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دور �أع�ضاء املجال�س املحلية فى �إعداد املوازنة العامة ومراقبتها

تقدمي:
يهدف م�رشوع «نحو �أن�شطة جمتمعية لتعزيز ال�شفافية �إىل �إ�رشاك املجتمع املدنى فى
تعزيز ال�شفافية عن طريق امل�شاركة فى النفقات واملوارد العامة ،ومكافحة ال�صور املختلفة
لإ�ساءة ا�ستخدامها ،وي�سعى امل�رشوع �إىل حتقيق ثالثة �أهداف حمددة هى:
-تعزيز ممار�سات املواطنني جتاه حاالت �إهدار املال العام من خالل �إعداد التقارير عناملمار�سات الفا�سدة فى املجتمع وتقدميها اىل اجلهات امل�سئولة ،وي�ؤدى هذا الهدف �إىل
تفعيل تلك ال�سلطات ،بطريقة غري مبا�رشة فى مكافحة حاالت �إهدار املال العام من خالل
اال�ستجابة ل�ضغوط املجتمع.
-بناء قدرات املنظمات غري احلكومية واالحتادات ملراقبة الإنفاق العام ور�صد وتوثيقحاالت �إهداره.
--متكني �ضحايا �إهدار املال العام واال�ستيالء عليه� .إحالة تظلماتهم �إىل الق�ضاء.

-ومن �أجل حتقيق تلك الأهداف ي�سعى امل�رشوع �إىل تنفيذ �سل�سلة من الأن�شطة التالية:�1 .1إعداد وتطوير �أدلة فنية و�إجرائية ت�شمل �إر�شادات تف�صيلية عن �سبل مراقبة الإنفاق العام،
واجلهات املخت�صة مبحا�سبة امل�سئولني عنه.
2 .2لقاءات توجيهية للمنظمات غري احلكومية ،املحامني� ،أع�ضاء املجال�س املحلية عن كيفية
مراقبة املال العام.
3 .3وحدة دعم قانونى ،مزودة مبكتبة قانونية متخ�ص�صة ،وخط �ساخن ال�ستقبال �شكاوى
املواطنني ،تكون من مهامها ر�صد وتوثيق وقائع �إهدار املال العام من خالل� ,شبكة من
املحامني املدربني و�أع�ضاء املجال�س املحلية علي ر�صد وتوثيق وقائع اهدار املال العام,
�شبكة من اجلمعيات الأهلية يف عدد من املحافظات تعمل علي ر�صد وقائع �إهدار املال
العام ,تلقي البالغات من املواطنني عن طريق اخلط ال�ساخن.
كما تهتم الوحدة بر�صد و متابعة التقارير التي ت�صدرها اجلهات الرقابية لأداء الأجهزة
احلكومية ,وما تر�صده ال�صحافة امل�رصية من وقائع �إهدار املال العام.
4 .4ندوات حول بع�ض الق�ضايا املحلية املتعلقة ب�إهدار املال العام.
5 .5حمالت اعالمية بال�صحف واجلرائد واملواقع االلكرتونية ت�ستهدف بالأ�سا�س تعزيز
ال�شفافية.
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ا�ستمرارية العمل
كما تتحقق اال�ستمرارية من خالل ت�شجيع املجتمع على اتخاذ خطوات ذاتية لدرء حاالت
�إهدار املال العام بعد اكت�ساب املعرفة واخلربة.
وتطمح املجموعة املتحدة �أن ت�صل بنهاية امل�رشوع �إىل جعل املواطنني �أكرث اهتمام ًا
وايجابي ًة فى ر�صد وقائع �إهدار املال العام والإبالغ عنها.
وبالفعل قد قام فريق عمل امل�رشوع باملجموعة املتحدة فى تكوين �ستة ( )6احتادات نوعية
للحفاظ على املال العام ي�ضم اجلمعيات الراغبة وذلك فى خم�س حمافظات ،هى (الدقهلية –
الغربية – البحرية – الإ�سكندرية – �أ�سوان) كما تطمح يف �أن ت�صل بنهاية امل�رشوع �إىل
تكوين احتادات نوعية فى املحافظات الباقية وهى ال�سوي�س واملنوفية و�أ�سيوط ,حيث �ستعمل
املجموعة على م�ساعدتهم فى التوا�صل مع اجلهات املانحة ،واحل�صول على متويل لتنفيذ
م�رشوعات م�شابهة.
اجلدير بالذكر �أن مدة هذا امل�رشوع هى �سنتان ،بد�أت فى �سبتمرب  2008وتنتهى فى
�سبتمرب  2010ويعمل امل�رشوع فى حمافظات ( القاهرة الكربى ،الدقهلية ،الغربية ،املنوفية،
ال�سوي�س ،البحرية ،الإ�سكندرية ،الفيوم� ،أ�سيوط� ،أ�سوان).
واهلل املوفق
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ح�سني كامل
مدير م�ساعد
م�رشوع ،نحو �أن�شطة جمتمعية لتعزيز ال�شفافية
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ورقة �أولية للنقا�ش

ال�شفافية وامل�شاركة املجتمعية فى �صنع املوازنة العامة للدولة
د .عبد الفتاح اجلباىل
رئي�س وحدة البحوث االقت�صادية
مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية بالأهرام

مقدمة عامة
تعد الرقابة على املال العام �أحد الأدوار الأ�سا�سية املميزة لكل املجتمعات احلديثة ,بل
�إن ن�ش�أة الربملانات �أ�سا�سا جاءت لتحقيق هذه العملية .من هنا كان من ال�رضوري العمل على
تدعيم وتعزيز الرقابة املالية ب�صورة جتعلها قادرة على احليلولة دون العبث باملال العام �أو
�إهداره .ولهذا �شهدت الآونة الأخرية اهتماما متزايداً على مل امل�ستويات النظرية والعملية,
وكذلك فى خمتلف الدول املتقدمة والنامية ،بعملية �صنع املوازنة ومدى ال�شفافية التى تتمتع
بها من جهة ،وبكفاءة �إدارة املالية العامة وب�صفة خا�صة �إدارة الإنفاق العام والدين العام
من جهة �أخرى .وذلك بعد �أن تفاقمت العجوزات فى موازنات هذه الدول ب�صورة كبرية ,و�أدى
�إىل املزيد من االقرتا�ض ومن ثم زيادة الدين العام.
وترجع �أهمية هذه امل�س�ألة يف �ضوء الدور الذي تلعبه ال�سيا�سة املالية يف االقت�صاد
القومي ككل من حيث قدرتها على تخ�صي�ص املوارد بني القطاعات االقت�صادية املختلفة .كما
ت�ؤثر ت�أثرياً مبا�رشاً على ا�ستخدام املوارد الكلية لالقت�صاد وعلى م�ستوى الطلب الكلى .ناهيك
عن ت�أثريها فى �سيا�سات الدخول عن طريق الدعم والنفقات االجتماعية ,بينما تتيح الإيرادات
العامة الفر�صة للدولة لتلبية الأهداف العامة وحتميل الأعباء االجتماعية على الفئات القادرة,
مع تخفيف تلك الأعباء عن كاهل الفئات الفقرية وذلك بتح�سني نظام ال�رضائب ورفع درجة
كفاءته.
ولذلك تكت�سب ال�سيا�سة املالية خ�صو�صيتها من كونها �إحدى �أدوات ال�سيا�سة االقت�صادية
التي متكن الدولة من تنفيذ �سيا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية الهادفة اىل رفع م�ستوى
معي�شة ورفاهة املواطنني .كما �أنها تعك�س املوارد املالية املتاحة للحكومة والتي ميكن
ا�ستخدامها يف متويل اخلدمات التي عادة ال يقبل على توفريها القطاع اخلا�ص (ال�سلع العامة
�أو تلك التي ال يوفرها القطاع اخلا�ص ب�شكل مقبول �سيا�سيا).
ويتوقف جناح ال�سيا�سة االقت�صادية عموما واملالية منها على وجه اخل�صو�ص ,فى
حتقيق �أهدافها التنموية على عاملني �أ�سا�سيني هما املوارد املتاحة للمجتمع والكيفية التي
يتم بها ا�ستخدام هذه املوارد.
من هنا ت�أتى �أهمية املوازنة العامة للدولة ،فمن املعروف �أن الغر�ض الأ�سا�سي من �إعداد
املوازنة هو حتقيق نوعني من الرقابة الأوىل :د�ستورية ،والثانية :اقت�صادية ومالية .ومن
حيث الوظيفة الأوىل تعد املوازنة وثيقة �سيا�سية وقانونية تخدم �أهداف الرقابة الد�ستورية
وت�ضمن امل�شاركة الفعالة من جانب كافة فئات املجتمع .وهو ما يتطلب بدوره املعرفة
الكاملة بالأو�ضاع املالية ،وبالتايل ال�شفافية املطلقة يف عر�ض بنود املوازنة لي�س فقط
للأغرا�ض االقت�صادية ،ولكن وهو الأهم من �أجل املزيد من امل�ساءلة ال�سيا�سية �أمام ال�سلطات
الرقابية والت�رشيعية وال�شعبية� .إذ تعد ال�شفافية من العوامل ال�رضورية التي متكن جمل�س
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ال�شعب واملجتمع بوجه عام من مراقبة احلكومة وحما�سبتها .وي�ستلزم حتقيق ال�شفافية
تو�ضيح �أهداف املوازنة وكذلك توزيع الإنفاق على البنود املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل توفري
بع�ض امل�ؤ�رشات التي ت�ساعد على متابعة املوازنة ،ف�ضال عن �رضورة ن�رش املعلومات حول
ما مت تنفيذه من �أهداف املوازنة.
وهناك قواعد عامة يجب مراعاتها عند �إعداد املوازنة العامة للدولة وهى:
 �سنوية املوازنة�إذ تعد املوازنة عن عام مايل حمدد مع الأخذ باحل�سبان �أنه ميكن عمل خمطط ملدى زمنى
�أبعد يرتاوح بني ثالث �سنوات �إىل خم�س.
 وحدة املوازنةومبقت�ضى هذا املبد�أ ف�إنه اليجوز تخ�صي�ص مورد معني لنفقة حمددة ،بل يجب �أن تتجمع
جميع موارد الدولة فى اخلزانة العامة والتي تقوم بتوزيعها على خمتلف جوانب الإنفاق العام
وفقا ملا يرت�أيه املجل�س الت�رشيعي.
 مبد�أ ال�شمولمبقت�ضى هذه القاعدة ف�إنه يجب �أن تتجمع كافة موارد الدولة ونفقاتها فى �إطار واحد
ي�سهل متابعته ,وبالتايل اليجوز �أن تن�ش�أ ح�سابات خارج هذا النظام.
 قاعدة التوازنوفقا لهذه القاعدة ف�إنه يجب �أن يتوازن جانبا املوازنة ومن ثم تن�شا احلاجة �إىل متويل
العجز والدين العام.
وعلى اجلانب الآخر ف�إن املوازنة تتبع �أ�سلوب ًا حما�سبي ًا للقيد �إما على �أ�سا�س نقدي �أو
�أ�سا�س اال�ستحقاق.
وهذه الأمور تتحقق عند �صنع املوازنة وكذلك عند التنفيذ الفعلي لها .ففي املرحلة الأوىل
تطرح عدة ت�سا�ؤالت عن مدى اال�ستجابة الحتياجات املجتمع؟ ومدى العدالة يف الإيرادات
والنفقات؟ ومدى امل�ساواة يف الأعباء؟ و�أخرياً مقدار ال�شفافية التي تتمتع بها؟.
من هذا املنطلق تربز �أهمية الفهم التام والإدراك الكامل لكيفية تخطيط و�إعداد املوازنة
وتنفيذها ،وهو ما ي�ؤكد �رضورة البحث عن �إجابات لبع�ض الت�سا�ؤالت املهمة من �أهمها ما
يلى:
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-من امل�سئول عن تخطيط و�إعداد املوازنة؟ وما هي حدود الدور الذي تلعبه وزارة املاليةوعالقتها بالوزارات الأخرى؟ وما هو دور كل من ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية يف
هذا اخل�صو�ص؟
-ماهى املراحل الأ�سا�سية يف �إعداد املوازنة ؟ وهل تت�سم هذه العملية بال�شفافية الكاملةفى كافة مراحلها ؟ هل املعلومات تتاح يف الوقت املنا�سب وبال�شكل الذي ميكننا من
االعتماد عليه؟
-ماهى �رسعة �إعداد احل�سابات اخلتامية بعد نهاية ال�سنة املالية؟ وهل هناك خطوطوا�ضحة للم�ساءلة ال�سيا�سية والقانونية؟
�أوالً معايري احلكم على ال�سيا�سة املالية:
ال�شك �أن الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت وغريها �سوف تو�ضح لنا طبيعة الو�ضع احلايل فى
م�رص ومتكننا من و�ضع ر�ؤية متكاملة حول كيفية �إ�صالح النظام احلايل للموازنة ،بحيث
ي�صبح �أكرث قدرة على جذب املزيد من امل�شاركة فى هذه العملية من بدايتها حتى النهاية.
وترتبط هذه العملية ب�أربعة �أمور �أ�سا�سية هي ,كيفية �صنع املوازنة العامة للدولة ودور
ال�سلطة الت�رشيعية واملجتمع املدين فيها ،ومقدار ال�شفافية التي تتمتع بها املوازنة يف مراحلها
املختلفة ،و�آليات مناق�شة احل�ساب اخلتامي وال�سلطات املمنوحة للربملان فى هذا املجال.
وقبل التعر�ض لكل من هذه املجاالت جتدر بنا الإ�شارة �إىل �أن ح�سن �إدارة املالية العامة
يقا�س على ثالثة حماور رئي�سية وذلك على النحو التايل:
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املحور الأول :فعالية ال�سيا�سة املالية:
تتمحور الأهداف الرئي�سية للمالية العامة �أ�سا�س ًا حول تعزيز النمو االقت�صادي ,وت�شجيع
ا�ستخدام املوارد بكفاءة وفعالية وامل�ساهمة يف �إحداث التغيريات الهيكلية املطلوبة يف
االقت�صاد وتدعيم القواعد الإنتاجية و�إزالة املعوقات التي حتول دون تفعيل عمل الأدوات
االقت�صادية مع مراعاة الفئات االجتماعية ال�ضعيفة .وبالتايل يتمثل التحدي الذي يواجهها
يف �ضمان م�ستوى من الإنفاق العام يت�سق مع اال�ستقرار االقت�صادي الكلى ثم جترى بعد ذلك
هيكلة الإنفاق كجزء من الإجراءات التنفيذية لل�سيا�سة املالية ،لذلك ف�إن هيكل الإنفاق العام
ال حجمه هو املهم فى هذا املجال.
وبالتايل فاحلكم على كفاءة ال�سيا�سة املالية يتعلق مبدى ما حتقق من هذه املبادئ
وكذلك ال�سيا�سات املزمع تنفيذها ومدى قدرتها على التعامل مع الواقع االقت�صادي املعا�ش.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن ثورة املالية العامة فى الدول ال�صناعية الكربى قد ا�ستهدفت
�أ�سا�سا عالج م�شكالت الدورة االقت�صادية ،بينما ثورة املالية العامة فى الدول النامية كانت
ذات طابع خمتلف لأنها ا�ستهدفت االرتقاء مب�ستوى املعي�شة وحتقيق الأهداف التنموية.
كما �أن حتديد خطورة العجز من عدمه يرتبط بالأ�سا�س باحلالة االقت�صادية للبالد� ,سواء
فى الآجل الق�صري واملتو�سط �أو الطويل ،ف�إذا كانت الدولة فى حالة ك�ساد ف�إن ال�سعي نحو
حتقيق التوازن املحا�سبي يف املوازنة يعترب هدف ًا غري �سليم من املنظور املجتمعي� ،إذ ي�سهم
فى املزيد من التباط�ؤ االقت�صادي� .أى �أن هدف الإمناء االقت�صادي يحظى بالأولوية فى
ال�سيا�سة االقت�صادية حتى ولو جاء على ح�ساب التوازن املايل� .إذ �أن زيادة الإنفاق العام مع
ما يرتتب عليه من زيادة للقوى ال�رشائية للمجتمع كو�سيلة لالنتعا�ش االقت�صادي ت�صبح �أمرا
مطلوبا حتى ولو مت ذلك على ح�ساب املزيد من االقرتا�ض يف الآجل الق�صري .وبالتايل يجب
�أن يكون احلكم على عجز املوازنة العامة يف الآجلني املتو�سط والطويل �آخذين فى االعتبار
قدرة هذا العجز يف دفع عجلة النمو وزيادة قدرة االقت�صاد على توليد املوارد الالزمة لتقلي�ص
هذا العجز على املدى املتو�سط
من هنا ف�إن مناق�شة دور املالية العامة يجب �أال تقت�رص على تطور قيمة العجز فى
املوازنة ,بل يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار مدى م�ساهمتها يف خلق فر�ص عمل جديدة ,ورفع
معدالت اال�ستثمار وتغيري هيكل الإنتاج القومي .ومبعنى �آخر ف�إن جناح ال�سيا�سة املالية يجب
�أن يقا�س بالقدر الذي ت�سهم فيه النفقات العامة يف زيادة الت�شغيل وامت�صا�ص فائ�ض العمالة
باملجتمع وفى النهاية بقدرتها على توليد املزيد من الإيرادات العامة يف الآجل املتو�سط
والطويل.
وهكذا يت�ضح لنا �أن القيود التي تتعر�ض لها ال�سيا�سة املالية تتعلق �إما بالهيكل االقت�صادي
للدولة مبا يف ذلك دور الأ�سواق ودرجة االنفتاح وامل�ستوى العام للتطور االقت�صادي ،بالإ�ضافة
�إىل مدى التمويل املتاح والقدرة على التنفيذ.
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املحور الثاين :مدى �سالمة املالية العامة:
تركز الكتابات احلديثة يف املالية العامة على فكرة االقتدار املايل وهى ت�شري بب�ساطة �إيل
�أن ال�سيا�سة املالية ت�صبح غري قابلة لال�ستمرار �إذا �أدت �إىل تراكم الدين العام ب�شكل يفوق قدرة
احلكومة على خدمة هذا الدين على املدين املتو�سط والطويل .لذا ف�إن تقييم هذه الأو�ضاع
على �أنها غري قابلة لال�ستمرار يف امل�ستقبل قد ي�شري �إىل �رضورة �إجراء تغيريات يف ال�سيا�سة
الراهنة .ومبعنى �آخر يجب �أن ت�سعى الدولة دائما �إىل الت�أكد من قدرة اقت�صادها على حتمل
م�ستوى الدين العام ومعدل منوه ,ومن �إمكانية خدمة هذا الدين فى كل الظروف واالحتماالت
املختلفة.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن الأدبيات مل تنبئنا بن�سبة معينة من الدين العام �إىل الناجت
ميكن اللجوء �إليها بحيث ي�صبح جتاوزها يهدد اال�ستقرار االقت�صادي الكلى .و�إن كان البع�ض
قد جل�أ �إىل الن�سبة التي مت التو�صل �إليها يف �إطار اتفاقية "ما�سرتخت" للوحدة الأوروبية
وهى � % 60إال �إن هذه الن�سبة ي�ؤخذ عليها عدة �أمور �أولها� :أن هذه الن�سبة و�ضعت فى �إطار
االتفاق على التوحيد النقدي �أى �إن�شاء عملة �أوروبية موحدة وهو �أمر يختلف متاما عن تقييم
ال�سيا�سة املالية فى حد ذاتها .ثانياً� :أن هذه البلدان تختلف اختالفا كبريا من حيث م�ستوى
التطور االقت�صادي واالجتماعي بها ،وبالتايل ال يجوز اللجوء �إليها باعتبارها املرجعية
الأ�سا�سية فى هذا املجال .وبالتاىل ف�إن حتديد م�ستوى معني للدين العام يتوقف على طبيعة
كل دولة على حدة ومدى التطور االقت�صادي واالجتماعي والظروف املحيطة بها واالحتماالت
امل�ستقبلية للنمو�...إلخ من العوامل الأ�سا�سية.
عموما ف�إن ازدياد الدين العام �إىل احلد الذي يتعذر معه بب�ساطة اال�ستمرار يف حتمل
�أعبائه على املدى البعيد ي�شري �إىل �ضعف املالية العامة .ومبعنى �آخر ف�إن القدرة على حتمل
الدين تتوقف على �سعر الفائدة ومعدل النمو االقت�صادي ون�سبة الر�صيد الأ�سا�سي للموازنة (�أى
العجز الأوىل للموازنة وهو عبارة عن العجز الكلى مطروحا منه مدفوعات الفائدة) �إىل �إجمايل
الناجت .وطاملا �أن �سعر الفائدة على الدين العام يتجاوز املعدل الأ�سمى للنمو االقت�صادي ف�إن
الدين العام �سوف مييل �إىل النمو بوترية �أ�رسع من �إجمايل الناجت املحلى� ,إال �إذا كان لدى البلد
فائ�ض �أ�سا�سي فى املوازنة .وكلما ات�سعت الفجوة بني �سعر الفائدة ومعدل النمو اال�سمي ,كرب
حجم الفائ�ض الأ�سا�سي املطلوب للحفاظ على ن�سبة الدين �إىل الناجت .وهكذا ي�ؤثر معدل النمو
احلقيقي ،على �أو�ضاع الدين احلكومي ،فنمو االقت�صاد بخطوات �أبط�أ من �سعر الفائدة احلقيقي
يرتتب عليه منو الدين بخطوات �أ�رسع من قدرة احلكومة على �سداده .وبالتايل ف�إن ا�ستهداف
�سقف حمدد لن�سبة الدين يتطلب �سيا�سة اقت�صادية حتقق منوا اقت�صاديا �أعلى من �سعر الفائدة،
وفى الوقت نف�سه حتقق عجزا �أ�سا�سيا ال تزيد ن�سبته على مقدار حمدد.
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املحور الثالث :مقدر ال�شفافية الذي تت�سم به املوازنة
نتيجة ملا �سبق ذكره فقد �أ�ضحت ال�شفافية م�س�ألة �رضورية ومهمة لكافة املجتمعات.
فعندما تكون قواعد اللعبة ال�سيا�سية املتبعة فى ت�سيري �شئون الدولة وا�ضحة وظاهرة للجميع
ف�إن ذلك ي�ساعد املواطنني جميعا على متابعة الطرق املعتمدة لتدبري �شئون الدولة ,فال�شفافية
تتمحور حول حق املواطنني فى املعرفة وت�ستلزم ن�رش املعلومات حول ما يفرت�ض الأدوار
املختلفة ملوظفي احلكومة وم�ؤ�س�ساتها وحتدد امل�سئوليات.
وتقوم ال�شفافية �أي�ضا على تعميم املعلومات املتعلقة بحقوق املواطنني واخلدمات التي
يحق لهم القيام بها و�سبل احل�صول على تلك احلقوق .وي�شمل ذلك التقاليد وامل�ؤ�س�سات التي
متار�س بها ال�سلطة يف بلد ما ،من �أجل ال�صالح العام ,مثل عملية اختيار القائمني على ال�سلطة
ومراقبتهم وا�ستبدالهم وقدرة احلكومة على �إدارة مواردها بفعالية وتنفيذ �سيا�سات �سليمة
واحرتام املواطنني واحلكومة مل�ؤ�س�سات الدولة.
ولهذا ت�شرتط ال�شفافية توفر املعلومات الدقيقة يف مواقيتها و�إف�ساح املجال �أمام اجلميع
للإطالع على املعلومات ال�رضورية واملوثقة ,ولذلك يجب �أن تن�رش بعلنية ودورية من �أجل
تو�سيع دائرة امل�شاركة والرقابة واملحا�سبة وحما�رصة الف�ساد من جهة ,وامل�ساعدة على
اتخاذ القرارات ال�صاحلة فى ال�سيا�سة العامة من جهة �أخرى.
وهنا يرى "فيتو تانزى" �أن ال�شفافية تقوم على التمييز بو�ضوح بني القطاع احلكومي
وباقي القطاعات ومبوجبها حتدد الأدوار ال�سيا�سية والإدارية داخل احلكومة وفقا لآلية
حمددة يطلع عليها اجلمهور وحتدد فيها توزيع امل�سئوليات بني خمتلف م�ستويات احلكومة
وكذلك العالقة بني ال�سلطات التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية.
وفى هذا الإطار يرى خرباء �صندوق النقد الدويل �أن ال�شفافية هي االنفتاح على اجلمهور
فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع احلكومي ونوايا ال�سيا�سة االقت�صادية وح�سابات القطاع
العام التى من �ش�أنها تعزيز امل�ساءلة وتثبيت امل�صداقية وح�شد ت�أييد قوى لل�سيا�سات
االقت�صادية من جانب اجلمهور الذي �سيكون على علم تام مبجريات الأمور.
ومبعنى �آخر ف�إن ال�شفافية فى جميع مراحل �إعداد املوازنة تعد من العوامل ال�رضورية
التي متكن جمل�س ال�شعب واملواطنني بوجه عام من مراقبة احلكومة وحما�سبتها.
ولهذا �أ�صبح مقدار ال�شفافية الذي تت�سم به املوازنة العامة �إحدى املعايري الأ�سا�سية
للحكم على ح�سن �إدارة املالية العامة جنبا �إىل جنب مع حمور فعالية ال�سيا�سة املالية وكذلك
�سالمتها .من هذا املنطلق ت�أتى �أهمية م�ؤ�رش �شفافية املوازنة باعتباره �أول دليل يف هذا
املجال ا�ستنادا �إىل ا�ستطالعات للر�أى مف�صلة قام بها خرباء حمليون يف  85دولة ,وهو عبارة
عن � 122س�ؤاال جلمع معلومات مقارنة عن قدرة املواطن على احل�صول على معلومات تتعلق
باملوازنة وكمية املعلومات املتاحة.
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وهناك عدة حماور لدرا�سة مقدار ال�شفافية الذي تتمتع به املوازنة العامة للدولة ،وهى
كالتايل:
-تفا�صيل البيانات واملعلومات املقدمة فى املوازنة �سواء تعلق ذلك بالإيرادات �أوامل�رصوفات �أو �أعباء الدين العام وغريها من الأمور املالية املهمة.
-مقدار املعلومات املتوفرة ويق�صد بها املعلومات التى ميكن للجمهور احل�صول عليهابطلب يقدم �إىل اجلهة املخول لها �إ�صدار املوازنة ،ولذلك فهذا التعريف ي�شمل املعلومات
املتوفرة عرب �إجراءات حمددة ت�ضمن ن�رش الوثائق العامة لكل الأطراف املهتمة� ,إ�ضافة
�إىل املعلومات �أو الوثائق التي ال تتوافر �إال بالطلب.
ويقي�س م�ؤ�رش �شفافية املوازنة و�ضع الدولة من حيث كمية املعلومات املن�شورة:
-فهناك دول تن�رش معلومات وا�سعة.--وهناك دول تن�رش معلومات مهمة.

