد�ء  مر�جعة  وجود  من  �لرغم  وعلى  ل.  �أم  منها  �لهدف  حققت  قد 
�لهيئات. وحتى يف حالة  �لذي حتتاجه هذه  �لدعم  �أن هذه �ملر�جعة ت�ستهدف ح�ساب مقد�ر 
رغبة �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات مر�جعة �أد�ء �لإنفاق �حلكومي فاإن �لأ�سلوب �حلايل لإعد�د 

�ملو�زنة �سيحول دون حتقيق �أى تقييم لالأد�ء.
ت�ساعد على  ل  و�عتماد�ت  بنود  مو�زنة  �مل�رصية  �لعامة  �ملو�زنة  فماز�لت  �آخر  ومبعنى 
�إجر�ء تقدير�ت �سليمة لالإير�د�ت و�مل�رصوفات مبنية على �أ�سا�ش �لتكلفة و�لعائد، وعلى �أ�سا�ش 
در��سة �لبد�ئل �ملتاحة. كما ل ت�ساعد على �لتحليل �لقت�سادي ملعامالت �حلكومة ول ت�ستمل 
على معايري لقيا�ش كفاءة وفعالية �لإنفاق �لعام وهو �مر على جانب كبري من �لأهمية لن 
�أحد �أ�سباب �لزيادة فى �لعجز هو �نخفا�ش كفاءة �لإنفاق �لعام. وهو ما لن يتحقق �إل �إذ� مت 

تطبيق مو�زنة �لرب�مج و�لأد�ء.
بالإ�سافة �إىل ذلك ماز�لت �ملو�زنة �لعامة للدولة تعانى من قيام بع�ش �لوحد�ت بفتح 
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�ملو�زنة  خارج  منها  و�ل�رصف  بها  �ملتح�سالت  بع�ش  �إيد�ع  يتم  بالبنوك  خا�سة  ح�سابات 
باملخالفة ملبد�أ �لعمومية �لو�رد باملادتني )3 و 9( من �لقانون رقم 53 ل�سنة 1973 وكذلك 
�ملالية  �لذي يتطلب �حلد من هذه �ملعامالت  �لأمر  �لتكميلية.  للميز�نيات  �ل�ستخد�م �ملفرط 
و�حلد من �لنفقات �ل�سنوية �لتي يرخ�ش بها مبوجب ت�رصيعات �أخرى بخالف قانون �ملو�زنة. 
�ل�سفافية  من  �ملزيد  �إىل  يوؤدى  �ملو�زنة  خارج  تتم  �لتي  �ملعامالت  من  �لإقالل  و�أن  خا�سة 
ويجعل �حلكومات �أكرث �سعور� بامل�سئولية جتاه �ملالية �لعامة وتفر�ش �ن�سباطا على �سانعي 

�ل�سيا�سة. 
وفى هذ� �ل�سياق �أي�سا يجب �لعمل على �إن�ساء نظام للمحا�سبة �سامل ومتكامل بحيث تقدم 
وتغطى  و�مل�ستقبلي،  و�حلايل  �ل�سابق  �حلكومي  �لن�ساط  عن  و�ساملة  كاملة  بيانات  �ملو�زنة 
للمو�زنة.  �ملالية  �لإد�رة  زيادة كفاءة  �إىل   يوؤدى  �لعمليات �حلكومية، مما  بالتف�سيل جميع 
وخا�سة ما هو متعلق بالإنفاق �ل�ستثماري. ففى �لوقت �حلايل تقدم �ملو�زنة معلومات عن 
�إنفاق �حلكومة ملدة عام و�حد فقط. ول �سك �أن �إدر�ج معلومات عن �للتز�مات �ملالية للحكومة 
فى  �ل�سيا�سة  ر��سمي  م�ساعدة  �إىل  �سيوؤدى  �لكبرية  بامل�رصوعات  و�خلا�ش  �لطويل  �لأجل  فى 
�أكرب فى ��ستخد�م �ملو�رد.  �أكرث حر�سًا وتتميز بكفاءة  و�سع �سيا�سات مالية متو�سطة �لأجل 
وقد يكون �ل�سبيل �إىل ذلك ن�رص تقرير عن �ل�ستثمار لعدة �سنو�ت بحيث يت�سمن �لتز�مات كل 
م�رصوع فى �سوء �لتكلفة �لكلية و�لعائد �ملتوقع خالل �ل�سنو�ت �لقادمة وكذلك �لتكلفة �جلارية 

للم�رصوع. 
�إد�رة �ملو�زنة  �أ�سلوب  من هذ� �ملنطلق نطرح فيما يلى بع�ش �ملقرتحات �ملتعلقة بربط 
�لعامة بالأهد�ف و�لإطار �لقانوين لإعد�د �ملو�زنة و�لعالقة بني �ل�سلطة �لت�رصيعية و�لتنفيذية 

وكذلك عالقة وز�رة �ملالية بالوز�ر�ت �لأخرى، و�أخري� �ل�سمولية و�ل�سفافية.
وذلك من خالل عدة خطوات: 

�لعامة -  �لقو�عد  على  يحتوى  �ملو�زنة  �سفافية  عن  جديد  باب  �ملو�زنة  قانون  ت�سمني 
و�ل�رصوط �لتي يجب �للتز�م بها فى �إعد�د قانون �ملو�زنة وكافة �لتقارير �ملتعلقة باملالية 

�لعامة. على �لنحو �لذي ي�سع �إطار�ً موحد�ً ومت�سقًا لكيفية �إعد�د وثائق �ملو�زنة.
باأن�سطة -  تقوم  و�لتي  �لعامة  �لقت�سادية  �لكيانات  كافة  عن  كافية  معلومات  تقدمي 

خارج �ملو�زنة ولكنها توؤثر على �ل�سالمة �ملالية للدولة مثل �لهيئات �لقت�سادية وبنك 
�ل�ستثمار �لقومي.

)عن -  بيانه  منهما  كل  لإلقاء  �لقت�سادية  و�لتنمية  �ملالية  لوزيري  ثابت  موعد  حتديد 
�ل يتجاوز �سهر�ً من تقدمي م�رصوع �ملو�زنة، وذلك لأن جمل�سي  �ملو�زنة و�خلطة( على 
وبالتايل  �لعملية،  هذه  �إل عقب  �لبيانات  لهذه  مناق�سة جدية  ليبد�آن  و�ل�سورى  �ل�سعب 
من  �لإيجابي  �لأثر  فقد�ن  وبالتايل  �ملناق�سة،  تاأخر  �إىل  يوؤدى  �لبيان  �إلقاء  تاأخر  فاإن 

�لتعديالت.
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حتديد �مل�سئولية عن ن�رص بيانات �ملو�زنة و�ملالية ودعم �رصعية وموؤ�س�سية ن�رص تقارير - 
�ملو�زنة وتقارير �ملتابعة �ل�سهرية و�لن�سف �سنوية.

�إلز�م وز�رة �ملالية بن�رص مو�زنة �ملو�طن، وهى ن�سخة مب�سطة و�سهلة من �ملو�زنة �لعامة - 
للدولة، ي�ستطيع �ملو�طن �لعادي قر�أتها وفهمها.

�لأهد�ف -  تعك�ش  �لأمد  متو�سطة  �ملو�زنة  ل�سيا�سة  �إطار  وتبنى  بعمل  �حلكومة  �إلز�م 
و�لتوجهات �ل�سرت�تيجية على �ملدى �ملتو�سط و�ليات حتقيقها. 

�رصورة �لعمل على �إ�سد�ر بيان ماقبل �ملو�زنة تعر�ش فيه �حلكومة �لثو�بت �لتى ت�ستند - 
�ملتوقع  �لت�سخم  ومعدل  وتكونه  �لنمو  تقدير�ت  مثل  �ملو�زنة  م�رصوع  ل�سياغة  �إليها 
�مليز�ن �جلاري مبيز�ن �ملدفوعات وغريها  و�أو�ساع  �لفائدة و�لبطالة،  وكذلك معدلت 

من �لأمور �ملرتبطة به.
حتديد �سيا�سة و��سحة لالإف�ساح عن �ملخاطر �ملالية �ملحتملة و�آثارها �ملختلفة، مثل - 

�لدين �لعام و�إد�رته وكذلك �ملتاأخر�ت و�ل�سمانات �حلكومية.
عدم -  وبالتايل  �ملالية،  �ل�سيا�سة  وكفاءة  جناعة  مدى  على  للحكم  حمددة  معايري  و�سع 

�لقت�سار على جمرد عر�ش بيانات �سماء عن �ملو�زنة و�أرقام، دون �لدخول فى بع�ش 
�لتفا�سيل �ملهمة، �ى ن�رص بيانات غري مالية مثل عدد �مل�ستفيدين من �لرب�مج �لتاأمينات 

�لجتماعية وعدد �ملد�ر�ش و�مل�ست�سفيات وغريها.
�رصعة �إن�ساء �ملجل�ش �لأعلى لل�رص�ئب �ملن�سو�ش عليه يف قانون �ل�رص�ئب �جلديد. - 
�لوز�ر�ت -  مو�زنات  يف  وكذلك  �لدولة،  مو�زنة  يف  �لعامة  للنفقات  عليا  �سقوف  حتديد 

و�لهيئات �ملختلفة ��ستناد�ً �إيل بع�ش �ملعايري، مثاًل �أل تتعدي �لزيادة يف �لإنفاق �لعام 
معدل �لزيادة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل. 

عام، -  ��ستبيان  خالل  من  ذلك  يتم  وقد  حلها.  فى  �حلكومة  ترغب  �لتي  �مل�ساكل  حتديد 
مل�ساعدة �لقائمني على تقدمي هذه �خلدمات على �لتعرف على �مل�ساكل �لتي يو�جهونها 

وكيفية حلها يف �مل�ستقبل.    
حتديد �أهد�ف حمددة  يكون من �ساأنها  �لت�سدي للم�ساكل �ل�سابق حتديدها، وخالل هذه - 

نق�سًا،  �لأكرث  �خلدمات  للتعرف على  دقيقة  �ملفيد عقد مقارنات  يكون من  قد  �ملرحلة 
وذلك حتى ميكن و�سع  �لعامة  �خلدمات  �لأكرث حرمانًا من  �جلغر�فية  �ملناطق  وكذلك 

قائمة باأولويات �لتنفيذ.
�أ�سلوب تنفيذ �لأهد�ف، وقد يكون من �لأف�سل فى هذه �ملرحلة �سياغة �لأهد�ف  -  حتديد 

�سورة بر�مج تربط ما بني �ملو�رد �ملتاحة و �لأهد�ف �ملخططة. و كما قد يكون من �ملفيد  
خالل هذه �ملرحلة ت�سجيع م�ساركة �ملجتمع فى �قرت�ح �أكرث �لأ�ساليب مالءمة للتنفيذ.
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يتم -  �لتي  �ملوؤ�رص�ت �ملختلفة  ��ستخد�م  �لأهد�ف وذلك من خالل  تنفيذ هذه  تقييم مدى 
حتديدها م�سبقًا للحكم على مدى حتقق �لأهد�ف �ملختلفة.

2- ال�ضفافية فى املعامالت احلكومية و�ضنع القرارات:
�ل�سفافية على تعميم �ملعلومات �ملتعلقة بحقوق �ملو�طنني و�خلدمات، �لتي يحق  تقوم 
�لتي  و�ملوؤ�س�سات  �لتقاليد  ذلك  وي�سمل  �حلقوق.  تلك  على  �حل�سول  و�سبل  بها،  �لقيام  لهم 
متار�ش بها �ل�سلطة يف بلد ما من �أجل �ل�سالح �لعام، مثل عملية �ختيار �لقائمني على �ل�سلطة 
ومر�قبتهم و��ستبد�لهم، وقدرة �حلكومة على �إد�رة مو�ردها بفاعلية، وتنفيذ �سيا�سات �سليمة 

و�حرت�م �ملو�طنني و�حلكومة ملوؤ�س�سات �لدولة.  
وقد �أثبتت �لدر��سات �جلارية فى هذ� �ل�ساأن �أن �لطريقة �لتي تنفق بها �حلكومات مو�ردها 
�ملالية تبدو �أكرث �أهمية من حجم ما تنفقه من �أمو�ل �أو �لغر�ش �لذي تنفق هذه �لأمو�ل من 
�أجله، وبالتايل فان �لك�سف �لعلني و�لو��سح عن هذه �مل�ساألة يتطلب �لن�رص �لكامل للبيانات 
�ملالية للدولة، فى �لوقت �ملنا�سب، كما يجب �أن تكون تلك �لبيانات موثقة وعلى درجة عالية 
مع  وتتفق  حديثة  تكون  �أن  يجب  كما  فهمها،  ي�سهل  بحيث  �إليها  �لرجوع  وميكن  �لدقة،  من 

�ملعايري �لدولية �ملتبعة فى �لبلد�ن �لأخرى.
3- �رشورات الإ�ضالح املوؤ�ض�ضي والهيكلي:

