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مقدمة

ــر  ــد تأخ ــام 2016-2017 بع ــرياً لع ــاىل... أخ ــان امل ــة البي ــة املرصي ــرت وزارة املالي ن

وصــل ألكــر مــن 50 يومــا عــن امليعــاد املحــدد طبقــا للــادة 124 مــن الدســتور 

املــرصي الصــادر عــام 2014. هــذا ويــأيت تأخــر مــروع املوازنــة باملخالفة للدســتور 

ــر  ــؤ يف ن ــر والتلك ــى التأخ ــة ع ــا وزارة املالي ــث عودتن ــادة، حي ــئ كالع ــري مفاج غ

الوثائــق الهامــة، لدرجــة أنــه حتــى كتابــة هــذه الســطور مل تقــدم الــوزارة الحســاب 

الختامــي ملوازنــة العــام املــايل 2014-2015 حيــث كان مــن املفــرض تقدميــه يف 

أول ينايــر، أي منــذ حــوايل ســتة أشــهر طبقــا للــادة 125 مــن نفــس الدســتور. أمــا 

بالنســبة ملــروع املوازنــة العامــة وامللقــب يف مــرص بالبيــان املــايل فيجب نره 

قبــل ثالثــة أشــهر مــن بــدء الســنة املاليــة أي يف األول مــن أبريــل مــع بدايــة مرحلــة 

املناقشــة واملوافقــة عــى املوازنــة. ويعتــر مــروع املوازنــة مــن أهــم الوثائــق 

ــام  ــا للع ــة وبرامجه ــة املالي ــط الحكوم ــارحا لخط ــأيت ش ــث ي ــة حي يف دورة املوازن

القــادم، والــذي ميكــن املجتمــع املــدين واملواطنــني وممثليهــم يف املجالــس 

النيابيــة مــن مناقشــة املقرحــات االقتصاديــة املتضمنــة يف مــروع املوازنــة 

واملشــاركة يف تقييمهــا وتعديلهــا إن مل تســمو إيل طموحاتهــم، ولــذا فــإن كل 

يــوم يتأخــر فيــه البيــان املــايل عــن موعــد إصــداره املقــرر دســتوريا هــو رضبــة يف 

قــوام الدميقراطيــة التمثيليــة والحيــاة النيابيــة يف مــرص.

وتعتــر أهــم ســات البيــان املــايل هــو تقدميــه توصيفــا وافيــا للمنــاخ االقتصــادي 

ــر املــؤرشات املختلفــة  وقــت إعــداد املوازنــة والظــروف املحيطــة بهــا وكيــف تؤث

ــب  ــة. ويج ــداد املوازن ــد إع ــار عن ــذ يف االعتب ــي تتخ ــة الت ــات االقتصادي ــى األولوي ع

ــم  ــة وأه ــياتها املختلف ــي بتقس ــاق الحكوم ــود اإلنف ــا كل بن ــان أيض ــدم البي أن يق

املرصوفــات واملــوارد واإليــرادات ومصــادر متويــل العجز شــامال كل معلومــة ممكنة 

عــن املوازنــة املقرحــة. كــا يــأيت أيضــا مبقارنــة باألعــوام املاضيــة وتفصيــال 

إنفاقهــا واألهــداف العامــة للمــدى املتوســط.

ويف الســطور القادمــة ســنقوم بتحليــل بعــض جوانــب البيــان املــايل لنقــدم لــكل 

مهتــم بالشــأن االقتصــادي املــرصي تفصيــال مبســطا ألهــم السياســات املاليــة 

ــايل 2017-2016. ــام امل ــة للع ــة املرصي ــة للحكوم واالجتاعي
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أهم مالمح البيان املايل للسنة املالية 2017/2016

يقــدم البيــان ثالثــة أهــداف رئيســية ملوازنــة عــام 2016-2017 أولهــا: دفــع معــدالت 

النمــو االقتصــادي بتشــجيع النشــاط االقتصــادي لتوليــد فــرص عمــل وزيــادة دخــول 

ــي  ــاق الحكوم ــودة اإلنف ــات وج ــادة مخصص ــا: زي ــع، وثانيه ــح املجتم ــة رشائ كاف

عــى برامــج الحايــة والعدالــة االجتاعيــة، وثالثها: معالجــة التحديــات االقتصادية 

املتمثلــة يف ارتفــاع معــدالت التضخــم، ارتفــاع عجــز املوازنــة، ارتفــاع عجــز امليــزان 

التجــاري، وتفاقــم أزمــة الديــون. وتــأيت أهــم اإلفراضــات للمــؤرشات االقتصاديــة 

متمثلــة يف توقــع ارتفــاع معــدل النمــو لعــام 2016-2017 إىل %5.2 مقارنــة بـــ4.4% 

لعــام 2015-2016 ووصــوال إىل %6.2 يف عــام 2019-2020. ويــأيت وصــول معــدالت 

النمــو لـــ%5.2 كهــدف مهــم للغايــة حيــث بذلــك تعود معــدالت النمــو ملســتواها ما 

قبــل ثــورة الخامــس والعريــن مــن ينايــر ومــا تالهــا مــن تهتــك اقتصــادي وأزمــات 

ماليــة نتيجــة تخبــط القيــادة السياســية وغيــاب رؤيــة واضحــة.

 وتتوقــع الــوزارة أن يصاحــب ذلــك انخفــاض يف معــدالت البطالــة إىل 11.5-%12 يف 

عــام 2016-2017 يف تغيــري لنمــط الزيــادة املطــرد يف معــدالت البطالــة الــذي 

وصــل لقمتــه يف عامــي 2012-2013 و2013-2014 حيــث وصــل معــدل البطالــة إىل 

%13.3 وتأمــل الحكومــة أن يســتمر هــذا النمــط يف االنخفــاض لتصــل ملعــدل بطالــة 

%9.7 عــام 2019-2020. ويــأيت املــؤرش الثالــث ملعــدالت التضخــم التــي كانــت 

انخفضــت بثبــات بعــد ثــورة الخامــس والعريــن مــن ينايــر لتقــل مــن %11 يف عــام 

2010-2011 لـــ%6.9 يف عــام 2012-2013، ولكــن مثــل عــام 2013 نقطــة تحــول كارثيــة 

يف معــدالت التضخــم حيــث بــدأت يف الزيــادة ومــن املتوقــع أن يصــل لـــ%11.5 يف 

العــام املــايل 2016-2017 بعــد فشــل محــاوالت الحكومــة يف الســنوات الثالثــة 

املاضيــة يف كبــح جــاح زيــادة معــدالت التضخــم التــي تــأيت عــى األخــر واليابس 

يف هــذه الظــروف. كــا يعتــر أحــد أهــم التطــورات انخفــاض معــدل رصف الجنيــه 

أمــام العمــالت األجنبيــة وخاصــة الــدوالر واليــورو كنتيجــة ألزمــة حــادة يف العملــة 

الصعبــة -والتــي أحتــدت وتريتهــا بعــد حــادث الطائــرة الروســية الــذي ألحــق أرضارا 

كارثيــة بقطــاع الســياحة املــرصي الــذي يعتــر مــن أهــم مصــادر دخــل العملــة 

ــترياد  ــر االس ــة تع ــة نتيج ــدورة اإلنتاجي ــالل بال ــبب يف اإلخ ــا تس ــالد- م ــة للب الصعب

وارتفــاع األســعار.
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 ومــن املهــم األخــذ يف الحســبان عنــد قــراءة هــذا التقريــر التمييــز بــني املوازنــة 

2015-2016 والتعديــالت املتوقعــة لهــا الــواردة يف  املعتمــدة للعــام املــايل 

ــة يف  ــة املتاح ــات املعدل ــذ التوقع ــم أخ ــث ت ــام 2016-2017، حي ــايل لع ــان امل البي

الحســبان كلــا ســنحت الفرصــة ســعيا منــا لتقديــم الصــورة األقــرب للواقــع، وفيــا 

ــايل  ــام امل ــة الع ــة ملوازن ــؤرشات املتوقع ــود وامل ــم البن ــني أه ــنقارن ب ــي س ي

2015-2016 كــا ورد يف البيــان املــايل مــع املقــرح ملوازنــة العــام املــايل 2016-

.2017
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أوال: التقسيم الوظيفي للمرصوفات1

يعــرض التقســيم الوظيفــي املوازنة كعرة قطاعــات تغطي أذرع إنفــاق الحكومة، 

ويــأيت عــى قمــة الهــرم قطــاع الخدمــات العامــة الــذي يتضمــن األجهــزة التنفيذية 

والتريعيــة والخدمــات العامــة بأعــى إنفــاق حكومــي حيــث فاقــت ميزانيــة القطاع 

368 مليــارا يف مــروع املوازنــة املقرحــة مســتحوذا عــى %39.3 مــن املوازنــة 

وهــو واحــد مــن قطاعــني فقــط ســجال منــوا حقيقيــا حيــث ســجل منــو أســمي مقــدر 

بحــوايل %24.6 عــن املتوقــع ملوازنــة عــام 2015-2016 ومســجال منــوا حقيقيــا يقــدر 

بـ12.98%.

 أمــا عــن القطــاع الثــاين الــذي ســجل منــوا حقيقيــا وهــو قطــاع اإلســكان فقــد 

تضاعفــت ميزانيتــه مــن 24.9 مليــار متوقعــة لعــام 2015-2016 ألكــر مــن 50.7 مليــارا 

يف مــروع املوازنــة الحــايل بنمــو يفــوق الـــ%100 ومنــو حقيقــي %84.6 ليكــون 

ــة  ــري املالي ــول غ ــازة األص ــكلت حي ــذا وش ــة، ه ــوا يف املوازن ــهد من ــاع ش ــر قط أك

%94.6 مــن ميزانيــة القطــاع و%44.8 مــن إجــايل ميزانية االســتثارات يف املوازنة 

العامــة.