-دول تن�رش بع�ض املعلومات للمواطنني.--دول تن�رش احلد الأدنى من املعلومات.

-دول ال تن�رش �أى معلومات �إطالقا �أو نادراً ماتن�رش معلومات.�أما من حيث طبيعة املعلومات فيتم تق�سيم املعلومات �إىل:
معلومات غري مالية عن برامج الإنفاق احلكومي مثل عدد امل�ستفيدين من بع�ض الربامج.
وتنق�سم الدول �إىل:

--بلدان تن�رش معلومات غري مالية مف�صلة عن كل برامج الإنفاق.

-بلدان تن�رش معلومات غري مالية على الأقل لثلثي الربامج ولي�س للكل.-بلدان التن�رش معلومات غري مالية مف�صلة.معلومات مالية مف�صلة:

--بلدان تن�رش معلومات مف�صلة عن كل برامج الإنفاق.

--بلدان تن�رش معلومات مف�صلة عن ثلثي برامج الإنفاق.

-بلدان تن�رش معلومات مف�صلة عن �أقل من ثلثى برامج الإنفاق.--بلدان ال تن�رش معلومات مف�صلة.

توزيع الدول ح�سب كمية املعلومات املن�شورة:

دور �أع�ضاء املجال�س املحلية فى �إعداد املوازنة العامة ومراقبتها

17

عدد
البلدان

امل�ؤ�رش

معلومات �شاملة (من )100 -81

5

86

معلومات وافرة ()80- 61

12

68

بع�ض املعلومات ()60 – 41

27

51

احلد الأدنى من املعلومات (21
) 40-

16

34

�شحيحة �أو المعلومات

25

7

الأداء

الدول
فرن�سا ،نيوزيلندا ،جنوب �إفريقيا ،اململكة املتحدة،
الواليات املتحدة
بوت�سوانا ،الربازيل ،الت�شيك� ،أملانيا ،الرنويج،
بريو ،بولندا ،رومانيا� ،سلوفينيا ،كوريا اجلنوبية،
�سرييالنكا ،ال�سويد.
الأرجنتني ،بنجالدي�ش ،البو�سنة والهر�سك،
بلغاريا ،كولومبيا ،كو�ستاريكا ،كرواتيا ،م�رص،
جورجيا،غانا ،جواتيماال ،الهند� ،أندوني�سيا،
الأردن ،كينيا ،مقدونيا ،املك�سيك ،ناميبيا،
نيبال،غينيا اجلديدة ،الفليبني ،رو�سيا ،ال�رصب،
تركيا� ،أوغندا� ،أوكرانيا زامبيا.
�ألبانيا� ،أذربيجان� ،أكوادور ،ال�سلفادور،
كازاخ�ستان ،لبنان ،مالوي ،ماليزيا ،منغوليا،
املغرب ،النيجر ،باك�ستان ،تنزانيا ،تايالند،
ترينيداد وتوباغو ،فنزويال.
�أفغان�ستان ،اجلزائر� ،أنغوال،بوليفيا ،بوركينافا�سو،
كمبوديا ،الكامريون،ت�شاد ،ال�صني ،الكونغو،
الدومينيكان ،غينيا اال�ستوائية ،فيجى،
الهندورا�س ،قرغيزيا� ،ساوتومى برن�سيب،
ال�سعودية ،ال�سودان ،فيتنام ،اليمن.

الوثائق ذات ال�صلة وكيفية ن�رشها و�إتاحتها للجمهور
(بيان ما قبل املوازنة ،م�رشوع املوازنة ،املوازنة املقرة ،موازنة املواطن ،تقارير خالل
العام ،تقرير منت�صف العام ،احل�سابات اخلتامية ،تقرير مراجع احل�سابات)

بيان ماقبل املوازنة
م�رشوع املوازنة
املوازنة املعتمدة
تقارير خالل العام
مراجعة ن�صف العام
تقرير نهاية ال�سنة
تقرير املراجع

ال تقدم
معلومات
55
24
68
21
21
37
32

احلد
الأدنى
0
11
4
5
5
10
8

بع�ض
املعلومات
4
0
0
10
10
14
13

معلومات وافرة
8
30
3
22
22
11
11

معلومات
�شاملة
18
40
10
27
27
5
21

ويرتبط بهذا ال�س�ؤال عن الوقت الذي تتيحه ال�سلطة التنفيذية للربملان ملناق�شة املوازنة وهنا
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توجد عدة معايري:
الوقت املتاح للمناق�شة داخل الربملان:
-قبل ثالثة �أ�شهر من بدء ال�سنة املالية.-قبل �ستة �أ�سابيع على الأقل.�--أقل من �ستة �أ�سابيع.

-التعر�ض املوازنة على الربملان قبل العمل بها.جل�سات اال�ستماع العامة:
--بلدان تعقد جل�سات ا�ستماع عامة مكثفة.

-بلدان تعقد جل�سات ا�ستماع للهيئات الإدارية فقط.-بلدان تعقد عدداً حمدوداً من جل�سات اال�ستماع.--بلدان التعقد جل�سات ا�ستماع.

متى تن�رش احل�سابات اخلتامية املراجعة :
--بعد �ستة �أ�شهر �أو �أقل من نهاية ال�سنة املالية.

-بعد � 12شهراً �أو �أقل ولكن �أكرث من �ستة �أ�شهر.-من � 12شهراً �إىل � 24شهر.�--أكرث من � 24شهراً.

هل ميكن لل�سلطة التنفيذية �إقالة مراجع احل�سابات؟
-نعم ميكن لل�سلطة التنفيذية �إزاحته.-الميكن لل�سلطة التنفيذية �إزاحته.من الذي يعتمد احل�ساب اخلتامي؟
-املجل�س الت�رشيعي--غريه.
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وقد خل�ص امل�ؤ�رش بعد درا�سة  85دولة �إىل النتائج التالية:
�-أن فعالية املواطنني فى مناق�شة املوازنة و�صنعها لدى  73دولة (�أى حوايل  % 90منبلدان العينة) حمدودة للغاية ،وهناك خم�سة بلدان فقط تقدم معلومات وافرة و�رضورية
مل�ساءلة احلكومة (هى فرن�سا ونيوزيلندا وجنوب �إفريقيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة).
-على اجلانب الآخر هناك نحو  % 54التنت�رش تقارير املوازنة الرئي�سية ,ويقت�رص ا�ستخدامهاعلى اال�ستخدام الداخلي للحكومة.
-هناك �ستة بلدان تبقى موازنتها �رسية �إىل �أن يتبناها املجل�س الت�رشيعي ب�شكل مينع �أىم�شاركة عامة فى درا�سة املوازنة.
--ن�صف البلدان تقريبا التعقد جل�سات عامة عن املوازنة.

-يوجد  16دولة ميكن لل�سلطة التنفيذية �أن تطرد رئي�س هيئة احل�سابات اخلارجية دونموافقة الق�ضاء �أو ال�سلطة الت�رشيعية.
وفيما يتعلق بالو�ضع امل�رصي فت�شري نتائج اال�ستطالع �إىل �أنها قد انتقلت من املرتبة
الـ 54من  59دولة عام � 2005إىل املرتبة الـ  41من  85دولة .وذلك بعد �أن قامت بن�رش
املوازنة على موقع الوزارة االلكرتوين ،وعقب التعديالت الد�ستورية.
ثانياً – امل�شاركة فى �صنع املوازنة العامة للدولة:
�شهدت الآونة الأخرية اهتمام ًا متزايداً على كل امل�ستويات النظرية والعملية ,وكذلك فى
خمتلف الدول املتقدمة والنامية ،بكفاءة �إدارة املالية العامة وب�صفة خا�صة �إدارة الإنفاق
العام .وذلك بعد �أن تفاقم العجز يف املوازنة ب�صورة كبرية .وهكذا �أ�صبحت املوازنة العامة
للدولة ,تلعب �أدواراً مهمة وخطرية على كافة الأ�صعدة �سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا بل
وامنيا �أي�ضا .الأمر الذي جعلها حمور االهتمام والرتكيز من كافة قطاعات املجتمع.
ويرجع هذا االجتاه �إىل �أنه على الرغم من �أن ندرة املوارد املالية تعد قيداً على اجلهود
التنموية للحكومة� ,إال �أن اخلربة العملية قد �أف�صحت عن �أن �أ�سلوب �إدارة املوازنة يلعب هو
الآخر دوراً ال يقل �أهمية فى الت�أثري على كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
و�إذا كانت ال�شفافية هي االنفتاح على اجلمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع
احلكومي ونوايا ال�سيا�سة االقت�صادية وح�سابات القطاع العام التى من �ش�أنها تعزيز امل�ساءلة
وتثبيت امل�صداقية وح�شد ت�أييد قوى لل�سيا�سات االقت�صادية من جانب اجلمهور الذي �سيكون
على علم تام مبجريات الأمور .ولذلك ف�إن الك�شف العلني والوا�ضح عن هذه الأمور جميعا يتطلب
الن�رش الكامل للبيانات املالية للدولة وفى الوقت املنا�سب كما يجب �أن تكون تلك البيانات
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موثقة وعلى درجة عالية من الدقة وميكن الرجوع �إليها و�شاملة ووا�ضحة بحيث ي�سهل فهمها,
كما يجب �أن تكون حديثة وتتفق مع املعايري الدولية املتبعة فى البلدان الأخرى.
وي�ستلزم حتقيق ال�شفافية �أي�ضا تو�ضيح �أهداف املوازنة وكذلك توزيع الإنفاق على البنود
املختلفة بالإ�ضافة �إىل توفري بع�ض امل�ؤ�رشات التي ت�ساعد على متابعة املوازنة ،ف�ضال عن
�رضورة ن�رش املعلومات حول ما مت تنفيذه من �أهداف املوازنة.
وال�شك �أن التق�سيم اجلديد للموازنة العامة للدولة فى م�رص والذي جاء به التعديل الذي
ادخله القانون رقم  87ل�سنة  2005واملعدل للقانون رقم  53ل�سنة  1973ب�ش�أن املوازنة
العامة ,قد حقق قدراً كبرياً من ال�شفافية خا�صة و�أنه جاء متوافقا مع دليل �إح�صاءات املالية
العامة ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل عام  .2001وفى هذا ال�سياق �أي�ضا ي�أتى القانون رقم
 139ل�سنة  2006بتعديل �أحكام القانون رقم  127ل�سنة  1981ب�ش�أن املحا�سبة احلكومية،
والذي �أدخل مفهوم ح�ساب اخلزانة املوحد ،من �أجل �إعداد املوازنة العامة للدولة وفق ًا للمعايري
الدولية وحتقيق متطلبات ال�شفافية لكافة بنود املوازنة وم�صادر التمويل وكذلك تعميق
املفاهيم املحا�سبية للإدارة املالية ال�سليمة ،و�ضبط التدفقات النقدية يف اخلزانة العامة مبا
يعزز من مفهوم وحدة املوازنة لإحكام �ضبط الإنفاق العام فى املجتمع.
ووفقا لهذا التق�سيم �أ�صبحت املوازنة تعر�ض يف �شكلني �أحدهما التق�سيم االقت�صادي
والأخر وفقا للتق�سيم الوظيفي ,و تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية ،الق�سم الأول منها يعنى بحركة
امل�رصوفات والإيرادات املتعلقة بت�شغيل دوالب العمل االقت�صادي فى املجتمع ،ويتناول هذا
اجلزء امل�رصوفات العامة (الأجور و�رشاء ال�سلع واخلدمات والفوائد والدعم واملنح واملزايا
االجتماعية وامل�رصوفات الأخرى واال�ستثمارات) والإيرادات العامة (وت�شمل ال�رضائب واملنح
والإيرادات الأخرى) وهو ما ينجم عنه العجز �أو الفائ�ض النقدي .والق�سم الثاين يتعلق بحيازة
وبيع الأ�صول املالية ،وب�إ�ضافة حم�صلة هذه العمليات نح�صل على العجز او الفائ�ض الكلى
ثم الق�سم الثالثو يتعلق بطرق متويل العجز فى املوازنة.
ويقوم التق�سيم االقت�صادى على النحو التايل:
�أوالًً :امل�رصوفات:
الباب الأول :الأجور وتعوي�ضات العاملني.
الباب الثاين� :رشاء ال�سلع واخلدمات.
الباب الثالث :الفوائد.
الباب الرابع :الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
الباب اخلام�س :امل�رصوفات الأخرى.
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الباب ال�ساد�س� :رشاء الأ�صول غري املالية ( اال�ستثمارات )
ثانياً  -حيازة الأ�صول املالية:
الباب ال�سابع :حيازة الأ�صول املالية املحلية والأجنبية.
ثالثاً � -سداد القرو�ض:
الباب الثامن� :سداد القرو�ض املحلية والأجنبية
بينما تق�سم املوارد على النحو التاىل:
�أوالً  -الإيرادات:
الباب الأول :ال�رضائب
الباب الثاين :املنح
الباب الثالث :الإيرادات الأخرى
ثانياً  -م�صادر التمويل:
الباب الرابع :املتح�صالت من الإقرا�ض ومبيعات الأ�صول املالية.
الباب اخلام�س :االقرتا�ض
-ويعد العجز �أو الفائ�ض النقدي هو الفرق بني امل�رصوفات والإيرادات� ,أما العجز �أوالفائ�ض الكلى فهو عبارة عن العجز �أو الفائ�ض النقدي مطروحا منه �صافى احليازة من
الأ�صول املالية (الفرق بني حيازة الأ�صول املالية املحلية والأجنبية ,واال�ستخدامات
واملتح�صالت من الإقرا�ض ومبيعات الأ�صول املالية ومبراعاة ا�ستبعاد ح�صيلة
اخل�صخ�صة)
�-أما م�صادر متويل العجز الكلى ف�سوف تكون االقرتا�ض م�ضافا �إليه ح�صيلة بيع الأ�صولغري املالية وم�ستبعدا منه �سداد القرو�ض املحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بالتق�سيم الوظيفي للموازنة ف�إنها تق�سم على ع�رشة قطاعات هى:
قطاع اخلدمات العامة:
و�أهم اجلهات التي تن�ضوي حتته هى جمل�سا ال�شعب وال�شورى ورئا�سة اجلمهورية
وجمل�س الوزراء ودواوين عموم املحافظات واجلهاز املركزي للمحا�سبات ووزارتا املالية
واخلارجية.
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قطاع الدفاع والأمن القومي:
و�أهم اجلهات هى وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج احلربي و�صندوق متويل املتاحف
الع�سكرية
قطاع النظام العام و�شئون ال�سالمة العامة:
ويقع حتته وزارة الداخلية ووزارة العدل واملحكمة الد�ستورية العليا وهيئة ق�ضايا الدولة
ودار الإفتاء و�صندوق �أبنية دور املحاكم و�صندوق ال�سجل العيني.
قطاع ال�شئون االقت�صادية:
ي�ضم هذا القطاع وزارات التجارة وال�صناعة والزراعة والقوى العاملة والكهرباء ووزارة
البرتول والنقل واالت�صاالت وال�سياحة واملوارد املائية.
قطاع حماية البيئة:
وي�ضم وزارة �شئون البيئة وهيئتي النظافة بالقاهرة واجليزة واجلهاز التنظيمي ملياه
ال�رشب وال�رصف ال�صحي ،وجهاز حماية امل�ستهلك.
قطاع الإ�سكان واملرافق املجتمعية:
وي�ضم وزارة الإ�سكان واملرافق ومديريات الإ�سكان باملحافظات والهيئة القومية ملياه
ال�رشب وال�رصف ال�صحي واجلهاز التنفيذي ملياه ال�رشب وهيئة التمويل العقاري وهيئة
التخطيط العمراين واجلهاز املركزي للتعمري و�صندوق تطوير الع�شوائيات.
قطاع ال�صحة:
وزارة ال�صحة ومديريات ال�شئون ال�صحية باملحافظات وامل�ست�شفيات العامة واجلامعية
والهيئة العامة للم�ست�شفيات واملعاهد التعليمية وهيئة الرقابة الدوائية ومعهد بحوث �أمرا�ض
العيون ووزارة الدولة للأ�رسة وال�سكان.
قطاع ال�شباب والثقافة وال�شئون الدينية:
املجل�س القومي لل�شباب واملجل�س القومي للريا�ضة ومديريات ال�شباب والريا�ضة
باملحافظات ووزارة الثقافة والبيت الفني للم�رسح واملركز القومي لل�سينما وهيئة ق�صور
الثقافة ووزارة الإعالم وهيئة اال�ستعالمات ومكتبة الإ�سكندرية ومكتبة مبارك ووزارة
الأوقاف.
قطاع التعليم:
ت�شمل وزارة الرتبية والتعليم وزارة التعليم العايل واملركز القومي للبحوث والهيئة