فى هذ� �ل�سياق تتز�يد �أهمية �حلديث عن �رصور�ت �لإ�سالح �ملوؤ�س�سي و�لهيكلي، جنبا �إىل 
جنب مع �لإ�سالح �لقت�سادي، خا�سة من جانب موؤ�س�سات �لتمويل �لدولية كال�سندوق و�لبنك 
�لدوليني. وهو ما �أدى �إىل قيام �لعديد من �لبلد�ن، خالل حقبة �لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي، 
بتطبيق �سيا�سات لالإ�سالح �لقت�سادي، و�سهدت تلك �لفرتة زيادة حم�سو�سة وملمو�سة يف هذه 
�لرب�مج �سو�ء من حيث نطاقها �أو �ت�ساعها وعمقها. بيد �أن �لنتائج �لتي �أ�سفرت عنها مل تكن 
على نف�ش م�ستوى �لتوقعات، حيث جنحت ب�سدة فى بع�سها وف�سلت ب�سدة فى �لبع�ش �لآخر، 
وهو ما دفع بعدد من كبار �لقت�ساديني �لعامليني )16 �قت�ساديًا( �إىل �لجتماع فى بر�سلونة 
فى �سبتمرب 2004، وو�سعو� ما ي�سمى »تو�فق بر�سلونة« كبديل عن »تو�فق و��سنطون« �لذي 
�لتي  �ملهمة  �لأمور  من  جمموعة  هوؤلء  و�أكد  �ل�سابقة.   �لإ�سالح  بر�مج  يف  به  معمول  كان 
�لقت�سادية  �لأو�ساع  معرفة  �أهمية  ر�أ�سها  على  ياأتى  �لإ�سالح،  بر�مج  فى  مر�عاتها  يجب 

و�لجتماعية لكل بلد على حدة، و�لرتكيز على �رصورة �لإ�سالح �ملوؤ�س�سي و�حلوكمة.
�أ�سا�سية ل�سمان ممار�سة �حلكم  وبالتايل �أ�سبحت "�حلوكمة" �أو "�حلكم �جليد" �رصورة 
ب�سورة �سحيحة. وفى هذ� �ل�سياق يرى �لبنك �لدويل �أن �حلوكمة "هي ممار�سة �ل�سلطة ب�سكل 
�لتعريف  هذ�  فى  يرتكز  فهو  وبالتايل  وو�جباتهم".   �ملو�طنني وحقوقهم  كل  كر�مة  يحرتم 
على دعامتني �أ�سا�سيتني، هما �لت�سمينية و�مل�ساءلة ويق�سد بالأوىل �مل�ساو�ة �أى �أن كل من 
له م�سلحة فى عملية �إد�رة �حلكم ويود �مل�ساركة فيها ميكنه فعل ذلك على قدم �مل�ساو�ة مع 
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�أمام  �مل�ساو�ة  تتم على قدم  �أن  للمو�طنني يجب  فاإن معاملة �حلكومة  �آخر  �جلميع. ومبعنى 
�لقانون دون متييز، وكذلك تاأمني فر�ش مت�ساوية لهم لكي ي�ستفيدو� من �خلدمات �لتي توفرها 
�حلكومة. مع �لإ�سارة �إىل �أن �مل�ساو�ة هنا ل تتعلق فقط بامل�ساو�ة بني �جلن�سني، ولكنها متتد 
على  �حل�سول  فى  و�مل�ساو�ة  �لدولة  فى  �ملختلفة  �لأقاليم  بني  �لتنمية  فى  �مل�ساو�ة  لت�سمل 

�خلدمات �لعامة وغريها من �لأمور.
�أما �مل�ساءلة فهي تنبع من �لتمثيل �ل�سعبي �إىل �ل�سفافية يف �آليات �حلكم وتو�فر �ملعلومات 
و�ملعرفة، �أى �أن مفهوم �حلوكمة يت�سل بتحول م�سمون �لدميقر�طية من �لتمثيل �لنيابي �إىل 
به  متار�ش  �لذي  �لأ�سلوب  �أو  �ملنهج  �أهمية  تاأتى  هنا  من  و�مل�ساءلة.  و�ل�سفافية  �مل�ساركة 
�لأطر�ف �ملعنية وت�رصف  �لتى تتفق عليها كل  �للعبة  �ل�سلطة م�سئوليتها، ونق�سد به قو�نني 
ومعايري  ملبادئ  وفقا  تعمل  لأنها  �جلميع،  �إ�سهام  تتقبل  منفتحة،  موؤ�س�سات  تنفيذها  على 

�ل�سفافية. 
وبالتاىل فاإن �أ�سلوب �لتنظيم و�لإد�رة فى �ملجتمع و�ملتعلق بكيفية ممار�سة �ل�سلطة فى 
�لتى تختار بو��سطتها  �لعملية  �لأ�سا�سي لهذه �مل�ساألة، ويتطلب ذلك معرفة  �لبلد، هو �حلاكم 
بكفاءة  �ملو�رد  �إد�رة  على  �حلكومة  قدرة  وثانيًا:  وم�ساءلتها،  مر�قبتها  و�آليات  �حلكومات 
وفعالية، وفر�ش قو�عد تنظيمية �سليمة، وثالثًاً: مدى �حرت�م �ملو�طنني و�حلكومة للموؤ�س�سات 

�لتى حتكم �ملعامالت �لقت�سادية و�لجتماعية �ملتبادلة بينهم.
4- تفعيل دور املجتمع املدين:

و�لأحز�ب  �ملدين  �ملجتمع  دور  تفعيل  بال�رصورة  يتطلب  �لأهد�ف  هذه  حتقيق  �أن  ل�سك 
�إعمال  جدول  بناء  يف  �لفعالة  �مل�ساركة  على  قادرين  جعلهما  بغية  وتطويريهما  �مل�رصية 
�مل�ستقبل، وهى م�ساألة مهمة خا�سة و�أن ظروف �حلياة �ل�سيا�سية يف م�رص وو�سعها �حلايل قد 
�أديا �إىل �لعديد من �مل�سكالت �حلزبية بع�سها د�خلي، يظهر يف �لنق�سامات و�لن�سقاقات د�خل 
هذه �لأحز�ب نف�سها.  وبع�سها خارجي يتعلق بالبيئة �ل�سيا�سية �لتي تعمل يف �إطارها، خا�سة 
�ن�سد�د �إمكانية �لتطور �ل�سيا�سي لها نتيجة لن�سد�د �أفق تد�ول �ل�سلطة يف �ملجتمع وغياب دور 
�ملوؤ�س�سات �ملحايدة وم�سكلة �لدميقر�طية و�سعف �لطبقة �لو�سطى و�أزمة �لثقة يف �لر�أ�سمالية 
�مل�رصية وغريها من �لق�سايا، وكلها �أمور �أدت �إىل بروز ما ميكن �أن نطلق عليه )�ملعار�سة 
�لد�ئمة( وبالتايل �ملز�يدة �ل�سيا�سية على كافة �لق�سايا �ملطروحة مبا فيها ق�سية �لإ�سالح 
مع  �جلماهري،  فى جذب  ودورها  �حلزبية  �لرب�مج  ثقافة  غياب  ذلك  و�لأهم من  �لقت�سادي. 

زيادة �لرتكيز على ق�سايا �ل�سيا�سة باأكرث بكثري من �لق�سايا �لقت�سادية.
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اأهم امل�سادر واملراجع:

�ل�سيا�سية -  �لدر��سات  مركز  �مل�رصي«  و�ملو�طن  �لعامة  »�ملو�زنة  �جلباىل  �لفتاح  عبد 
و�لإ�سرت�تيجية �لقاهرة 2008.

و�لع�رصين« -  �حلادي  �لقرن  �لأول من  �لعقد  �ملالية خالل  »�ل�سيا�سة  �جلباىل  �لفتاح  عبد 
ورقة خلفية مقدمة �إىل �لتقرير �ل�سنوي �لثاين ملعهد �لتخطيط �لقومي.

عبد �لفتاح �جلبايل )�لدين �لعام �ملحلي يف م�رص �لأ�سباب و �حللول( كر��سات �إ�سرت�تيجية، - 
�ل�سنة �لتا�سعة �لعدد 77، مركز �لدر��سات �ل�سيا�سة و�لإ�سرت�تيجية بالأهر�م.

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية »�ملمار�سات �لنموذجية حول �سفافية �عد�د وتنفيذ - 
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جلنة �خلطة و�ملو�زنة تقرير عن �ملو�زنة �لعامة للدولة. �سنو�ت خمتلفة.- 
معهد �لتخطيط �لقومي »�لقت�ساد �مل�رصي بني فر�ش �لنمو وحتديات �لو�قع« �لقاهرة - 

�سبتمرب 2006.
مو�زنة -  م�رصوع  فى  بالدولة  �لعاملني  وتعوي�سات  �لأجور  »�سيا�سات  �ملالية  وز�رة 

2008/2007« مايو 2007.
�لبنك �لدويل »تقرير عن �لتنمية يف �لعامل« �أعد�د خمتلفة.- 
وز�رة �لتنمية �لقت�سادية »تقارير متابعة �خلطة �ل�سنوية« �أعد�د متفرقة.- 
وز�رة �ملالية، �ملو�زنة �لعامة للدولة، �سنو�ت خمتلفة.- 
وز�رة �ملالية، �حل�ساب �خلتامي للمو�زنة �لعامة للدولة، �سنو�ت خمتلفة.- 
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�جلهاز �ملركزي للمحا�سبات، تقرير عن نتائج فح�ش �حل�سابات �خلتامية للدولة، �سنو�ت خمتلفة.- 
جمل�ش �ل�سعب �مل�رصي، تقرير جلنة �خلطة و�ملو�زنة عن �ملو�زنة �لعامة للدولة، �سنو�ت خمتلفة.- 
للدولة، -  �لعامة  للمو�زنة  �خلتامي  �حل�ساب  عن  و�ملو�زنة  �خلطة  جلنة  تقرير  �مل�رصي،  �ل�سعب  جمل�ش 

�سنو�ت خمتلفة.
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ميزانية الأمن واملجتمع املدين
م�سر منوذجًا

جناد الربعي       

حماٍم بالنق�س – �رشيك رئي�ضي       

مقدمة عامة
تعد �لرقابة على �ملال �لعام �أحد �لأدو�ر �لأ�سا�سية �ملميزة لكل �ملجتمعات �حلديثة، بل 
�إن ن�ساأة �لربملانات �أ�سا�سا جاءت لتحقيق هذه �لعملية. من هنا كان من �ل�رصوري �لعمل على 
تدعيم وتعزيز �لرقابة �ملالية ب�سورة جتعلها قادرة على �حليلولة دون �لعبث باملال �لعام �أو 
�إهد�ره.  ولهذ� �سهدت �لآونة �لأخرية �هتماما متز�يد� على كافة �مل�ستويات �لنظرية و�لعملية، 
وكذلك فى خمتلف �لدول �ملتقدمة و�لنامية، بعملية �سنع �ملو�زنة ومدى �ل�سفافية �لتى تتمتع 
بها من جهة، وبكفاءة �إد�رة �ملالية �لعامة وب�سفة خا�سة �إد�رة �لإنفاق �لعام و�لدين �لعام 
من جهة �أخرى. وذلك بعد �أن تفاقمت �لعجوز�ت فى مو�زنات هذه �لدول ب�سورة كبرية، و�أدى 

�ىل �ملزيد من �لقرت��ش ومن ثم زيادة �لدين �لعام. 
وتكت�سب �ل�سيا�سة �ملالية خ�سو�سيتها من كونها �إحدى �أدو�ت �ل�سيا�سة �لقت�سادية �لتي 
متكن �لدولة من تنفيذ �سيا�ساتها �لقت�سادية و�لجتماعية �لهادفة �إىل رفع م�ستوى معي�سة 
ورفاهة �ملو�طنني. كما �أنها تعك�ش �ملو�رد �ملالية �ملتاحة للحكومة و�لتي ميكن ��ستخد�مها 
يف متويل �خلدمات �لتي عادة ل يقبل على توفريها �لقطاع �خلا�ش )�ل�سلع �لعامة �أو تلك �لتي 

ل يوفرها �لقطاع �خلا�ش ب�سكل مقبول �سيا�سيًا(.
ويتوقف جناح �ل�سيا�سة �لقت�سادية عموما و�ملالية منها على وجه �خل�سو�ش، فى حتقيق 
�أهد�فها �لتنموية على عاملني �أ�سا�سيني هما �ملو�رد �ملتاحة للمجتمع و�لكيفية �لتي يتم بها 
��ستخد�م هذه �ملو�رد. ومن �ملعروف �أن �لغر�ش �لأ�سا�سي من �إعد�د �ملو�زنة هو حتقيق نوعني 
من �لرقابة �لأوىل د�ستورية و�لثانية �قت�سادية ومالية. ومن حيث �لوظيفة �لأوىل تعد �ملو�زنة 
وثيقة �سيا�سية وقانونية تخدم �أهد�ف �لرقابة �لد�ستورية وت�سمن �مل�ساركة �لفعالة من جانب 
وبالتايل  �ملالية،  بالأو�ساع  �لكاملة  �ملعرفة  بدوره  يتطلب  ما  وهو  �ملجتمع.  فئات  كافة 
�ل�سفافية �ملطلقة يف عر�ش بنود �ملو�زنة لي�ش فقط لالأغر��ش �لقت�سادية، ولكن وهو �لأهم  
�إذ تعد  �أمام �ل�سلطات �لرقابية و�لت�رصيعية و�ل�سعبية.  من �أجل �ملزيد من �مل�ساءلة �ل�سيا�سية 
�ل�سعب و�ملجتمع بوجه عام من مر�قبة  �لتي متكن جمل�ش  �ل�رصورية  �لعو�مل  �ل�سفافية من 
�حلكومة وحما�سبتها. وي�ستلزم حتقيق �ل�سفافية تو�سيح �أهد�ف �ملو�زنة وكذلك توزيع �لإنفاق 
على �لبنود �ملختلفة، بالإ�سافة �إىل توفري بع�ش �ملوؤ�رص�ت �لتي ت�ساعد على متابعة �ملو�زنة، 

ف�سال عن �رصورة  ن�رص �ملعلومات حول ما مت تنفيذه من �أهد�ف �ملو�زنة.
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مقدار ال�ضفافية الذي تت�ضم به املوازنات العامة وفقاً ل�ضتطالع �ضفافية املوازنة 2008: 