 أمــا أكــر القطاعــات خســارة فهــو قطــاع الحايــة االجتاعيــة حيــث تقلصــت ميزانيتــه 

لـــ198.4 مليــارا يف   2016-2015 لعــام  211.7 مليــار يف املوازنــة املعتمــدة  مــن 

املتوقــع حاليــا للموازنــة نفســها، لـــ188.9 يف مــروع املوازنــة املقرحــة للعــام 

الحــايل لتخــر موازنــة القطــاع %19 فعليا باملقارنــة مبوازنة العام الســابق و13.6% 

ــم  ــدي دع ــن بن ــاض م ــذا االنخف ــب ه ــأيت أغل ــه، وي ــام نفس ــع للع ــة باملتوق مقارن

املــواد البروليــة ودعــم الكهربــاء اللذيــن تقلصــا بنســبة %43 و%6.7 عــى التــوايل، 

ــات  ــى ثب ــات ع ــدوق املعاش ــاهات يف صن ــد املس ــظ بن ــذي حاف ــت ال ويف الوق

ظاهــري شــهد انخفاضــا فعليــا يقــدر بـــ%9.3 يف إشــارة هامــة بجديــة الحكومة يف 

تقليــص فاتــورة الدعــم والرامــج الحائيــة. كــا أســتمر التقليــد غــري املــرر الــذي 

بــدأ يف عــام 2014-2015 باإلشــارة لبنــد الدفــاع واألمــن القومــي بـ)أنشــطة وظيفيــة 

ــم  ــاول فه ــن يح ــاكا ألي م ــببا إرتب ــرى مس ــارة أخ ــي ت ــمه األص ــارة وباس ــة( ت متنوع

املــروع، هــذا وقــد شــهد البنــد منــوا مقــدرا بحــوايل %6.8 عــن املتوقــع للعــام 

املــايض وبحســاب فــرق التضخــم نجــد أنــه ســجل انكاشــا يقــدر بـــ3%.

ــك . 1 ــع البن ــن موق ــنوي م ــم الس ــل 2016 الرق ــتهلكني أبري ــعار املس ــام ألس ــم الع ــتخدام الرق ــم اس ــي ت ــو الحقيق ــاب النم ــراض حس  ألغ
ــه. ــايل نفس ــان امل ــدل يف البي ــن املع ــل م ــى أق ــو حت ــو 10.274 وه ــزي وه املرك
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} مشروع موازنة 2017/2016 {

حامية إجتامعية تعليم شباب و ثقافة صحة

اإلسكان حامية البيئة الشئون اإلقتصادية النظام العام دفاع خدمات عامة

39.3%

5%

5.4%4.6%

5.4%

1.9%

5.2%

3.4%

11.1%

20.2%

368.3
مليار

189مليار

104 مليار

31.9 مليار

47.1 مليار

48.9 مليار

50.7 مليار

50.8 مليار

1.9 مليار

43.5 مليار

} مقارنة بين الموازنة والمتوقع ومشروع الموازنة حسب التقسيم الوظيفي {
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} مقارنة بين نسب النمو في الموازنة المعتمدة والمتوقع والحقيقي للمتوقع 

بعام 2017/2016 ،حسب التقسيم الوظيفي {

20-20 0 40 60 80 100 120

النمو الحقيقي املتوقع
2016/2015

منو متوقع
2016/2015

منو موازنة
2016/2015
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تعليم

شباب و ثقافة

صحة

اإلسكان

حامية البيئة

الشئون اإلقتصادية

النظام العام

دفاع

خدمات عامة
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ثانيا: التقسيم االقتصادي للمرصوفات2

يقــدم التقســيم االقتصــادي أوجــه الــرصف يف االســتخدامات مــن حيــث الهــدف 

االقتصــادي منهــا مقســمة إىل مثانيــة أجــزاء وهــي:

1- األجور وتعويضات العاملني

 2- رشاء السلع والخدمات

 3- الفوائد

 4- الدعم واملنح واملزايا االجتاعية

 5- مرصوفات أخرى

 6- رشاء األصول غري املالية )االستثارات(

 7- حيازة األصول املالية

 8- سداد القروض.

 هــذا ويتــم البنــود الســتة األوىل تحــت مســمى املرصوفــات وهــو ما ســنتناوله يف 

هــذا القســم. فــإذا قســنا التغــريات يف التقســيم االقتصــادي للموازنــة املقرحــة 

نجــد أن املرصوفــات جملــة زادت بنســبة %12.9 عــن العــام املــايض لتصــل إىل 936.1 

مليــار جنيــه باملقارنــة ب 828.8 املتوقعــة للعــام املــايل 2015-2016 و733.4 للعــام 

الســابق عنــه، ليفــوق إجــايل الزيــادة عــى مــدار العامــني املائتــي مليــار جنيــه.

وتظهــر أكــر زيــادة يف بنــد رشاء األصــول الغــري ماليــة الــذي تزايــد مــن 71.3 مليــار 

جنيــه يف العــام املــايض إىل 107 مليــار جنيــه يف املوازنــة املقرحــة وهــي 

زيــادة تقــدر مبــا يفــوق %50.1 وتحقــق معــدل منــو حقيقــي إلنفــاق الحكومــة عــى 

االســتثارات يتخطــى %36 يف إشــارة واضحــة لتبنــي الحكومــة نظــرة طويلــة األمــد 

تهــدف لتحقيــق منــو مســتدام.

ــا  ــتخدامات كله ــالق يف االس ــى اإلط ــا ع ــادة وأكره ــود زي ــر البن ــاين أك ــأيت ث وي

وهــو بنــد الفوائــد ليصــل إىل 292.5 مليــار جنيــه مــرصي بزيــادة تقــدر بحــوايل 19.9% 

عــن 244 مليــار املخصصــة لهــا يف العــام املــايض والـــ193 املخصصــة لهــا يف عام 

ــوق  ــبة تف ــه بنس ــار جني ــة ملي ــني مائ ــدى العام ــى م ــادة ع ــارب الزي 2013-2014 لتق

%51. هــذا وتشــكل فوائــد الديــون أكــر عــبء عــى املوازنــة العامــة حيــث متثــل 24% 

ــادة يف  ــث أن الزي ــات حي ــايل املرصوف ــن إج ــتخدامات و%31 م ــايل االس ــن إج م

ــة  ــور يف املوازن ــس املذك ــايل ولي ــان امل ــوارد يف البي ــع ال ــارة للمتوق ــل فاإلش ــذا الفص ــايل 2015-2016 يف ه ــام امل ــارة للع ــد اإلش 2 عن
ــه. ــام نفس ــدة للع املعتم



8

بنــد الفوائــد واملقــدرة بحــوايل 48.5 مليــارا امتصــت أكــر مــن %45 مــن الزيــادة يف 

ــد 53.5%  ــت الفوائ ــث أمتص ــايض حي ــام امل ــا يف الع ــدث أيض ــا ح ــو م ــات وه املرصوف

مــن إجــايل الزيــادة يف املرصوفــات.
}المصروفات بمشروع موازنة 2017/2016 بالتقسيم االقتصادى {

الدعم واملنح واملزايا اإلجتامعيةمرصوفات أخرىرشاء اصول غري مالية

األجور و تعويضات العاملنيرشاء السلع و الخدماتفوائد

24.4%

11.4%

6.2%

22.5%

31.2%

4.3%

228.1 مليار

107 مليار

85.1 مليار

210.3 مليار

40 مليار

292.5 مليار

} المصروفات من موازنة 15/2014إلى مقترح 2017/2016 إقتصادى {
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 و الخدمات

األجور 
و تعويضات العاملني

مرشوع
2017/2016

متوقع
2016/20152015/2014

107.0

71.3
61.758.154.350.3

210.3212.2
198.6

292.5

244.0

193.0

40.035.231.5

228.1

212.0
198.5

مليار
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}نسب النمو المتوقع فى 2017/2016 مقابل النمو الحقيقى {

  

أمــا بالنســبة لألجــور فــزادت مبقــدار 16.1 مليــار جنيــه لتصــل إىل 228.1 ملياربزيــادة 

ــجلت  ــور س ــورة األج ــد أن فات ــم نج ــدل التضخ ــاس مع ــد قي ــن بع ــدر بـــ%7.6 ولك تق

انكــاش يقــدر بنســبة %2.4. ويليهــا يف الحجــم بنــد الدعــم الــذي انخفــض بقرابــة 

ــدل  ــجل مع ــذي س ــد ال ــد الوحي ــون البن ــار ليك ــل إىل 210.3 ملي ــه ليص ــار جني 1.7 ملي

انكــاش إســمي يقــدر ب0. %8 ومعــدل انكــاش حقيقــي %10. ويــأيت انخفــاض 

ــض  ــا خف ــن نيته ــة ع ــت الحكوم ــث أعلن ــئ حي ــري مفاج ــور غ ــم واألج ــوريت الدع فات

العجــز عــى حســاب األجــور والدعــم يف إطــار السياســات النيوليراليــة التــي 

تتبناهــا لتخفيــض اإلنفــاق الحكومــي الفعــي. فانخفضــت املرصوفــات كنســبة 

مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مــن %29.9 إىل %28.8 وهــو معــدل انخفــاض يقــدر 

ــوايل 3%. ــبة ح بنس

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

رشاء اصول غري مالية

مرصوفات أخرى

الدعم واملنح 
واملزايا اإلجتامعية

فوائد

رشاء السلع و الخدمات

األجور و تعويضات العاملني
 2017/2016

منو متوقع حقيقي

 2017/2016
منو متوقع

7.60

-2.43

13.60

3.05

19.90

8.71

-0.80

-10.04

7.00

-2.97

50.10

36.09
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}المصروفات واستخدامات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. {
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رشاء األصول غري املالية )االستثامرات(	 

وألن البيــان أىت بنقلــة ضخمــة يف حجــم االســتثارات الحكوميــة وجــب إلقــاء نظــرة خاصة 

عليهــا حيــث يعتــر مضاعفــة بنــد االســتثار مــن أهــم سياســات الحكومــة الواعــدة خاصــة 

ــر عــى دفــع النمــو االقتصــادي وتحســني البنيــة التحتيــة املتهالكــة  ــه مــن أث ملــا كان ل

يف ربــوع الجمهوريــة، وهــي خطــوة وجــب اإلشــادة بهــا وتشــجيعها وقــد وجهــت أغلــب 

االســتثارات لقطــاع اإلســكان الــذي فــاز بنصيــب األســد حيــث حــاز عــى 47.96 مليــار مــن 

إجــايل 107 مليــار موجهــه لالســتثارات كليــة بنســبة %44.8. ويــأيت يف املركــز الثــاين 

قطــاع الشــئون االقتصاديــة حيــث حــاز عــى 17.28 مليــار بنســبة %16.16. يف مــا يــي عرض 

توزيــع ميزانيــة االســتثارات عــى القطاعــات واألجهــزة املختلفــة.