دور �أع�ضاء املجال�س املحلية فى �إعداد املوازنة العامة ومراقبتها

23

العامة للأبنية التعليمية و�صندوق تطوير التعليم واملركز القومي لالمتحانات واملركز القومي
للبحوث الرتبوية .واجلامعات.
قطاع احلماية االجتماعية:
وزارة الت�ضامن االجتماعي وال�شئون االجتماعية والت�أمينات واملجل�س القومي للأمومة
والطفولة واملركز القومي للبحوث االجتماعية.
وعلى اجلانب الآخر ،فقد ن�ص قانون املوازنة على �أال تتجاوز االعتمادات الإجمالية يف
املوازنة  % 5من �إجماىل اال�ستخدامات بدون الفوائد وذلك ملواجهة احلتميات القومية الطارئة
�أو امل�رصوفات وااللتزامات التي مل يت�سن مراعاتها عند �إعداد املوازنة �أو غريها من ال�رضورات
فى �إطار املعايري التي يعر�ضها وزير املالية على جمل�س الوزراء.
وال�شك �أن حتديد هذه االعتمادات الإجمالية بن�سبة معينة من الإنفاق� ,سوف ي�ضمن املزيد
من ال�شفافية للموازنة العامة للدولة وكذلك املزيد من الرقابة الت�رشيعية عليها �إذ �إنه ي�ضع
قيودا على �صانع القرار املايل فى املجتمع من ا�ستخدام هذه الأداة ب�شكل مغاىل فيه دون
الرجوع �إىل ال�سلطة الت�رشيعية.
كما ذهب القانون �إىل �أنه يجوز النقل بني اعتمادات الباب الواحد لكل جهة �أو النقل من
باب فى جهة �إىل نف�س الباب يف جهة �أخرى فى �ضوء ما يقرره وزير املالية �أو من يفو�ضه
فى احلاالت التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون �أو الت�أ�شريات امللحقة باملوازنة العامة
وخطة الدولة او العتبارات تتعلق ب�إعادة التنظيم لإجراء ت�سويات مالية �أو تنفيذ حتميات
�رضورية ,على �أال تتجاوز جملة املناقالت ,بخالف ما ينقل من االحتياطيات العامة ,ن�سبة
 % 10من االعتمادات الأ�صلية لكل باب �أو  % 1من �إجماىل اعتمادات املوازنة التي وافق عليها
جمل�س ال�شعب دون الفوائد.
� - 1آليات �إعداد املوازنة:
تتطلب هذه امل�س�ألة معرفة �آليات �صنع املوازنة العامة للدولة ومدى م�شاركة املجتمع
فيها؟
و�إن كان من املتفق عليه ب�شكل عام �أن ال�سلطة التنفيذية هى ال�سلطة املنوطة ب�إعداد
املوازنة ،يف حني �أن ال�سلطة الت�رشيعية هي امل�سئولة عن االعتماد واملراقبة .وت�شرتك جمموعة
من الأطراف فى و�ضع املوازنة العامة للدولة ,ويقع على عاتق جمل�س الوزراء امل�سئولية
الرئي�سية فى حتديد �أولويات التنمية القت�صادية وتوفري املوارد الالزمة لتحقيقها .ويعترب
وزير املالية هو امل�سئول عن ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سة املالية وي�ضطلع الوزراء املعنيون بتنفيذ
ال�سيا�سات املختلفة كل ح�سب تخ�ص�صه.
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ومير �إعداد املوازنة فى م�رص بعدة مراحل �أ�سا�سية على النحو التايل:
املرحلة الأوىل :الإعالن عن من�شور �إعداد املوازنة» وفيه ت�ستعر�ض وزارة املالية املحاور
الأ�سا�سية التي ترتكز عليها ال�سيا�سة املالية خالل العام املقبل ،مت�ضمنا الأهداف الرئي�سية
مل�رشوع املوازنة والقواعد العامة لتقديرات اال�ستخدامات واملوارد التي يتعني على اجلهات
املختلفة واللجان امل�شكلة بها لإعداد م�رشوع املوازنة والعمل على حتقيقها وااللتزام بها.
مع مالحظة �أن املادة ( )14من القانون رقم  53ل�سنة  1973واملعدل بالقانون رقم
 87ل�سنة � 2005أ�شارت �إىل �أنه "ت�شكل فى كل جهة جلنة متخ�ص�صة تتوىل �إعداد م�رشوعات
موازنتها وفقا ملا ت�سفر عنه النتائج الفعلية لتنفيذ املوازنة خالل الثالث �سنوات ال�سابقة
مع مراعاة معدالت النمو احلقيقي والت�ضخم على �أ�سا�س املقايي�س والأمناط الكمية واملالية
والدرا�سات والأبحاث الفنية واالقت�صادية والتي ت�ؤدى �إىل حتقيق الأهداف املخططة ومع
مراعاة ا�ستبعاد �أية �إيرادات ا�ستثنائية حتققت خالل �سنة معينة" .ويالحظ �أن �إعداد الباب
ال�ساد�س اخلا�ص باال�ستثمارات ،يختلف عن الأبواب الأخرى للموازنة ,حيث تقوم الوزارات
املختلفة مبناق�شة موازناتها اال�ستثمارية مع وزير التنمية االقت�صادية وبنك اال�ستثمار
القومي .ف�ض َال عن هذا يقوم وزير التنمية االقت�صادية باقرتاح بع�ض امل�رشوعات فى �ضوء
اخلطة اخلم�سية .ويقت�رص دور وزارة املالية على املراقبة فقط.
من هذا املنطلق تقوم جميع اجلهات والأجهزة املختلفة من وحدات اجلهاز الإدارى للدولة
ووحدات الإدارة املحلية والهيئات اخلدمية واالقت�صادية ,مبوافاة وزارة املالية مب�رشوعات
موازناتها ،يف مواعيد حمددة ،ثم يتم مناق�شته بني هذه اجلهات والقطاع املخت�ص باملوازنة
املعنية يف وزارة املالية.
املرحلة الثانية :وتتم على م�ستوى جمل�س الوزراء ,وتقوم خاللها وزارة املالية ب�إعداد
م�سودة مل�رشوع املوازنة ويقوم كل من وزير املالية و التنمية االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الوزارات االقت�صادية الأخرى مبناق�شة هذه امل�سودة .وذلك بغر�ض الق�ضاء على �أية
م�شكالت قد تقع بني الوزارات املختلفة .ويتم عر�ض نتائج تلك املناق�شات على جمل�س الوزراء
ب�أكمله للموافقة .وبناء على تلك املناق�شات ،يقوم وزير املالية ب�إجراء التعديالت الالزمة بعد
�إقرارها و�إعداد م�رشوع املوازنة املعدل الذي يتم �إر�ساله �إىل رئي�س اجلمهورية لإجازته .ويتم
ت�سليم م�رشوع املوازنة ملجل�سي ال�شعب وال�شورى ،ويقوم وزيرا املالية والتنمية االقت�صادية،
كل فى جماله ،ب�إلقاء بيان ل�رشح �أهداف املوازنة واخلطة واملنطق الذي مت �إعدادهما يف
�إطاره.
املرحلة الثالثة :تت�ضمن عر�ض املوازنة على جلنة اخلطة واملوازنة مبجل�س ال�شعب،
وكذلك جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية مبجل�س ال�شورى ،ملناق�شتها �إما داخل اللجنة �أو
مع اللجان الأخرى فى املجل�سني .وبعد ذلك تقوم اللجنة ب�إعداد تقرير عن م�رشوع املوازنة
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لعر�ضه على �أع�ضاء املجل�سني(ال�شعب وال�شورى) ملناق�شته والت�صويت على �إجازة �أو رف�ضه,
وذلك بعد �إجراء مناق�شة م�ستفي�ضة مع وزيري املالية والتنمية االقت�صادية.
املرحلة الرابعة :بعد الت�صديق على م�رشوع املوازنة ،تتحول �إىل قانون يبد�أ العمل به
مع بداية ال�سنة املالية ،وتبد�أ مرحلة التنفيذ ,ويقوم وزير املالية مبتابعة الإنفاق على جميع
الأبواب ماعدا الباب ال�ساد�س فهو م�سئولية وزير التنمية االقت�صادية وبنك اال�ستثمار القومي
فيقومان مبتابعة الإنفاق اال�ستثماري.
املرحلة اخلام�سة :بعد انتهاء العام املايل مبا�رشة ،تقوم الوزارات املختلفة بتقدمي
ح�ساباتها اخلتامية ملناق�شتها واالنتهاء منها .ويقوم اجلهاز املركزي للمحا�سبات مبراجعة
تلك احل�سابات وي�شرتك كذلك يف املناق�شات التي تتم بني الوزارات متهيدا لإنهاء تقريره
النهائي .وفى النهاية تقوم وزارة املالية ب�إر�سال كافة احل�سابات �إىل جمل�س ال�شعب ملناق�شتها,
كما يقوم اجلهاز املركزي للمحا�سبات (تابع مبا�رشة لرئي�س اجلمهورية) مبراجعة()post Ex
تنفيذ املوازنة وير�سل تقريره �إىل جمل�س ال�شعب ويناق�ش التقريرين معا.
 -2م�شكالت الو�ضع احلايل ل�صنع املوازنة:
هكذا يت�ضح لنا �أنه وعلى الرغم من التح�سن الذي طر�أ على �إعداد املوازنة� ,إال �إن هناك
بع�ض �أوجه الق�صور التي حتول دون تفعيل الرقابة ال�شعبية والربملانية للموازنة ,خا�صة عدم
كاف من ال�شفافية فى مراحلها الأوىل وهى املرحلة التي ت�ضع الأ�س�س الرئي�سية
وجود قدر ٍ
للموازنة.
ف�ضال عما تقدم ف�إن �إعداد املوازنة يفتقر �إىل املرونة ،وهو ما يحد من قدرة الوزارات على
تنفيذ امل�رشوعات بكفاءة �أكرث .ويرجع ال�سبب الرئي�سي فى ذلك �إىل �أن �أ�سلوب �إعداد املوازنة
حاليا يتطلب من الوزارات مراجعة هيكل نفقات العام ال�سابق لإعداد املوازنة اجلديدة وال
ي�سمح لهم �إال ب�إجراء تعديالت طفيفة عليه .ومن ثم ال ي�صبح لدى الوزارات جمال للبحث
عن بدائل ذات تكلفة �أقل �أو لر�سم �سيا�سات طويلة املدى فى �ضوء تكلفة الفر�صة البديلة
للموارد املتاحة لها .فعلى �سبيل املثال قد ت�ستلزم اعتبارات الكفاءة �إعادة توزيع العمالة بني
القطاعات املختلفة� ،إال �أن القيود التى تفر�ضها املوازنة ال ت�سمح بتحقيق ذلك.
هذا ناهيك عن �أنه ومبراجعة مراحل �إعداد املوازنة يالحظ �أن هناك جانبني فى �أ�سلوب
�إعداد املوازنة يحدان من قدرة احلكومة على حتديد الأولويات .الأول هو عدم و�ضع قيود �أو
حدود عليا على الإنفاق فى املن�شور الذي يوزعه وزير املالية ،مما يدفع الوزارات �إىل عدم
االهتمام بتحديد �أولويات الإنفاق .ومن املفرت�ض �أن يتم و�ضع قيود على املوازنة بحيث
تراعى االعتبارات املختلفة ويتم بناء عليها حتديد �أولويات الوزارات املختلفة .والثاين هو
�أن مراجعة املوازنة خالل العام املايل ت�ؤدى �إىل عدم االلتزام بالأولويات التى مت حتديدها
م�سبقاً .حيث تلعب ال�ضغوط ال�سيا�سة دوراً فى مراجعة املوازنة بغر�ض تنفيذ م�رشوعات مل
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تكن مت�ضمنة فى املوازنة الأ�صلية .فنظراً لعدم وجود قيود �أو حدود عليا على املوازنات التى
تقدمها املحافظات �أو الوزارات فى مرحلة الأوىل لإعداد املوازنة ,ف�إن ذلك يدفع اجلهات املنفذة
�إىل املغاالة فى و�ضع تقديراتها ب�ش�أن الإنفاق .ويرتتب على ما تقدم �أن تركز املناق�شات على
تخفي�ض النفقات بدال من االهتمام بكيفية �ضمان كفاية وكفاءة توفري اخلدمات.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل عدة مالحظات �أ�سا�سية ,حتول دون تفعيل امل�شاركة املجتمعية،
منها مايلى:
-عدم وجود وثيقة متكاملة و�شاملة عن املوازنة تقدم للربملان� ،إذ �أن كل مايقدم عبارةعن بيان مايل يلقيه وزير املالية اليحتوى على كثري من الأمور املهمة.
-غياب تفا�صيل اال�ستثمارات العامة وفقا للقطاعات الوظيفية ،مع مالحظة �أن التق�سيمالوظيفي للمالية يختلف عن التق�سيم الوظيفي لوزارة التنمية االقت�صادية.
-االقت�صار على مناق�شة البيان املايل ومالمح اخلطة التنموية ال�سنوية ,دون الدخول �إىلتفا�صيل كل منهما بطريقة �صحيحة بل �إن البع�ض يعترب املوازنة العامة للدولة هى
البيان املايل الذي يلقيه وزير املالية ،رغم كونه جمرد املالمح العامة لهذه الوثيقة
الأ�سا�سية.
-عدم حتديد جلان ا�ستماع من خارج املجل�سني ,خا�صة من جانب اخلرباء والأكادمييني،ولي�س امل�سئولني احلكوميني.
-االهتمام يف النقا�ش بالق�ضايا اجلزئية ,دون املناق�شة التف�صيلية للم�رشوع املطروح.�-ضعف م�ستوى التن�سيق بني الوزارات املعنية--عدم حتديد امل�سئولية عن �إدارة الدين العام.

