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■ مقدمة:

يتصاعد اجلدل املجتمعي حول الصناديق واحلسابات اخلاصة بقطاعات الدولة ،والتي أصبحت مثارا
للعديد من االنتقادات فيما يتعلق بأسلوب إدارتها ورقابتها املالية ،وأساليب الصرف منها.
وتتسم بيانات الصناديق واحلسابات اخلاصة يف مصر بقدر كبير من السرية وهو ما ضاعف من اإلنتقادات
املوجهة ألداء هذه الصناديق واحلسابات اخلاصة.
إن حتسني أداء الصناديق واحلسابات اخلاصة من املمكن أن يساعد علي توفير غطاء مالي للخزانة
العامة للدولة يساعدها على احلد من االقتراض طاملا وجدت هذه األموال غير املستغلة من جانب اجلهات،
ومن ثم يساعد على تخفيض أعباء الدين العام.
حاولت احلكومة من خالل مبادرة نظام اخلزانة املوحد إحكام السيطرة علي الصناديق واحلسابات
اخلاصة ،وعلى الرغم من هذه اخلطوة املهمة والضرورية والتي مكنت وزارة املالية من رؤية ومتابعة هذه
األموال وأوجه إنفاقها ،إال أنها لم تكن أكثر من مجرد حتويل األموال من حسابات البنوك املختلفة إلى
حساب البنك املركزى ،وبالتالي لم يتم حتقيق هدف شمولية وعمومية األموال العامة.
لقد كان من املعتاد أن تقوم وزارة املالية بتحصيل نسبة  %5من إيرادات الصناديق واحلسابات اخلاصة
لصالح اخلزانة العامة لدعم املوازنة العامة للدولة ،ومع بداية العام املالي  2013 -2012أصدر ممتاز
السعيد وزير املالية تعليمات تنفيذية لكافة وحدات أجهزة الدولة واملندوبني املاليني بتحويل نسبة  %20من
جملة إيرادات الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع اخلاص شهريا لصالح اخلزانة العامة
اعتبارا من  ، 2012/7/1علي أن يتم توريد هذه النسبة خالل عشرة أيام علي األكثر من الشهر التالي وذلك
()1
لدعم موارد املوازنة العامة للدولة .
وعلي الرغم من هذه املحاولة البائسة للسيطرة علي فوائض الصناديق واحلسابات اخلاصة ،إلي أنها
محاولة قد تؤثر علي عمل وأنشطة هذه الصناديق ،حيث تشير تعليمات املالية إلي أن النسبة سوف
يتم استقطاعها من جملة اإليرادات بغض النظر عن حساب تكاليف األنشطة ،ومن ناحية أخري ،ثمة
شبهة لتوريد ماال يستحق للوزارة ،حيث أن إيرادات بعض الصناديق يعد ماال خالصا ألصحابها ،حيث
يتم استقطاعه من مقابل احلصول علي بعض اخلدمات ،مثل صندوق اخلدمات التعليمية الذي تستقطع
إيراداته من مصروفات الطالب بداية كل عام دراسي ،ومن املفترض أن يتم اإلنفاق منه خالل العام علي
األنشطة الطالبية املختلفة ،مثل األنشطة الرياضية والفنية .إن استيالء الوزارة علي مثل هذه األموال يهدد
بتدني مستوي هذه اخلدمات املتدنية أصال.
إن توفير اآلليات السليمة واملناسبة للتعامل مع هذه الصناديق واحلسابات اخلاصة سوف يضمن لها
حتقيق األهداف املنوطة بها ،كما يساعد على حتقيق متطلبات الشفافية لكافة بنود املوازنة ومصادر
التمويل ،وكذلك سوف يؤدي إلي تعميق املفاهيم املحاسبية لإلدارة املالية السليمة ،وضبط التدفقات
النقدية يف اخلزانة العامة مبا يعزز من مفهوم وحدة املوازنة إلحكام ضبط اإلنفاق العام فى املجتمع.
حتاول الورقة التالية الوقوف علي حقيقة وضع هذه الصناديق واحلسابات اخلاصة من خالل وثيقة
املوازنة العامة للدولة ،باعتبارها الوثيقة الشاملة لألموال العامة التي تبرز اجتاهات اإلنفاق واإليرادات،
والكيفية التي يتم بها توزيعهما علي القطاعات املختلفة.