ما  حول  �ملعلومات  ن�رص  وت�ستلزم  �ملعرفة  فى  �ملو�طنني  حق  حول  تتمحور  �ل�سفافية 
يفرت�ش �أنه �لأدو�ر �ملختلفة ملوظفي �حلكومة وموؤ�س�ساتها وحتدد �مل�سئوليات علي كل منها. 
�جلميع  �أمام  �ملجال  و�إف�ساح  مو�قيتها  يف  �لدقيقة  �ملعلومات  توفر  �ل�سفافية  ت�سرتط  ولهذ� 
بعلنية  �ملعلومات  تلك  تن�رص  �أن  يجب  ولذلك  و�ملوثقة،  �ل�رصورية  �ملعلومات  على  لالإطالع 
جهة،  من  �لف�ساد  وحما�رصة  و�ملحا�سبة  و�لرقابة  �مل�ساركة  د�ئرة  تو�سيع  �أجل  من  ودورية 

و�مل�ساعدة على �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�ساحلة فى �ل�سيا�سة �لعامة من جهة �أخرى. 
وفى هذ� �لإطار يرى خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل �أن �ل�سفافية هي �لنفتاح على �جلمهور 
فيما يتعلق بهيكل ووظائف �لقطاع �حلكومي ونو�يا �ل�سيا�سة �لقت�سادية وح�سابات �لقطاع 
لل�سيا�سات  قوى  تاأييد  وح�سد  �مل�سد�قية  وتثبيت  �مل�ساءلة  تعزيز  �ساأنها  من  �لتى  �لعام 
�لقت�سادية من جانب �جلمهور �لذي �سيكون على علم تام مبجريات �لأمور. من هذ� �ملنطلق 
عن   2008 عام  �ل�سادر    index  budget  Open �ملو�زنة  �سفافية  موؤ�رص  �أهمية   تاأتى 
�إىل  ��ستناد�  �ملجال  هذ�  يف  دليل  �أول  باعتباره   partnership  budget  International
��ستطالعات للر�أى مف�سلة قام بها خرب�ء حمليون يف 85 دولة، وهو عبارة عن 122 �سوؤ�ل 
جلمع معلومات مقارنة عن قدرة �ملو�طن على �حل�سول على معلومات تتعلق باملو�زنة وكمية 

�ملعلومات �ملتاحة. وقد خل�ش �ملوؤ�رص بعد در��سة 85 دولة �إىل �لنتائج �لتالية: 
�أن �لدول �لأقل �سفافية فيما يتعلق باملو�زنة �لعامة تقع يف منطقة �ل�رصق �لأو�سط و�سمال - 

�إفريقيا، وجنوب �ل�سحر�ء �لإفريقية. 
�ن هناك خم�سة بلد�ن فقط تقدم معلومات و�فرة و�رصورية مل�ساءلة �حلكومة »هى فرن�سا - 

ونيوزيلند� وجنوب �أفريقيا و�ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة«.
وتنفيذها -  �ملو�زنة،  م�سودة  �سياغة  مر�حل  خالل  قليلة  معلومات  �لدول  معظم  تقدم 

وتدقيقها. وهو ما مينع �جلمهور من �حل�سول على مدخالت ومعلومات حول �ل�سيا�سات 
�مل�ستهدفة و�لأولويات، وحت�سني قيمة �لأمو�ل و�حلد من �لف�ساد.

يف غالبية �لدول �مل�سمولة بامل�سح، تتمتع �ملجال�ش �لت�رصيعية ب�سلطات مقيدة، وبوقت - 
وقدر�ت حمدودة، على نحو يقلل من �إمكانية مر�جعة م�رصوع �ملو�زنة �لذي تقدمه �ل�سلطة 

�لتنفيذية ومر�قبة تطبيقها.
�لعليا -  و�لرقابة  �لتدقيق  هيئات  تتمتع  ل  �لبلد�ن،  من  �لعديد  ويف  �ملنو�ل،  ذ�ت  على 

بال�ستقالل �لكايف  �أو �لتمويل �لالزم للقيام مبهامها ول توجد �آليات مو�سوعه ملتابعة 
مدي تنفيذ �ل�سلطة �لتنفيذية ملالحظات تلك �لأجهزه)1(.

 http://openbudgetindex.org/files/KeyFindingsArabic.pdf -1 ولالطالع علي �لنتائج �لكامله ميكن مر�جعة
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ما الذي يجعل ميزانية الأمن خمتلفة؟

ماهو الأمن:

لالأمن تعاريف ِعدَّة يف ��سطالح �لعلماء و�لكتاب، وذلك لتنوع �لنظرة و�ختالف �لت�سور، 
ه:  فقت على بع�ش وظائفه و�أهد�فه. فقد عرَّفته مو�سوعة �ل�سيا�سة باأنَّ وتباين �مل�سارب، و�إن �تَّ
�سيطرة  حتت  �لوقوع  �إىل  بها  توؤدي  قد  ود�خلية  خارجية  �أخطار  �سد  �لدولة  �سالمة  »تاأمني 
ه: »تاأمني  �أجنبيَّة نتيجة �سغوط خارجية �أو �نهيار د�خلي«.وعرَّفه �للو�ء عديل ح�سن �سعيد باأنَّ
�لدولة من �لد�خل ودفع �لتهديد �خلارجي عنها مبا يكفل ل�سعبها حياة م�ستقرة توفر له ��ستغالل 
ه: »تاأمني  �أق�سى طاقاته للنهو�ش و�لتقدم و�لزدهار«. ويعرِّفه �لدكتور علي �لدين هالل باأنَّ
م�ساحلهما  وتاأمني  وخارجيًا،  د�خليًا  تتهدَّدهما  �لتي  �لأخطار  �سد  و�ملجتمع  �لدولة  كيان 
عن  تعرب  �لتي  و�لغايات  �لأهد�ف  لتحقيق  و�جتماعيًا  �قت�ساديًا  �ملنا�سبة  �لظروف  وتهيئة 
�لر�ساء �لعام يف �ملجتمع«. وقيل �أي�سًا باأنَّ �لأمن هو: »�جلهد �ليومي �ملنظم �لذي ي�سدر عن 
�لدولة لتنمية ودعم �أن�سطتها �لرئي�سية، �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية، ودفع �أي تهديد 

�أو تعويق �أو �إ�رص�ر بتلك �لأن�سطة«.

ه: »قد جرى �لعمل على �أنَّ �ملق�سود بالأمن يف مفهومه  كما يذكر �لدكتور ممدوح �سوقي �أنَّ
�هلل  عبد  �لدكتور  يذكر  و�أخري�ً  و�خلارجي.  �لد�خلي  �مل�ستويني  على  �لأمن  حتقيق  هو  �لو��سع 

�لقبَّاع �أنَّ �لأمن لأي دولة يتكون من ثالثة م�ستويات: د�خلية، و�إقليمية، وخارجية.)2(

ويف م�رص يق�سد مبيز�نية �لأمن ميز�نيه كل من وز�رة �لدفاع ووز�رة �لد�خلية، وت�سلع 
ويف  �لد�خلي،  �لأمن  عن  �مل�سئولة  فهي  �لثانية  �لوز�رة  �أما  �خلارجي،  �لأمن  مبهام  �لأويل 
كثري من �لأحيان متد �لأويل �لثانية بحاجتها من �لرجال، حيث تعتمد قو�ت مكافحة �ل�سغب 
�لذين يلتحقون ب�سفوف  �ملوؤهلني  �أ�سا�سا علي �ملجندين غري   – �لأمن �ملركزي   – �مل�رصيه 
�لقو�ت �مل�سلحة ويجري ندبهم لوز�رة �لد�خلية، كما تقوم ذ�ت �لقو�ت با�ستيفاء �حتياجاتها 
�لت�سليحية من منتجات �لهيئة �لعربية للت�سنيع وهي هيئة تابعة ب�سكل كامل للقو�ت �مل�سلحة 
�إن�سائها بعد معاهدة  �لتي �ساركت يف  �لعربية  �لدول  �ن�سحبت منها  �أن  �مل�رصية خا�سة بعد 

�ل�سالم مع �إ�رص�ئيل. 

.www.openbudgetindex.org
2- ميكن مر�جعة.

�لأمن �لقومي �لعربي و��سرت�تيجية حتقيقه، لو�ء عديل ح�سن �سعيد �ش 11
�لأمن �لقومي �لعربي: در��سة يف �لأ�سول، د. علي �لدين هالل، جملة �سوؤون عربية، عدد 35 �ش 12.

�لأمن �لقومي، عبد �لكرمي نافع �ش 65.
�لأمن �لقومي و�لأمن �جلماعي �لدويل، د. ممدوح �سوقي �ش 34
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وتبلغ ميز�نية وز�ره �لدفاع �مل�رصية 17 مليار جنيه م�رصي، وميز�نية وز�رة �لد�خلية 
حو�يل ت�سعة مليار�ت جنيه م�رصي، و�لرقم نف�سه مليز�نية وز�رة �لأعالم وفقًا لآخر مو�زنة 

م�رصية معلنة، حني تبلغ موز�نة وز�رة �ل�سحة 4،8 علي �سبيل �ملثال.  

ومنذ عام 1967 وحتي �لآن وعلي �لرغم من توقيع معاهدة �ل�سالم مع �إ�رص�ئيل وعدم وجود 
تهديد�ت خارجية جادة فاإن جمل�سي �ل�سعب و�ل�سوري د�أبا علي تفوي�ش رئي�ش �جلمهورية يف 

�إ�سد�ر قر�ر�ت لها قوة �لقانون يف جمال بيع و�رص�ء �ل�سالح للقو�ت �مل�سلحة �مل�رصية)3(.
1-1 ما الذي يجعل ميزانية الأمن خمتلفة  

�أو  �ل�رصطة ميز�نية خمتلفة  �لقو�ت �مل�سلحة ول  �لدميقر�طية ل تعترب ميز�نية  �لدول  يف 
تتمتع بقدر عال من �ل�رصية �أو تعترب مناق�ستها مناق�سه لأمور ح�سا�سة �أو ت�رص بالأمن �لوطني 
باأي حال، وحتي عام 1950-1951 قبيل قيام �لثوره �مل�رصية كانت �مليز�نية �مل�رصية مبا 
فيها ميز�نيات �لقو�ت �مل�سلحة و�لأمن �لد�خلي معلنة باأكرب قدر ممكن من �لتف�سيل وحتظي 
مبناق�سه معمقة د�خل �لربملان �ساأنها �ساأن �سائر بنود �مليز�نية �لعامة للدولة، وت�سهد علي 
ذلك مناق�سات جمل�ش �لنو�ب ملا �طلق عليه ف�سيحة �لأ�سلحة �لفا�سدة و�لتي �أتهم فيها كبار 
رجال �لقو�ت �مل�سلحة بتزويد �جلي�ش �مل�رصي يف حرب فل�سطني 1948 باأ�سلحة غري �ساحلة 

لال�ستخد�م. 
علي �أنه �إعتبار�ً من عام 1952 مل تعد ميز�نيات �لأمن، ول �مليز�نية �لعامة حمل مناق�سة 

يف م�رص حتظي مبناق�سة حقيقة للعديد من �لإعتبار�ت من بينها:  
عدم وجود �أحز�ب �سيا�سية حيث �ألغيت �لأحز�ب �ل�سيا�سية و�سيطر حزب واحد علي �حلياة - 

�ل�سيا�سية �مل�رصية و�ختلفت م�سمياته من جبهة �لتحرير �إيل �لإحتاد �لقومي �إيل �لإحتاد 
�لإ�سرت�كي، وهو ما جعل مثل تلك �ملناق�سات غري مطلوبة ول مرغوبة. 

تاأميم �ملجتمع �ملدين عرب عدد من �لقو�نني حددت للمجتمع �ملدين �أهد�فًا عامة ثقافية - 
�أو علمية �أو دينية و�أعتربت �أن م�ساركته يف مناق�سة �أوجه �لإنفاق �لعام نوع من �لعمل 

�ل�سيا�سي حمظور عليه. 
�لتحجج بالتهديد�ت �خلارجية و�ل�رص�ع مع �إ�رص�ئيل ملنع مناق�سة ميز�نيات �لأمن ب�سكل - 

عام بحجة �أن تلك �مليز�نيات ت�سكل �أ�رص�ر� ع�سكرية ل ميكن مناق�ستها ويتعني �أن تظل 
طي �لكتمان.

�سيادة نظرية �لنيابة عن �ملجتمع مبعني �أن �ملجتمع قد فو�ش �لثورة وقادتها يف �تخاذ - 
فهم  �أخري،  مناق�سات  لأي  د�عي  فال  وبالتايل  �لبالد،  حلماية  �إجر�ء�ت  من  يرونه  ما 
3- يف مار�ش 2009 �أ�رص �لربملان مبجل�سيه تفوي�سًا للرئي�ش يف �رص�ء �ل�سالح ي�ستمر حتي عام 2012 مع �لعلم �أن هذ� �لتفوي�ش 
�ل�سادرةيف 24 مار�ش 2009 فقد و�فق �لربملان علي ذلك  �ليوم  يتجدد منذ هزمية يونيو 1967 .ووفقا ل�سحيفة �مل�رصي 

باغلبية �أكرث من �لثلثني �ملطلوبني رغم �عرت��ش �لعديد من �أع�ساء �لربملان . 
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قادرون علي �متام �ملهمة. 
عدم وجود �سحافة حرة وخا�سة فال�سحافة كلها قد �أ�سبحت مملوكة للدولة بعد تاأميم - 

�ملوؤ�س�سات �ل�سحفية �خلا�سة، وبالتايل مل يعد م�سموحا بهذ� �لنوع من �ملناق�سات �لذي 
�أعترب ت�سكيكا يف ذمة �لقائمني علي �لعمل �لعام، مرفو�ش ول يجوز. 