} تقسيم اإلستثمارت على أفرع الحكومة المختلفة { 

اإلحتياطيات الهيئات الخدمية املحليات الجهاز اإلداري

53.5%

37.7%

7.9%

0.9%

57.2
مليار

40.3 مليار

8.5 مليار

 1 مليار
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} اإلستثمارات بالتقسيم الوظيفي {

دفاع وصحة

تعليم شباب و ثقافة صحة اإلسكان

حامية البيئة الشئون اإلقتصادية النظام العام خدمات عامة

17289
مليون

16.2%

0.6%

44.8%

7.1%

3.9%

10.2% 13%

4.1%

0.1%

47965
مليون

599
مليون

4407
مليون

13938
مليون

10897
مليون

4155
مليون

7583
مليون

128 مليون
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ثالثا: الصورة العامة لالستخدامات

هــذا وبعــد اســتعراض أهــم مــا ورد يف بنــود املرصوفــات ومــا طــرأ أو ســيطرأ عليهــا 

مــن تغــريات وجــب علينــا اإلشــارة أن املرصوفــات وحدها ال تغطــي اإلنفــاق الحكومي 

كلــه حيــث ال تتضمــن بنــدي حيــازة األصــول املاليــة وســداد القــروض، هــذا ويعتــر بنــد 

ســداد القــروض ثــاين أكــر بنــود املوازنــة عــى اإلطالق حيــث يقدر مبــا يفــوق 256.3 

مليــار جنيــه مــرصي فــال يفوقــه إال بنــد الفوائــد. هــذا ويشــكل بنــدي خدمــة الديــون 

املتمثلــني يف الفوائــد وســداد القــروض مجتمعــني %45 مــن إجــايل اإلنفــاق 

الحكومــي وهــي نســبة كارثيــة تعــر عــن مــدى تفاقــم أزمــة الديــون التــي متتــص 

ــا  ــتقرار اقتصاده ــالد واس ــادي للب ــو االقتص ــدد النم ــأول وته ــة أوال ب ــوارد الحكوم م

الــكي مــا يجعلهــا أشــد تأثــرا باألزمــات وتؤثــر بالســلب عــى السياســات الحكوميــة 

التــي تصبــح مرهونــة بدينهــا.
} 2014/2015{

سداد القروض حيازة األصول املالية  مرصوفات 

 

 

74.6%

24%

1.4%
733.4
مليار

13.7
مليار

236.4
مليار

اإلجاميل

983.5 مليار
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}متوقع 2016/2015 {

}مشروع  2016/2017 {

 حيازة األصول املالية

سداد القروض حيازة األصول املالية  مرصوفات 

74.9%

23.3%

1.8%
828.8
مليار

20.13
مليار

257.8
مليار

اإلجاميل

1106.7 مليار

 حيازة األصول املالية

سداد القروض حيازة األصول املالية  مرصوفات 

21.1%

2.1%

76.9% 936.1
مليار

25.1
مليار

256.3
مليار

اإلجاميل

1217.4مليار
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رابعا: التقسيم االقتصادي لإليرادات3

بلغــت إيــرادات املوازنــة العامــة يف مــروع عــام 2016-2017 631.1 مليــار جنيــه 

ــغ  ــذي بل ــايض ال ــام امل ــع للع ــن املتوق ــه ع ــار جني ــا 106 ملي ــادة قدره ــرصي بزي م

525.1 مليــارا، وميثــل هــذا منــوا يقــدر بـــ%20.19 وهــو حــوايل ضعــف معــدل الزيــادة 

املقــدر بـــ%10.6 للعــام الســابق، ومنــوا حقيقيــا يقــدر بقرابــة 8.99%.

 ويــأيت مــا يفــوق %67 مــن هــذه الزيــادة مــن بنــد اإليــرادات الريبيــة الــذي شــهد 

زيــادة تقــدر بـــ71.3 مليــار جنيــه مــرصي بنســبة %19.5 ومنــو حقيقــي يقــارب 8.4%. 

وتــأيت هــذه التوقعــات املتفائلــة مدفوعــة بقانــون رضيبــة القيمــة املضافــة 

ــة  ــة الريبي ــز الحصيل ــره بتعزي ــدر أث ــذي ق ــه وال ــام نفس ــه يف الع ــع تطبيق املزم

ــايل4. ــي اإلج ــج املح ــن النات ــوايل %1.1 م بح

} التوزيع اإلقتصادي لإليرادات بين موازنة 2015/2014، والمتوقع بموازنة 106/2015 ومشروع 

} 2017/2016

ــور يف  ــس املذك ــايل ولي ــان امل ــوارد يف البي ــع ال ــارة للمتوق ــل فاإلش ــذا الفص ــايل 2015-2016 يف ه ــام امل ــارة للع ــد اإلش 3  عن
نفســه. للعــام  املعتمــدة  املوازنــة 

ــة  ــة أي ــدر الحكوم ــث مل تص ــه حي ــد من ــبيال إىل التأك ــد س ــايل ومل نج ــان امل ــن البي ــارشة م ــوذ مب ــم مأخ ــذا الرق ــر أن ه ــر بالذك 4  جدي
القانــون. لتطبيــق  املتوقــع  األثــر  عــن  دراســات 
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} المقارنة بين معدلى النمو والنمو الحقيقى لإليرادات بالعام 2017/2016 {
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اإليرادات الرضيبية	 

ومــن أهــم مــا ورد يف البيــان التحليــي املرافــق للبيــان املــايل بخصــوص اإليــرادات 

الريبيــة توقــع انخفــاض رضائــب الدخــل والرائــب عــى املمتلــكات عــن املقــر يف 

املوازنــة املعتمــدة للعــام املــايض بقرابــة 8 مليــار جنيــه و5 مليــار جنيــه بالرتيــب، 

ويغطــى هــذا االنخفــاض مــن الزيــادة يف الرائــب عــى الســلع والخدمــات املقــدرة 

ــارة  ــايض يف إش ــام امل ــة الع ــروع موازن ــن م ــه ع ــار جني ــن 17 ملي ــر م ــادة بأك بزي

باســتمرار الحكومــة يف االعتــاد عــى الرائــب االســتهالكية غــري املبــارشة التــي 

ــا أنــه برغــم مــا  تضاعفــت حصيلتهــا يف الســنوات الثــالث املاضيــة، ومــن الهــام هن

ورد بالبيــان املــايل مــن توقعــات بانخفــاض الحصيلــة الريبيــة عــن مــروع موازنــة 

2015-2016 بقرابــة 60 مليــار جنيــه مل يتطــرق البيــان التحليــي لهــذه التوقعــات 

باملــرة ومل يفصــل ســبب هــذا االنخفــاض املقــدر بـــ%14.2 عــن املوازنــة املعتمــدة. 

املحــي  الناتــج  مــن  كنســبة  للغايــة  منخفضــة  الريبيــة  الحصيلــة  وتظــل  هــذا 

اإلجــايل حيــث بالــكاد تتخطــى %13.3، هــذا وجديــر بالذكــر أن الحصيلــة الريبيــة مل 

تصــل للنســب املتوقعــة يف املوازنــة يف الســنوات الســت املاضيــة حيــث دامئــا مــا 

تنخفــض عنهــا بنســب تراوحــت بــني %0.6 يف عــام 2010-2011 و%4.7 يف عــام 2013-

.2014

خامسا: العجز
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} نسبة الضرائب من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع مقابل الفعلي {

10%

15%

20%

2017/20162016/20152015/20142014/20132013/20122012/20112011/2010

رضائب فعيل رضائب متوقع

100

200

300

400

500

2017/20162016/20152015/20142014/20132013/20122012/20112011/2010

مليار
رضائب متوقعرضائب فعيل



19

العجــز هــو الفــرق بــني مــا تنفقــه الدولــه وبــني املتــاح لهــا مــن مــوارد ماليــة ويتــم 

متويلــه عــن طريــق االقــراض مــن املصــادر املحليــة واألجنبيــة وإصــدار األوراق 

ــن  ــر ع ــا يع ــز كل منه ــن العج ــواع م ــدة أن ــد ع ــذا ويوج ــهم، ه ــالف األس ــة بخ املالي

مــدى قــدرة الدولــة عــى متويــل إنفاقهــا بشــكل مختلــف. وألغــراض رشح هــذه 

ــني  ــرق ب ــو الف ــكي وه ــز ال ــا العج ــز وأوله ــن العج ــني م ــار نوع ــم أختي ــة ت املوازن

أول ســبعة أبــواب يف االســتخدامات وأول أربعــة أبــواب يف املــوارد ويتخــذ مــؤرشا 

عــى مــدى قــدرة مــوارد الدولــة عــى تغطيــة أنشــطتها املختلفــة. وثانيهــا العجــز 

الفعــي وهــو العجــز الــكي مضافــا إليــه البــاب الثامن مــن االســتخدامات وهو ســداد 