-على الرغم من التطور فى �إعداد املوازنة وجعلها تتم وفقا للأ�سا�س النقدي �إال �إن هذاالأمر اليعك�س طبيعة الإنفاق الذي يخ�ص العام وغريه من البنود التي تخ�ص �أعوام ًا
�سابقة ،كما �أنه يخفى م�شكلة املت�أخرات (�سواء امل�ستحقة على احلكومة �أو امل�ستحقة
للحكومة) والأهم من كل ما�سبق �أنه يحدث نوع ًا من عدم االت�ساق فى البيانات بني
بيانات املوازنة وبيانات الهيئات االقت�صادية ،حيث يتم �إعداد الثانية على �أ�سا�س
اال�ستحقاق ولي�س النقدي.
-ي�ضاف �إىل ما�سبق �أن احل�سابات وال�صناديق اخلا�صة تظهر يف املوازنة كرقم واحدللإيرادات يقابله بنف�س القدر رقم واحد للنفقات ،دون معرفة الن�شاط احلقيقي لهذه
ال�صناديق.
وقد �أدركت احلكومة امل�رصية م�ؤخرا هذه الأهمية ف�أدخلت العديد من التعديالت الد�ستورية
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املتعلقة بهذه امل�س�ألة� ,إذ قامت بتعديل املادة ( )115اخلا�صة بطريقة وتوقيت عر�ض املوازنة
العامة للدولة على جمل�س ال�شعب ,وذلك عن طريق ال�سماح للمجل�س ب�إدخال تعديالت عليها
دون موافقة م�سبقة للحكومة ,كما كان عليه الو�ضع قبل هذه التعديالت ,وثاني ًا بزيادة مدة
املناق�شة والنظر فى املوازنة عن طريق �إلزام احلكومة بتقدمي املوازنة قبل ثالثة �أ�شهر من بدء
ال�سنة املالية اجلديدة بدال من �شهرين.
ون�أمل �أن ت�ؤدى التعديالت اجلديدة (الد�ستورية والقانونية) �إىل تالفى هذه ال�سلبيات,
خا�صة بعد ال�سماح ملجل�س ال�شعب بتعديل املوازنة ،وهو ما �سيجرب احلكومة على تو�ضيح
�أهداف املوازنة ،وكذلك توزيع الإنفاق على البنود املختلفة حتى تتمكن من �إقناع نواب
ال�شعب ب�أهمية و�رضورة الإجراءات التي تقرتحها يف املوازنة.
 –3مناق�شة احل�ساب اخلتامي:
يرتبط مبا �سبق تعديل املادة ( )118الفقرة الأوىل من الد�ستور امل�رصي ،والتي �أدت �إىل
تقليل الفرتة بني نهاية ال�سنة املالية وعر�ض احل�ساب اخلتامي على جمل�س ال�شعب ملناق�شته
والت�صويت عليه ,فمن املعروف �أن اجلهاز املركزي للمحا�سبات يقوم مبراجعة تنفيذ املوازنة
وير�سل تقريره �إىل جمل�س ال�شعب ،وير�سل �إىل وزارة املالية �صورة من مالحظاته �أو ًال ب�أول
وكذلك ن�سخة من تقريره النهائي املر�سل �إىل جمل�س ال�شعب».
ومن املعروف �أن اجلهاز يقوم ب�إعداد تقارير �سنوية عن احل�سابات اخلتامية لكافة �أجهزة
الدولة ويقدمها �إىل جمل�س ال�شعب ،وفى الوقت ذاته تقوم وزارة املالية بدرا�سة هذه التقارير
والرد عليها �إما بالتو�ضيح �أو باالتفاق مع وجهة نظر اجلهاز على �أن تتوىل جلنة اخلطة
واملوازنة �إعداد تقرير متكامل حول كافة هذه الق�ضايا للعر�ض على جمل�س ال�شعب ملناق�شته
وطرح التو�صيات املتعلقة مبا يثار حول هذا ال�ش�أن.
وترجع احلكمة من ذلك �إىل رغبة امل�رشع يف التفرقة بني املراقبة املالية واملحا�سبية
والتي يتوالها اجلهاز والدور االقت�صادي لل�سيا�سة املالية الذي يراقبه جمل�س ال�شعب .هذا
ف�ضال عن اقتناع امل�رشع ب�أنه الميكن ب�أى حال من الأحوال �أن تتطابق املوازنة العامة تطابقا
تاما مع احل�ساب اخلتامي نتيجة لظروف وتعقيدات احلياة االقت�صادية واالجتماعية فهناك
دائما هام�ش لالختالف فيما بينهما ,وهو ما يتوقف بدوره على طبيعة الظروف االجتماعية
بالبالد وم�ستوى التطور االقت�صادي بها ,ودرجة ان�سيابية املعلومات والبيانات االقت�صادية
املختلفة ومدى جودتها وم�صداقيتها ،وكلها �أمور تختلف من بلد �إىل بلد ,ولذلك كان من
الطبيعي واملنطقي �أن يرتك لل�سلطة الت�رشيعية تقدير مدى االنحراف املطلوب يف احل�ساب
اخلتامي عن املوازنة وجدواه االقت�صادية واملجتمعية ,وهذا هو املغزى الأ�سا�سي من وراء
مناق�شة ال�سلطة الت�رشيعية لهذه امل�سالة.
وعلى اجلانب الآخر يت�ضح لنا انه كان يتعني على وزارة املالية �أن توافى جمل�س ال�شعب
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باحل�ساب اخلتامي فى موعد �أق�صاه  31مار�س من العام التايل النتهاء ال�سنة املالية .وهى مدة
طويلة كانت التتيح حتقيق الرقابة الفعلية وحتول دون تفعيل امل�ساءلة الربملانية للقائمني
عليها,خا�صة مع عدم وجود قدر كاف من ال�شفافية فى كافة مراحلها ،وخالل مراحل تنفيذ
املوازنة ,مما ي�صعب معه معرفة ما �إذا كان الإنفاق العام متم�شي ًا مع املوازنة املعتمدة .ولذلك
جاءت التعديالت الد�ستورية لت�صبح املدة �ستة �أ�شهر من نهاية ال�سنة املالية.
ولكن وحتى بعد انتهاء ال�سنة املالية ،جند �أن املتاح من بيانات حول الإنفاق الفعلي
يكون على درجة كبرية من التجميع ويخلو من �أية تف�صيالت تتيح الفر�صة ملناق�شه جادة .كما
�أن التقارير التي يعدها اجلهاز املركزي للمحا�سبات ال يتم تداولها �إال يف �أ�ضيق احلدود .هذا
بالإ�ضافة �إىل خلوها من �أى تقدير ملدى كفاءة الإنفاق احلكومي .الأمر ي�ستلزم تو�ضيح �أهداف
املوازنة وكذلك توزيع الإنفاق على البنود املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل توفري بع�ض امل�ؤ�رشات
التى ت�ساعد على متابعة املوازنة ،ف�ضال عن �رضورة ن�رش املعلومات حول ما مت تنفيذه من
�أهداف املوازنة.
وفى هذا ال�سياق �أي�ضا ي�صبح الت�سا�ؤل هو ماذا �أعددنا للتحول �إىل موازنات الربامج والأداء
التى �أ�شار لها قانون املوازنة ،وطالب ب�رضورة تطبيقها فى مدة �أق�صاها خم�س �سنوات من
تاريخ العمل بالقانون والذي �صدر فى �إبريل  2005وال نرى �أية بوادر لهذا التطبيق.
ثانياً  -نحو املزيد من امل�شاركة املجتمعية فى �إعداد املوازنة:
�أ�شارت التجارب الدولية املختلفة� ,إىل �أهمية التالزم بني الدميقراطية واقت�صاد ال�سوق,
بل �إن هذا التالزم �رشط �أ�سا�سي لإجناح عملية التحول� ,إذ �إن التجارب التي جنحت قد ارتبطت
�أ�سا�سا بتدعيم �آليات امل�شاركة ال�شعبية والدميقراطية وال�شفافية ,وتطبيق مبادئ الإدارة
الر�شيدة عند و�ضع ال�سيا�سات املختلفة ,ومل تقت�رص فقط على بع�ض الإجراءات والعمليات
املتعلقة باالنتخابات .ومبعنى �آخر ف�إن التحول الطامح �إىل اقت�صاد ال�سوق يتطلب بال�رضورة
وجود حزمة من القوانني املدنية واجلنائية الوا�ضحة واملعلن عنها بالقدر الكايف ,مع �إنفاذ
القواعد القانونية والتنظيمية ,ووجود جهاز ق�ضائي م�ستقل ,وتعزيز النظام ال�رضيبي والإدارة
ال�رضيبية ,وزيادة �شفافية املالية العامة ,وتفعيل �إجراءات املحا�سبة املالية ,وتطوير اجلهاز
الإداري للدولة ,مع تفعيل املناف�سة .ورغم �أن هذه الإجراءات وغريها قد ت�ستغرق بع�ض الوقت,
�إال �أنها تعترب �رضورة ق�صوى لإجناح هذه العملية.
وقد �أثبتت الدرا�سات �أن البلدان التي تتمتع بحريات �سيا�سة وا�سعة ,مع ا�ستبعاد �إثر
املتغريات الأخرى ,قد حققت �أداء �أف�ضل يف توفري التعليم الأ�سا�سي وال�صحة ,واحلد من
ت�ضارب امل�صالح.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ومما يثري الده�شة� ,أن البلدان التي تتمتع مبعدالت منو
اقت�صادية عالية وقعت فيها �أحداث من ال�شغب واال�ضطرابات والتظاهرات �أكرث مما وقع يف
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البلدان ذات املعدالت املنخف�ضة .وكان هذا الأمر مثرياً للحرية ،لأن التعبريات االجتماعية من
هذا النوع تدعو �إىل االعتقاد ب�أن لها ت�أثريا �سلبيا على مناخ اال�ستثمار ومعدالت النمو ,ولكن
الدرا�سات احلديثة �أ�شارت �إىل �أن البلدان ذات احلريات املدنية املحدودة ال تعرب �إال بقدر �ضئيل
عن �سخطها االجتماعي ,فى حني �أن هذا التعبري يتم بدرجة �أكرب كثريا فى البلدان التي تتمتع
بحريات مدنية �أو�سع� .أى �أن البلدان التي يتم فيها قمع كل �أ�ساليب التعبري عن اال�ستياء ,تعانى
�أداء �أ�سو�أ يف م�رشوعاتها اال�ستثمارية ،مقارنة بتلك التى ت�سمح مبثل هذه املظاهر.
عموماً فهناك عدة حماور للعمل على تعزيز امل�شاركة املجتمعية فى �صنع املوازنة هى:
 -1حت�سني �أ�سلوب �إعداد املوازنة:
على الرغم من �أن املوازنة العامة تعد �إحدى �أدوات ال�سيا�سة املالية التي من املفرت�ض �أن
ت�ساعد احلكومة على تنفيذ �سيا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية� ,إال �أن �أ�سلوب �إعداد املوازنة
فى م�رص يو�ضح �أنها �أ�صبحت ت�شكل قيداً على حرية احلكومة يف �إجراء بع�ض التعديالت
املرغوبة .ويعود ال�سبب فى ذلك �إىل �أن مراحل �إعداد املوازنة تعتمد يف املقام الأول على منهج
مايل للإدارة بدال من حماولة بناء �أ�سلوب للإدارة ي�سمح بو�ضع منط للإنفاق ي�ضمن حتقق
الأهداف وال�سيا�سات التى ت�سعى �إليها احلكومة� ,أو يتفق وحتقيق �أف�ضل النتائج املرجوة من
املوارد املتاحة .يالحظ ان درجة التجميع التي يتم �إعداد املوازنة على �أ�سا�سها جتعل من
ال�صعب معرفة ما �إذا كانت املوارد قد ا�ستخدمت لتحقيق الأهداف املرجوة من عدمها .فعلى
�سبيل املثال املوارد املخ�ص�صة للأجور واملرتبات فى وزارة التعليم ال ميكن الت�أكد ما �إذا
كانت قد �أنفقت على املوظفني الإداريني �أم على املدر�سني .وكذلك عدم وجود �أهداف كمية
ي�سهل متابعة تنفيذها ي�ؤدى �إىل �صعوبة حتديد ما �إذا كانت املوازنة قد حققت الهدف املرجو
منها �أم ال .كما �أن نظام مراجعة املوازنة ال ي�ضمن ما �إذا كانت املوارد امل�ستخدمة يف املوازنة
قد حققت الهدف منها �أم ال .وعلى الرغم من وجود مراجعة لأداء الهيئات االقت�صادية �إال
�أن هذه املراجعة ت�ستهدف ح�ساب مقدار الدعم الذي حتتاجه هذه الهيئات .وحتى يف حالة
رغبة اجلهاز املركزي للمحا�سبات مراجعة �أداء الإنفاق احلكومي ف�إن الأ�سلوب احلايل لإعداد
املوازنة �سيحول دون حتقيق �أى تقييم للأداء.
ومبعنى �آخر فمازالت املوازنة العامة امل�رصية موازنة بنود واعتمادات ال ت�ساعد على
�إجراء تقديرات �سليمة للإيرادات وامل�رصوفات مبنية على �أ�سا�س التكلفة والعائد ,وعلى �أ�سا�س
درا�سة البدائل املتاحة .كما ال ت�ساعد على التحليل االقت�صادي ملعامالت احلكومة وال ت�شتمل
على معايري لقيا�س كفاءة وفعالية الإنفاق العام وهو امر على جانب كبري من الأهمية الن
�أحد �أ�سباب الزيادة فى العجز هو انخفا�ض كفاءة الإنفاق العام .وهو ما لن يتحقق �إال �إذا مت
تطبيق موازنة الربامج والأداء.
بالإ�ضافة �إىل ذلك مازالت املوازنة العامة للدولة تعانى من قيام بع�ض الوحدات بفتح
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ح�سابات خا�صة بالبنوك يتم �إيداع بع�ض املتح�صالت بها وال�رصف منها خارج املوازنة
باملخالفة ملبد�أ العمومية الوارد باملادتني ( 3و  )9من القانون رقم  53ل�سنة  1973وكذلك
اال�ستخدام املفرط للميزانيات التكميلية .الأمر الذي يتطلب احلد من هذه املعامالت املالية
واحلد من النفقات ال�سنوية التي يرخ�ص بها مبوجب ت�رشيعات �أخرى بخالف قانون املوازنة.
خا�صة و�أن الإقالل من املعامالت التي تتم خارج املوازنة ي�ؤدى �إىل املزيد من ال�شفافية
ويجعل احلكومات �أكرث �شعورا بامل�سئولية جتاه املالية العامة وتفر�ض ان�ضباطا على �صانعي
ال�سيا�سة.
وفى هذا ال�سياق �أي�ضا يجب العمل على �إن�شاء نظام للمحا�سبة �شامل ومتكامل بحيث تقدم
املوازنة بيانات كاملة و�شاملة عن الن�شاط احلكومي ال�سابق واحلايل وامل�ستقبلي ,وتغطى
بالتف�صيل جميع العمليات احلكومية ,مما ي�ؤدى �إىل زيادة كفاءة الإدارة املالية للموازنة.
وخا�صة ما هو متعلق بالإنفاق اال�ستثماري .ففى الوقت احلايل تقدم املوازنة معلومات عن
�إنفاق احلكومة ملدة عام واحد فقط .وال �شك �أن �إدراج معلومات عن االلتزامات املالية للحكومة
فى الأجل الطويل واخلا�ص بامل�رشوعات الكبرية �سي�ؤدى �إىل م�ساعدة را�سمي ال�سيا�سة فى
و�ضع �سيا�سات مالية متو�سطة الأجل �أكرث حر�ص ًا وتتميز بكفاءة �أكرب فى ا�ستخدام املوارد.
وقد يكون ال�سبيل �إىل ذلك ن�رش تقرير عن اال�ستثمار لعدة �سنوات بحيث يت�ضمن التزامات كل
م�رشوع فى �ضوء التكلفة الكلية والعائد املتوقع خالل ال�سنوات القادمة وكذلك التكلفة اجلارية
للم�رشوع.
من هذا املنطلق نطرح فيما يلى بع�ض املقرتحات املتعلقة بربط �أ�سلوب �إدارة املوازنة
العامة بالأهداف والإطار القانوين لإعداد املوازنة والعالقة بني ال�سلطة الت�رشيعية والتنفيذية
وكذلك عالقة وزارة املالية بالوزارات الأخرى ،و�أخريا ال�شمولية وال�شفافية.
وذلك من خالل عدة خطوات:
-ت�ضمني قانون املوازنة باب جديد عن �شفافية املوازنة يحتوى على القواعد العامةوال�رشوط التي يجب االلتزام بها فى �إعداد قانون املوازنة وكافة التقارير املتعلقة باملالية
العامة .على النحو الذي ي�ضع �إطاراً موحداً ومت�سق ًا لكيفية �إعداد وثائق املوازنة.
-تقدمي معلومات كافية عن كافة الكيانات االقت�صادية العامة والتي تقوم ب�أن�شطةخارج املوازنة ولكنها ت�ؤثر على ال�سالمة املالية للدولة مثل الهيئات االقت�صادية وبنك
اال�ستثمار القومي.
-حتديد موعد ثابت لوزيري املالية والتنمية االقت�صادية لإلقاء كل منهما بيانه (عناملوازنة واخلطة) على اال يتجاوز �شهراً من تقدمي م�رشوع املوازنة ،وذلك لأن جمل�سي
ال�شعب وال�شورى اليبد�آن مناق�شة جدية لهذه البيانات �إال عقب هذه العملية ,وبالتايل
ف�إن ت�أخر �إلقاء البيان ي�ؤدى �إىل ت�أخر املناق�شة ,وبالتايل فقدان الأثر الإيجابي من
التعديالت.
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-حتديد امل�سئولية عن ن�رش بيانات املوازنة واملالية ودعم �رشعية وم�ؤ�س�سية ن�رش تقاريراملوازنة وتقارير املتابعة ال�شهرية والن�صف �سنوية.
�-إلزام وزارة املالية بن�رش موازنة املواطن ،وهى ن�سخة مب�سطة و�سهلة من املوازنة العامةللدولة ،ي�ستطيع املواطن العادي قر�أتها وفهمها.
�-إلزام احلكومة بعمل وتبنى �إطار ل�سيا�سة املوازنة متو�سطة الأمد تعك�س الأهدافوالتوجهات اال�سرتاتيجية على املدى املتو�سط واليات حتقيقها.
�-رضورة العمل على �إ�صدار بيان ماقبل املوازنة تعر�ض فيه احلكومة الثوابت التى ت�ستند�إليها ل�صياغة م�رشوع املوازنة مثل تقديرات النمو وتكونه ومعدل الت�ضخم املتوقع
وكذلك معدالت الفائدة والبطالة ،و�أو�ضاع امليزان اجلاري مبيزان املدفوعات وغريها
من الأمور املرتبطة به.
-حتديد �سيا�سة وا�ضحة للإف�صاح عن املخاطر املالية املحتملة و�آثارها املختلفة ،مثلالدين العام و�إدارته وكذلك املت�أخرات وال�ضمانات احلكومية.
-و�ضع معايري حمددة للحكم على مدى جناعة وكفاءة ال�سيا�سة املالية ،وبالتايل عدماالقت�صار على جمرد عر�ض بيانات �صماء عن املوازنة و�أرقام ,دون الدخول فى بع�ض
التفا�صيل املهمة ,اى ن�رش بيانات غري مالية مثل عدد امل�ستفيدين من الربامج الت�أمينات
االجتماعية وعدد املدار�س وامل�ست�شفيات وغريها.
�--رسعة �إن�شاء املجل�س الأعلى لل�رضائب املن�صو�ص عليه يف قانون ال�رضائب اجلديد.