1- ما هو دور موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف عملية اإعداد امليزانية، واإقرارها وتقييم طريقة 
التنفيذ؟

حتي نعرف ما هو دور �ملجتمع �ملدين يف عملية �إعد�د �ملو�زنة و�إقر�ر�ها ميكن لنا �أوًل 
�أن منر ب�رصعة حول �آليات �إعد�د �ملو�زنة. 

1-4 اآليات اإعداد املوازنة:)4(

�لعامة للدولة ومدى م�ساركة �ملجتمع  �آليات �سنع �ملو�زنة  تتطلب هذه �مل�سالة معرفة 
فيها ؟ و�إن كان من �ملتفق عليه ب�سكل عام �أن �ل�سلطة �لتنفيذية هى �ل�سلطة �ملنوطة باإعد�د 
�ملو�زنة، يف حني �أن �ل�سلطة �لت�رصيعية هي �مل�سئولة عن �لعتماد و�ملر�قبة. وت�سرتك جمموعة 
�مل�سئولية  �لوزر�ء  جمل�ش  عاتق  على  ويقع  للدولة،  �لعامة  �ملو�زنة  و�سع  فى  �لأطر�ف  من 
ويعترب  لتحقيقها.  �لالزمة  �ملو�رد  وتوفري  لقت�سادية  �لتنمية  �أولويات  حتديد  فى  �لرئي�سية 
وزير �ملالية هو �مل�سئول عن ر�سم وتنفيذ �ل�سيا�سة �ملالية وي�سطلع �لوزر�ء �ملعنيني بتنفيذ 

�ل�سيا�سات �ملختلفة كل ح�سب تخ�س�سه.
ومير �إعد�د �ملو�زنة فى م�رص بعدة مر�حل �أ�سا�سية على �لنحو �لتايل:

�ملرحلة �لأوىل:  �لإعالن عن "من�سور �إعد�د �ملو�زنة وفيه ت�ستعر�ش وز�رة �ملالية �ملحاور 
�لأ�سا�سية �لتي ترتكز عليها �ل�سيا�سة �ملالية خالل �لعام �ملقبل، مت�سمنا �لأهد�ف �لرئي�سية 
مل�رصوع �ملو�زنة و�لقو�عد �لعامة لتقدير�ت �ل�ستخد�مات و�ملو�رد �لتي يتعني على �جلهات 

�ملختلفة و�للجان �مل�سكلة بها لإعد�د م�رصوع  �ملو�زنة و�لعمل على حتقيقها و�للتز�م بها.
�ملرحلة �لثانية: وتتم على م�ستوى جمل�ش �لوزر�ء، وتقوم خاللها وز�رة �ملالية  باإعد�د 
�إىل  �لتنمية �لقت�سادية، بالإ�سافة  م�سودة مل�رصوع �ملو�زنة  ويقوم كل من وزير �ملالية و 
�أية  على  �لق�ساء  بغر�ش  وذلك  �مل�سودة.  هذه  مبناق�سة  �لأخرى  �لقت�سادية  �لوز�ر�ت  بع�ش 
م�سكالت قد تقع بني �لوز�ر�ت �ملختلفة. ويتم عر�ش نتائج تلك �ملناق�سات على جمل�ش �لوزر�ء 
باأكمله للمو�فقة. وبناء على تلك �ملناق�سات، يقوم وزير �ملالية باإجر�ء �لتعديالت �لالزمة بعد 
�لعامة  �ملو�زنة  �إعد�د  �ملحلية يف  �ملجال�ش  �أع�ساء  دور  من�سورة حول  ورقة غري  �جلبايل  �لفتاح  عبد  د.  عن  نقال  �جلزء  هذ�   -4
ومر�قبة �إنفاقها – ورقة مقدمة �إيل حلقة نقا�سية نظمتها �ملجموعة �ملتحدة بالتعاون مع �لوكالة �لأمريكيه للتنميه �لدولية 

3مايو 2009 .
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�إقر�رها و�إعد�د م�رصوع �ملو�زنة �ملعدل �لذي يتم �إر�ساله �إىل رئي�ش �جلمهورية لإجازته. ويتم 
ت�سليم م�رصوع �ملو�زنة ملجل�سي �ل�سعب و�ل�سورى، ويقوم وزير� �ملالية و�لتنمية �لقت�سادية، 
يف  �إعد�دهما  مت  �لذي  و�ملنطق  و�خلطة  �ملو�زنة  �أهد�ف  ل�رصح  بيان  باإلقاء  جماله،  فى  كل 

�إطاره.
�ملرحلة �لثالثة: تت�سمن عر�ش �ملو�زنة على جلنة �خلطة و�ملو�زنة مبجل�ش �ل�سعب، وكذلك 
جلنة �ل�سئون �ملالية و�لقت�سادية مبجل�ش �ل�سورى، ملناق�ستها �إما د�خل �للجنة �أو مع �للجان 
�لأخرى فى �ملجل�سني. وبعد ذلك تقوم �للجنة باإعد�د تقرير عن م�رصوع �ملو�زنة لعر�سه على 
بعد  وذلك   رف�سه،  �أو  �إجازة  على  و�لت�سويت  ملناق�سته  و�ل�سورى(  �ملجل�سني)�ل�سعب  �أع�ساء 

�إجر�ء مناق�سة م�ستفي�سة مع وزيري �ملالية و�لتنمية �لقت�سادية.
به  �لعمل  يبد�أ  �إىل قانون  �ملو�زنة، تتحول  �لت�سديق على م�رصوع  بعد  �لر�بعة:   �ملرحلة 
مع بد�ية �ل�سنة �ملالية، وتبد�أ مرحلة �لتنفيذ، ويقوم وزير �ملالية مبتابعة �لإنفاق على جميع 
�لأبو�ب ماعد� �لباب �ل�ساد�ش فهو م�سئولية وزير �لتنمية �لقت�سادية وبنك �ل�ستثمار �لقومي 

فيقومان مبتابعة �لإنفاق �ل�ستثماري. 
بتقدمي  �ملختلفة  �لوز�ر�ت  تقوم  مبا�رصة،  �ملايل  �لعام  �نتهاء  بعد  �خلام�سة:  �ملرحلة 
ح�ساباتها �خلتامية ملناق�ستها و�لنتهاء منها. ويقوم �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات مبر�جعة 
تقريره  لإنهاء  متهيد�  �لوز�ر�ت  بني  تتم  �لتي  �ملناق�سات  يف  كذلك  وي�سرتك  �حل�سابات  تلك 
�لنهائي.  وفى �لنهاية تقوم وز�رة �ملالية باإر�سال كل �حل�سابات �إىل جمل�ش �ل�سعب ملناق�ستها، 
 )post Ex(مبر�جعة )كما يقوم �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات ) تابع مبا�رصة لرئي�ش �جلمهورية

تنفيذ �ملو�زنة وير�سل تقريره �إىل جمل�ش �ل�سعب ويناق�ش �لتقريرين معا. 
2-4 م�ضكالت الو�ضع احلايل ل�ضنع املوازنة:

�ل�سعبية  �لرقابة  تفعيل  دون  �لتي حتول  �لق�سور  �أوجه  بع�ش  �أن هناك  لنا  يت�سح  هكذ� 
وهى  �لأوىل  مر�حلها  فى  �ل�سفافية  من  كاف  قدر  وجود  عدم  للمو�زنة،خا�سة  و�لربملانية 
�ملرحلة �لتي ت�سع �لأ�س�ش �لرئي�سية للمو�زنة. وهنا جتدر �لإ�سارة �إىل عدة مالحظات �أ�سا�سية، 

حتول دون تفعيل �مل�ساركة �ملجتمعية، منها مايلى:
�ن كل - 11111 �إذ  للربملان  تقدم  �ملو�زنة  و�ساملة عن  وثيقة متكاملة  عدم وجود 

�لأمور  من  كثري  على  ليحتوى  �ملالية  وزير  يلقيه  مايل  بيان  عن  عبارة  مايقدم 
�ملهمة.

مع - 11111 �لوظيفية،  للقطاعات  وفقا  �لعامة  �ل�ستثمار�ت  تفا�سيل  غياب 
�لتنمية  لوز�رة  �لوظيفي  �لتق�سيم  للمالية يختلف عن  �لوظيفي  �لتق�سيم  �ن  مالحظة 

�لقت�سادية.
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�لقت�سار على مناق�سة �لبيان �ملايل ومالمح �خلطة �لتنموية �ل�سنوية، دون - 11111
�لدخول �إىل تفا�سيل كل منهما بطريقة �سحيحة بل �أن �لبع�ش يعترب �ملو�زنة �لعامة 
للدولة هى �لبيان �ملايل �لذي يلقيه وزير �ملالية، رغم كونه جمرد �ملالمح �لعامة 

لهذه �لوثيقة �لأ�سا�سية.
عدم حتديد جلان ��ستماع من خارج �ملجل�سني، خا�سة من جانب �خلرب�ء - 11111

و�لكادميني، ولي�ش �مل�سئولني �حلكوميني.
�لتف�سيلية - 11111 �ملناق�سة  دون  �جلزئية،  بالق�سايا  �لنقا�ش  يف  �لهتمام 

للم�رصوع. 
3-4 يف اأي مرحلة يتعني اأن ي�ضارك املجتمع املدين؟

وخا�سة  �لعامة  �ملو�زنة  مناق�سة  يف  فاعاًل  �رصيكًا  �ملدين  �ملجتمع  يكون  �ن  �ملهم  من 
يف �ملر�حل �لأويل و�لثالثة و�خلام�سة.  �لأويل عند �لإعالن عن »من�سور �إعد�د �ملو�زنة« حيث 
ت�ستعر�ش فيه وز�رة �ملالية �ملحاور �لأ�سا�سية �لتي ترتكز عليها �ل�سيا�سة �ملالية خالل �لعام 
�ملقبل،و �لأهد�ف �لرئي�سية مل�رصوع �ملو�زنة و�لقو�عد �لعامة لتقدير�ت �ل�ستخد�مات و�ملو�رد، 
ففي هذه �ملرحلة ميكن �أن ي�سارك �ملجتمع �ملدين يف ترتيب �لأولويات وحتديدها، ف�سال عن 
معرفه �جتاهات �حلكومة و�لطريقة �لتي تنوي بها �إنفاق �لأمو�ل، و�ملو�رد �ملتاحةوغريها. 
و�لثالثة عند عر�ش �ملو�زنة على جلنة �خلطة و�ملو�زنة مبجل�ش �ل�سعب، وكذلك جلنة �ل�سئون 
�ملالية و�لقت�سادية مبجل�ش �ل�سورى، ملناق�ستها �إما د�خل �للجنة �أو مع �للجان �لأخرى فى 
�ملجل�سني. و�خلام�سة بعد �نتهاء �لعام �ملايل مبا�رصة،حني يقوم �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات 
ت�سكل  فحني  �ل�سعب.  جمل�ش  �إيل  �لنهائي  تقريره  وير�سل  �خلتامية،  �حل�سابات  مبر�جعة 
�ملرحلتني �لأويل و�لثالثة ما يعرف بعملية �لرقابة علي تق�سيم �ملو�رد وحتديد �أوجه �لإنفاق، 
فاإن �ملرحلة �خلام�سة جتعل �ملجتمع �ملدين �رصيكا يف �لرقابة علي طرق �لأنفاق ومدي �تفاقه 

مع �أهد�ف �ل�سيا�سة �ملالية و�ملو�رد �ملتاحة. 
1- كيف ميكن ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدين تدعيم ال�ضفافية يف ميزانية الأمن؟ ويف اأي م�ضتوي 

من م�ضتويات دائرة اإعداد امليزانية؟

ل ميكن للمجتمع �ملدين �أن ينخرط يف مناق�سة ميز�نية �لأمن وتدعيم �ل�سفافية بالن�سبة 
�إيل طرق �إنفاقها، بغري �إنخر�طه ب�سكل عام يف مناق�سة �مليز�نية، وحتديد بنود �لإنفاق و�لرقابة 
عليها، ويف جمتمع لز�ل يعترب �أن تقارير �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات �رصيه بن�ش �لقانون،ل 
ميكن �حلديث عن مر�قبة ميز�نيات �لأمن ب�سكل و�ف ول حتي ب�سكل �سطحي، علي �ننا نري �ن 
�ملجتمع �ملدين يتعني عليه �أن يناق�ش �أوًل �أولويات �أجهزه �لأمن يف بالدنا وهي مناق�سة هامة 
و�رصورية، فمن ناحيه ت�ساعد مناق�سة �لأولويات علي حتديد طريقة �إنفاق �ملو�در �ملو�سوعة 
حتت ت�رصف �لأمن، و�إيل �أي قطاع توجه، وعلي �سعيد وز�ر�ت �لد�خلية مثال فاإن �إعادة توزيع 
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بنود �مليز�نية بني �لقطاعات �ملختلفة و�أ�سباب �لإهتمام بقطاع علي ح�ساب قطاع �آخر، ففي 
�أق�سام  مثل  د�خلية  طبيعة  ذ�ت  لأ�سباب  بقطاعات  �لإهتمام  يجري  ما  كثري�ً  �لعربية  بلد�ننا 
�لبحث �ل�سيا�سي �أو ذ�ت طبيعة خارجية مثل �رصطة �ل�سياحة، علي ح�ساب قطاعات �أخري قد 
تكون �أكرث �أهمية بالن�سبة للمو�طنني مثل �أق�سام �لبحث �جلنائي و�رصطة �ملرور وغريها.  ويف 
�لرقابة علي طرق �لإنفاق  �أن يكون �ملجتمع كله م�ساركًا يف عملية  مرحلة �ملر�جعة يتعني 
�سو�ء من حيث توزيع �ملو�رد، �أو من حيث �إتباع �لبنود �لتي جري ربطها، وتدعيم �سلطة �جلهاز 