ــة. ــة التمويلي ــات الدول ــايل احتياج ــؤرش إلج ــتخدم كم ــروض، ويس الق

} العجز الكلي والفعلي كنسبة من الناتج المحلي {

} العجز الكلي والفعلي كنسبة من اإلستخدامات {
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و تظــل أكــر أزمــة تواجههــا املوازنــة العامــة هــي العجــز التمويــي الدائــم 

الــذي يرهــن مســتقبلنا بحارضنــا ويــؤدي لتوليــد كــرة ثلــج مــن الديــون التــي تتزايــد 

عامــا بعــد عــام والتــي بدورهــا تزيــد مــن عــبء خدمــة الديــون عــى املوازنــة 

ــكي  ــو مــا يهــدد اســتقرار االقتصــاد ال ــد مــن العجــز ثانيــة وهلــم جــرا وه ــا يزي م

ويجعــل االقتصــاد أكــر عرضــة إىل الصدمــات ويبعــد املســتثمرين والدائنــني ســواء 

عــن الســوق املــرصي خوفــا مــا قــد يتســببه هــذا العجــز املخيــف. أمــا يف مجــال 

ــديدة )ب-/ب3(  ــة الش ــة املضارب ــفل حزم ــت يف أس ــرص ال زال ــاين م ــف اإلئت التصني

ويتهددهــا الهبــوط إىل حزمــة املخاطــرة الشــديدة خاصــة بعــد تخفيــض ســتاندرد 

أنــد بــوورز توقعاتهــا مــن مســتقرة إىل ســلبية يف الثالــث عــر مــن مايــو املــايض 

بخصــوص التصنيــف اإلئتــاين املــرصي، مــا قــد يــؤدي لحجــوم املســتثمرين عــن 

ــر. ــر وأك ــتدانة أك ــة االس ــب عملي ــا يصع ــرصي، وم ــاد امل ــتثار يف االقتص االس
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سادسا: الدين العام

ــه  ــذ حق ــث مل يأخ ــكايف، حي ــكل ال ــام بالش ــن الع ــي الدي ــوء ع ــاء الض ــم الق ومل يت

ــات أو  ــال أي توضيح ــني ب ــن صفحت ــل م ــه يف أق ــم زج ــايل وت ــان امل ــر يف البي بالذك

اســتفاضة يف رشح الديــون خاصــة مــع اعتبــار أهميتهــا يف دولــة تعــاين مــن 

ــا. ــة مثلن ــات متويلي أزم

ومــا كان ملفتــا للنظــر هــو تقديــر الديــن الخارجــي يف البيــان املــايل بـــ181.6 

مليــار جنيــه مــرصي، وهــو يعــر عــن الديــن الخارجــي الحكومــي فقــط )ومل يقــدم 

البيــان كيــف تــم حســاب ذلــك الرقــم وعــى أي معــدل رصف للــدوالر( ليــس الديــن 

ــات البنــك املركــزي يف نــرة أبريــل مبــا  العــام الخارجــي وهــو مقــدر طبقــا لبيان

يفــوق 47.79 مليــار دوالر مبــا يســاوي 419.6 مليــار جنيــه مــرصي5 فــإذا تــم حســاب 

املديونيــة العامــة بحســاب الديــن الخارجــي الحكومــي املقــدر ب 181.6 مليــار تكــون 

نســبة الديــن للناتــج املحــي %98.4 ولكــن إذا تــم إحتســاب النســبة عى ديــن خارجي 

419.6 مليــار جنيــه تتخطــى النســبة حاجــز الـــ%100. واملهــم هنــا أن البيــان مل يقــدم 

معلومــات خاطئــة ولكــن تغــاىض عــن ذكــر املعلومــة كاملــة، فيجــب هنــا التســاؤل 

ــة  ــواء يف طريق ــات وااللت ــب املعلوم ــة حج ــة ان طريق ــرى الحكوم ــت ت ــا إذا كان ع

تقدميهــا ســيغري مــن واقــع أزمــة الديــون.

5  قدرت القيمة بالجنيه املرصي بناء عىل سعر رصف البنك املركزي للدوالر املقدر بـ8.78 جنيه مرصي.
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} العجز الكلي والفعلي كنسبة من اإلستخدامات {

} إجمالى قيمة الديون بالمليون جنيه المصرى {
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} نسبة الدين الداخلي والخارجي بالجنيه المصرى {

} إجمالى نسبة الدين من الناتج المحلى {
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} خدمة الديون بالنسبة لإلستخدامات {

نــرة  التقديــرات املتفــق عليهــا مــن  وكــا تظهــر حســابتنا املعتمــدة عــى 

البنــك املركــزي الســابق ذكرهــا والبيانــات الصــادرة عــن وزارة املاليــة فــإن معــدل 

املديونيــة الحقيقــي محتســبا عــى إجــايل الناتــج املحــي املعــدل لعــام 2015-

2016 الصــادر يف البيــان املــايل يعنــي أن نســبة املديونيــة إجــاال ســتظل فــوق 

ــة  ــي كاف ــلبية لتغط ــا الس ــد أثاره ــدا ومتت ــة ج ــبة مرتفع ــي نس ــز الـــ%100 وه حاج

املــؤرشات والسياســات املاليــة واالقتصاديــة. وتظــل أزمــة العجــز املرتبطــة مبارشة 

بأزمــة الديــون هــي أكــر املشــاكل التــي تواجــه االقتصــاد املــرصي خاصــة وأن خدمة 

الديــون متثــل أكــر مــن %45 مــن اإلنفــاق العــام.
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سابعا: نظرة خاصة عىل الصحة

ــروع  ــايل مل ــان امل ــة يف البي ــاع الصح ــتحقاقات قط ــل اس ــوض يف تحلي ــل الخ قب

موازنــة 2016-2017، يجــب التنبيــه عــى أن واحــدا مــن أهــم بنــود منشــور إعــداد 

املوازنــة لنفــس العــام )وواحــدا مــن وثائــق املوازنــة العامــة( قــد شــدد عــى 

أهميــة تطبيــق مبــدأ الشــفافية واملشــاركة املجتمعيــة باإلضافــة للتوجــه ملوازنــة 

الرامــج والبــدء بســبع وزارات ومــن ضمنهــا وزارة الصحــة والســكان و التعليــم عــى 

أن تقدمهــا موازنــة الرامــج الخاصــة بهــا لــوزارة املاليــة قبــل 30 نوفمــر 2015 وإىل 

اآلن مل يتــم نــر موازنــة الرامــج عــى أيــا مــن موقعــي وزارة الصحــة أو وزارة 

ــا  ــا نره ــج وقطع ــة الرام ــه ملوازن ــام التوج ــن اله ــه م ــر أن ــر بالذك ــة. والجدي املالي

ــط األداء  ــا ورب ــة أدائه ــة مبراقب ــم الحكوم ــن دع ــدين م ــع امل ــن املجتم ــى يتمك حت

ــداف. ــق األه بتحقي

حصــل قطــاع الصحــة -القطــاع الســابع يف التقســيم الوظيفــي يف مــروع موازنــة 

2016-2017 عــى مخصصــات تقــدرب 48.94 مليــار جنيــه مبــا يعــادل %5 مــن جملــة 

مرصوفــات املوازنــة العامــة كــا هــو موضــح يف الشــكل البيــاين ص 5 بالبيــان 

املــايل6 ومــن املالحــظ أن هنــاك تضاربــا بــني تلــك النســبة لقطــاع الصحــة يف البيــان 

ــس  ــكل أ ص 86( لنف ــل اىل %6 )ش ــث تص ــي حي ــان التحلي ــبة يف البي ــايل والنس امل

القيمــة يف البيــان التحليــي7 املرافــق للبيــان املــايل ملــروع الــوزارة مــع العلــم 

بــان ذلــك الـــ%1 يقــدر بأكــر مــن 9 مليــار جنيــه.

وتزيــد مخصصــات قطــاع الصحــة املتوقعــة للعــام املــايل 2016-2017 عــن نظريتهــا 

ــات  ــت مخصص ــث بلغ ــدر بـــ%8.9 حي ــادة تق ــابق بزي ــايل الس ــام امل ــروع الع يف م

قطــاع الصحــة 45 مليــار جنيــه يف مــروع موازنــة الســنة املاليــة 2015-2016. ولكــن 

ــابقة ال  ــة الس ــنة املالي ــن الس ــايل )%8.9( ع ــان امل ــن يف البي ــو املعل ــدل النم مع

يعــد معــرا حقيقيــا إذا تــم حســاب التضخــم8 حيــث ســتراجع النســبة لتســجل انخفــاض 

مبعــدل %1.3 عــن العــام الســابق.