-حتديد �سقوف عليا للنفقات العامة يف موازنة الدولة ،وكذلك يف موازنات الوزاراتوالهيئات املختلفة ا�ستناداً �إيل بع�ض املعايري ،مث ًال �أال تتعدي الزيادة يف الإنفاق العام
معدل الزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل.
-حتديد امل�شاكل التي ترغب احلكومة فى حلها .وقد يتم ذلك من خالل ا�ستبيان عام،مل�ساعدة القائمني على تقدمي هذه اخلدمات على التعرف على امل�شاكل التي يواجهونها
وكيفية حلها يف امل�ستقبل.
-حتديد �أهداف حمددة يكون من �ش�أنها الت�صدي للم�شاكل ال�سابق حتديدها ,وخالل هذهاملرحلة قد يكون من املفيد عقد مقارنات دقيقة للتعرف على اخلدمات الأكرث نق�صاً,
وكذلك املناطق اجلغرافية الأكرث حرمان ًا من اخلدمات العامة وذلك حتى ميكن و�ضع
قائمة ب�أولويات التنفيذ.
-حتديد �أ�سلوب تنفيذ الأهداف ،وقد يكون من الأف�ضل فى هذه املرحلة �صياغة الأهداف�صورة برامج تربط ما بني املوارد املتاحة و الأهداف املخططة .و كما قد يكون من املفيد
خالل هذه املرحلة ت�شجيع م�شاركة املجتمع فى اقرتاح �أكرث الأ�ساليب مالءمة للتنفيذ.
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-تقييم مدى تنفيذ هذه الأهداف وذلك من خالل ا�ستخدام امل�ؤ�رشات املختلفة التي يتمحتديدها م�سبق ًا للحكم على مدى حتقق الأهداف املختلفة.
 -2ال�شفافية فى املعامالت احلكومية و�صنع القرارات:
تقوم ال�شفافية على تعميم املعلومات املتعلقة بحقوق املواطنني واخلدمات ,التي يحق
لهم القيام بها ،و�سبل احل�صول على تلك احلقوق .وي�شمل ذلك التقاليد وامل�ؤ�س�سات التي
متار�س بها ال�سلطة يف بلد ما من �أجل ال�صالح العام ,مثل عملية اختيار القائمني على ال�سلطة
ومراقبتهم وا�ستبدالهم ,وقدرة احلكومة على �إدارة مواردها بفاعلية ,وتنفيذ �سيا�سات �سليمة
واحرتام املواطنني واحلكومة مل�ؤ�س�سات الدولة.
وقد �أثبتت الدرا�سات اجلارية فى هذا ال�ش�أن �أن الطريقة التي تنفق بها احلكومات مواردها
املالية تبدو �أكرث �أهمية من حجم ما تنفقه من �أموال �أو الغر�ض الذي تنفق هذه الأموال من
�أجله ,وبالتايل فان الك�شف العلني والوا�ضح عن هذه امل�س�ألة يتطلب الن�رش الكامل للبيانات
املالية للدولة ,فى الوقت املنا�سب ,كما يجب �أن تكون تلك البيانات موثقة وعلى درجة عالية
من الدقة ,وميكن الرجوع �إليها بحيث ي�سهل فهمها ,كما يجب �أن تكون حديثة وتتفق مع
املعايري الدولية املتبعة فى البلدان الأخرى.
� -3رضورات الإ�صالح امل�ؤ�س�سي والهيكلي:
فى هذا ال�سياق تتزايد �أهمية احلديث عن �رضورات الإ�صالح امل�ؤ�س�سي والهيكلي ,جنبا �إىل
جنب مع الإ�صالح االقت�صادي ,خا�صة من جانب م�ؤ�س�سات التمويل الدولية كال�صندوق والبنك
الدوليني .وهو ما �أدى �إىل قيام العديد من البلدان ,خالل حقبة الت�سعينيات من القرن املا�ضي,
بتطبيق �سيا�سات للإ�صالح االقت�صادي ,و�شهدت تلك الفرتة زيادة حم�سو�سة وملمو�سة يف هذه
الربامج �سواء من حيث نطاقها �أو ات�ساعها وعمقها .بيد �أن النتائج التي �أ�سفرت عنها مل تكن
على نف�س م�ستوى التوقعات ,حيث جنحت ب�شدة فى بع�ضها وف�شلت ب�شدة فى البع�ض الآخر,
وهو ما دفع بعدد من كبار االقت�صاديني العامليني ( 16اقت�صادياً) �إىل االجتماع فى بر�شلونة
فى �سبتمرب  ،2004وو�ضعوا ما ي�سمى «توافق بر�شلونة» كبديل عن «توافق وا�شنطون» الذي
كان معموال به يف برامج الإ�صالح ال�سابقة .و�أكد ه�ؤالء جمموعة من الأمور املهمة التي
يجب مراعاتها فى برامج الإ�صالح ,ي�أتى على ر�أ�سها �أهمية معرفة الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية لكل بلد على حدة ,والرتكيز على �رضورة الإ�صالح امل�ؤ�س�سي واحلوكمة.
وبالتايل �أ�صبحت "احلوكمة" �أو "احلكم اجليد" �رضورة �أ�سا�سية ل�ضمان ممار�سة احلكم
ب�صورة �صحيحة .وفى هذا ال�سياق يرى البنك الدويل �أن احلوكمة "هي ممار�سة ال�سلطة ب�شكل
يحرتم كرامة كل املواطنني وحقوقهم وواجباتهم" .وبالتايل فهو يرتكز فى هذا التعريف
على دعامتني �أ�سا�سيتني ,هما الت�ضمينية وامل�ساءلة ويق�صد بالأوىل امل�ساواة �أى �أن كل من
له م�صلحة فى عملية �إدارة احلكم ويود امل�شاركة فيها ميكنه فعل ذلك على قدم امل�ساواة مع
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اجلميع .ومبعنى �آخر ف�إن معاملة احلكومة للمواطنني يجب �أن تتم على قدم امل�ساواة �أمام
القانون دون متييز ,وكذلك ت�أمني فر�ص مت�ساوية لهم لكي ي�ستفيدوا من اخلدمات التي توفرها
احلكومة .مع الإ�شارة �إىل �أن امل�ساواة هنا ال تتعلق فقط بامل�ساواة بني اجلن�سني ,ولكنها متتد
لت�شمل امل�ساواة فى التنمية بني الأقاليم املختلفة فى الدولة وامل�ساواة فى احل�صول على
اخلدمات العامة وغريها من الأمور.
�أما امل�ساءلة فهي تنبع من التمثيل ال�شعبي �إىل ال�شفافية يف �آليات احلكم وتوافر املعلومات
واملعرفة� ،أى �أن مفهوم احلوكمة يت�صل بتحول م�ضمون الدميقراطية من التمثيل النيابي �إىل
امل�شاركة وال�شفافية وامل�ساءلة .من هنا ت�أتى �أهمية املنهج �أو الأ�سلوب الذي متار�س به
ال�سلطة م�سئوليتها ,ونق�صد به قوانني اللعبة التى تتفق عليها كل الأطراف املعنية وت�رشف
على تنفيذها م�ؤ�س�سات منفتحة ,تتقبل �إ�سهام اجلميع ,لأنها تعمل وفقا ملبادئ ومعايري
ال�شفافية.
وبالتاىل ف�إن �أ�سلوب التنظيم والإدارة فى املجتمع واملتعلق بكيفية ممار�سة ال�سلطة فى
البلد ,هو احلاكم الأ�سا�سي لهذه امل�س�ألة ,ويتطلب ذلك معرفة العملية التى تختار بوا�سطتها
احلكومات و�آليات مراقبتها وم�ساءلتها ،وثانياً :قدرة احلكومة على �إدارة املوارد بكفاءة
وفعالية ,وفر�ض قواعد تنظيمية �سليمة ,وثالث ًاً :مدى احرتام املواطنني واحلكومة للم�ؤ�س�سات
التى حتكم املعامالت االقت�صادية واالجتماعية املتبادلة بينهم.
 -4تفعيل دور املجتمع املدين:
ال�شك �أن حتقيق هذه الأهداف يتطلب بال�رضورة تفعيل دور املجتمع املدين والأحزاب
امل�رصية وتطويريهما بغية جعلهما قادرين على امل�شاركة الفعالة يف بناء جدول �إعمال
امل�ستقبل ,وهى م�س�ألة مهمة خا�صة و�أن ظروف احلياة ال�سيا�سية يف م�رص وو�ضعها احلايل قد
�أديا �إىل العديد من امل�شكالت احلزبية بع�ضها داخلي ,يظهر يف االنق�سامات واالن�شقاقات داخل
هذه الأحزاب نف�سها .وبع�ضها خارجي يتعلق بالبيئة ال�سيا�سية التي تعمل يف �إطارها ,خا�صة
ان�سداد �إمكانية التطور ال�سيا�سي لها نتيجة الن�سداد �أفق تداول ال�سلطة يف املجتمع وغياب دور
امل�ؤ�س�سات املحايدة وم�شكلة الدميقراطية و�ضعف الطبقة الو�سطى و�أزمة الثقة يف الر�أ�سمالية
امل�رصية وغريها من الق�ضايا ,وكلها �أمور �أدت �إىل بروز ما ميكن �أن نطلق عليه (املعار�ضة
الدائمة) وبالتايل املزايدة ال�سيا�سية على كافة الق�ضايا املطروحة مبا فيها ق�ضية الإ�صالح
االقت�صادي .والأهم من ذلك غياب ثقافة الربامج احلزبية ودورها فى جذب اجلماهري ,مع
زيادة الرتكيز على ق�ضايا ال�سيا�سة ب�أكرث بكثري من الق�ضايا االقت�صادية.
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ميزانية الأمن واملجتمع املدين
م�صر منوذج ًا
						
						

جناد الربعي
حمام بالنق�ض – �رشيك رئي�سي
ٍ

مقدمة عامة
تعد الرقابة على املال العام �أحد الأدوار الأ�سا�سية املميزة لكل املجتمعات احلديثة ,بل
�إن ن�ش�أة الربملانات �أ�سا�سا جاءت لتحقيق هذه العملية .من هنا كان من ال�رضوري العمل على
تدعيم وتعزيز الرقابة املالية ب�صورة جتعلها قادرة على احليلولة دون العبث باملال العام �أو
�إهداره .ولهذا �شهدت الآونة الأخرية اهتماما متزايدا على كافة امل�ستويات النظرية والعملية,
وكذلك فى خمتلف الدول املتقدمة والنامية ،بعملية �صنع املوازنة ومدى ال�شفافية التى تتمتع
بها من جهة ،وبكفاءة �إدارة املالية العامة وب�صفة خا�صة �إدارة الإنفاق العام والدين العام
من جهة �أخرى .وذلك بعد �أن تفاقمت العجوزات فى موازنات هذه الدول ب�صورة كبرية ,و�أدى
اىل املزيد من االقرتا�ض ومن ثم زيادة الدين العام.
وتكت�سب ال�سيا�سة املالية خ�صو�صيتها من كونها �إحدى �أدوات ال�سيا�سة االقت�صادية التي
متكن الدولة من تنفيذ �سيا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية الهادفة �إىل رفع م�ستوى معي�شة
ورفاهة املواطنني .كما �أنها تعك�س املوارد املالية املتاحة للحكومة والتي ميكن ا�ستخدامها
يف متويل اخلدمات التي عادة ال يقبل على توفريها القطاع اخلا�ص (ال�سلع العامة �أو تلك التي
ال يوفرها القطاع اخلا�ص ب�شكل مقبول �سيا�سياً).
ويتوقف جناح ال�سيا�سة االقت�صادية عموما واملالية منها على وجه اخل�صو�ص ,فى حتقيق
�أهدافها التنموية على عاملني �أ�سا�سيني هما املوارد املتاحة للمجتمع والكيفية التي يتم بها
ا�ستخدام هذه املوارد .ومن املعروف �أن الغر�ض الأ�سا�سي من �إعداد املوازنة هو حتقيق نوعني
من الرقابة الأوىل د�ستورية والثانية اقت�صادية ومالية .ومن حيث الوظيفة الأوىل تعد املوازنة
وثيقة �سيا�سية وقانونية تخدم �أهداف الرقابة الد�ستورية وت�ضمن امل�شاركة الفعالة من جانب
كافة فئات املجتمع .وهو ما يتطلب بدوره املعرفة الكاملة بالأو�ضاع املالية ،وبالتايل
ال�شفافية املطلقة يف عر�ض بنود املوازنة لي�س فقط للأغرا�ض االقت�صادية ،ولكن وهو الأهم
من �أجل املزيد من امل�ساءلة ال�سيا�سية �أمام ال�سلطات الرقابية والت�رشيعية وال�شعبية� .إذ تعد
ال�شفافية من العوامل ال�رضورية التي متكن جمل�س ال�شعب واملجتمع بوجه عام من مراقبة
احلكومة وحما�سبتها .وي�ستلزم حتقيق ال�شفافية تو�ضيح �أهداف املوازنة وكذلك توزيع الإنفاق
على البنود املختلفة ,بالإ�ضافة �إىل توفري بع�ض امل�ؤ�رشات التي ت�ساعد على متابعة املوازنة،
ف�ضال عن �رضورة ن�رش املعلومات حول ما مت تنفيذه من �أهداف املوازنة.
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مقدار ال�شفافية الذي تت�سم به املوازنات العامة وفقاً ال�ستطالع �شفافية املوازنة :2008
ال�شفافية تتمحور حول حق املواطنني فى املعرفة وت�ستلزم ن�رش املعلومات حول ما
يفرت�ض �أنه الأدوار املختلفة ملوظفي احلكومة وم�ؤ�س�ساتها وحتدد امل�سئوليات علي كل منها.
ولهذا ت�شرتط ال�شفافية توفر املعلومات الدقيقة يف مواقيتها و�إف�ساح املجال �أمام اجلميع
للإطالع على املعلومات ال�رضورية واملوثقة ,ولذلك يجب �أن تن�رش تلك املعلومات بعلنية
ودورية من �أجل تو�سيع دائرة امل�شاركة والرقابة واملحا�سبة وحما�رصة الف�ساد من جهة,
وامل�ساعدة على اتخاذ القرارات ال�صاحلة فى ال�سيا�سة العامة من جهة �أخرى.
وفى هذا الإطار يرى خرباء �صندوق النقد الدويل �أن ال�شفافية هي االنفتاح على اجلمهور
فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع احلكومي ونوايا ال�سيا�سة االقت�صادية وح�سابات القطاع
العام التى من �ش�أنها تعزيز امل�ساءلة وتثبيت امل�صداقية وح�شد ت�أييد قوى لل�سيا�سات
االقت�صادية من جانب اجلمهور الذي �سيكون على علم تام مبجريات الأمور .من هذا املنطلق
ت�أتى �أهمية م�ؤ�رش �شفافية املوازنة  index budget Openال�صادر عام  2008عن
 partnership budget Internationalباعتباره �أول دليل يف هذا املجال ا�ستنادا �إىل
ا�ستطالعات للر�أى مف�صلة قام بها خرباء حمليون يف  85دولة ,وهو عبارة عن � 122س�ؤاال
جلمع معلومات مقارنة عن قدرة املواطن على احل�صول على معلومات تتعلق باملوازنة وكمية
املعلومات املتاحة .وقد خل�ص امل�ؤ�رش بعد درا�سة  85دولة �إىل النتائج التالية:
�-أن الدول الأقل �شفافية فيما يتعلق باملوازنة العامة تقع يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال�إفريقيا ,وجنوب ال�صحراء الإفريقية.
-ان هناك خم�سة بلدان فقط تقدم معلومات وافرة و�رضورية مل�ساءلة احلكومة «هى فرن�ساونيوزيلندا وجنوب �أفريقيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة».
-تقدم معظم الدول معلومات قليلة خالل مراحل �صياغة م�سودة املوازنة ،وتنفيذهاوتدقيقها .وهو ما مينع اجلمهور من احل�صول على مدخالت ومعلومات حول ال�سيا�سات
امل�ستهدفة والأولويات ،وحت�سني قيمة الأموال واحلد من الف�ساد.
-يف غالبية الدول امل�شمولة بامل�سح ،تتمتع املجال�س الت�رشيعية ب�سلطات مقيدة ،وبوقتوقدرات حمدودة ،على نحو يقلل من �إمكانية مراجعة م�رشوع املوازنة الذي تقدمه ال�سلطة
التنفيذية ومراقبة تطبيقها.
-على ذات املنوال ،ويف العديد من البلدان ،ال تتمتع هيئات التدقيق والرقابة العلياباال�ستقالل الكايف �أو التمويل الالزم للقيام مبهامها وال توجد �آليات مو�ضوعه ملتابعة
مدي تنفيذ ال�سلطة التنفيذية ملالحظات تلك الأجهزه(.)1
 http://openbudgetindex.org/files/KeyFindingsArabic.pdf -1ولالطالع علي النتائج الكامله ميكن مراجعة
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ما الذي يجعل ميزانية الأمن خمتلفة؟
ماهو الأمن:
للأمن تعاريف عِ َّدة يف ا�صطالح العلماء والكتاب ،وذلك لتنوع النظرة واختالف الت�صور،
عرفته مو�سوعة ال�سيا�سة ب�أ َّنه:
وتباين امل�شارب ،و�إن ا َّتفقت على بع�ض وظائفه و�أهدافه .فقد َّ
«ت�أمني �سالمة الدولة �ضد �أخطار خارجية وداخلية قد ت�ؤدي بها �إىل الوقوع حتت �سيطرة
داخلي».وعرفه اللواء عديل ح�سن �سعيد ب�أ َّنه« :ت�أمني
أجنبية نتيجة �ضغوط خارجية �أو انهيار
� َّ
َّ
الدولة من الداخل ودفع التهديد اخلارجي عنها مبا يكفل ل�شعبها حياة م�ستقرة توفر له ا�ستغالل
ويعرفه الدكتور علي الدين هالل ب�أ َّنه« :ت�أمني
�أق�صى طاقاته للنهو�ض والتقدم واالزدهار».
ِّ
كيان الدولة واملجتمع �ضد الأخطار التي تته َّددهما داخلي ًا وخارجياً ،وت�أمني م�صاحلهما
وتهيئة الظروف املنا�سبة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا لتحقيق الأهداف والغايات التي تعرب عن
الر�ضاء العام يف املجتمع» .وقيل �أي�ض ًا ب� َّأن الأمن هو« :اجلهد اليومي املنظم الذي ي�صدر عن
الدولة لتنمية ودعم �أن�شطتها الرئي�سية ،ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ودفع �أي تهديد
�أو تعويق �أو �إ�رضار بتلك الأن�شطة».
كما يذكر الدكتور ممدوح �شوقي �أ َّنه« :قد جرى العمل على � َّأن املق�صود بالأمن يف مفهومه
الوا�سع هو حتقيق الأمن على امل�ستويني الداخلي واخلارجي .و�أخرياً يذكر الدكتور عبد اهلل
()2
القباع � َّأن الأمن لأي دولة يتكون من ثالثة م�ستويات :داخلية ،و�إقليمية ،وخارجية.
َّ
ويف م�رص يق�صد مبيزانية الأمن ميزانيه كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ,وت�ضلع
الأويل مبهام الأمن اخلارجي� ,أما الوزارة الثانية فهي امل�سئولة عن الأمن الداخلي ,ويف
كثري من الأحيان متد الأويل الثانية بحاجتها من الرجال ،حيث تعتمد قوات مكافحة ال�شغب
امل�رصيه – الأمن املركزي – �أ�سا�سا علي املجندين غري امل�ؤهلني الذين يلتحقون ب�صفوف
القوات امل�سلحة ويجري ندبهم لوزارة الداخلية ,كما تقوم ذات القوات با�ستيفاء احتياجاتها
الت�سليحية من منتجات الهيئة العربية للت�صنيع وهي هيئة تابعة ب�شكل كامل للقوات امل�سلحة
امل�رصية خا�صة بعد �أن ان�سحبت منها الدول العربية التي �شاركت يف �إن�شائها بعد معاهدة
ال�سالم مع �إ�رسائيل.
.www.openbudgetindex.org
 -2ميكن مراجعة.
الأمن القومي العربي وا�سرتاتيجية حتقيقه ،لواء عديل ح�سن �سعيد �ص 11
الأمن القومي العربي :درا�سة يف الأ�صول ،د .علي الدين هالل ،جملة �ش�ؤون عربية ،عدد � 35ص .12
الأمن القومي ،عبد الكرمي نافع �ص .65
الأمن القومي والأمن اجلماعي الدويل ،د .ممدوح �شوقي �ص 34
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وتبلغ ميزانية وزاره الدفاع امل�رصية  17مليار جنيه م�رصي ,وميزانية وزارة الداخلية
حوايل ت�سعة مليارات جنيه م�رصي ,والرقم نف�سه مليزانية وزارة الأعالم وفق ًا لآخر موازنة
م�رصية معلنة ,حني تبلغ موزانة وزارة ال�صحة  4,8علي �سبيل املثال.
ومنذ عام  1967وحتي الآن وعلي الرغم من توقيع معاهدة ال�سالم مع �إ�رسائيل وعدم وجود
تهديدات خارجية جادة ف�إن جمل�سي ال�شعب وال�شوري د�أبا علي تفوي�ض رئي�س اجلمهورية يف
�إ�صدار قرارات لها قوة القانون يف جمال بيع و�رشاء ال�سالح للقوات امل�سلحة امل�رصية(.)3
 1-1ما الذي يجعل ميزانية الأمن خمتلفة
يف الدول الدميقراطية ال تعترب ميزانية القوات امل�سلحة وال ال�رشطة ميزانية خمتلفة �أو
تتمتع بقدر عال من ال�رسية �أو تعترب مناق�شتها مناق�شه لأمور ح�سا�سة �أو ت�رض بالأمن الوطني
ب�أي حال ,وحتي عام  1951-1950قبيل قيام الثوره امل�رصية كانت امليزانية امل�رصية مبا
فيها ميزانيات القوات امل�سلحة والأمن الداخلي معلنة ب�أكرب قدر ممكن من التف�صيل وحتظي
مبناق�شه معمقة داخل الربملان �ش�أنها �ش�أن �سائر بنود امليزانية العامة للدولة ,وت�شهد علي
ذلك مناق�شات جمل�س النواب ملا اطلق عليه ف�ضيحة الأ�سلحة الفا�سدة والتي �أتهم فيها كبار
رجال القوات امل�سلحة بتزويد اجلي�ش امل�رصي يف حرب فل�سطني  1948ب�أ�سلحة غري �صاحلة
لال�ستخدام.
علي �أنه �إعتباراً من عام  1952مل تعد ميزانيات الأمن ,وال امليزانية العامة حمل مناق�شة
يف م�رص حتظي مبناق�شة حقيقة للعديد من الإعتبارات من بينها:
-عدم وجود �أحزاب �سيا�سية حيث �ألغيت الأحزاب ال�سيا�سية و�سيطر حزب واحد علي احلياةال�سيا�سية امل�رصية واختلفت م�سمياته من جبهة التحرير �إيل الإحتاد القومي �إيل الإحتاد
الإ�شرتاكي ,وهو ما جعل مثل تلك املناق�شات غري مطلوبة وال مرغوبة.
-ت�أميم املجتمع املدين عرب عدد من القوانني حددت للمجتمع املدين �أهداف ًا عامة ثقافية�أو علمية �أو دينية و�أعتربت �أن م�شاركته يف مناق�شة �أوجه الإنفاق العام نوع من العمل
ال�سيا�سي حمظور عليه.
-التحجج بالتهديدات اخلارجية وال�رصاع مع �إ�رسائيل ملنع مناق�شة ميزانيات الأمن ب�شكلعام بحجة �أن تلك امليزانيات ت�شكل �أ�رسارا ع�سكرية ال ميكن مناق�شتها ويتعني �أن تظل
طي الكتمان.
�-سيادة نظرية النيابة عن املجتمع مبعني �أن املجتمع قد فو�ض الثورة وقادتها يف اتخاذما يرونه من �إجراءات حلماية البالد ،وبالتايل فال داعي لأي مناق�شات �أخري ,فهم