�ملركزي للمحا�سبات، ومناق�سة تقاريره.   
2- ما هي العوائق الرئي�ضية التي متنع انخراط املجتمع املدين يف مناق�ضة اإعداد وتنفيذ 

موازنات الأمن؟

ل ت�ساعد �لنظم �لت�سلطية �ملجتمع �ملدين علي مر�قبة �ملو�زنة �لعامة ب�سكل عام وبالتايل 
مر�قبة مو�زنات �لأمن، و�لتي ل ز�لت تعترب يف بالدنا من قبيل �لأ�رص�ر، وبالتايل فاإن �إ�ساعة 
�إنفاق  �ملجتمع علي طرق  رقابة  �سك علي دعم  ي�ساعد�ن دون  �سوف  و�ل�سفافية  �لدميقر�طية 
�ملو�رد �لعامة مبا فيها مو�رد �لأمن حتديد�ً. علي �أن هناك عدد من �لعو�ئق �لأخري �لتي يتعني 

�لإ�سارة �ليها.  
ير�قب  �أن  �ملجتمع  علي  و�أن  �ملجتمع  �أمو�ل  هي  �لعامة  �لأمو�ل  باأن  �لوعي  �نعد�م   .1-6
تلك  مثل  علي  بالرقابة  �ملجتمع  من  �إهتمام  عدم  هناك  فاإن  وبالتايل  �إنفاقها،  طرق 

�ملو�سوعات. 
6-2. عدم تب�سيط �ملو�زنة �لعامة وبالتايل فاإن فهمها ي�سعب علي بع�ش �ملتخ�س�سني فما 

بالنا باملجتمع �لذي تنت�رص فيه �لأمية �ملالية.  
6-4. منع تد�ول �ملعلومات �أو علي �لأقل �سعوبة �لو�سول �ليها، وهي �أمر يف غاية �لأهمية 

ملتابعة �أوجه �إنفاق �ملوز�نة �لعامة.  
6-5. عدم ن�رص تقارير �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات حول طرق �إنفاق �ملو�زنة ب�سكل ر�سمي 
للمحا�سبات غري مرخ�ش بن�رصها  �لأن لز�لت تقارير �جلهاز �ملركزي  وتعميمها، فحتي 
وفقا للقانون رغم �ن �ل�سحافة �خلا�سة بد�أت فعال يف ن�رص تلك �لتقارير، ومناق�ستها يف 

�لعامني �لأخريين ولكن ذلك كله خارج �طار �لقانون. 
و��سم  �مل�سئولني،  وذمه  �لقومي  و�لأمن  �لوطن  �من  مثل  عبار�ت �سخمه  �لت�سرت خلف   .6-6
�لأمن  ب�سكل عام، وميز�نيات  �لعام  �ملال  للمناق�سات حول  لو�سع حد  رئي�ش �جلمهوريه 

ب�سكل خا�ش. 
3. تو�ضيات ختامية. 

�إعد�د �ملو�زنة وت�سديد  �أ�سلوب  �لتقدم بها لتح�سني  �لتي ميكن  �لتو�سيات  هناك عدد من 
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رقابة �ملجتمع عليها ب�سكل عام.  
بيانات - 111 �ملو�زنة  تقدم  بحيث  ومتكامل  �سامل  للمحا�سبة  نظام  �إن�ساء  على  �لعمل  يجب 

بالتف�سيل  وتغطى  و�مل�ستقبلي،  و�حلايل  �ل�سابق  �حلكومي  �لن�ساط  عن  و�ساملة  كاملة 
جميع �لعمليات �حلكومية، مما يوؤدى �إىل  زيادة كفاءة �لإد�رة �ملالية للمو�زنة.

�لعامة - 111 �لقو�عد  على  يحتوى  �ملو�زنة  �سفافية  عن  جديد�ً  بابًا  �ملو�زنة  قانون  ت�سمني 
و�ل�رصوط �لتي يجب �للتز�م بها فى �إعد�د قانون �ملو�زنة وكافة �لتقارير �ملتعلقة باملالية 

�لعامة. على �لنحو �لذي ي�سع �إطار�ً موحد�ً ومت�سقًا لكيفية �إعد�د وثائق �ملو�زنة.
تقدمي معلومات كافية عن كل �لكيانات �لقت�سادية �لعامة و�لتي تقوم باأن�سطة خارج - 111

وبنك  �لقت�سادية  �لهيئات  مثل  للدولة  �ملالية  �ل�سالمة  على  توؤثر  ولكنها  �ملو�زنة 
�ل�ستثمار �لقومي.

حتديد �مل�سئولية عن ن�رص بيانات �ملو�زنة و�ملالية ودعم �رصعية وموؤ�س�سية ن�رص تقارير - 111
�ملو�زنة �لعامه للدوله و�لز�م وز�ره �ملاليه بن�رص تقارير متابعة �سهرية ون�سف �سنوية 

با�سلوب مب�سط ميكن �لعادي قر�ئتها وفهمها ومناق�ستها 
�إ�سد�ر ن�سخة مب�سطة و�سهلة من �ملو�زنة �لعامة للدولة، ي�ستطيع �ملو�طن �لعادي قر�ءتها - 111

وفهمها.  
�رصورة �لعمل على �إ�سد�ر بيان ماقبل �ملو�زنة تعر�ش فيه �حلكومة �لثو�بت �لتى ت�ستند - 111

�ملتوقع  �لت�سخم  ومعدل  وتكونه  �لنمو  تقدير�ت  مثل  �ملو�زنة  م�رصوع  ل�سياغة  �إليها 
وكذلك معدلت �لفائدة و�لبطالة، و�أو�ساع �مليز�ن �جلاري مبيز�ن �ملدفوعات. 

حتديد �سيا�سة و��سحة لالإف�ساح عن �ملخاطر �ملالية �ملحتملة و�آثارها �ملختلفة، مثل - 111
�لدين �لعام و�إد�رته وكذلك �ملتاأخر�ت و�ل�سمانات �حلكومية. 

�لوز�ر�ت - 111 مو�زنات  يف  وكذلك  �لدولة،  مو�زنة  يف  �لعامة  للنفقات  عليا  �سقوف  حتديد 
و�لهيئات �ملختلفة ��ستناد�ً �إيل بع�ش �ملعايري، مثاًل �أل تتعدي �لزيادة يف �لإنفاق �لعام 

معدل �لزيادة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل. 
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املال ال�ضايب* 
روؤية حول اآليات حماية املال العام واأ�ضباب اإهداره.  

ل ميكن �إل �أن نعرتف باأن هناك حت�سنًا قد طر�أ علي �لأو�ساع �لإقت�سادية يف م�رص ولو 
من �لناحية �لرقمية.  فعلي �لرغم من �أن معدل �لت�سخم يف م�رص قد و�سل �إيل 4ر14 % خالل 
يناير�ملا�سى 2009 – وفقا لالأيكومن�ست – �إل �أن معدل منو �لإنتاج �ل�سناعي قد و�سل �إيل 
3ر7 % خالل �لربع �لثالث لعام 2008،و�سجل �لناجت �ملحلى �لإجماىل منو�ً بلغ حو�ىل 9ر%5، 
فيما �سجل ر�سيد �حل�ساب �جلارى فائ�سا يقدر بحو�ىل 1ر0 مليار دولر، بينما �سجل ر�سيد 
ميز�ن �لتجارى عجز� قدره 2ر25 م ليار دولر خالل نف�ش �لفرتة )5(.وميكن �لقول �ن �لناجت 
�ملحلي �لإجمايل �مل�رصي قد �سجل منو� معقول مقارنًا بدول �لقت�ساديات �ل�ساعدة �لت�سع 
�لخرى حيث بلغ 9ر5 % خالل �لربع �لثالث للعام 2008 وفى �لهند 6ر7 %وماليزيا 7ر4 % 
و�لهند 6ر7 % �ما �ل�سني فقد �سجل معدل منو �لناجت �ملحلى8ر6 %ر فى �لربع �لر�بع للعام 
2008 وتركيا 5ر0 للربع �لثالث لعام 2008 % بينما جاءت �ملك�سيك 6ر6 % وتايالند م�سجال 
4 %، وهو ما يوؤكد �ن �لأقت�ساد �مل�رصي ��ستطاع �ل�سمود يف وجة �زمه ماليه عاتيه �طاحت 

بكثري من �قت�ساديات دول كربي )6(. 
�لو��سح يف عمليه توزيع  �عيننا عن روؤيه �خللل  �أن تعمي  �لأرقام ل ميكن  �أن تلك  علي 
من  كن�سبة  �ل�سحة  على  �لإنفاق  �إجمايل  بلغ  فقد  م�رص،  يف  �خلدمات  علي  و�لأنفاق  �لدخل 
�مل�رصوفات �لعامة يف �ملو�زنة �لعامة للدولة رقما ل يتجاوز 3.6% فقط من �لإنفاق كن�سبة 
من �ملو�زنة �لعامة يف عام  2008 - 2009، يف حني �أنها كانت 1.2% من �ملو�زنة �لعامة 
يف عام 2001 - 2002. وعندما ننظر �إىل هذ� �لرقم �لذي ن�رص - 12.1 مليار جنيه - وهو 
حجم �لإنفاق �لعام على قطاع �ل�سحة، جند �أن معظمه يذهب �إىل �لأجور. فالأجور تاأخذ �لن�سبة 

�لغالبة من م�رصوفات �ل�سحة بن�سبة تبلغ حو�يل 50% من �إجمايل �لإنفاق يف �ل�سحة.)7(
 3.5   2008/2007 عام  خالل  �ملخ�س�سة  �ل�ستثمار�ت  بلغت  بلغت  فقد  �لتعليم  �أما 
مليار�ت جنيه منها نحو 1.3 مليار جنيه لتطوير �لتعليم قبل �جلامعى، ونحو 1.500 مليار 
جنيه للتعليم �لعاىل و�جلامعى ونحو 710 ماليني جنيه للبحث �لعلمى.  ومن �مل�ستهدف �ن 

تبلغ ��ستثمار�ت �لتعليم و�لبحث �لعلمى خالل عام 2009/2008 نحو 3.8 مليار جنيه)8(.
* ورقة مقدمة ل�سالح �ملركز �مل�رصي للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية.
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�أن 13،6 مليون فقري فقر�  �لب�رصية يف م�رص لعام 2008 عن  �لتنمية  كما ك�سف تقرير 
مدقعا يف م�رص 37% منهم يعي�سون يف �ألف قرية م�رصية مبا يعادل 37% من �لفقر�ء ويعي�ش 
ووز�رة  �لقومي  �لتخطيط  معهد  �عد�ده  علي  ي�رصف  �لذي  �لتقرير  وحذر  �ملدن.   يف  �لباقي 
�لو�سطى يف ظل  �لطبقة  تال�سي  �ملتحدة  من  لالأمم  �لإمنائي  و�لربنامج  �مل�رصية  �ل�ستثمار 
�حلكومة  مطالبا  �لفقر،  ن�سبة  من  للحد  فاعلة  �سيا�سات  وعدم وجود  �لأجور  معدل  �نخفا�ش 
�مل�رصيه بتعديل جمموعة من �لقو�نني و�ل�سيا�سات لتحقيق تعاون مثمر مع منظمات �ملجتمع 

�ملدين مبا يوؤدي �إىل حت�سني ترتيبها �لعاملي يف جمال �لتنمية �لب�رصية.)9( 
تتحمله،  �أن  ب�سكل ل ميكن مل�رص  م�ست�رصيا  يبدو  �لف�ساد  فاإن  كله،  �ملناخ  هذ�  ويف ظل 
فاإن  و�لإد�رة  للتنظيم  �ملركزي  �جلهاز  رئي�ش  �لنحا�ش،  �سفوت  �لدكتور  لت�رصيحات  ووفقا 
�لنيابة �لإد�ريه وحدها حتقق يف نحو 70 �ألف ق�سية ف�ساد �سنويا، هذ� غري ما حتققة جهات 
ق�سائيه �خري.)10( ويف تقريره �ل�سنوي �لر�بع ع�رص �لذي ي�سدره مركز �أبحاث هريتدج �ملحافظ، 
و�لذي مقره �لرئي�سي يف و��سنطن وين�رص �سنويا بالتعاون مع �سحيفة �لوول �سرتيت جورنال 
�حلكومي،  �لف�ساد  �نت�سار  ب�سبب  �حلر  لالقت�ساد  �لقيا�سي  �ملعدل  حتت  م�رص  �ن  �لقت�سادية 
�أ�سبحت »جزًء� من �حلياة �ليومية«، و�أن  و�أن »ر�سوة« موظفي �لدولة يف �ملنا�سب �ملتدنية 
نناق�ش  م�رص.)11( و�سوف  يف  �مل�ستوى«  رفيعي  م�سئولني  بني  �سخم  بف�ساد  �دعاء�ت  »هناك 
م�رص،  يف  �لعام  �ملال  �إهد�ر  �أ�سباب  ثم  �لعام،  للمال  �لقانونية  �حلمايه  مدي  �لتو�يل،  وعلي 

و�أخري� مقرتحات حمدده للت�سدي للظاهرة.  
1- احلماية الت�رشيعية للمال العام

�سمل �لت�رصيع �مل�رصي �لعديد من �لن�سو�ش �لقانونية �لتي جرمت �لعتد�ء و�ل�ستيالء علي 
�ملال �لعام �أو �لإ�رص�ر به، �سو�ء يف �لد�ستور �مل�رصي �أو �لقو�نني و�للو�ئح �لتنفيذية، وبد�يًة 
فمن �ملعلوم �أن م�رص قد �ن�سمت �إيل �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد يف 2004/9/11 
�أي بعد عام من توقيعها يف 2003/12/9، وقد �أ�سبحت نافذة ولها قوة �لقانون بالت�سديق 