أمــا عــن مخصصــات قطــاع الصحــة طبقــا للتقســيم االقتصــادي ومعــدالت التغــري 

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/ 6  البيــان املــايل ملــروع موازنــة 2016-2017 مــن موقــع وزارة املاليــة، لالطــالع
2016 مايــو   30 بتاريــخ  االطــالع  تــم   pdf.2017-Arabic/PDF/Financial-Statement2016

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/ ــالع ــة، لالط ــع وزارة املالي ــن موق ــة 2016-2017 م ــروع موازن ــي مل ــان التحلي 7  البي
.2016 مايــو   30 بتاريــخ  االطــالع  تــم   pdf.17-Arabic/PDF/analytical_statement16

8  تــم حســاب معــدل التضخــم عــن طريــق حســاب الرقــم العــام ألســعار املســتهلكني أبريــل 2016 الرقــم الســنوي مــن موقــع البنــك 
ــو  ــخ 30 ماي ــالع بتاري ــم االط ــالع http://goo. gl/dvPoVV ت ــه، لالط ــايل نفس ــان امل ــدل يف البي ــن املع ــل م ــى أق ــو حت ــو 10.274 وه ــزي وه املرك

2016
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الســنوية فهــي كــا هــو موضــح يف الجــدول:

مروع موازنة 
2017/2016*

مروع موازنة 
2016/2015*

معدل النمو االسمي 
)النقدي(

معدل النمو الحقيقي 
)بحساب معدل التضخم(

 جملة مرصوفات
1.3-48944449508.9قطاع الصحة

 األجور وتعويضات
5.1-28569272904.7العاملني

 رشاء السلع
0.2-8765796710.0والخدمات

262218.27.2الفوائد

 الدعم واملنح
 واملزايا

االجتاعية
3299287314.84.1

 املرصوفات
6.1-7026783.5األخرى

 رشاء األصول
 غري املالية

)االستثارات(
385761209.3212.4

*األرقام باملليون جنيه

وبالنظــر ملخصصــات أبــواب التقســيم االقتصــادي يف قطــاع الصحــة نجــد انه بحســاب 

معــدل التضخــم فقــد انخفــض معــدل النمــو يف كل مــن أبــواب: األجــور وتعويضــات 

العاملــني، رشاء الســلع والخدمــات، وبــاب املرصوفــات األخــرى، بنســب تصــل إىل 

5-% يف البــاب األول أي بــاب األجــور، مــا يعنــي أن الحكومــة قــد مضــت قدمــا يف 

السياســة التــي أعلنتهــا بالتحكــم يف تفاقــم فاتــورة األجــور وبذلــك تقــل القــدرة 

الرائيــة للعاملــني بقطــاع الصحــة بنســبة %5 عــن العــام املــايض ولتقــل أكــر باألخذ 

ــدة يف 2016- ــات الجدي ــع التعيين ــي م ــاع الصح ــني بالقط ــادة العامل ــار زي يف االعتب

ــاء وباقــي  2017. يعــد ذلــك مــؤرشا خطــريا لتوجــه الحكومــة يف ظــل مطالــب األطب

فريــق الرعايــة الصحيــة بزيــادة املرتبــات.
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} التقسيم االقتصادي لمخصصات قطاع الصحة في مشروع موازنة 2016/2015{

2016-2017} التقسيم االقتصادي لمخصصات قطاع الصحة في مشروع موازنة 2017/2016{

األجور وتعويضات
 العاملني

رشاء السلع
 والخدمات

الفوائد الدعم واملنح 
واملزايا االجتامعية

املرصوفات األخرى رشاء األصول
 غري املالية (االستثامرات)

58.4%

17.9%

6.7%

15.4%

1.4%

0.05%

2016-2015

األجور وتعويضات
 العاملني

رشاء السلع
 والخدمات

الفوائد الدعم واملنح 
واملزايا االجتامعية

املرصوفات األخرى رشاء األصول
 غري املالية (االستثامرات)

60.7%

0.05%

17.7%

6.3%

1.5%

13.6%
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وعــى الجانــب األخــر فــإن مــن املــؤرشات اإليجابيــة هــو زيــادة معــدل االســتثار يف 

قطــاع الصحــة )وبشــكل عــام يف املوازنــة العامــة( ليحقــق زيــادة حقيقــة حتــى 

ــدالت  ــايل مع ــاين الت ــم البي ــح الرس ــل اىل %12.4. ويوض ــم لتص ــدل التضخ ــاب مع بحس

التغــري يف أبــواب التقســيم االقتصــادي لقطــاع الصحــة عــن مثيالتهــا ملــروع موازنــة 

العــام الســابق.

} معدل التغير المئوي )معدل النمو%( في مخصصات قطاع الصحة للعام المالي 

2017/2016 مقارنة بالعام 2016/2015 {
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املرصوفات
 األخرى

الدعم 
واملنح 

واملزايا االجتامعية
رشاء السلع الفوائد

والخدمات
األجور 

وتعويضات العاملني

معدل النمو االسمي (النقدي)معدل النمو الحقيقي (بحساب التضخم)

-1.3

8.9

12.4

23.9

-6.1

3.54.1

14.8

7.2

18.2

-0.2

10.0

-5.1

4.7
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مخصصات قطاع الصحة واالستحقاق الدستوري	 

لعــل أكــر األمــور التــي تدفــع للقلــق يف البيــان املــايل هــو عــدم التــزام مــروع 

ــادة  ــل يف امل ــتوري املتمث ــتحقاق الدس ــايل 2016-2017 باالس ــام امل ــة الع موازن

الدولــة  تنــص عــى أن »تلتــزم  2014 والتــي  )18( مــن الدســتور املــرصي األخــري 

بتخصيــص نســبة مــن اإلنفــاق الحكومــي للصحــة ال تقــل عــن %3 مــن الناتــج القومــي 

اإلجــايل«9 وكان البــد ان يتــم تطبيقــه هــذا العــام املــايل طبقــا للمــواد االنتقاليــة 

يف الدســتور املــرصي. وقــد تجنــب البيــان املــايل وملحقــه التحليــي بصفحاتهــم 

ــدم  ــباب ع ــارة ألس ــى اإلش ــبة أو حت ــك النس ــرق لتل ــة التط ــن 250 صفح ــد ع ــي تزي الت

التــزام بيــان الحكومــة املــايل بذلــك مــا يعكــس توجــه قــد يتعــارض مــع مــا طرحــه 

البيــان يف أهــم املالمــح والتوجهــات الجديــدة ملــروع املوازنــة واملتمثلــة يف 

تدعيــم الحايــة االجتاعيــة، بــل يضــع مخــاوف لقــدرة الحكومة عــى تحقيــق رؤيتها 

االســراتيجية للتنميــة املســتدامة 2030. هــذا وتبلــغ مخصصــات قطــاع الصحــة يف 

شــكل مــروع املوازنــة املقــرح لعــام 2016-2017 فقــط %1.5 مــن الناتــج املحــي 

اإلجــايل10 أي مــا يقــرب مــن نصــف النســبة التــي أقرهــا الدســتور.

هــذا وتطــرح تلــك الورقــة انحيــاز أخــر للعدالــة االجتاعيــة وذلــك بحســاب املخصصــات 

ــدول  ــح يف الج ــو موض ــا ه ــتور، فك ــا الدس ــا أقره ــبة الـــ%3 ك ــزام بنس ــع االلت م

ــس  ــبة، وبنف ــك النس ــذ تل ــم تنفي ــال ت ــا ح ــيتم مضاعفته ــواب س ــان كل األب ــايل ف الت

ــة. ــدم للحكوم ــة املق ــروع املوازن ــا يف م ــم طرحه ــي ت ــب الت النس

http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf9  دستور جمهورية مرص العربية، 2014. لالطالع
10  تــم حســاب النســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل املعلــن يف البيــان املــايل واملقــدر بـــ3,246,534 مليــون جنيــه مــرصي حيــث ال 

تتوفــر أي أرقــام رســمية منــذ أعــوام للناتــج القومــي االجــاميل.
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} معدل التغير المئوي في مخصصات قطاع الصحة للعام المالي 17/2016 مقارنة 

بالعام السابق اذا ما تم احتساب النسبة الدستورية 3%. {

و كــا هــو موضــح بالرســم البيــاين فــإن معــدالت الزيــادة )معــدالت التغــري يف 

ــزام  ــم االلت ــا ت ــابق( اذا م ــام الس ــروع الع ــا مل ــة بنظريته ــواب مقارن ــات األب مخصص

بالنســبة املقــرة يف الدســتور املــرصي وهــي %3 مــن إجــايل الناتــج القومــي 

ــة  ــل أزم ــا يح ــل إىل %90 م ــادة تص ــبة زي ــور نس ــغ األج ــرية لتبل ــدالت كب ــتزيد مبع س

ــتثارات  ــبة االس ــزداد نس ــا ت ــي، ك ــق الصح ــني بالفري ــور العامل ــا أج ــرية يف قضاي كب

ــن 120%  ــر م ــو ألك ــدل النم ــاع يف مع ــل الرتف ــادة تص ــدي زي ــة لتتع ــاع الصح يف قط

رمبــا ليحقــق بذلــك الكثــري مــن األهــداف الوطنيــة خاصــة يف مجــال تطبيــق مــروع 

ــى  ــا ع ــا أو مالي ــال اقتصادي ــذا تحلي ــد ه ــامل. وال يع ــي الش ــي االجتاع ــني الصح التأم

قــدر مــا هــو تعبــري عــن انحيــاز لتوجــه يف العدالــة االجتاعيــة والتــزام بنــص دســتوري 

ــة بــه. يلــزم الدول
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الدعم والصحة يف مروع موازنة العام املايل 2017-2016:

يوضح الجدول التايل حجم الدعم املوجه لصحة املرصيني

مروع موازنة 2016/2015*مروع موازنة 2017/2016*الدعم يف مجال الصحة

600600أدوية وألبان أطفال

157125املرأة املعيلةدعم التأمني الصحي

 أطفال ما قبل سن
180175الدراسة

256250طالب

1000الفالحون

30003069 غري القادرين

 إجايل دعم تأمني
39639163صحي

3137.52747 عالج عى نفقة الدولة

*األرقام باملليون جنيه.

يــأيت بنــد دعــم األدويــة وألبــان األطفــال مــن ضمــن البنــود التــي مل تتغــري يف ظــل 

أزمــة كبــرية وارتفــاع يف أســعار الــدواء وأزمــة أخــرى يف توفــر ألبــان األطفــال، 

ويــأيت الدعــم بقيمــة 600 مليــون جنيــه وهــي نفــس قيمة مــروع املوازنــة للعام 

املــايض ليضــاف انخفاضــا أخــر بحســاب معــدل التضخــم يف قيمــة دعــم ذلــك البنــد.