 -3يف مار�س � 2009أ�رص الربملان مبجل�سيه تفوي�ض ًا للرئي�س يف �رشاء ال�سالح ي�ستمر حتي عام  2012مع العلم �أن هذا التفوي�ض
يتجدد منذ هزمية يونيو . 1967ووفقا ل�صحيفة امل�رصي اليوم ال�صادرةيف  24مار�س  2009فقد وافق الربملان علي ذلك
باغلبية �أكرث من الثلثني املطلوبني رغم اعرتا�ض العديد من �أع�ضاء الربملان .
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قادرون علي امتام املهمة.
-عدم وجود �صحافة حرة وخا�صة فال�صحافة كلها قد �أ�صبحت مملوكة للدولة بعد ت�أميمامل�ؤ�س�سات ال�صحفية اخلا�صة ،وبالتايل مل يعد م�سموحا بهذا النوع من املناق�شات الذي
�أعترب ت�شكيكا يف ذمة القائمني علي العمل العام ,مرفو�ض وال يجوز.
 -1ما هو دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف عملية �إعداد امليزانية ,و�إقرارها وتقييم طريقة
التنفيذ؟
حتي نعرف ما هو دور املجتمع املدين يف عملية �إعداد املوازنة و�إقراراها ميكن لنا �أو ًال
�أن منر ب�رسعة حول �آليات �إعداد املوازنة.
� 4-1آليات �إعداد املوازنة:

()4

تتطلب هذه امل�سالة معرفة �آليات �صنع املوازنة العامة للدولة ومدى م�شاركة املجتمع
فيها ؟ و�إن كان من املتفق عليه ب�شكل عام �أن ال�سلطة التنفيذية هى ال�سلطة املنوطة ب�إعداد
املوازنة ،يف حني �أن ال�سلطة الت�رشيعية هي امل�سئولة عن االعتماد واملراقبة .وت�شرتك جمموعة
من الأطراف فى و�ضع املوازنة العامة للدولة ,ويقع على عاتق جمل�س الوزراء امل�سئولية
الرئي�سية فى حتديد �أولويات التنمية القت�صادية وتوفري املوارد الالزمة لتحقيقها .ويعترب
وزير املالية هو امل�سئول عن ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سة املالية وي�ضطلع الوزراء املعنيني بتنفيذ
ال�سيا�سات املختلفة كل ح�سب تخ�ص�صه.
ومير �إعداد املوازنة فى م�رص بعدة مراحل �أ�سا�سية على النحو التايل:
املرحلة الأوىل :الإعالن عن "من�شور �إعداد املوازنة وفيه ت�ستعر�ض وزارة املالية املحاور
الأ�سا�سية التي ترتكز عليها ال�سيا�سة املالية خالل العام املقبل ،مت�ضمنا الأهداف الرئي�سية
مل�رشوع املوازنة والقواعد العامة لتقديرات اال�ستخدامات واملوارد التي يتعني على اجلهات
املختلفة واللجان امل�شكلة بها لإعداد م�رشوع املوازنة والعمل على حتقيقها وااللتزام بها.
املرحلة الثانية :وتتم على م�ستوى جمل�س الوزراء ,وتقوم خاللها وزارة املالية ب�إعداد
م�سودة مل�رشوع املوازنة ويقوم كل من وزير املالية و التنمية االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الوزارات االقت�صادية الأخرى مبناق�شة هذه امل�سودة .وذلك بغر�ض الق�ضاء على �أية
م�شكالت قد تقع بني الوزارات املختلفة .ويتم عر�ض نتائج تلك املناق�شات على جمل�س الوزراء
ب�أكمله للموافقة .وبناء على تلك املناق�شات ،يقوم وزير املالية ب�إجراء التعديالت الالزمة بعد
 -4هذا اجلزء نقال عن د .عبد الفتاح اجلبايل ورقة غري من�شورة حول دور �أع�ضاء املجال�س املحلية يف �إعداد املوازنة العامة
ومراقبة �إنفاقها – ورقة مقدمة �إيل حلقة نقا�شية نظمتها املجموعة املتحدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكيه للتنميه الدولية
3مايو . 2009

دور �أع�ضاء املجال�س املحلية فى �إعداد املوازنة العامة ومراقبتها

41

�إقرارها و�إعداد م�رشوع املوازنة املعدل الذي يتم �إر�ساله �إىل رئي�س اجلمهورية لإجازته .ويتم
ت�سليم م�رشوع املوازنة ملجل�سي ال�شعب وال�شورى ،ويقوم وزيرا املالية والتنمية االقت�صادية،
كل فى جماله ،ب�إلقاء بيان ل�رشح �أهداف املوازنة واخلطة واملنطق الذي مت �إعدادهما يف
�إطاره.
املرحلة الثالثة :تت�ضمن عر�ض املوازنة على جلنة اخلطة واملوازنة مبجل�س ال�شعب ،وكذلك
جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية مبجل�س ال�شورى ،ملناق�شتها �إما داخل اللجنة �أو مع اللجان
الأخرى فى املجل�سني .وبعد ذلك تقوم اللجنة ب�إعداد تقرير عن م�رشوع املوازنة لعر�ضه على
�أع�ضاء املجل�سني(ال�شعب وال�شورى) ملناق�شته والت�صويت على �إجازة �أو رف�ضه ,وذلك بعد
�إجراء مناق�شة م�ستفي�ضة مع وزيري املالية والتنمية االقت�صادية.
املرحلة الرابعة :بعد الت�صديق على م�رشوع املوازنة ،تتحول �إىل قانون يبد�أ العمل به
مع بداية ال�سنة املالية ،وتبد�أ مرحلة التنفيذ ,ويقوم وزير املالية مبتابعة الإنفاق على جميع
الأبواب ماعدا الباب ال�ساد�س فهو م�سئولية وزير التنمية االقت�صادية وبنك اال�ستثمار القومي
فيقومان مبتابعة الإنفاق اال�ستثماري.
املرحلة اخلام�سة :بعد انتهاء العام املايل مبا�رشة ،تقوم الوزارات املختلفة بتقدمي
ح�ساباتها اخلتامية ملناق�شتها واالنتهاء منها .ويقوم اجلهاز املركزي للمحا�سبات مبراجعة
تلك احل�سابات وي�شرتك كذلك يف املناق�شات التي تتم بني الوزارات متهيدا لإنهاء تقريره
النهائي .وفى النهاية تقوم وزارة املالية ب�إر�سال كل احل�سابات �إىل جمل�س ال�شعب ملناق�شتها,
كما يقوم اجلهاز املركزي للمحا�سبات ( تابع مبا�رشة لرئي�س اجلمهورية) مبراجعة()post Ex
تنفيذ املوازنة وير�سل تقريره �إىل جمل�س ال�شعب ويناق�ش التقريرين معا.
 4-2م�شكالت الو�ضع احلايل ل�صنع املوازنة:
هكذا يت�ضح لنا �أن هناك بع�ض �أوجه الق�صور التي حتول دون تفعيل الرقابة ال�شعبية
والربملانية للموازنة,خا�صة عدم وجود قدر كاف من ال�شفافية فى مراحلها الأوىل وهى
املرحلة التي ت�ضع الأ�س�س الرئي�سية للموازنة .وهنا جتدر الإ�شارة �إىل عدة مالحظات �أ�سا�سية,
حتول دون تفعيل امل�شاركة املجتمعية ،منها مايلى:
1-11111عدم وجود وثيقة متكاملة و�شاملة عن املوازنة تقدم للربملان �إذ ان كل
مايقدم عبارة عن بيان مايل يلقيه وزير املالية اليحتوى على كثري من الأمور
املهمة.
1-11111غياب تفا�صيل اال�ستثمارات العامة وفقا للقطاعات الوظيفية ،مع
مالحظة ان التق�سيم الوظيفي للمالية يختلف عن التق�سيم الوظيفي لوزارة التنمية
االقت�صادية.
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1-11111االقت�صار على مناق�شة البيان املايل ومالمح اخلطة التنموية ال�سنوية ,دون
الدخول �إىل تفا�صيل كل منهما بطريقة �صحيحة بل �أن البع�ض يعترب املوازنة العامة
للدولة هى البيان املايل الذي يلقيه وزير املالية ،رغم كونه جمرد املالمح العامة
لهذه الوثيقة الأ�سا�سية.
1-11111عدم حتديد جلان ا�ستماع من خارج املجل�سني ,خا�صة من جانب اخلرباء
واالكادميني ،ولي�س امل�سئولني احلكوميني.
1-11111االهتمام يف النقا�ش بالق�ضايا اجلزئية ,دون املناق�شة التف�صيلية
للم�رشوع.
 4-3يف �أي مرحلة يتعني �أن ي�شارك املجتمع املدين؟
من املهم ان يكون املجتمع املدين �رشيك ًا فاع ًال يف مناق�شة املوازنة العامة وخا�صة
يف املراحل الأويل والثالثة واخلام�سة .الأويل عند الإعالن عن «من�شور �إعداد املوازنة» حيث
ت�ستعر�ض فيه وزارة املالية املحاور الأ�سا�سية التي ترتكز عليها ال�سيا�سة املالية خالل العام
املقبل،و الأهداف الرئي�سية مل�رشوع املوازنة والقواعد العامة لتقديرات اال�ستخدامات واملوارد,
ففي هذه املرحلة ميكن �أن ي�شارك املجتمع املدين يف ترتيب الأولويات وحتديدها ,ف�ضال عن
معرفه اجتاهات احلكومة والطريقة التي تنوي بها �إنفاق الأموال ,واملوارد املتاحةوغريها.
والثالثة عند عر�ض املوازنة على جلنة اخلطة واملوازنة مبجل�س ال�شعب ،وكذلك جلنة ال�شئون
املالية واالقت�صادية مبجل�س ال�شورى ،ملناق�شتها �إما داخل اللجنة �أو مع اللجان الأخرى فى
املجل�سني .واخلام�سة بعد انتهاء العام املايل مبا�رشة,حني يقوم اجلهاز املركزي للمحا�سبات
مبراجعة احل�سابات اخلتامية ,وير�سل تقريره النهائي �إيل جمل�س ال�شعب .فحني ت�شكل
املرحلتني الأويل والثالثة ما يعرف بعملية الرقابة علي تق�سيم املوارد وحتديد �أوجه الإنفاق,
ف�إن املرحلة اخلام�سة جتعل املجتمع املدين �رشيكا يف الرقابة علي طرق الأنفاق ومدي اتفاقه
مع �أهداف ال�سيا�سة املالية واملوارد املتاحة.
 -1كيف ميكن مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين تدعيم ال�شفافية يف ميزانية الأمن؟ ويف �أي م�ستوي
من م�ستويات دائرة �إعداد امليزانية؟
ال ميكن للمجتمع املدين �أن ينخرط يف مناق�شة ميزانية الأمن وتدعيم ال�شفافية بالن�سبة
�إيل طرق �إنفاقها ,بغري �إنخراطه ب�شكل عام يف مناق�شة امليزانية ,وحتديد بنود الإنفاق والرقابة
عليها ,ويف جمتمع الزال يعترب �أن تقارير اجلهاز املركزي للمحا�سبات �رسيه بن�ص القانون,ال
ميكن احلديث عن مراقبة ميزانيات الأمن ب�شكل واف وال حتي ب�شكل �سطحي ,علي اننا نري ان
املجتمع املدين يتعني عليه �أن يناق�ش �أو ًال �أولويات �أجهزه الأمن يف بالدنا وهي مناق�شة هامة
و�رضورية ,فمن ناحيه ت�ساعد مناق�شة الأولويات علي حتديد طريقة �إنفاق املوادر املو�ضوعة
حتت ت�رصف الأمن ,و�إيل �أي قطاع توجه ,وعلي �صعيد وزارات الداخلية مثال ف�إن �إعادة توزيع
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بنود امليزانية بني القطاعات املختلفة و�أ�سباب الإهتمام بقطاع علي ح�ساب قطاع �آخر ,ففي
بلداننا العربية كثرياً ما يجري الإهتمام بقطاعات لأ�سباب ذات طبيعة داخلية مثل �أق�سام
البحث ال�سيا�سي �أو ذات طبيعة خارجية مثل �رشطة ال�سياحة ,علي ح�ساب قطاعات �أخري قد
تكون �أكرث �أهمية بالن�سبة للمواطنني مثل �أق�سام البحث اجلنائي و�رشطة املرور وغريها .ويف
مرحلة املراجعة يتعني �أن يكون املجتمع كله م�شارك ًا يف عملية الرقابة علي طرق الإنفاق
�سواء من حيث توزيع املوارد� ,أو من حيث �إتباع البنود التي جري ربطها ,وتدعيم �سلطة اجلهاز
املركزي للمحا�سبات ,ومناق�شة تقاريره.
 -2ما هي العوائق الرئي�سية التي متنع انخراط املجتمع املدين يف مناق�شة �إعداد وتنفيذ
موازنات الأمن؟
ال ت�ساعد النظم الت�سلطية املجتمع املدين علي مراقبة املوازنة العامة ب�شكل عام وبالتايل
مراقبة موازنات الأمن ,والتي ال زالت تعترب يف بالدنا من قبيل الأ�رسار ,وبالتايل ف�إن �إ�شاعة
الدميقراطية وال�شفافية �سوف ي�ساعدان دون �شك علي دعم رقابة املجتمع علي طرق �إنفاق
املوارد العامة مبا فيها موارد الأمن حتديداً .علي �أن هناك عدد من العوائق الأخري التي يتعني
الإ�شارة اليها.
 .1-6انعدام الوعي ب�أن الأموال العامة هي �أموال املجتمع و�أن علي املجتمع �أن يراقب
طرق �إنفاقها ,وبالتايل ف�إن هناك عدم �إهتمام من املجتمع بالرقابة علي مثل تلك
املو�ضوعات.
 .2-6عدم تب�سيط املوازنة العامة وبالتايل ف�إن فهمها ي�صعب علي بع�ض املتخ�ص�صني فما
بالنا باملجتمع الذي تنت�رش فيه الأمية املالية.
 .4-6منع تداول املعلومات �أو علي الأقل �صعوبة الو�صول اليها ,وهي �أمر يف غاية الأهمية
ملتابعة �أوجه �إنفاق املوزانة العامة.
 .5-6عدم ن�رش تقارير اجلهاز املركزي للمحا�سبات حول طرق �إنفاق املوازنة ب�شكل ر�سمي
وتعميمها ,فحتي الأن الزالت تقارير اجلهاز املركزي للمحا�سبات غري مرخ�ص بن�رشها
وفقا للقانون رغم ان ال�صحافة اخلا�صة بد�أت فعال يف ن�رش تلك التقارير ,ومناق�شتها يف
العامني الأخريين ولكن ذلك كله خارج اطار القانون.
 .6-6الت�سرت خلف عبارات �ضخمه مثل امن الوطن والأمن القومي وذمه امل�سئولني ,وا�سم
رئي�س اجلمهوريه لو�ضع حد للمناق�شات حول املال العام ب�شكل عام ,وميزانيات الأمن
ب�شكل خا�ص.
 .3تو�صيات ختامية.
هناك عدد من التو�صيات التي ميكن التقدم بها لتح�سني �أ�سلوب �إعداد املوازنة وت�شديد
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رقابة املجتمع عليها ب�شكل عام.
1-111يجب العمل على �إن�شاء نظام للمحا�سبة �شامل ومتكامل بحيث تقدم املوازنة بيانات
كاملة و�شاملة عن الن�شاط احلكومي ال�سابق واحلايل وامل�ستقبلي ,وتغطى بالتف�صيل
جميع العمليات احلكومية ,مما ي�ؤدى �إىل زيادة كفاءة الإدارة املالية للموازنة.
1-111ت�ضمني قانون املوازنة باب ًا جديداً عن �شفافية املوازنة يحتوى على القواعد العامة
وال�رشوط التي يجب االلتزام بها فى �إعداد قانون املوازنة وكافة التقارير املتعلقة باملالية
العامة .على النحو الذي ي�ضع �إطاراً موحداً ومت�سق ًا لكيفية �إعداد وثائق املوازنة.
1-111تقدمي معلومات كافية عن كل الكيانات االقت�صادية العامة والتي تقوم ب�أن�شطة خارج
املوازنة ولكنها ت�ؤثر على ال�سالمة املالية للدولة مثل الهيئات االقت�صادية وبنك
اال�ستثمار القومي.
1-111حتديد امل�سئولية عن ن�رش بيانات املوازنة واملالية ودعم �رشعية وم�ؤ�س�سية ن�رش تقارير
املوازنة العامه للدوله والزام وزاره املاليه بن�رش تقارير متابعة �شهرية ون�صف �سنوية
با�سلوب مب�سط ميكن العادي قرائتها وفهمها ومناق�شتها
�1-111إ�صدار ن�سخة مب�سطة و�سهلة من املوازنة العامة للدولة ،ي�ستطيع املواطن العادي قراءتها
وفهمها.
�1-111رضورة العمل على �إ�صدار بيان ماقبل املوازنة تعر�ض فيه احلكومة الثوابت التى ت�ستند
�إليها ل�صياغة م�رشوع املوازنة مثل تقديرات النمو وتكونه ومعدل الت�ضخم املتوقع
وكذلك معدالت الفائدة والبطالة ،و�أو�ضاع امليزان اجلاري مبيزان املدفوعات.
1-111حتديد �سيا�سة وا�ضحة للإف�صاح عن املخاطر املالية املحتملة و�آثارها املختلفة ،مثل
الدين العام و�إدارته وكذلك املت�أخرات وال�ضمانات احلكومية.
1-111حتديد �سقوف عليا للنفقات العامة يف موازنة الدولة ،وكذلك يف موازنات الوزارات
والهيئات املختلفة ا�ستناداً �إيل بع�ض املعايري ،مث ًال �أال تتعدي الزيادة يف الإنفاق العام
معدل الزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل.
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*

املال ال�سايب
ر�ؤية حول �آليات حماية املال العام و�أ�سباب �إهداره.