عليها ون�رصها باجلريدة �لر�سمية يف 2007/2/8.)12( 
كما �أن �لد�ساتري �مل�رصية �ملتعاقبة قد تو�ترت علي تقرير �حلماية �لقانونية للمال �لعام، 
بد�ية من د�ستور 1956 و�لذي ن�ش يف �ملادة 27 منه علي �أن »لالأمو�ل �لعامة حرمة وحمايتها 
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11- وفقا للمادة 151 �لد�ستور �مل�رصي و�لتي تن�ش علي �أن »�لتفاقيات �لدولية تكون لها قوة �لقانون بعد �إبر�مها و�لت�سديق 

عليها ون�رصها وفقا لالأو�ساع �ملقررة.«
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و�جب علي كل مو�طن«، تاله يف ذلك د�ستور 1964 فيما ن�ست عليه �ملادة 15 منه علي �أن 
»لالأمو�ل �لعامة حرمة وحمايتها و�جب علي كل مو�طن، وعلي �ملو�طنني حماية ودعم ملكية 
�ل�سعب باعتبارها �أ�سا�سًا للنظام �ل�سرت�كي وم�سدر�ً لرفاهية �ل�سعب �لعامل وقوة �لوطن«، وقد 
حافظ د�ستور 1971 علي هذ� �لن�ش فيما ت�سمنته �ملادة )33(، كما��ستحدث مادة �أخري وهي 
�ملادة )29( منه و�لتي ن�ست علي �أنه »تخ�سع �مللكية لرقابة �ل�سعب وحتميها �لدولة. وهى 

ثالثة �أنو�ع: �مللكية �لعامة و�مللكية �لتعاونية و�مللكية �خلا�سة.«)13(
�لقليل  بالقدر  �إل  تلك �حلماية،  �لتي متت عام 2007 من  �لد�ستورية  �لتعديالت  ومل تنل 
�لذي يتما�سي مع توجه �لدولة �إيل �سيا�سية �ل�سوق �حلرة فعدلت ن�ش �ملادة 33 من �لد�ستور 
�لعامة حرمة، وحمايتها ودعمها و�جب على كل مو�طن  �لتايل »للملكية  �لنحو  لت�سبح علي 
وفقا للقانون«. ومت حذف عبارة »علي �ملو�طنني حماية ودعم ملكية �ل�سعب باعتبارها �أ�سا�سًا 

للنظام �ل�سرت�كي وم�سدر�ً لرفاهية �ل�سعب �لعامل وقوة �لوطن«
وقد �أويل �مل�رصع �مل�رصي �هتمامًا كبري�ً بجر�ئم �إهد�ر �ملال �لعام فاأفرد لها بابني من 
�لقانون،  �لثاين من  �لكتاب  و�لر�بع من  �لثالث  �لباب  �لعقوبات �مل�رصي وهما  �أبو�ب قانون 
فعر�ش يف �لباب �لثالث جلرمية �لر�سوة و�جلر�ئم �ملتعلقة بها، وخ�س�ش �لباب �لر�بع جلر�ئم 

�ختال�ش �ملال �لعام و�لعدو�ن عليه. 
وقد �عترب �مل�رصع �مل�رصي كل موظف عمومي طلب لنف�سه �أو لغريه �أو قبل �أو �أخذ وعد�ً 
�أو  �أعمال وظيفته  من  �أنه  يزعم  �أو  يعتقد خطاأ  كان  و�أن  �أعمال وظيفته حتى  لأد�ء  �أو عطية 
لالمتناع عنه �أو لالإخالل بو�جباتها �أو كمكافاأة على ما وقع منه مرت�ش، ولو مل يق�سد عدم 
�لقيام بذلك �لعمل �أو عدم �لمتناع عنه �أو عدم �لإخالل بو�جبات �لوظيفة. حتى و�إن كان ذلك 
�ل�ساقة �ملوؤبدة. كما عاقب �مل�رصع  �لأ�سغال  �إيل  �تفاق م�سبق. و�سن عقوبات ت�سل  كله بغري 

�لر��سي �أي�سا بنف�ش �لعقوبة �ملقررة للمرت�سي.
�ملقابل  �ختالف  علي  فجرمها  �لر�سوة  �أ�سكال  كافة  عر�ش  علي  حري�سًا  كان  و�مل�رصع 
�أو  للح�سول  �ملزعوم(  �أو  )�حلقيقي  �لنفوذ  ��ستعمال  �أو  �لو�ساطة  �أو  �لتو�سية  رجاء  فاأعترب 
ملحاولة �حل�سول من �أية �سلطة عامة على �أعمال �أو �أو�مر �أو �أحكام �أو قر�ر�ت �أو نيا�سني �أو 
�لتز�م �أو ترخي�ش �أو �تفاق )توريد �أو مقاولة( �أو على وظيفة �أو خدمة �أو �أية هوية من �أي نوع 

ر�سوة.  
كما عاقب �مل�رصع �مل�رصي �أي�سا علي �ل�ستيالء علي �ملال �لعام �أو ت�سهيل �ل�ستيالء �أو 
�لرتبح �أو ت�سهيل تربح �لغري من �ملال �لعام، كما جرم �لأفعال �لتي من �ساأنها �لإ�رص�ر باملال 
�لعام عن عمد �أو حتى عن �إهمال طاملا حققت �لأفعال �لتي �أتاها �ملوظف �لعام �رصر�ً �أ�ساب 

13- هذه �ملادة مل يقابلها مادة �أخري يف �أي من �لد�ساتري �ملتعاقبة �سوي د�ستور 1964 يف �ملادة 13 منه.
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�ملال �لعام. كما عاقب �مل�رصع علي قيام �ملوظف �لعام بتح�سيل �أمو�ل غري م�ستحقة وهو ما 
�سماها بجرمية )�لغدر(.

ذلك بالإ�سافة �إيل �سن �مل�رصع لقانون خا�ش يحا�سب وير�قب �لقائمني بالوظائف �لعامة، 
ف�رصع �لقانون رقم 62 ل�سنة 1975 ب�ساأن �لك�سب غري �مل�رصوع، �أخ�سع فيه:

�لقائمون باأعباء �ل�سلطة �لعامة، و�سائر �لعاملني يف �جلهاز �لإد�ري يف �لدولة عد� فئات . 1
�مل�ستوى �لثالث.

رئي�ش و�أع�ساء جمل�ش �ل�سعب وروؤ�ساء و�أع�ساء �ملجال�ش �ل�سعبية �ملحلية وغريهم ممن . 2
لهم �سفة نيابية عامة �سو�ء كانو� منتخبني �أو معينني.

�لعامة . 3 و�ملوؤ�س�سات  �لعامة  بالهيئات  �لعاملني  و�سائر  �لإد�رة  جمال�ش  و�أع�ساء  روؤ�ساء 
و�لوحد�ت �لقت�سادية �لتابعة لها، عد� �ساغلي فئات �مل�ستوى �لثالث.

�أو . 4 �حلكومة  ت�ساهم  �لتي  بال�رصكات  �لعاملني  و�سائر  �لإد�رة،  جمال�ش  و�أع�ساء  روؤ�ساء 
يف  بن�سيب  لها  �لتابعة  �لقت�سادية  �لوحد�ت  �أو  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  �أو  �لعامة  �لهيئات 
ر�أ�سمالها، وذلك فيما عد� �لأجانب و�لعاملني �لذين يجاوز �أجرهم ما يعادل نهاية �لربط 

�ملايل للم�ستوى �لثالث.
روؤ�ساء و�أع�ساء جمال�ش �إد�رة �لنقابات �ملهنية و�لحتاد�ت �لعمالية و�لنقابات �لعمالية . 5

�لعامة، و�جلمعيات �خلا�سة ذ�ت �لنفع �لعام.
�لعاملني . 6 عد�  �لتعاونية،  باجلمعيات  �لعاملني  و�سائر  �لإد�رة  جمال�ش  و�أع�ساء  روؤ�ساء 

�لذين ل يجاوز �أجرهم ما يعادل نهاية �لربط �ملايل للم�ستوى �لثالث.
�لعمد و�مل�سايخ.. 7
ماأمورو �لتح�سيل و�ملندوبون له و�لأمناء على �لود�ئع و�ل�سيارف ومندوبو �مل�سرتيات . 8

و�ملبيعات  �أع�ساء جلان �ل�رص�ء و�لبيع يف �جلهات �مل�سار �إليها يف �لبنود �ل�سابقة.
�ملمولون �خلا�سعون لنظام �لبطاقة �ل�رصيبية �ملقرر بالقانون رقم 82 ل�سنة 1973 �إذ� . 9

جاوز جمموع معامالت �ملمول مع �جلهات �ملبينة بالقانون �ملذكور، خم�سني �ألفا من 
�جلنيهات.

�أخرى بناء على �قرت�ح وزير  �أن ي�ساف بقر�ر فئات  �أعطي �حلق لرئي�ش �جلمهورية  وقد 
�لعدل �إذ� �قت�ست ذلك طبيعة �لعمل �لذي يقومون عليه.

و�عترب �مل�رصع يف هذ� �لقانون �أن كل مال ح�سل عليه �أحد �خلا�سعني لأحكام هذ� �لقانون 
لنف�سه �أو لغريه ب�سبب ��ستغالل �خلدمة �أو �ل�سفة �أو نتيجة ل�سلوك خمالف لن�ش قانوين عقابي 

�أو لالآد�ب �لعامة هو ك�سب غري م�رصوع.
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بل �عترب �أن كل زيادة يف �لرثوة تطر�أ بعد توىل �ملوظف �خلدمة �أو قيام �ل�سفة �أو على 
زوجه �أو �أوًلده �لق�رص متى كانت ل تنا�سب مو�ردهم وعجز عن �إثبات م�سدر م�رصوع لها. هي 
�أن هذ� خروج علي �لقاعدة  �ل�سلوك �ملخالف، ورغم  �أو  �أو �ل�سفة  ناجتة عن ��ستغالل �خلدمة 
للوظيفة  ��ستغالله  �أن تثبت  �لق�سائية  باأنه يجب علي �جلهة  �لنية  �فرت��ش ح�سن  �لعامة يف 

�لعامة، �إل �أن �مل�رصع �رتاأ حفاظا علي �ملال �لعام �أن ين�ش علي ذلك. 
وقد حدد قانون �لك�سب غري �مل�رصوع عقوبة كل من ��ستغالل �لوظيفة �لعامة فيما ن�ست 
�أو لغريه على ك�سب غري م�رصوع  �أنه »كل من ح�سل لنف�سه  �لقانون من  عليه �ملادة 18 من 
يعاقب بال�سجن و بغر�مة م�ساوية لقيمة �لك�سب غري �مل�رصوع ف�سال عن �حلكم برد هذ� �لك�سب.
حمكمة  من  بحكم  �مل�رصوع  غري  �لك�سب  رد  من  بالوفاة  �جلنائية  �لدعوى  �نق�ساء  مينع  ول 
خالل   )5( �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�ش  �لهيئات  �إحدى  طلب  على  بناء  �ملخت�سة  �جلنايات 
ثالث �سنو�ت من تاريخ �لوفاة.وعلى �ملحكمة �أن تاأمر يف مو�جهة �لزوج و�لأوًلد �لق�رص �لذين 
��ستفاد.  ما  بقدر  منهم  كل  �أمو�ل  بالرد يف  �حلكم  بتنفيذ  �مل�رصوع  �لك�سب غري  من  ��ستفادو� 
�لفقرة  ��ستفاد فائدة جدية من غري من ذكرو� يف  �أن تاأمر باإدخال كل من  ويجوز لها كذلك 

�ل�سابقة ليكون �حلكم بالرد يف مو�جهته ونافذ� يف �أمو�له بقدر ما ��ستفاد.«
كما ت�سمن �لقانون عقوبات �أخري علي من يتخلف عن تقدمي �إقر�ر�ت �لذمة �ملالية من 
�خلا�سعني لهذ� �لقانون �أو قدمو� بيانات غري �سحيحة، فن�ست �ملادة 20 من �لقانون علي �أنه 
» كل من تخلف عن تقدمي �إقر�ر�ت �لذمة �ملالية يف �ملو�عيد �ملقررة يعاقب باحلب�ش وبغر�مة 

ل تقل عن ع�رصين جنيها ول تزيد على خم�سمائة جنيه �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.
ويعاقب باحلب�ش �أو بالغر�مة �لتي ل تقل عن مائة جنيه ول تزيد على �ألف جنيه �أو باإحدى 
هاتني �لعقوبتني كل من ذكر عمد�أ بيانات غري �سحيحة يف تلك �لإقر�ر�ت.«، كما ن�ش علي 
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عقوبة �حلب�ش و�لغر�مة �أو باإحدي هاتني �لعقوبتني كل من �أبلغ كذبًا بنية �لإ�ساءة عن ك�سب 
غري م�رصوع ولو مل يرتتب على ذلك �إقامة �لدعوى)14(. 