ويف مــروع الرعايــة الصحيــة لغــري القادريــن ودعــم التأمــني الصحــي للســادة 

مســتحقي معــاش الضــان االجتاعــي يقــل الدعم املقــدر بـــ3 مليار جنيه عــن نظريه 

للعــام الســابق املقــدر بـــ3 مليــار و69 مليــون جنيــه مــرصي، ولكــن مــن اإليجــايب هــو 

ــى أن  ــة ع ــم الخدم ــوال لتقدي ــيعد مم ــج س ــأن الرنام ــايل ب ــان امل ــارة يف البي اإلش

يتعاقــد لــراء الخدمــة بنســبة %95 مــن الجهــات الحكوميــة و%5 فقــط مــن القطــاع 

ــايل، ص 79(.  ــان امل ــام )البي ــاع الع ــة يف القط ــر الخدم ــدم توف ــة ع ــاص يف حال الخ

ــات  ــدء مبحافظ ــم الب ــد ت ــه ق ــة الزمنيةأان ــر يف الخط ــم ذك ــد ت ــه ق ــم أن ــى الرغ وع

الصعيــد وســيتم تنفيــذ باقــي املحافظــات حســب الخطــة املقدمــة مــن وزيــر الصحــة 
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ــدء  ــم ب ــد ت ــه ق ــح أن ــد أوض ــج11 ق ــمي للرنام ــة الرس ــع الحكوم ــان موق ــكان، ف والس

تشــغيل 14 محافظــة وســيتم االنتهــاء مــن 17 محافظــة حتــى يونيــة 2016 أي قبــل 

ــة العــام املــايل 2017-2016. بدايــة اعتــاد مخصصــات موازن

كــا تــم إضافــة 100 مليــون لدعــم التأمــني الصحــي عــى الفالحــني ألول مــرة يف 

مــروع للموازنــة املرصيــة، أمــا عــن العــالج عــى نفقــة الدولــة فقــد تــم زيــادة بنــد 

اإلنفــاق مــن 2 مليــار و747 مليــون ملــروع املوازنــة العامــة لعــام 2015-2016 إىل 

3 مليــار و137 مليــون جنيــه مــرصي يف مــروع هــذا العــام.

11  موقــع برنامــج الرعايــة الصحيــة، 2016. مــا تــم إنجــازه حتــى تاريخــه. لالطــالع /http://www.egyshia.org/about-program  تــم 
.2016 مايــو   30 بتاريــخ  االطــالع 
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االستثامرات يف الصحة والبيان املايل	 

أمــا عــن االســتثارات يف مجــال الصحــة فكــا أســلفنا تعــد زيــادة االســتثارات حتــى 

بحســاب معــدل النمــو الحقيقــي، أخــذا يف االعتبــار معــدل التضخــم، واحــدأ مــن أهــم 

ــان  ــا للبي ــايل 2016-2017 طبق ــام امل ــة الع ــروع موازن ــة يف م ــؤرشات االيجابي امل

املــايل. فقــد اســتحوذت الصحــة عــى %7 مــن إجــايل اإلنفــاق عــى االســتثارات 

وذلــك بقيمــة 7.583 مليــار جنيــه طبقــا للتقســيم الوظيفــى. ولكــن بحســب الرامــج 

التــي تــم تفصيلهــا يف البيــان املــايل12 يف قطــاع الصحــة بلغــت االســتثارات 

5.682 مليــار جنيــه يضــاف اليهــا مــا يقــرب مــن 2.3 مليــار جنيــه قيمــة اإلنفــاق عــى 

العــايل واألزهــر(  التعليــم  )جامعــات  الجامعيــة  االســتثارات يف املستشــفيات 

وهــي قيمــة أكــر مــن املذكــورة يف التقســيم الوظيفــى لقطــاع الصحــة. كــا هــو 

موضــح بالجــدول.

اســتثارات  عــى  اإلنفــاق  يف  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  أن  هنــا  بالذكــر  جديــر 

ــذي  ــه ال ــو التوج ــرصي وه ــه م ــون جني ــل إىل 450 ملي ــة تص ــفيات الجامعي املستش

يطــرح تســاؤال عــا إذا كانــت مشــاركة القطــاع الخــاص يف التمويــل واالســتثار 

ســتنعكس عــى أســعار تقديــم الخدمــة الصحيــة يف تلــك املستشــفيات التــي 

ــني.  ــن املواطن ــري م ــة لكث ــة واملتقدم ــة الثانوي ــة الصحي ــيا للرعاي ــدرا رئيس ــد مص تع

وعــى جانــب أخــر تبلــغ قيمــة اإلنفــاق عــى االســتثارات لوحــدات الرعايــة الصحيــة 

األوليــة والرعايــة الطبيــة الوقائيــة وتنظيــم االرسة مجتمعــني 660 مليــون جنيــه 

مــرصي مقابــل اكــر مــن 4.5 مليــار جنيــه للمستشــفيات العالجيــة والخدمــات الطبيــة 

املتخصصــة أي أقــل مــن %10 مــن إجــايل االســتثارات يف الصحــة مبســتويات 

الرعايــة االوليــة والثانويــة واملتقدمــة. وعــى الرغــم مــن أن تكلفــة االســتثار يف 

ــاق  ــبة اإلنف ــغ نس ــن ان تبل ــة ولك ــد مرتفع ــة تع ــة واملتقدم ــة الثانوي ــة الصحي الرعاي

ــد  ــل تعه ــايل يف ظ ــان امل ــن %10 يف البي ــل م ــة أق ــة األولي ــة الصحي ــى الرعاي ع

ــة  ــدات الرعاي ــا وح ــد فيه ــي تع ــاملة والت ــة الش ــة الصحي ــق التغطي ــة بتحقي الحكوم

الصحيــة األوليــة ووحــدات األرسة املرتكــز األســايس لتحقيــق ذلــك الهــدف مــؤرشا 

ــدف. ــك اله ــق ذل ــة تحقي ــى امكاني ع

12  ص 91 من البيان املايل
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 *

االستثارات يف مجال 
متويل الخزانة العامة إجايلالصحة*

مشاركة القطاع الخاصمنح - ذايت - قروضللدولة 

وحدات الرعاية 
520470500الصحية األولية**

 الرعاية العاجلة
45045000واإلسعاف

 الرعاية الطبية
12012000والوقائية

202000تنظيم األرسة

 املستشفيات
 العالجية والخدمات
الطبية املتخصصة

457241624100

 مستشفيات جامعة
264.1244.419.70األزهر

 املستشفيات
1967.1931.7585.4450الجامعية

7913.26398.11065.1450إجايل االستثارات

األرقام باملليون جنيه.

** منها 25 مليون جنيه لالستهداف الجغرايف لتنمية القري األكر احتياجا.
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ثامنا: نظرة خاصة عىل التعليم

ــايل  ــل امل ــاج إىل التموي ــي تحت ــة الت ــات الخدمي ــم القطاع ــن أه ــم م ــر التعلي يعت

الــكايف ملســاندة اســتثاراته وتقدميــه بجــودة عاليــة ألهميــة ذلــك للمجتمــع 

ــرح  ــق ط ــن طري ــة ع ــم االجتاعي ــني أوضاعه ــراده وتحس ــي أف ــكيل وع ككل يف تش

ــي  ــة والت ــم العملي ــع مهاراته ــرى يف رف ــة أخ ــن ناحي ــم، وم ــدة له ــرص العدي الف

ــاء  ــل. وبن ــوق العم ــرصي وس ــاد امل ــى االقتص ــارش ع ــي ومب ــكل قطع ــس بش تنعك

عــى تلــك الرؤيــة، ألــزم الدســتور املــرصي لعــام 2014 يف مــواده بتخصيــص نســبة 

مــن اإلنفــاق الحكومــي ال تقــل عــن %4 للتعليــم قبــل الجامعــي و%2 للتعليــم 

الجامعــي مــن الناتــج القومــي االجــايل مــع رفــع تلــك النســب بالتدريــج للوصــول 

بهــا للمعــدالت العامليــة13، ولكــن جــاءت املخصصــات الفعليــة لقطــاع التعليــم التــي 

تضمنتهــا السياســة املاليــة للحكومــة للعــام املــايل الجديــد بعكــس ذلــك لتوضــح 

ــزام الحكومــة مبــا هــو عليهــا مــن اســتحقاقات دســتورية. عــدم الت

فقــد وضــح مــروع موازنــة الدولــة لعــام 2016-2017 أن مخصصــات قطــاع التعليــم 

)قبــل الجامعــي والجامعــي( 103.9 مليــار جنيــه، وعنــد قيــاس نســبته مــن إجــايل 

الناتــج املحــي املذكــور يف ذات املــروع يظهــر لنــا إن نســبة قطــاع التعليــم 
الفعليــة حــوايل %3.2 أي نصــف مــا هــو ملــزم بــه دســتوريا.14

وإضافــة إىل ذلــك، وبحســاب معــدل النمــو االســمي، أشــار البيــان املــايل إىل أن 

ارتفــاع مخصصــات ميزانيــة قطــاع التعليــم عــن نظريتهــا للعــام املــايل 2015-2016، 

والــذي كان يفــوق 99.3 مليــار جنيــه، قــد حقــق ارتفاعــا يف النمــو االســمي بنســبة 

%4.7، وعــى صعيــد أخــر، ذكــر البيــان املــايل أن املوازنــة املتوقعــه للعــام املــايل 

لـــ2015-2016 تــم تخفيضهــا إىل 96.55 مليــار جنيــه )مبعنــى، هــذا مــا قــد تــم تعديله 

ملــا هــو متوقــع رصفــه عــى ميزانيــة التعليــم فعليــا( ليصبــح النمــو االســمي 
املتوقــع %7.6. وأمــا عــن النمــو املتوقــع الحقيقــي، فقــد حقــق %2.36 بالســالب.15

13  مادة 19 و21 من الدستور املرصي لعام 2014.
14  تــم حســاب النســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل املعلــن يف البيــان املــايل واملقــدر ب 3,246,534 مليــون جنيــه مــرصي حيــث ال 

تتوفــر أيــة أرقــام رســمية منــذ أعــوام للناتــج القومــي االجــاميل.
15  تــم حســاب معــدل التضخــم عــن طريــق حســاب الرقــم العــام ألســعار املســتهلكني أبريــل 2016 الرقــم الســنوي مــن موقــع البنــك 
ــو 2016 ــخ 30 ماي ــالع بتاري ــم االط ــه، http://goo. gl/dvPoVV ت ــايل نفس ــان امل ــدل يف البي ــن املع ــل م ــى أق ــو حت ــو 10.274 وه ــزي وه املرك
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} معدل التغير المئوي )معدل النمو االسمي ومعدل التضخم { 
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رشاء االصول اإلجاميل
غري املالية (االستثامرات)