ال ميكن �إال �أن نعرتف ب�أن هناك حت�سن ًا قد طر�أ علي الأو�ضاع الإقت�صادية يف م�رص ولو
من الناحية الرقمية .فعلي الرغم من �أن معدل الت�ضخم يف م�رص قد و�صل �إيل 4ر % 14خالل
ينايراملا�ضى  – 2009وفقا للأيكومن�ست – �إال �أن معدل منو الإنتاج ال�صناعي قد و�صل �إيل
3ر % 7خالل الربع الثالث لعام ,2008و�سجل الناجت املحلى الإجماىل منواً بلغ حواىل 9ر,%5
فيما �سجل ر�صيد احل�ساب اجلارى فائ�ضا يقدر بحواىل 1ر 0مليار دوالر ,بينما �سجل ر�صيد
ميزان التجارى عجزا قدره 2ر 25م ليار دوالر خالل نف�س الفرتة (.)5وميكن القول ان الناجت
املحلي الإجمايل امل�رصي قد �سجل منوا معقوال مقارن ًا بدول االقت�صاديات ال�صاعدة الت�سع
االخرى حيث بلغ 9ر % 5خالل الربع الثالث للعام  2008وفى الهند 6ر% 7وماليزيا 7ر% 4
والهند 6ر % 7اما ال�صني فقد �سجل معدل منو الناجت املحلى8ر% 6ر فى الربع الرابع للعام
 2008وتركيا 5ر 0للربع الثالث لعام  % 2008بينما جاءت املك�سيك 6ر % 6وتايالند م�سجال
 ,% 4وهو ما ي�ؤكد ان الأقت�صاد امل�رصي ا�ستطاع ال�صمود يف وجة ازمه ماليه عاتيه اطاحت
بكثري من اقت�صاديات دول كربي (.)6
علي �أن تلك الأرقام ال ميكن �أن تعمي اعيننا عن ر�ؤيه اخللل الوا�ضح يف عمليه توزيع
الدخل والأنفاق علي اخلدمات يف م�رص ,فقد بلغ �إجمايل الإنفاق على ال�صحة كن�سبة من
امل�رصوفات العامة يف املوازنة العامة للدولة رقما ال يتجاوز  %3.6فقط من الإنفاق كن�سبة
من املوازنة العامة يف عام  ،2009 - 2008يف حني �أنها كانت  %1.2من املوازنة العامة
يف عام  .2002 - 2001وعندما ننظر �إىل هذا الرقم الذي ن�رش  12.1 -مليار جنيه  -وهو
حجم الإنفاق العام على قطاع ال�صحة ،جند �أن معظمه يذهب �إىل الأجور .فالأجور ت�أخذ الن�سبة
()7
الغالبة من م�رصوفات ال�صحة بن�سبة تبلغ حوايل  %50من �إجمايل الإنفاق يف ال�صحة.
�أما التعليم فقد بلغت بلغت اال�ستثمارات املخ�ص�صة خالل عام 3.5 2008/2007
مليارات جنيه منها نحو  1.3مليار جنيه لتطوير التعليم قبل اجلامعى ،ونحو  1.500مليار
جنيه للتعليم العاىل واجلامعى ونحو  710ماليني جنيه للبحث العلمى .ومن امل�ستهدف ان
تبلغ ا�ستثمارات التعليم والبحث العلمى خالل عام  2009/2008نحو  3.8مليار جنيه(.)8
* ورقة مقدمة ل�صالح املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
G=crs&155034=DIsweN?xpsa.sliateDsweN/sweN/ESAC/ofni.rehsabum.www//:ptth -5
 -6ميكن مراجعة تقرير وزارة الإ�ستثمار – بوابه الإ�ستثمار يف م�رص /GE-ra/latroP_ioM/ge.vog.tnemtsevni.www//:ptth
/tpygE02%ngieroF/srotacidnI_dna_stropeR/snoitacilbuP/retneC02%noitamrofnI
 -7د .عبد الفتاح اجلبايل ا�شكاليات الإنفاق ال�صحي يف م�رص – مائدة م�ستديرة نظمهتها املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية
من�شورة علي موقعها 075162822coT_#mth.5011/erutidnepxe_htlaeh/stroper/gro.rpie.www//:ptth
 -8الهيئة العامة لال�ستعالمات – الكتاب ال�سنوي لعام /koobraey/buP/rA/ge.vog.sis.www//:ptth 2008
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كما ك�شف تقرير التنمية الب�رشية يف م�رص لعام  2008عن �أن  13,6مليون فقري فقرا
مدقعا يف م�رص  %37منهم يعي�شون يف �ألف قرية م�رصية مبا يعادل  %37من الفقراء ويعي�ش
الباقي يف املدن .وحذر التقرير الذي ي�رشف علي اعداده معهد التخطيط القومي ووزارة
اال�ستثمار امل�رصية والربنامج الإمنائي للأمم املتحدة من تال�شي الطبقة الو�سطى يف ظل
انخفا�ض معدل الأجور وعدم وجود �سيا�سات فاعلة للحد من ن�سبة الفقر ,مطالبا احلكومة
امل�رصيه بتعديل جمموعة من القوانني وال�سيا�سات لتحقيق تعاون مثمر مع منظمات املجتمع
()9
املدين مبا ي�ؤدي �إىل حت�سني ترتيبها العاملي يف جمال التنمية الب�رشية.
ويف ظل هذا املناخ كله ,ف�إن الف�ساد يبدو م�ست�رشيا ب�شكل ال ميكن مل�رص �أن تتحمله,
ووفقا لت�رصيحات الدكتور �صفوت النحا�س ،رئي�س اجلهاز املركزي للتنظيم والإدارة ف�إن
النيابة الإداريه وحدها حتقق يف نحو � 70ألف ق�ضية ف�ساد �سنويا ,هذا غري ما حتققة جهات
ق�ضائيه اخري )10(.ويف تقريره ال�سنوي الرابع ع�رش الذي ي�صدره مركز �أبحاث هريتدج املحافظ،
والذي مقره الرئي�سي يف وا�شنطن وين�رش �سنويا بالتعاون مع �صحيفة الوول �سرتيت جورنال
االقت�صادية ان م�رص حتت املعدل القيا�سي لالقت�صاد احلر ب�سبب انت�شار الف�ساد احلكومي،
«جزءا من احلياة اليومية» ،و�أن
و�أن «ر�شوة» موظفي الدولة يف املنا�صب املتدنية �أ�صبحت
ً
()11
«هناك ادعاءات بف�ساد �ضخم بني م�سئولني رفيعي امل�ستوى» يف م�رص .و�سوف نناق�ش
وعلي التوايل ,مدي احلمايه القانونية للمال العام ,ثم �أ�سباب �إهدار املال العام يف م�رص,
و�أخريا مقرتحات حمدده للت�صدي للظاهرة.
 -1احلماية الت�رشيعية للمال العام
�شمل الت�رشيع امل�رصي العديد من الن�صو�ص القانونية التي جرمت االعتداء واال�ستيالء علي
املال العام �أو الإ�رضار به� ،سواء يف الد�ستور امل�رصي �أو القوانني واللوائح التنفيذية ،وبداي ًة
فمن املعلوم �أن م�رص قد ان�ضمت �إيل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف 2004/9/11
�أي بعد عام من توقيعها يف  ،2003/12/9وقد �أ�صبحت نافذة ولها قوة القانون بالت�صديق
()12
عليها ون�رشها باجلريدة الر�سمية يف .2007/2/8
كما �أن الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة قد تواترت علي تقرير احلماية القانونية للمال العام،
بداية من د�ستور  1956والذي ن�ص يف املادة  27منه علي �أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها
mth.120000000000601011//8002tpyge

 -9للمزيد lmth.9609/rabhk2/rsam/moc.ta02.www//:ptth
 -10للمزيد راجع lmth.391701t/bv/moc.namsotafar.www//:ptth
 -11عر�ض للتقرير علي 032=DIceS&02933=DItrA?psa.elcitrA/moc.enilnonawhki.www//:ptth
 -12وفقا للمادة  151الد�ستور امل�رصي والتي تن�ص علي �أن «االتفاقيات الدولية تكون لها قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق
عليها ون�رشها وفقا للأو�ضاع املقررة».
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واجب علي كل مواطن» ،تاله يف ذلك د�ستور  1964فيما ن�صت عليه املادة  15منه علي �أن
«للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب علي كل مواطن ،وعلي املواطنني حماية ودعم ملكية
ال�شعب باعتبارها �أ�سا�س ًا للنظام اال�شرتاكي وم�صدراً لرفاهية ال�شعب العامل وقوة الوطن» ،وقد
حافظ د�ستور  1971علي هذا الن�ص فيما ت�ضمنته املادة ( ،)33كماا�ستحدث مادة �أخري وهي
املادة ( )29منه والتي ن�صت علي �أنه «تخ�ضع امللكية لرقابة ال�شعب وحتميها الدولة .وهى
()13
ثالثة �أنواع :امللكية العامة وامللكية التعاونية وامللكية اخلا�صة».
ومل تنل التعديالت الد�ستورية التي متت عام  2007من تلك احلماية� ،إال بالقدر القليل
الذي يتما�شي مع توجه الدولة �إيل �سيا�سية ال�سوق احلرة فعدلت ن�ص املادة  33من الد�ستور
لت�صبح علي النحو التايل «للملكية العامة حرمة ،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون» .ومت حذف عبارة «علي املواطنني حماية ودعم ملكية ال�شعب باعتبارها �أ�سا�س ًا
للنظام اال�شرتاكي وم�صدراً لرفاهية ال�شعب العامل وقوة الوطن»
وقد �أويل امل�رشع امل�رصي اهتمام ًا كبرياً بجرائم �إهدار املال العام ف�أفرد لها بابني من
�أبواب قانون العقوبات امل�رصي وهما الباب الثالث والرابع من الكتاب الثاين من القانون،
فعر�ض يف الباب الثالث جلرمية الر�شوة واجلرائم املتعلقة بها ،وخ�ص�ص الباب الرابع جلرائم
اختال�س املال العام والعدوان عليه.
وقد اعترب امل�رشع امل�رصي كل موظف عمومي طلب لنف�سه �أو لغريه �أو قبل �أو �أخذ وعداً
�أو عطية لأداء �أعمال وظيفته حتى و�أن كان يعتقد خط�أ �أو يزعم �أنه من �أعمال وظيفته �أو
لالمتناع عنه �أو للإخالل بواجباتها �أو كمكاف�أة على ما وقع منه مرت�ش ،ولو مل يق�صد عدم
القيام بذلك العمل �أو عدم االمتناع عنه �أو عدم الإخالل بواجبات الوظيفة .حتى و�إن كان ذلك
كله بغري اتفاق م�سبق .و�سن عقوبات ت�صل �إيل الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة .كما عاقب امل�رشع
الرا�شي �أي�ضا بنف�س العقوبة املقررة للمرت�شي.
وامل�رشع كان حري�ص ًا علي عر�ض كافة �أ�شكال الر�شوة فجرمها علي اختالف املقابل
ف�أعترب رجاء التو�صية �أو الو�ساطة �أو ا�ستعمال النفوذ (احلقيقي �أو املزعوم) للح�صول �أو
ملحاولة احل�صول من �أية �سلطة عامة على �أعمال �أو �أوامر �أو �أحكام �أو قرارات �أو نيا�شني �أو
التزام �أو ترخي�ص �أو اتفاق (توريد �أو مقاولة) �أو على وظيفة �أو خدمة �أو �أية هوية من �أي نوع
ر�شوة.
كما عاقب امل�رشع امل�رصي �أي�ضا علي اال�ستيالء علي املال العام �أو ت�سهيل اال�ستيالء �أو
الرتبح �أو ت�سهيل تربح الغري من املال العام ،كما جرم الأفعال التي من �ش�أنها الإ�رضار باملال
العام عن عمد �أو حتى عن �إهمال طاملا حققت الأفعال التي �أتاها املوظف العام �رضراً �أ�صاب
 -13هذه املادة مل يقابلها مادة �أخري يف �أي من الد�ساتري املتعاقبة �سوي د�ستور  1964يف املادة  13منه.
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املال العام .كما عاقب امل�رشع علي قيام املوظف العام بتح�صيل �أموال غري م�ستحقة وهو ما
�سماها بجرمية (الغدر).
ذلك بالإ�ضافة �إيل �سن امل�رشع لقانون خا�ص يحا�سب ويراقب القائمني بالوظائف العامة،
ف�رشع القانون رقم  62ل�سنة  1975ب�ش�أن الك�سب غري امل�رشوع� ،أخ�ضع فيه:
1 .1القائمون ب�أعباء ال�سلطة العامة ،و�سائر العاملني يف اجلهاز الإداري يف الدولة عدا فئات
امل�ستوى الثالث.
2 .2رئي�س و�أع�ضاء جمل�س ال�شعب ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س ال�شعبية املحلية وغريهم ممن
لهم �صفة نيابية عامة �سواء كانوا منتخبني �أو معينني.
3 .3ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س الإدارة و�سائر العاملني بالهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة
والوحدات االقت�صادية التابعة لها ،عدا �شاغلي فئات امل�ستوى الثالث.
4 .4ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س الإدارة ،و�سائر العاملني بال�رشكات التي ت�ساهم احلكومة �أو
الهيئات العامة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو الوحدات االقت�صادية التابعة لها بن�صيب يف
ر�أ�سمالها ،وذلك فيما عدا الأجانب والعاملني الذين يجاوز �أجرهم ما يعادل نهاية الربط
املايل للم�ستوى الثالث.
5 .5ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارة النقابات املهنية واالحتادات العمالية والنقابات العمالية
العامة ،واجلمعيات اخلا�صة ذات النفع العام.
6 .6ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س الإدارة و�سائر العاملني باجلمعيات التعاونية ،عدا العاملني
الذين ال يجاوز �أجرهم ما يعادل نهاية الربط املايل للم�ستوى الثالث.
7 .7العمد وامل�شايخ.
8 .8م�أمورو التح�صيل واملندوبون له والأمناء على الودائع وال�صيارف ومندوبو امل�شرتيات
واملبيعات �أع�ضاء جلان ال�رشاء والبيع يف اجلهات امل�شار �إليها يف البنود ال�سابقة.
9 .9املمولون اخلا�ضعون لنظام البطاقة ال�رضيبية املقرر بالقانون رقم  82ل�سنة � 1973إذا
جاوز جمموع معامالت املمول مع اجلهات املبينة بالقانون املذكور ،خم�سني �ألفا من
اجلنيهات.
وقد �أعطي احلق لرئي�س اجلمهورية �أن ي�ضاف بقرار فئات �أخرى بناء على اقرتاح وزير
العدل �إذا اقت�ضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
واعترب امل�رشع يف هذا القانون �أن كل مال ح�صل عليه �أحد اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون
لنف�سه �أو لغريه ب�سبب ا�ستغالل اخلدمة �أو ال�صفة �أو نتيجة ل�سلوك خمالف لن�ص قانوين عقابي
�أو للآداب العامة هو ك�سب غري م�رشوع.
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بل اعترب �أن كل زيادة يف الرثوة تطر�أ بعد توىل املوظف اخلدمة �أو قيام ال�صفة �أو على
زوجه �أو �أوالًده الق�رص متى كانت ال تنا�سب مواردهم وعجز عن �إثبات م�صدر م�رشوع لها .هي
ناجتة عن ا�ستغالل اخلدمة �أو ال�صفة �أو ال�سلوك املخالف ،ورغم �أن هذا خروج علي القاعدة
العامة يف افرتا�ض ح�سن النية ب�أنه يجب علي اجلهة الق�ضائية �أن تثبت ا�ستغالله للوظيفة
العامة� ،إال �أن امل�رشع ارت�أ حفاظا علي املال العام �أن ين�ص علي ذلك.
وقد حدد قانون الك�سب غري امل�رشوع عقوبة كل من ا�ستغالل الوظيفة العامة فيما ن�صت
عليه املادة  18من القانون من �أنه «كل من ح�صل لنف�سه �أو لغريه على ك�سب غري م�رشوع
يعاقب بال�سجن و بغرامة م�ساوية لقيمة الك�سب غري امل�رشوع ف�ضال عن احلكم برد هذا الك�سب.
وال مينع انق�ضاء الدعوى اجلنائية بالوفاة من رد الك�سب غري امل�رشوع بحكم من حمكمة
اجلنايات املخت�صة بناء على طلب �إحدى الهيئات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5خالل
ثالث �سنوات من تاريخ الوفاة.وعلى املحكمة �أن ت�أمر يف مواجهة الزوج والأوالًد الق�رص الذين
ا�ستفادوا من الك�سب غري امل�رشوع بتنفيذ احلكم بالرد يف �أموال كل منهم بقدر ما ا�ستفاد.
ويجوز لها كذلك �أن ت�أمر ب�إدخال كل من ا�ستفاد فائدة جدية من غري من ذكروا يف الفقرة
ال�سابقة ليكون احلكم بالرد يف مواجهته ونافذا يف �أمواله بقدر ما ا�ستفاد».
كما ت�ضمن القانون عقوبات �أخري علي من يتخلف عن تقدمي �إقرارات الذمة املالية من
اخلا�ضعني لهذا القانون �أو قدموا بيانات غري �صحيحة ،فن�صت املادة  20من القانون علي �أنه
« كل من تخلف عن تقدمي �إقرارات الذمة املالية يف املواعيد املقررة يعاقب باحلب�س وبغرامة
ال تقل عن ع�رشين جنيها وال تزيد على خم�سمائة جنيه �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
ويعاقب باحلب�س �أو بالغرامة التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على �ألف جنيه �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ذكر عمد�أ بيانات غري �صحيحة يف تلك الإقرارات ،».كما ن�ص علي
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عقوبة احلب�س والغرامة �أو ب�إحدي هاتني العقوبتني كل من �أبلغ كذب ًا بنية الإ�ساءة عن ك�سب
غري م�رشوع ولو مل يرتتب على ذلك �إقامة الدعوى(.)14
بالإ�ضافة �إيل تلك الت�رشيعات العقابية ,ف�إن هناك العديد من القوانني التي تعاقب
املوظف العام �أو املكلف بخدمة عامة بعقوبات ت�أديبية� ،إذا خالف قوانني التي حتكم عمله
�سواء يف �إدارة املال العام �أو الت�رصف فيه �أو ا�ستعماله� ,إذا مل يرتتب علي ذلك �أ�رضار باملال
العام منها:
-قانون املناق�صات واملزايدات رقم  89ل�سنة  1998والئحته التنفيذية التي ن�صت يفاملادة  141منها علي �أن «يتعر�ض امل�سئول عن خمالفة �أحكام هذه الالئحة من العاملني
باجلهات التي ت�رسي عليها للم�ساءلة الت�أديبية دون الإخالل بحق �إقامة الدعوى املدنية
واجلنائية �ضده عند االقت�ضاء»(.)15
-قانون املوازنة العامة رقم  53ل�سنة  1973يف املادة  34منه والتي اعتربت �أن -14من الناحية الأجرائيه ف�إن قانون الإجراءات اجلنائية قد اتاح -ب�شكل عام -لكل مواطن علم بوقوع بجرمية �أن يبادر �إيل
�إبالغ ال�سلطات العامة فن�ص يف املادة  25منه علي �أنه « لكل من علم بوقوع جرمية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري
�شكوى �أو طلب �أن يبلغ النيابة العامة �أو �أحد م�أموري ال�ضبط الق�ضائي عنها ،كما �ألزم كل موظف عام علم بوقوع جرمية �أن يبادر
بالإبالغ عنها فن�صت املادة  26من ذات القانون علي �أنه «يجب على كل من علم من املوظفني العموميني �أو املكلفني بخدمة
عامة �أثناء ت�أدية عمله �أو ب�سبب ت�أديته بوقوع جرمية من اجلرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري �شكوى �أو طلب
�أن يبلغ عنها فورا النيابة �أقرب م�أمور من م�أمور ال�ضبط الق�ضائي.
ويف مرحلتي التحقيق واملحاكمة �أعطي امل�رشع للنيابة العامة والق�ضاء �سلطات �أ�ضافية للمحافظ علي املال العام ورده وذلك
فيما ن�صت عليه املواد  208مكرر( �أ) (،د) ( ،ج) من �أنه «يجوز للنيابة العامة يف الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق يف �أدلة
كافية على جدية االتهام يف �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الباب الرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات وغريها من
اجلرائم التي تقع على الأموال اململوكة للدولة �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة والوحدات التابعة لها �أو غريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة وكذا يف اجلرائم التي يوجب القانون فيها على املحكمة �أن تق�ضى من تلقاء نف�سها برد املبالغ �أو قيمة الأ�شياء
حمل اجلرمية �أو تعوي�ض اجلهة املجني عليها.
و�إذا قدرت النيابة العامة �أن الأمر يقت�ضى اتخاذ تدابري حتفظية على �أموال املتهم مبا يف ذلك منعه من الت�رصف فيها �أو �إدارتها.
واجب عليها �أن تعر�ض الأمر على املحكمة اجلنائية املخت�صة طالبة احلكم بذلك �ضمانا لتنفيذ ما ع�سى �أن يق�ضى به من غرامة �أو
رد �أو تعوي�ض .وللنائب العام عند ال�رضورة �أو يف اال�ستعجال �أن ي�أمر م�ؤقتا مبنع املتهم �أو زوجة �أو �أوالًدة الق�رص من الت�رصف
يف �أموالها �أو �إدارتها ويجب �أن ي�شتمل �أمر املنع من الإدارة على تعني من يدير الأموال املتحفظ عليها وعلى النائب العام يف
جميع الأحوال �أن يعر�ض �أمر املنع على املحكمة اجلنائية املخت�صة خالل �سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره بطلب احلكم
باملنع من الت�رصف �أو الإدارة و�إال اعترب الأمر كان مل يكن.ينتهى املنع من الت�رصف �أو الإدارة ب�صدور قرار بان ال وجه لإقامة
الدعوى اجلنائية �أو ب�صدور حكم نهائي فيها بالرباءة �أو بتمام تنفيذ العقوبات املالية والتعوي�ضات املق�ضي بهما.
بل ذهب امل�رشع �إيل �أكرث من ذلك فيما ن�ص عليه من �أن ال يحول انق�ضاء الدعوى اجلنائية بالوفاة �أو بعد �إحالتها �إيل املحكمة
دون ق�ضائها بالرد يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد  113،112فقرة �أول وثانية ورابعة و  113مكررا فقرة �أويل و 114
و 115من قانون العقوبات ،وعلى املحكمة �أن ت�أمر بالرد يف مواجهة الورثة واملو�صى لهم وكل من �أفاد فائدة جدية من اجلرمية
ليكون احلكم بالرد نافذا يف �أموال كال منهم بقدر ما ا�ستفاد ،بل �أعطي القانون للمحكمة احلق يف احلكم برد املبالغ �أو قيمة
الأ�شياء حمل اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة 208مكررا �أو بتعوي�ض اجلهة املجني عليها فيها �أن بناء على طلب النيابة العامة �أو
املدعى باحلقوق املدنية بح�سب الأحوال وبعد �سماع �أقوال ذوى ال�ش�أن بتنفيذ هذا احلكم يف �أموال زوج املتهم و�أوالًده الق�رص �إذا
ثبت �أنهم �آلت �إليهم من املتهم و�أنها متح�صله من اجلرمية املحكوم فيها.
 -15من املعلوم �أن قانون املناق�صات واملزايدات من �أهم القوانني تنظم عملية التعاقدات وال�رشاء والبيع الذي تقوم به وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والكيانات احلكومية والأ�شخا�ص االعتبارية العامة.