تعاقب  �لتي  �لقو�نني  من  �لعديد  هناك  فاإن  �لعقابية،  �لت�رصيعات  تلك  �إيل  بالإ�سافة 
�ملوظف �لعام �أو �ملكلف بخدمة عامة بعقوبات تاأديبية، �إذ� خالف قو�نني �لتي حتكم عمله 
�سو�ء يف �إد�رة �ملال �لعام �أو �لت�رصف فيه �أو ��ستعماله، �إذ� مل يرتتب علي ذلك �أ�رص�ر باملال 

�لعام منها:
�لتي ن�ست يف -  �لتنفيذية  ل�سنة 1998 ولئحته  �ملناق�سات و�ملز�يد�ت رقم 89  قانون 

�ملادة 141 منها علي �أن »يتعر�ش �مل�سئول عن خمالفة �أحكام هذه �لالئحة من �لعاملني 
باجلهات �لتي ت�رصي عليها للم�ساءلة �لتاأديبية دون �لإخالل بحق �إقامة �لدعوى �ملدنية 

و�جلنائية �سده عند �لقت�ساء«)15(.
�أن -  �عتربت  و�لتي  منه   34 �ملادة  يف   1973 ل�سنة   53 رقم  �لعامة  �ملو�زنة  قانون 

14- من �لناحية �لأجر�ئيه فاإن قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية  قد �تاح -ب�سكل عام- لكل مو�طن علم بوقوع بجرمية �أن يبادر �إيل 
�إبالغ �ل�سلطات �لعامة فن�ش يف �ملادة 25 منه علي �أنه » لكل من علم بوقوع جرمية يجوز للنيابة �لعامة رفع �لدعوى عنها بغري 

�سكوى �أو طلب �أن يبلغ �لنيابة �لعامة �أو �أحد ماأموري �ل�سبط �لق�سائي عنها، كما �ألزم كل موظف عام علم بوقوع جرمية �أن يبادر 
بالإبالغ عنها فن�ست �ملادة 26 من ذ�ت �لقانون علي �أنه »يجب على كل من علم من �ملوظفني �لعموميني �أو �ملكلفني بخدمة 

عامة �أثناء تاأدية عمله �أو ب�سبب تاأديته بوقوع جرمية من �جلر�ئم �لتي يجوز للنيابة �لعامة رفع �لدعوى عنها بغري �سكوى �أو طلب 
�أن يبلغ عنها فور� �لنيابة  �أقرب ماأمور من ماأمور �ل�سبط �لق�سائي.

ويف مرحلتي �لتحقيق و�ملحاكمة �أعطي �مل�رصع للنيابة �لعامة و�لق�ساء �سلطات �أ�سافية للمحافظ علي �ملال �لعام ورده وذلك 
فيما ن�ست عليه �ملو�د 208 مكرر) �أ( ،)د( ، )ج(  من �أنه »يجوز للنيابة �لعامة يف �لأحو�ل �لتي تقوم فيها من �لتحقيق يف �أدلة 

كافية على جدية �لتهام يف �أي من �جلر�ئم �ملن�سو�ش عليها يف �لباب �لر�بع من �لكتاب �لثاين من قانون �لعقوبات وغريها من 
�جلر�ئم �لتي تقع على �لأمو�ل �ململوكة للدولة �أو �لهيئات �أو �ملوؤ�س�سات �لعامة و�لوحد�ت �لتابعة لها �أو غريها من �لأ�سخا�ش 

�لعتبارية �لعامة وكذ� يف �جلر�ئم �لتي يوجب �لقانون فيها على �ملحكمة �أن تق�سى من تلقاء نف�سها برد �ملبالغ �أو قيمة �لأ�سياء 
حمل �جلرمية �أو تعوي�ش �جلهة �ملجني عليها.

و�إذ� قدرت �لنيابة �لعامة �أن �لأمر يقت�سى �تخاذ تد�بري حتفظية على �أمو�ل �ملتهم مبا يف ذلك منعه من �لت�رصف فيها �أو �إد�رتها. 
و�جب عليها �أن تعر�ش �لأمر على �ملحكمة �جلنائية �ملخت�سة طالبة �حلكم بذلك �سمانا لتنفيذ ما ع�سى �أن يق�سى به من غر�مة �أو 

رد �أو تعوي�ش.  وللنائب �لعام عند �ل�رصورة �أو يف �ل�ستعجال �أن ياأمر موؤقتا مبنع �ملتهم �أو زوجة �أو �أوًلدة �لق�رص من �لت�رصف 
يف �أمو�لها �أو �إد�رتها ويجب �أن ي�ستمل �أمر �ملنع من �لإد�رة على تعني من يدير �لأمو�ل �ملتحفظ عليها وعلى �لنائب �لعام يف 

جميع �لأحو�ل �أن يعر�ش �أمر �ملنع على �ملحكمة �جلنائية �ملخت�سة خالل �سبعة �أيام على �لأكرث من تاريخ �سدوره بطلب �حلكم 
باملنع من �لت�رصف �أو �لإد�رة و�إل �عترب �لأمر كان مل يكن.ينتهى �ملنع من �لت�رصف �أو �لإد�رة ب�سدور قر�ر بان ل وجه لإقامة 

�لدعوى �جلنائية �أو ب�سدور حكم نهائي فيها بالرب�ءة �أو بتمام تنفيذ �لعقوبات �ملالية و�لتعوي�سات �ملق�سي بهما.
بل ذهب �مل�رصع �إيل �أكرث من ذلك فيما ن�ش عليه من �أن ل يحول �نق�ساء �لدعوى �جلنائية بالوفاة �أو بعد �إحالتها �إيل �ملحكمة 
دون ق�سائها بالرد يف �جلر�ئم �ملن�سو�ش عليها يف �ملو�د 113،112 فقرة �أول وثانية ور�بعة و 113 مكرر� فقرة �أويل و 114 

و115 من قانون �لعقوبات، وعلى �ملحكمة �أن تاأمر بالرد يف مو�جهة �لورثة و�ملو�سى لهم وكل من �أفاد فائدة جدية من �جلرمية 
ليكون �حلكم بالرد نافذ� يف �أمو�ل كال منهم بقدر ما ��ستفاد، بل �أعطي �لقانون للمحكمة �حلق يف �حلكم برد �ملبالغ �أو قيمة 

�لأ�سياء حمل �جلر�ئم �مل�سار �إليها يف �ملادة 208مكرر� �أو بتعوي�ش �جلهة �ملجني عليها فيها �أن بناء على طلب �لنيابة �لعامة �أو 
�ملدعى باحلقوق �ملدنية بح�سب �لأحو�ل وبعد �سماع �أقو�ل ذوى �ل�ساأن بتنفيذ هذ� �حلكم يف �أمو�ل زوج �ملتهم و�أوًلده �لق�رص �إذ� 

ثبت �أنهم �آلت �إليهم من �ملتهم و�أنها متح�سله من �جلرمية �ملحكوم فيها.
15- من �ملعلوم �أن قانون �ملناق�سات و�ملز�يد�ت من �أهم �لقو�نني تنظم عملية �لتعاقد�ت و�ل�رص�ء و�لبيع �لذي تقوم به وحد�ت 

�جلهاز �لإد�ري للدولة و�لكيانات �حلكومية و�لأ�سخا�ش �لعتبارية �لعامة.
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�ملخالفات �ملالية �لتي تتمثل يف »عدم تقدمي �جلهة للمو�زنة �أو �حل�سابات �خلتامية �أو 
�مليز�نية �لعمومية �خلا�سة بها، �أو بياناتها �لتف�سيلية �أو تقدميها غري م�ستوفاة �أو يف 
�أو يجاوز �لإعتماد�ت �ملدرجة باملو�زنة دون �حل�سول  موعد يجاوز �ملو�عيد �ملحددة، 
على �ملو�فقة و�لرتخي�ش �ملايل �لالزمني �أو �لأمر بال�رصف يف حالة جتاوز �عتماد�ت 
باب من �أبو�ب �ملو�زنة قبل �حل�سول على مو�فقة جمل�ش �ل�سعب �أو خمالفة �أي حكم من 

�أحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت و�للو�ئح �ل�سادرة تنفيذ�ً له.
قانون �لعاملني �ملدنني بالدولة رقم 47 ل�سنة 1978 و�لذي نظم جز�ء�ت تاأديبية علي - 

�أهماله جرمية من  �أهمل ومل يرتتب علي  �أو  �إذ� خالف  �لعاملني بالدولة  كل موظف من 
�أنه » كل عامل يخرج  �لعقوبات فن�ست �ملادة 78 منه علي  �ملن�سو�ش عليها بقانون 
على مقت�سي �لو�جب يف �أعمال وظيفته �أو يظهر مبظهر من �ساأنه �لإخالل بكر�مة �لوظيفة 
�إل  رئي�سه  من  �إليه  �سادر  �أمر  �إيل  ��ستناد�ً  �جلز�ء  من  �لعامل  يعفى  تاأديبيًا.ول  يجازى 
�إذ� �أثبت �أن �رتكاب �ملخالفة كان تنفيذ�ً لأمر مكتوب بذلك �سادر �إليه من هذ� �لرئي�ش 
م�سدر  على  �مل�سئولية  تكون  �حلالة  هذه  ويف  �ملخالفة،  �إيل  كتابة  تنبيهه  من  بالرغم 
�لأمر وحده.ول ي�ساأل �لعامل مدنيًا �إل عن خطئه �ل�سخ�سي« وحددت �ملادة 80 من ذ�ت 
�لإنذ�ر،وتاأجيل  �لعامل بد�يتا من  �لتي يجوز توقيعها علي  �لتاأديبية  �لقانون �جلز�ء�ت 
�أ�سهر، و�خل�سم من �لأجر ملدة ل جتاوز  ��ستحقاق �لعالوة ملدة ل جتاوز ثالثة  مو�عيد 
�سهرين يف �ل�سنة. و�نتهاء بالوقف عن �لعمل ملدة ل جتاوز �ستة �أ�سهر مع �رصف ن�سف 

�لأجر. و�لف�سل من �خلدمة.«
و�سن  كبري�ً،  �هتمامًا  وحمايته  �لعام  باملال  �هتم  �مل�رصي  �مل�رصع  �أن  �سبق  مما  ونري 
اإذا  نف�ضه  يطرح  مازال  �ضوؤالً  هناك  اأن  اإل  �إهد�ره  �أو  عليه  �ل�ستيالء  جترم  �لتي  �لقو�نني 
الأموال  الطائلة من  اإهدار تلك املبالغ  ال�رشامة فكيف يتم  الت�رشيع امل�رشي بكل هذه  كان 

العامة؟.

1- اأ�ضباب اإهدار املال العام يف م�رش.  

من وجهة نظري فهناك عدة �أمور ميكن �أن نرجع �إهد�ر �ملال �لعام �إليها:
�جلهات - 111 �ت�سال علم  تكمن يف عدم  �لعام  �ملال  �إهد�ر  �لأ�سا�سية يف ق�سايا  �مل�سكلة  �أن 

�أو �ل�سخ�سية  �إهد�ر �ملال �لعام، ففي �لغالب حتر�ش �جلهة �لتنفيذية  �لق�سائية بوقائع 
�لعتبارية �لعامة علي �لتكتم علي هذ� �لنوع من �ملخالفات �ملالية و�لقانونية، كما �أن 
�ملو�طنني ب�سكل عام لي�ش لديهم �لوعي �أو �جلر�ءة �لكافية لالإبالغ عن تلك �جلر�ئم، هذ� 
بالطبع مع عدم تنا�سب متكني بع�ش �جلهات �لرقابية مثل �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات من 
�لإبالغ عن �جلر�ئم، و�ن كان ن�ش علي يف مادته �خلام�سة منه علي �أنه  »يخت�ش �جلهاز 
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بفح�ش ومر�جعة �لقر�ر�ت �ل�سادرة من �جلهات �خلا�سعة لرقابته يف �ساأن �ملخالفات 
لتلك  بالن�سبة  �تخذت  قد  �ملنا�سبة  �لإجر�ء�ت  �أن  للتاأكد من  بها وذلك  تقع  �لتي  �ملالية 
�ملخالفات و�مل�سئولني عن �رتكابها ويتعني مو�فاة �جلهاز بالقر�ر�ت �مل�سار �إليها خالل 
�أور�ق �ملو�سوع و�أن هناك خلاًل يف  ثالثني يوما من تاريخ �سدورها م�سحوبة بكافة 
قو�نني �ملنظمة لأد�ء بع�ش �جلهات �لرقابية مثل قانون �جلهاز �ملركزي للمحا�سبات مبا 
ل ت�سمح لتلك �جلهات من �إبالغ �جلهات �لق�سائية عن �أي جر�ئم مالية قد تكت�سفها.« ويف 
�لغالب تلك �جلهات �لإد�رية �لتي تخ�سع �إيل رقابته باملماطلة يف �لرد وت�سويف �لأمور 
»�ضوف  للمحا�سبات  �ملركزي  �جلهاز  تقارير  علي  للرد  ماأثور  قول  �لإد�رية  وللجهات 

نراعي ذلك يف امل�ضتقبل«.