رشاء السلع الفوائدالدعم واملنحاملرصوفات االخرى
والخدمات 

االجور والتعويضات
 املالية

معدالت النمو

4.74

-9.32
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-4.01
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-4.01

-9.58

-18

0.69

-8.69

2.91

-6.68
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تفاصيل موازنة التعليم	 

جــاء يف رشح التقســيم الوظيفــي يف البيــان التحليي أن أهــم املكونات يف قطاع 

التعليــم، وهــو القطــاع التاســع لهــا، والتــي متولهــا املوازنــة العامــة للدولــة هــم: 

التعليــم قبــل الجامعــي، التعليــم العــايل، التعليــم غــري محــدد املســتوى، خدمــات 

ــي  ــان التحلي ــر البي ــم. وذك ــال التعلي ــر يف مج ــوث والتطوي ــم، البح ــاعدة التعلي مس

الجهــات الرئيســية التــي تقــوم بتنفيــذ الخطــة املاليــة للحكومــة يف قطــاع التعليــم 

وهــي: وزارة الربيــة والتعليــم، مديريــات الربيــة والتعليــم، وزارة التعليــم العــايل، 

ــة  ــات، الهيئ ــي لالمتحان ــز القوم ــني، املرك ــة للمعلم ــة املهني ــات، األكادميي الجامع

ــدوق  ــة، صن ــة التعليمي ــة لألبني ــة العام ــار، الهيئ ــم الكب ــة وتعلي ــو األمي ــة ملح العام

تطويــر التعليــم، وتعــد تلــك املؤسســات مســؤولة عــن حــوايل أكــر مــن 20 مليــون 

طالــب-ة16 يف كلتــا املرحلتــني، قبــل الجامعــي والجامعــي.

حصــل قطــاع التعليــم يف التقســيم الوظيفــي بالبيــان املــايل عــى %11.1 مــن جملــة 

مرصوفــات املوازنــة العامــة17، بينــا جــاء يف البيــان التحليــي18 أن نســبة قطــاع 

التعليــم مــن املرصوفــات العامــة هــي %12 مــا يوضــح وجــود تضــارب يف األرقــام 

بــني البيانــني الصادريــن عــن نفــس الجهــة. وأمــا فيــا يخــص تفاصيــل أبــواب املوازنــة 

لقطــاع التعليــم، فلــم يتغــري الكثــري عــن مــا هــو معــروف ومطبــق يف األعــوام 

املاليــة الســابقة بشــكل عــام. فقــد اســتحوذ بــاب األجــور وتعويضــات العاملــني عــى 

أعــى نســبة مــن ميزانيــة التعليــم بحــوايل %82 )85.351 مليــار جنيــه(، بينــا خصــص 

لبــاب االســتثارات %10.48 )10.89 مليــار جنيــه(، وحصــل بــاب الســلع والخدمــات عــى 

%6.4 )6.699 مليــون جنيــه(، وبــاب املرصوفــات األخــرى عــى %0.73 )758 مليــون 

ــد  ــاب الفوائ ــريا ب ــه(، واخ ــون جني ــى %0.21 )226 ملي ــح ع ــم واملن ــاب الدع ــه(، وب جني

ــه(. ــون جني ــب %0.029 )31 ملي بنصي

16  إجــاميل أعــداد الطــالب يف مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي 19,280,089، الكتــاب االحصــايئ لــوزارة الرتبيــة والتعليــم للعــام 
والتالميــذ. والفصــول  املــدارس  تطــور  جــدول  األول،  البــاب   ،2016 الــدرايس 

.http://goo. gl/j2mN3O ،مع عدد طالب التعليم الجامعي الحكومي 1,220,065، وزارة التعليم العايل، النرة الدورية
http://www. mof. gov. eg/mofGallerySource/ 17  البيــان املــايل ملــروع موازنــة 2016-2017 مــن موقــع وزارة املاليــة، لالطــالع

2016 مايــو   30 بتاريــخ  االطــالع  تــم   Arabic/PDF/Financial-Statement2016-2017. pdf،
http://www. mof. gov. eg/mofGallerySource/ ــالع ــة، لالط ــع وزارة املالي ــن موق ــة 2016-2017 م ــروع موازن ــي مل ــان التحلي 18  البي

.2016 مايــو   30 بتاريــخ  االطــالع  تــم   Arabic/PDF/analytical_statement16-17. pdf
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}تطور موازنة قطاع التعليم في االربع اعوام السابقة {

وعنــد مقارنــة مــروع موازنــة قطــاع التعليــم للعــام 2017-2016 مــع ميزانيــة الدولــة 

للعــام 2016-2015 ســنجد أن مخصصــات بــاب األجــور كنســبة مــن مخصصــات قطــاع 

ــاب رشاء  ــو ب ــاين وه ــاب الث ــألول و%3.86 للب ــبة %1.74 ل ــت بنس ــد انخفض ــم، ق التعلي

الســلع والخدمــات. بينــا ارتفــع البــاب الســادس، األصــول غــري املاليــة )االســتثارات( 

ــوايل 19.48%. ــبة ح بنس
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}العام المالي 2016/2015 {

}العام المالي 2017/2016 {

رشاء االصول غري املالية 
(االستثامرات)

املرصوفات االخرى الدعم واملنح

الفوائد رشاء السلع والخدمات  االجور 
والتعويضات

 املالية

82.3%

6.44%

10.48%

2016-2015

رشاء االصول غري املالية 
(االستثامرات)

املرصوفات االخرى الدعم واملنح

الفوائد رشاء السلع والخدمات  االجور 
والتعويضات

 املالية

83.56%

6.70%

8.77%
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إن البيــان املــايل للعــام الجديــد يوضــح اهتــام السياســة املاليــة للحكومــة برفــع 

نســبة االســتثار، والتــي تعنــي الســعي بشــكل أســايس يف بنــاء املنشــات

 التعليميــه مثــل املــدارس والجامعــات، عــى حســاب خفــض نســبة أجــور املعلمــني 

واملدرســني وخفــض الســلع والخدمــات املتمثلــه يف بنــود عديــده منهــا الكتــب 

ــى  ــم ككل ع ــة التعلي ــع ميزاني ــالل رف ــن خ ــس م ــة، ولي ــية والصيان ــة املدرس والتغذي

ــى كل  ــني حجــم اإلنفــاق ع ــم وب ــودة التعلي ــني ج ــاط مبــارش ب ــه يوجــد ارتب ــم أن الرغ

ــائية أوردت  ــات اإلنش ــل املقدم ــن قبي ــات. وم ــلع والخدم ــني والس ــور املعلم ــن أج م

ــات  ــري الخدم ــا توف ــن أولويته ــة أن م ــايل الحكوم ــان امل ــة البي ــة يف مقدم الحكوم

ــات  ــض املخصص ــاء خف ــن ج ــة19 ولك ــودة عالي ــني بج ــية للمواطن ــات األساس واالحتياج

املاليــة لالبــواب املســؤولة عــن الجــودة يف مــروع املوازنــة بعكــس ذلــك لتوضــح 

ــل. ــول والفع ــني الق ــض ب التناق

وأمــا فيــا يخــص توزيــع ميزانيــة قطــاع التعليم عــى مســتوى التقســيم االقتصادي 

والتوزيــع اإلداري، فقــد اســتحوذت اإلدارة املحليــة، والتــي تتضمــن جميــع مديريــات 

وإدارات الربيــة والتعليــم ويقــع تحــت نطــاق عملهــا توزيــع املدرســني عــى مــدارس 

الجمهوريــة، بالنصيــب األكــر مبــا يزيــد عــن 72 مليــار جنيه مــن ميزانيــة قطــاع التعليم. 

ــات  ــة بالجامع ــة التعليمي ــة األبني ــا هيئ ــن بينه ــي م ــة والت ــات الخدمي ــا الهيئ ويليه

الربيــة  وزارة  ديــوان  يشــمل  الــذي  اإلداري،  الجهــاز  وأخــريا  مليــار،   24 بحــوايل 

والتعليــم ووزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، مبــا يزيــد عــن 7 مليار جنيــه. جدير 

ــع  ــم يرج ــاع التعلي ــا يف قط ــى نظريته ــة ع ــة اإلدارة املحلي ــاع ميزاني ــر أن ارتف بالذك

ــوايل  ــر بح ــب األك ــى النصي ــا ع ــني به ــور وتعويضــات للعامل ــاب األج اىل اســتحواذ ب

%64 مــن إجــايل ميزانيــة قطــاع التعليــم. وجــاءت موازنــة الهيئــات الخدميــة األعــى 

ــرا  ــم نظ ــاع التعلي ــتثارات قط ــايل اس ــن إج ــبة %68.5 م ــتثارات بنس ــاب االس يف ب

الشــتالها هيئــة األبنيــة التعليميــة املســؤولة عــن إنشــاء األبنيــة التعليميــة عــى 

مســتوى الجمهوريــة.