دور �أع�ضاء املجال�س املحلية فى �إعداد املوازنة العامة ومراقبتها

51

املخالفات املالية التي تتمثل يف «عدم تقدمي اجلهة للموازنة �أو احل�سابات اخلتامية �أو
امليزانية العمومية اخلا�صة بها� ،أو بياناتها التف�صيلية �أو تقدميها غري م�ستوفاة �أو يف
موعد يجاوز املواعيد املحددة� ،أو يجاوز الإعتمادات املدرجة باملوازنة دون احل�صول
على املوافقة والرتخي�ص املايل الالزمني �أو الأمر بال�رصف يف حالة جتاوز اعتمادات
باب من �أبواب املوازنة قبل احل�صول على موافقة جمل�س ال�شعب �أو خمالفة �أي حكم من
�أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح ال�صادرة تنفيذاً له.
-قانون العاملني املدنني بالدولة رقم  47ل�سنة  1978والذي نظم جزاءات ت�أديبية عليكل موظف من العاملني بالدولة �إذا خالف �أو �أهمل ومل يرتتب علي �أهماله جرمية من
املن�صو�ص عليها بقانون العقوبات فن�صت املادة  78منه علي �أنه « كل عامل يخرج
على مقت�ضي الواجب يف �أعمال وظيفته �أو يظهر مبظهر من �ش�أنه الإخالل بكرامة الوظيفة
يجازى ت�أديبياً.وال يعفى العامل من اجلزاء ا�ستناداً �إيل �أمر �صادر �إليه من رئي�سه �إال
�إذا �أثبت �أن ارتكاب املخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك �صادر �إليه من هذا الرئي�س
بالرغم من تنبيهه كتابة �إيل املخالفة ،ويف هذه احلالة تكون امل�سئولية على م�صدر
الأمر وحده.وال ي�س�أل العامل مدني ًا �إال عن خطئه ال�شخ�صي» وحددت املادة  80من ذات
القانون اجلزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها علي العامل بدايتا من الإنذار،وت�أجيل
مواعيد ا�ستحقاق العالوة ملدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر ،واخل�صم من الأجر ملدة ال جتاوز
�شهرين يف ال�سنة .وانتهاء بالوقف عن العمل ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر مع �رصف ن�صف
الأجر .والف�صل من اخلدمة».
ونري مما �سبق �أن امل�رشع امل�رصي اهتم باملال العام وحمايته اهتمام ًا كبرياً ،و�سن
القوانني التي جترم اال�ستيالء عليه �أو �إهداره �إال �أن هناك �س�ؤاالً مازال يطرح نف�سه �إذا
كان الت�رشيع امل�رصي بكل هذه ال�رصامة فكيف يتم �إهدار تلك املبالغ الطائلة من الأموال
العامة؟.
� -1أ�سباب �إهدار املال العام يف م�رص.
من وجهة نظري فهناك عدة �أمور ميكن �أن نرجع �إهدار املال العام �إليها:
�1-111أن امل�شكلة الأ�سا�سية يف ق�ضايا �إهدار املال العام تكمن يف عدم ات�صال علم اجلهات
الق�ضائية بوقائع �إهدار املال العام ،ففي الغالب حتر�ص اجلهة التنفيذية �أو ال�شخ�صية
االعتبارية العامة علي التكتم علي هذا النوع من املخالفات املالية والقانونية ،كما �أن
املواطنني ب�شكل عام لي�س لديهم الوعي �أو اجلراءة الكافية للإبالغ عن تلك اجلرائم ،هذا
بالطبع مع عدم تنا�سب متكني بع�ض اجلهات الرقابية مثل اجلهاز املركزي للمحا�سبات من
الإبالغ عن اجلرائم ،وان كان ن�ص علي يف مادته اخلام�سة منه علي �أنه «يخت�ص اجلهاز
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بفح�ص ومراجعة القرارات ال�صادرة من اجلهات اخلا�ضعة لرقابته يف �ش�أن املخالفات
املالية التي تقع بها وذلك للت�أكد من �أن الإجراءات املنا�سبة قد اتخذت بالن�سبة لتلك
املخالفات وامل�سئولني عن ارتكابها ويتعني موافاة اجلهاز بالقرارات امل�شار �إليها خالل
ثالثني يوما من تاريخ �صدورها م�صحوبة بكافة �أوراق املو�ضوع و�أن هناك خل ًال يف
قوانني املنظمة لأداء بع�ض اجلهات الرقابية مثل قانون اجلهاز املركزي للمحا�سبات مبا
ال ت�سمح لتلك اجلهات من �إبالغ اجلهات الق�ضائية عن �أي جرائم مالية قد تكت�شفها ».ويف
الغالب تلك اجلهات الإدارية التي تخ�ضع �إيل رقابته باملماطلة يف الرد وت�سويف الأمور
وللجهات الإدارية قول م�أثور للرد علي تقارير اجلهاز املركزي للمحا�سبات «�سوف
نراعي ذلك يف امل�ستقبل».
�1-111أن بع�ض القوانني مثل قانون املناق�صات واملزايدات وقانون املوازنة العامة ي�سمح
بعدد كبري من املخالفات التي تتعلق بعمليات الإ�سناد املبا�رش مبنح �سلطات وا�سعة
لبع�ض ر�ؤ�ساء امل�صالح والوزراء يف ال�سماح بعمليات �إ�سناد بالأمر املبا�رش علي النحو
الذي �سنعر�ضه يف طبيعة املخالفات التي ر�صدتها الوحدة القانونية.
�1-111أن بع�ض القوانني قد قيدت من �سلطات اجلهات الق�ضائية يف حتريك الدعوى �سواء
اجلنائية �أو الت�أديبية علي �سبيل املثال قانون املوازنة العامة الذي قد ق�رصت �سلطة
�أحالة املخالفات التي ترد علي تطبيق بنود املوازنة العامة علي وزير املالية فقط دون
غريه.
�1-111أن بع�ض املخالفات التي �أوردها امل�رشع يف قوانني مهمة مثل قانون املزايدات
واملناق�صات وقانون املوازنة العامة اعتربها امل�رشع من قبيل املخالفات الإدارية
وتقت�رص فيها العقوبة علي اجلزاءات الت�أديبية.علي الرغم من �أنه قد يرتتب عليها �أ�رضار
بالغة.
1-111عدم �إعمال بع�ض الن�صو�ص العقابية املهمة مثل ن�ص املادة  116مكرر (�أ) فيما قررته
من �أن «كل موظف عام ت�سبب بخطئه يف �إحلاق �رضر ج�سيم ب�أموال �أو م�صالح اجلهة
التي يعمل بها �أو يت�صل بها بحكم وظيفته �أو ب�أموال الغري �أو م�صاحلهم املعهود بها �إىل
تلك اجلهة بان كان ذلك نا�شئا عن �إهمال يف �أداء وظيفته �أو عن �إخالل بواجباتها �أو عن
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ,يعاقب باحلب�س وبغرامة ال جتاوز خم�سمائة جنيه �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني وتكون العقوبة احلب�س مدى ال تقل عن �سنة وال تزيد على �ست �سنوات
وغرامة ال جتاوز �ألف جنيه �إذا ترتب على اجلرمية �إ�رضار مبركز البالد االقت�صادي �أو
مب�صلحة قومية لها».
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 -1مقرتحات للحفاظ علي املال العام.
ميكن عمليا احلفاظ علي املال العام �أو علي الأقل تخفي�ض عمليات �إهداره عرب عدد من
اخلطوات.
 .1-3ت�شجيع املواطنني يف القيام بعمليات البالغ عن �إهدار املال العام �أو الإف�ساد فيه ب�أي
و�سيله من الو�سائل ,ورمبا اقت�ضي لك التعريف �أكرث باحلق يف البالغ املقرر يف قانون
الإجراءات اجلنائية ف�ضال عن البدء يف تنفيذ برنامج حلماية ال�شهود.
� .2-3إعادة االعتبار ايل املجال�س ال�شعبية املحليهة ,لي�س فقط ب�ضمان نزاهة الأنتخابات
ولكن اي�ضا �إعادة احلق يف الأ�ستجواب و�سحب الثقه �إليها ,حتي ميكن لها �أن تقوم
بدورها يف حماية املال العام.
 .3-3تعديل قانون اجلهاز املركزي للمحا�سابت بحيث يكون من واجبه �إبالغ النيابة العامه
بكل الوقائع التي يكت�شفها �أثناء رقابته للمال العام ,مع تقدمي ما حتت يده من م�ستندات
ب�ش�أنها.

� .4-3أن يتم تفعيل ن�ص املادة  116عقوبات ب�ش�أن �إهمال الذي ي�ؤدي �إيل �إهدار املال العام,
والتو�صيه لدي امل�ست�شار النائب العام بت�شجيع وكالئه علي حترك الدعوي العموميةبتلك
املادة �ضد كل من يهمل يف احلفاظ علي املال العام بقطع النظر عن توافر ركن العمد
لديه �أو حتي �سالمة نيته.
جناد الربعي
				
حمام بالنق�ض
				
الرئي�س التنفيذي
				
املجموعة املتحدة حمامون م�ست�شارون قانونيون.
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الهوامش:

* "املال ال�سايب"ورقة مقدمة ل�صالح املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية,
 www.openbudgetindex.orgولالطالع علي النتائج الكامله ميكن مراجع 1- http://openbudgetindex.org/files/KeyFindingsArabic.pdf
 -2ميكن مراجعة.
الأمن القومي العربي وا�سرتاتيجية حتقيقه ،لواء عديل ح�سن �سعيد �ص 11
الأمن القومي العربي :درا�سة يف الأ�صول ،د .علي الدين هالل ،جملة �ش�ؤون عربية ،عدد � 35ص .12
الأمن القومي ،عبد الكرمي نافع �ص .65
الأمن القومي والأمن اجلماعي الدويل ،د .ممدوح �شوقي �ص 34
 -3يف مار�س � 2009أ�رص الربملان مبجل�سيه تفوي�ض ًا للرئي�س يف �رشاء ال�سالح ي�ستمر حتي عام  2012مع العلم �أن هذا التفوي�ض يتجدد منذ هزمية
يونيو . 1967ووفقا ل�صحيفة امل�رصي اليوم ال�صادرةيف  24مار�س  2009فقد وافق الربملان علي ذلك باغلبية �أكرث من الثلثني املطلوبني
رغم اعرتا�ض العديد من �أع�ضاء الربملان .
 -4هذا اجلزء نقال عن د .عبد الفتاح اجلبايل ورقة غري من�شورة حول دور �أع�ضاء املجال�س املحلية يف �إعداد املوازنة العامة ومراقبة �إنفاقها – ورقة
مقدمة �إيل حلقة نقا�شية نظمتها املجموعة املتحدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكيه للتنميه الدولية 3مايو . 2009
5 - G=crs&155034=DIsweN?xpsa.sliateDsweN/sweN/ESAC/ofni.rehsabum.www//:ptth

 -6ميكن مراجعة تقرير وزارة الإ�ستثمار – بوابه الإ�ستثمار يف م�رص

/tpygE02%ngieroF/srotacidnI_dna_stropeR/snoitacilbuP/retneC02%noitamrofnI/GE-ra/latroP_ioM/ge.vog.tnemtsevni.www//:ptth

 -7د .عبد الفتاح اجلبايل ا�شكاليات الإنفاق ال�صحي يف م�رص – مائدة م�ستديرة نظمهتها املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية من�شورة علي
موقعها 075162822coT_#mth.5011/erutidnepxe_htlaeh/stroper/gro.rpie.www//:ptth
mth.120000000000601011//8002tpyge/koobraey/buP/rA/ge.vog.sis.www//:ptth
 -8الهيئة العامة لال�ستعالمات – الكتاب ال�سنوي لعام 2008
 -9للمزيد lmth.9609/rabhk2/rsam/moc.ta02.www//:ptth
 -10للمزيد راجع lmth.391701t/bv/moc.namsotafar.www//:ptth
 -11عر�ض للتقرير علي 032=DIceS&02933=DItrA?psa.elcitrA/moc.enilnonawhki.www//:ptth
 -12وفقا للمادة  151الد�ستور امل�رصي والتي تن�ص علي �أن «االتفاقيات الدولية تكون لها قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�رشها
وفقا للأو�ضاع املقررة».

 -13هذه املادة مل يقابلها مادة �أخري يف �أي من الد�ساتري املتعاقبة �سوي د�ستور  1964يف املادة  13منه.
 -14من الناحية الأجرائيه ف�إن قانون الإجراءات اجلنائية قد اتاح -ب�شكل عام -لكل مواطن علم بوقوع بجرمية �أن يبادر �إيل �إبالغ ال�سلطات العامة فن�ص
يف املادة  25منه علي �أنه « لكل من علم بوقوع جرمية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري �شكوى �أو طلب �أن يبلغ النيابة العامة �أو �أحد م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي عنها ،كما �ألزم كل موظف عام علم بوقوع جرمية �أن يبادر بالإبالغ عنها فن�صت املادة  26من ذات القانون علي �أنه «يجب على كل من علم
من املوظفني العموميني �أو املكلفني بخدمة عامة �أثناء ت�أدية عمله �أو ب�سبب ت�أديته بوقوع جرمية من اجلرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري
�شكوى �أو طلب �أن يبلغ عنها فورا النيابة �أقرب م�أمور من م�أمور ال�ضبط الق�ضائي.
ويف مرحلتي التحقيق واملحاكمة �أعطي امل�رشع للنيابة العامة والق�ضاء �سلطات �أ�ضافية للمحافظ علي املال العام ورده وذلك فيما ن�صت عليه املواد 208
مكرر( �أ) (،د) ( ،ج) من �أنه «يجوز للنيابة العامة يف الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق يف �أدلة كافية على جدية االتهام يف �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف الباب الرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات وغريها من اجلرائم التي تقع على الأموال اململوكة للدولة �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة والوحدات
التابعة لها �أو غريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة وكذا يف اجلرائم التي يوجب القانون فيها على املحكمة �أن تق�ضى من تلقاء نف�سها برد املبالغ �أو قيمة
الأ�شياء حمل اجلرمية �أو تعوي�ض اجلهة املجني عليها.
و�إذا قدرت النيابة العامة �أن الأمر يقت�ضى اتخاذ تدابري حتفظية على �أموال املتهم مبا يف ذلك منعه من الت�رصف فيها �أو �إدارتها .واجب عليها �أن تعر�ض
الأمر على املحكمة اجلنائية املخت�صة طالبة احلكم بذلك �ضمانا لتنفيذ ما ع�سى �أن يق�ضى به من غرامة �أو رد �أو تعوي�ض .وللنائب العام عند ال�رضورة �أو يف
اال�ستعجال �أن ي�أمر م�ؤقتا مبنع املتهم �أو زوجة �أو �أوالًدة الق�رص من الت�رصف يف �أموالها �أو �إدارتها ويجب �أن ي�شتمل �أمر املنع من الإدارة على تعني من يدير
الأموال املتحفظ عليها وعلى النائب العام يف جميع الأحوال �أن يعر�ض �أمر املنع على املحكمة اجلنائية املخت�صة خالل �سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ
�صدوره بطلب احلكم باملنع من الت�رصف �أو الإدارة و�إال اعترب الأمر كان مل يكن.ينتهى املنع من الت�رصف �أو الإدارة ب�صدور قرار بان ال وجه لإقامة الدعوى
اجلنائية �أو ب�صدور حكم نهائي فيها بالرباءة �أو بتمام تنفيذ العقوبات املالية والتعوي�ضات املق�ضي بهما.
بل ذهب امل�رشع �إيل �أكرث من ذلك فيما ن�ص عليه من �أن ال يحول انق�ضاء الدعوى اجلنائية بالوفاة �أو بعد �إحالتها �إيل املحكمة دون ق�ضائها بالرد يف اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف املواد  113،112فقرة �أول وثانية ورابعة و  113مكررا فقرة �أويل و  114و 115من قانون العقوبات ،وعلى املحكمة �أن ت�أمر بالرد يف
مواجهة الورثة واملو�صى لهم وكل من �أفاد فائدة جدية من اجلرمية ليكون احلكم بالرد نافذا يف �أموال كال منهم بقدر ما ا�ستفاد ،بل �أعطي القانون للمحكمة
احلق يف احلكم برد املبالغ �أو قيمة الأ�شياء حمل اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة 208مكررا �أو بتعوي�ض اجلهة املجني عليها فيها �أن بناء على طلب النيابة
العامة �أو املدعى باحلقوق املدنية بح�سب الأحوال وبعد �سماع �أقوال ذوى ال�ش�أن بتنفيذ هذا احلكم يف �أموال زوج املتهم و�أوالًده الق�رص �إذا ثبت �أنهم �آلت �إليهم
من املتهم و�أنها متح�صله من اجلرمية املحكوم فيها.
 -15من املعلوم �أن قانون املناق�صات واملزايدات من �أهم القوانني تنظم عملية التعاقدات وال�رشاء والبيع الذي تقوم به وحدات اجلهاز الإداري للدولة
والكيانات احلكومية والأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
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