ي�سمح - 111 �لعامة  �ملو�زنة  وقانون  و�ملز�يد�ت  �ملناق�سات  قانون  مثل  �لقو�نني  بع�ش  �أن 
و��سعة  �سلطات  مبنح  �ملبا�رص  �لإ�سناد  بعمليات  تتعلق  �لتي  �ملخالفات  من  كبري  بعدد 
لبع�ش روؤ�ساء �مل�سالح و�لوزر�ء يف �ل�سماح بعمليات �إ�سناد بالأمر �ملبا�رص علي �لنحو 

�لذي �سنعر�سه يف طبيعة �ملخالفات �لتي ر�سدتها �لوحدة �لقانونية.
�سو�ء - 111 �لدعوى  حتريك  يف  �لق�سائية  �جلهات  �سلطات  من  قيدت  قد  �لقو�نني  بع�ش  �أن 

�سلطة  قد ق�رصت  �لذي  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  �ملثال  �سبيل  �لتاأديبية علي  �أو  �جلنائية 
�أحالة �ملخالفات �لتي ترد علي تطبيق بنود �ملو�زنة �لعامة علي وزير �ملالية فقط دون 

غريه. 
�ملز�يد�ت - 111 قانون  مثل  مهمة  قو�نني  يف  �مل�رصع  �أوردها  �لتي  �ملخالفات  بع�ش  �أن 

�لإد�رية  �ملخالفات  قبيل  من  �مل�رصع  �عتربها  �لعامة  �ملو�زنة  وقانون  و�ملناق�سات 
وتقت�رص فيها �لعقوبة علي �جلز�ء�ت �لتاأديبية.علي �لرغم من �أنه قد يرتتب عليها �أ�رص�ر 

بالغة.
عدم �إعمال بع�ش �لن�سو�ش �لعقابية �ملهمة مثل ن�ش �ملادة 116 مكرر )�أ( فيما قررته - 111

�أو م�سالح �جلهة  �أن »كل موظف عام ت�سبب بخطئه يف �إحلاق �رصر ج�سيم باأمو�ل  من 
�لتي يعمل بها �أو يت�سل بها بحكم وظيفته �أو باأمو�ل �لغري �أو م�ساحلهم �ملعهود بها �إىل 
تلك �جلهة بان كان ذلك نا�سئا عن �إهمال يف �أد�ء وظيفته �أو عن �إخالل بو�جباتها �أو عن 
باإحدى  �أو  وبغر�مة ل جتاوز خم�سمائة جنيه  يعاقب باحلب�ش  �ل�سلطة،  ��ستعمال  �إ�ساءة 
هاتني �لعقوبتني وتكون �لعقوبة �حلب�ش مدى ل تقل عن �سنة ول تزيد على �ست �سنو�ت 
�أو  �لقت�سادي  �لبالد  �إ�رص�ر مبركز  �إذ� ترتب على �جلرمية  �ألف جنيه  وغر�مة ل جتاوز 

مب�سلحة قومية لها.«



دور اأع�ضاء املجال�س املحلية فى اإعداد املوازنة العامة ومراقبتها54

1- مقرتحات للحفاظ علي املال العام.  

ميكن عمليا �حلفاظ علي �ملال �لعام �أو علي �لأقل تخفي�ش عمليات �إهد�ره عرب عدد من 
�خلطو�ت.  

3-1. ت�سجيع �ملو�طنني يف �لقيام بعمليات �لبالغ عن �إهد�ر �ملال �لعام �أو �لإف�ساد فيه باأي 
و�سيله من �لو�سائل، ورمبا �قت�سي لك �لتعريف �أكرث باحلق يف �لبالغ �ملقرر يف قانون 

�لإجر�ء�ت �جلنائية ف�سال عن �لبدء يف تنفيذ برنامج حلماية �ل�سهود.
�لأنتخابات  نز�هة  لي�ش فقط ب�سمان  �ل�سعبية �ملحليهة،  �لعتبار �يل �ملجال�ش  �إعادة   .2-3
تقوم  �أن  لها  ميكن  حتي  �إليها،  �لثقه  و�سحب  �لأ�ستجو�ب  يف  �حلق  �إعادة  �ي�سا  ولكن 

بدورها يف حماية �ملال �لعام.  
3-3. تعديل قانون �جلهاز �ملركزي للمحا�سابت بحيث يكون من و�جبه �إبالغ �لنيابة �لعامه 
بكل �لوقائع �لتي يكت�سفها �أثناء رقابته للمال �لعام، مع تقدمي ما حتت يده من م�ستند�ت 

ب�ساأنها.  
3-4. �أن يتم تفعيل ن�ش �ملادة 116 عقوبات ب�ساأن �إهمال �لذي يوؤدي �إيل �إهد�ر �ملال �لعام، 
و�لتو�سيه لدي �مل�ست�سار �لنائب �لعام بت�سجيع وكالئه علي حترك �لدعوي �لعموميةبتلك 
�ملادة �سد كل من يهمل يف �حلفاظ علي �ملال �لعام بقطع �لنظر عن تو�فر ركن �لعمد 

لديه �أو حتي �سالمة نيته.    
جناد الربعي     

حمام بالنق�س     
الرئي�س التنفيذي     

املجموعة املتحدة حمامون م�ضت�ضارون قانونيون.     
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* "�ملال �ل�سايب"ورقة مقدمة ل�سالح �ملركز �مل�رصي للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية،
1- http://openbudgetindex.org/files/KeyFindingsArabic.pdf ولالطالع علي �لنتائج �لكامله ميكن مر�جع  www.openbudgetindex.org

2- ميكن مر�جعة.
�لأمن �لقومي �لعربي و��سرت�تيجية حتقيقه، لو�ء عديل ح�سن �سعيد �ش 11

�لأمن �لقومي �لعربي: در��سة يف �لأ�سول، د. علي �لدين هالل، جملة �سوؤون عربية، عدد 35 �ش 12.
�لأمن �لقومي، عبد �لكرمي نافع �ش 65.

�لأمن �لقومي و�لأمن �جلماعي �لدويل، د. ممدوح �سوقي �ش 34
3- يف مار�ش 2009 �أ�رص �لربملان مبجل�سيه تفوي�سًا للرئي�ش يف �رص�ء �ل�سالح ي�ستمر حتي عام 2012 مع �لعلم �أن هذ� �لتفوي�ش يتجدد منذ هزمية 
يونيو 1967 .ووفقا ل�سحيفة �مل�رصي �ليوم �ل�سادرةيف 24 مار�ش 2009 فقد و�فق �لربملان علي ذلك باغلبية �أكرث من �لثلثني �ملطلوبني 

رغم �عرت��ش �لعديد من �أع�ساء �لربملان . 
4- هذ� �جلزء نقال عن د. عبد �لفتاح �جلبايل ورقة غري من�سورة حول دور �أع�ساء �ملجال�ش �ملحلية يف �إعد�د �ملو�زنة �لعامة ومر�قبة �إنفاقها – ورقة 

مقدمة �إيل حلقة نقا�سية نظمتها �ملجموعة �ملتحدة بالتعاون مع �لوكالة �لأمريكيه للتنميه �لدولية 3مايو 2009 .
5 - G=crs&155034=DIsweN?xpsa.sliateDsweN/sweN/ESAC/ofni.rehsabum.www//:ptth

6- ميكن مر�جعة تقرير وز�رة �لإ�ستثمار – بو�به �لإ�ستثمار يف م�رص
/tpygE02%ngieroF/srotacidnI_dna_stropeR/snoitacilbuP/retneC02%noitamrofnI/GE-ra/latroP_ioM/ge.vog.tnemtsevni.www//:ptth 

 7- د. عبد �لفتاح �جلبايل ��سكاليات �لإنفاق �ل�سحي يف م�رص – مائدة م�ستديرة نظمهتها �ملبادرة �مل�رصية للحقوق �ل�سخ�سية من�سورة علي
075162822coT_#mth.5011/erutidnepxe_htlaeh/stroper/gro.rpie.www//:ptth موقعها

mth.120000000000601011//8002tpyge/koobraey/buP/rA/ge.vog.sis.www//:ptth      2008 1- �لهيئة �لعامة لال�ستعالمات – �لكتاب �ل�سنوي لعام

lmth.9609/rabhk2/rsam/moc.ta02.www//:ptth 9- للمزيد
lmth.391701t/bv/moc.namsotafar.www//:ptth 10- للمزيد ر�جع

032=DIceS&02933=DItrA?psa.elcitrA/moc.enilnonawhki.www//:ptth 11- عر�ش للتقرير علي
�إبر�مها و�لت�سديق عليها ون�رصها  �أن »�لتفاقيات �لدولية تكون لها قوة �لقانون بعد  11- وفقا للمادة 151 �لد�ستور �مل�رصي و�لتي تن�ش علي 

وفقا لالأو�ساع �ملقررة.«
13- هذه �ملادة مل يقابلها مادة �أخري يف �أي من �لد�ساتري �ملتعاقبة �سوي د�ستور 1964 يف �ملادة 13 منه.

14- من �لناحية �لأجر�ئيه فاإن قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية  قد �تاح -ب�سكل عام- لكل مو�طن علم بوقوع بجرمية �أن يبادر �إيل �إبالغ �ل�سلطات �لعامة فن�ش 
يف �ملادة 25 منه علي �أنه » لكل من علم بوقوع جرمية يجوز للنيابة �لعامة رفع �لدعوى عنها بغري �سكوى �أو طلب �أن يبلغ �لنيابة �لعامة �أو �أحد ماأموري 
�ل�سبط �لق�سائي عنها، كما �ألزم كل موظف عام علم بوقوع جرمية �أن يبادر بالإبالغ عنها فن�ست �ملادة 26 من ذ�ت �لقانون علي �أنه »يجب على كل من علم 
من �ملوظفني �لعموميني �أو �ملكلفني بخدمة عامة �أثناء تاأدية عمله �أو ب�سبب تاأديته بوقوع جرمية من �جلر�ئم �لتي يجوز للنيابة �لعامة رفع �لدعوى عنها بغري 

�سكوى �أو طلب �أن يبلغ عنها فور� �لنيابة  �أقرب ماأمور من ماأمور �ل�سبط �لق�سائي.
ويف مرحلتي �لتحقيق و�ملحاكمة �أعطي �مل�رصع للنيابة �لعامة و�لق�ساء �سلطات �أ�سافية للمحافظ علي �ملال �لعام ورده وذلك فيما ن�ست عليه �ملو�د 208 
مكرر) �أ( ،)د( ، )ج(  من �أنه »يجوز للنيابة �لعامة يف �لأحو�ل �لتي تقوم فيها من �لتحقيق يف �أدلة كافية على جدية �لتهام يف �أي من �جلر�ئم �ملن�سو�ش عليها 
يف �لباب �لر�بع من �لكتاب �لثاين من قانون �لعقوبات وغريها من �جلر�ئم �لتي تقع على �لأمو�ل �ململوكة للدولة �أو �لهيئات �أو �ملوؤ�س�سات �لعامة و�لوحد�ت 
�لتابعة لها �أو غريها من �لأ�سخا�ش �لعتبارية �لعامة وكذ� يف �جلر�ئم �لتي يوجب �لقانون فيها على �ملحكمة �أن تق�سى من تلقاء نف�سها برد �ملبالغ �أو قيمة 

�لأ�سياء حمل �جلرمية �أو تعوي�ش �جلهة �ملجني عليها.
و�إذ� قدرت �لنيابة �لعامة �أن �لأمر يقت�سى �تخاذ تد�بري حتفظية على �أمو�ل �ملتهم مبا يف ذلك منعه من �لت�رصف فيها �أو �إد�رتها. و�جب عليها �أن تعر�ش 
�لأمر على �ملحكمة �جلنائية �ملخت�سة طالبة �حلكم بذلك �سمانا لتنفيذ ما ع�سى �أن يق�سى به من غر�مة �أو رد �أو تعوي�ش.  وللنائب �لعام عند �ل�رصورة �أو يف 
�ل�ستعجال �أن ياأمر موؤقتا مبنع �ملتهم �أو زوجة �أو �أوًلدة �لق�رص من �لت�رصف يف �أمو�لها �أو �إد�رتها ويجب �أن ي�ستمل �أمر �ملنع من �لإد�رة على تعني من يدير 
�لأمو�ل �ملتحفظ عليها وعلى �لنائب �لعام يف جميع �لأحو�ل �أن يعر�ش �أمر �ملنع على �ملحكمة �جلنائية �ملخت�سة خالل �سبعة �أيام على �لأكرث من تاريخ 
�سدوره بطلب �حلكم باملنع من �لت�رصف �أو �لإد�رة و�إل �عترب �لأمر كان مل يكن.ينتهى �ملنع من �لت�رصف �أو �لإد�رة ب�سدور قر�ر بان ل وجه لإقامة �لدعوى 

�جلنائية �أو ب�سدور حكم نهائي فيها بالرب�ءة �أو بتمام تنفيذ �لعقوبات �ملالية و�لتعوي�سات �ملق�سي بهما.
بل ذهب �مل�رصع �إيل �أكرث من ذلك فيما ن�ش عليه من �أن ل يحول �نق�ساء �لدعوى �جلنائية بالوفاة �أو بعد �إحالتها �إيل �ملحكمة دون ق�سائها بالرد يف �جلر�ئم 
�ملن�سو�ش عليها يف �ملو�د 113،112 فقرة �أول وثانية ور�بعة و 113 مكرر� فقرة �أويل و 114 و115 من قانون �لعقوبات، وعلى �ملحكمة �أن تاأمر بالرد يف 
مو�جهة �لورثة و�ملو�سى لهم وكل من �أفاد فائدة جدية من �جلرمية ليكون �حلكم بالرد نافذ� يف �أمو�ل كال منهم بقدر ما ��ستفاد، بل �أعطي �لقانون للمحكمة 
�حلق يف �حلكم برد �ملبالغ �أو قيمة �لأ�سياء حمل �جلر�ئم �مل�سار �إليها يف �ملادة 208مكرر� �أو بتعوي�ش �جلهة �ملجني عليها فيها �أن بناء على طلب �لنيابة 
�لعامة �أو �ملدعى باحلقوق �ملدنية بح�سب �لأحو�ل وبعد �سماع �أقو�ل ذوى �ل�ساأن بتنفيذ هذ� �حلكم يف �أمو�ل زوج �ملتهم و�أوًلده �لق�رص �إذ� ثبت �أنهم �آلت �إليهم 

من �ملتهم و�أنها متح�سله من �جلرمية �ملحكوم فيها.
للدولة  �لإد�ري  �لذي تقوم به وحد�ت �جلهاز  �لتعاقد�ت و�ل�رص�ء و�لبيع  �لقو�نني تنظم عملية  �أهم  �أن قانون �ملناق�سات و�ملز�يد�ت من  15- من �ملعلوم 

و�لكيانات �حلكومية و�لأ�سخا�ش �لعتبارية �لعامة.
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