ــاع  ــتثار يف قط ــية لالس ــج الرئيس ــه الرام ــايل يف مضمون ــان امل ــح البي ــد أوض وق

التعليــم، طبقــا ملــروع خطــة التنميــة االقتصاديــة والجتاعية للســنة املاليــة 2016-

2017، وقســم حصــة بــاب االســتثار بــني مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي بحــوايل 6.54 

مليــار جنيــه ومرحلــة التعليــم العــايل 5.78 مليــار جنيــه. وقــد تطــرق البيــان املــايل 

http://www. mof. gov. eg/mofGallerySource/ 19  البيــان املــايل ملروع موازنة 2016-2017 من موقع وزارة املالية،صفحة 5، لالطالع
Arabic/PDF/Financial-Statement2016-2017.pdf، تــم االطــالع بتاريــخ 30 مايــو 2016
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اىل بعــض تفاصيــل برنامــج االســتثار يف التعليــم قبــل الجامعــي من أهمهــا تحديد 

حــوايل %14.2 مــن اجــايل االســتثارات بتلــك املرحلــة لبنــاء منشــات تعليميــة تحــت 

مســمى »االســتهداف الجغــرايف لتنميــة القــرى األكــر احتياجــا« مبقــدار حــوايل 
931 مليــون جنيــه.20

وعــى صعيــد أخــر، فقــد ذكــر البيــان املــايل فيــا يخــص بــاب الدعــم واملنــح بــأن 

كل مــن ديــوان وزارة الربيــة والتعليــم وديــوان وزارة التعليــم العــايل واملديريــات 

الربيــة والتعليــم يخصــص لهــم مبالــغ تحــت مســمى« الدعــم واملنــح االجتاعيــة« 

والتــي منهــا متــول األغــراض اإلنســانية واالجتاعيــة. فقــد حصــل ديــوان وزارة 

الربيــة والتعليــم عــى 13 مليــون جنيــه، بينــا حصــل ديــوان التعليــم العــايل عــى 

21 مليــون جنيــه وأخــريا خصــص ملديريــات الربيــة والتعليــم عــى مســاعدات مبقــدار 

ــرح  ــد ط ــح بع ــم واملن ــاب الدع ــايل ب ــن إج ــى م ــا تبق ــن م ــا ع ــه. أم ــون جني 1.2 ملي

املنــح واملســاعدات للمؤسســات الســابق ذكرهــا والتــي تقدربـــ190.8 مليــون جنيــه، 

فلــم يوضــح البيــان املــايل معلومــات عنهــا.

بشــكل عــام، تظــل نظــرة الحكومــة مللــف التعليــم ضيقــة ومحــدودة لعــدم واقعيــة 

سياســاتها التنفيذيــة واملاليــة وعجزهــا عــن االشــتباك باملشــاكل الحقيقيــة التــي 

تواجههــا املنظومــة التعليميــة. فمثــال، يُعتــر ضعــف أجــور املعلمــني يف مرحلــة 

التعليــم قبــل الجامعــي مــن أهــم األســباب التــي نتــج عنهــا ترســيخ مبــدأ الــدروس 

ــادة  ــن إع ــدال م ــة، فب ــة التعليمي ــرصي واملنظوم ــع امل ــل املجتم ــة داخ الخصوصي

هيكلــة األوضــاع املاليــة وضــان األمــان املــايل لهــم إلنهــاء تلــك املشــكله التــي 

يلجــأ لهــا معظهم املدرســني لتحســني دخلهم يف ظــل ارتفاع األســعار واملتطلبات 

الحياتية،نجــد أن مخصصــات بــاب األجــور وتعويضــات العاملــني شــهد انخفاضــا حقيقيا 

ــام 2017-2016  ــايل لع ــا امل ــبان يف مروعه ــم يف الحس ــدل التضخ ــذ مع ــن اخ ع

لتبــني، مــن ناحيــة، اســتمرار تجاهــل الدولــة لتلبيــة مطالــب املعلمــني يف تحســني 

أوضاعهــم املعيشــية، ومــن ناحيــة أخــرى، اســتمرار مبــدأ الــدروس الخصوصيــة 

ليبقــى الوضــع كــا هــو عليــه. أمــا عــى الصعيــد األخــر والخــاص برفــع ميزانيــة بــاب 

االســتثارات، فتلــك النقطــة يجــب اإلشــاده بهــا والتــي توضــح بــدء االهتــام يف 

ــاء  ــق بن ــن طري ــة ع ــدارس املرصي ــل امل ــة داخ ــول العالي ــات الفص ــكلة كثاف ــل مش ح

ــدارس  ــة يف امل ــم املقدم ــودة التعلي ــع ج ــوة لرف ــول كخط ــن الفص ــر م ــداد أك أع

20  البيــان املــايل ملــروع املوازنــة العامــة للعــام املــايل 2016-2017، جــدول الربامج الرئيســية الســتثامرات أهــم الجهــات )املوازنة 
العامــة للدولــة( مبــروع خطــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للســنة املاليــة 2016-2017، صفحــة 90.
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ــة  ــي إال معادل ــا ه ــم م ــودة التعلي ــع ج ــى أن رف ــد ع ــب التأكي ــن يج ــة، ولك الحكومي

تتضمنهــا عنــارص عديــده منهــا عنــرص كثافــات الفصــول املعقولــة، ومنهــا أيضــا 

املناهــج التعليميــة الجيــدة واملعلــم الجيــد واملتــدرب، والتــي مل يشــملها مــروع 

ــتها. ــة يف سياس املوازن

} االجور والتعويضات المالية {

} شراء السلع والخدمات {

0الهيئات الخدمة  10 20 30 40 50 60 70 80

الهيئات الخدمة 

االدارة املحلية

الجهاز االداري

مليار

3.650

67.408

14.293

الهيئات الخدمة 
الهيئات الخدمة 

االدارة املحلية

الجهاز االداري

مليار

17.580

30.310

19.100

5 10 15 20 25 30 35



43

} باقي التقسيم اإلقتصادي للتوزيع اإلداري{

} شراء األوصول غير المالية » اإلستثمارات » {
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خامتة

بعــد اســتعراض أهــم مكونــات البيــان املــايل وأهــم مؤرشاتــه نســتطيع أن نرصــد 

بعــض النقــاط الهامــة. ابتــداًء نســتطيع أن نقــول بــكل وضــوح أن الحكومــة حتــى اآلن مل 

تســطع كبــح جــاح التضخــم الــذي يــأيت عــى األخــر واليابــس مســتقطعا أغلــب النمو 

ــه رضوري  ــو توج ــتثارات وه ــع يف االس ــم التوس ــتخدامات. وبرغ ــوارد واالس يف امل

ــوح  ــر بوض ــا يظه ــان أيض ــتقبل، إال أن البي ــراتيجية للمس ــة إس ــس رؤي ــود ويعك ومحم

ــور  ــورة األج ــص فات ــي بتقلي ــا االجتاع ــن دوره ــي ع ــة يف التخ ــة الحكوم ــدى جدي م

يف إجــراءات تقشــفية ســيدفع مثنهــا املواطنــون األكــر فقــرا وضعفــا. ومــن أهــم 

املــؤرشات الســلوكية غــري الرقميــة املستشــفة مــن البيان هي عــدم إلتــزام الحكومة 

بواجباتهــا الدســتورية باملــرة، فلــم تلتــزم بنســب اإلنفــاق املحــددة دســتوريا للصحــة 

ــن  ــرق م ــايل، وكل خ ــان امل ــم البي ــتوري لتقدي ــاد الدس ــزم بامليع ــم ومل تلت والتعلي

هــؤالء هــو كــر للعقــد االجتاعــي املمثــل يف الدســتور الوطنــي، ورضيــة حقيقيــة 

ألي أمــال يف الدميقراطيــة، أو تطبيــق الشــفافية وســيادة دولــة القانــون.

أمــا بالنســبة للمــؤرشات املاليــة فتظــل أزمــة املحــاور الثــالث: اإليــرادات، العجــز، 

الديــن، ســيفا عــي رقبــة األقتصــاد املــرصي خاصــة والدولــة املرصيــة عامــة. فالعوائد 

الريبيــة واإليــرادات بشــكل عــام منخفضــة للغايــة ومســتمرة يف انخفاضهــا ليــأيت 

توقــع الحكومــة ألقــل نســبة رضائب مــن الناتــج املحي اإلجــايل منذ عــام 2010، فهل 

ــلمت  ــابقة، أم استس ــابتها الس ــم لحس ــادة تقيي ــد إع ــا بع ــة توقعاته ــت الحكوم خفض

لواقــع ضعــف الهيــكل الريبــي وتهتكــه؟ وتــأيت هنــا حلقــة الوصــل بــني أزمــة الديــون 

وضعــف اإليــرادات املمثلــة يف قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة الغامــض، الــذي 

يهــدف لرفــع اإليــرادات الريبيــة ولكــن ليــس تنفيــذا لــإرادة الوطنيــة ولكــن بالخضــوع 

لتوصيــات صنــدوق النقــد الــدويل وكــرط مــن رشوط قرضــه املؤجــل والــذي تحتاجــه 

الحكومــة بشــدة يف ظــل تفاقــم أزمــة العجــز والديــون ومعضلــة ســعر رصف الــدوالر.

إننــا مــع رفــع قــدرة الدولــة لتوليــد املــوارد ولكــن ليــس عــن طريــق زيــادة الرائــب غــري 

ــدة  ــات ع ــة مقرح ــت للحكوم ــد قدم ــبا، وق ــل كس ــور األق ــم ظه ــي تقص ــارشة الت املب

ــة  ــل لتغطي ــب الدخ ــة يف رضائ ــة حقيقي ــق تصاعدي ــي وتحقي ــام الريب ــل النظ لتعدي

العجــز ورفــع نســبة الرائــب بالنســبة إلجــايل الناتــج املحي ولكــن الحكومــة ال تلقي 

بــاال لتلــك اإلقراحــات وتتجــه كعادتهــا إىل تحصيــل إيــرادات لتمويــل العجــز عي حســاب 
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املواطنــني. ومــن هنــا نطالــب الحكومــة باالنتقــال لنظــام موازنــة الرامــج الــذي تلكأت 

ــر  ــح أك ــي ليصب ــكل الريب ــل الهي ــة، وتعدي ــنني املاضي ــدار الس ــى م ــه ع يف تطبيق

فاعليــة واعتــادا عــى الرائــب املبــارشة، وااللتــزام بواحباتهــا الدســتورية مــن حيث 

إتاحــة الوثائــق يف املواعيــد املحــددة دســتوريا وااللتــزام بنســب اإلنفــاق املحــددة 

لضــان تحقيــق أهــداف التنميــة املرجــوة.