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■ مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة:
لم يقدم القانون املصري اخلاص باملوازنة العامة أو الئحته التنفيذية تعريفا محددا للصناديق واحلسابات
اخلاصة تاركا هذه املهمة للخبراء االقتصاديني واألكادمييني ،إال أن صندوق النقد الدولي عرف الصناديق
واحلسابات اخلاصة من خالل منهجية إحصاءات مالية احلكومة تعريفا محددا باعتبارها كيانات حكومية
()2
لها شخصية قانونية منفصلة وقدر من االستقاللية ، ويف الغالب تؤسس تلك الكيانات للقيام بوظائف
محددة، كبناء الطرق او االنتاج غير الهادف للربح خلدمات الصحة والتعليم, ويجب ان تعامل تلك الكيانات
كوحدات حكومية مستقلة طاملا أنها حتتفظ مبجموعة كاملة من احلسابات ,ومتتلك السلع أو األصول
وتنخرط باألنشطة غير السوقية التي تكون مساءلة بالقانون عن أدائها وان تكون قادرة علي حتمل
االلتزامات والدخول يف تعاقدات.

■ التصنيفات المختلفة للحسابات والصناديق الخاصة:
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 ميكن تصنيف الصناديق واحلسابات اخلاصة وفقا لثالثة معايير رئيسية هي األهداف ،مصادر التمويل،
()3
والهيكل املؤسسي علي النحو التالي :
الهدف من الصناديق:
ميكن تصنيف الصناديق واحلسابات اخلاصة وفقا للهدف من إنشائها إلي:
 1 -صناديق اخلدمات؛ وهي الصناديق التي تنشأ ألغراض خدمية ويتم متويلها من ضرائب معينة او
إيرادات أخري مخصصة لها وفقا للقانون كصناديق احلماية االجتماعية ،صناديق الصحة ،صناديق الطرق.
-2 صناديق التنمية؛ وهي الصناديق التي تنشأ لدعم برامج التنمية التي غالبا ماتتطلب مساهمات من
جانب املانحني ويف بعض األحيان من مصادر داخلية ( مثال عوائد اخلصخصة ) كالصناديق االجتماعية،
الصناديق البيئية.
-3 صناديق االستثمار؛ وهي الصناديق التي تنشأ بغرض حتقيق أهداف استثمارية محددة وتتكون من
اسهم ،سندات، معادن نفيسة ،أصو ل، أو أي أشكال أخري من األصول املالية ، كما هو احلال بالنسبة
لصناديق الثروة السيادية.
-4 صناديق االحتياطي؛ وهي الصناديق التي تنشأ ألغراض الطوارئ أو أوجه اإلنفاق غير املتوقعة.
-5 صناديق حتقيق االستقرار؛ وهي الصناديق التي تنشأ بغرض تقليل أثر تقلبات اإليرادات علي احلكومة
واالقتصاد مثل صناديق االستقرار النفطي.
-6 صناديق االدخار؛ وهي الصناديق التي تسعي الي خلق مخزون من الثروة لألجيال املستقبلية مثل
صناديق ادخار النفط.
-7 صناديق التمويل؛ وهي صناديق تستخدم لتحقيق التوازن يف املوازنة العامة بشكل عام وليس لتمويل
اوجه اإلنفاق املعتادة.
-8 صناديق مشتركة مع اجلهات املانحة؛ وهي الصناديق املرتبطة بالتدفقات من اجلهات املانحة ( مبا
فيها العينية) التي يتم ادارتها وفقا إلجراءات معين ة ،مع األخذ يف االعتبار متطلبات اجلهات املانحة.
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-9 الصناديق املتجددة/ املتعاقبة: وهي الصناديق التي يعاد جتديد مواردها عادة من خالل الرسوم علي
السلع واخلدمات وعلي عمليات اإلقراض التي يظل دخلها متاحا لتمويل عملياتها املستمرة، التي كانت يف
األحوال األخري ستتعرض للخطر بسبب قواعد املوازنة التي تقوم علي انتهاء صالحية مخصصات املوازنة
بنهاية العام املالي.
وبشكل عام فإن تصنيفات احلسابات والصناديق اخلاصة قد تتداخل ألن األهداف قد تتعدد بالنسبة
لنفس الصندوق فقد يكون الصندوق صندوقا للتنمية ويقدم خدمات ويتلقي دعما ماليا من اجلهات املانحة.
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مصادر التمويل:
ميكن تصنيف الصناديق واحلسابات اخلاصة وفقا ملصادر ايراداتها ،حيث حتصل هذه الصناديق علي
مواردها املالية إما من اإليرادات العامة للدولة كنسبة من اجمالي اإليرادات ،أو كنسبة من ضريبة بعينها،
أو كتحويل من املوازنة العامة للدولة كجزء من النفقات احلكومي ة ( التحويالت احلكومية ) ،أو كتحديد
مجموعة من رسوم االستخدام .ويف الكثير من األحيان عادة ما توضع مبيعات األصول املالية وغير املالية
 مبا فيها عوائد اخلصخصة  -يف صندوق أو حساب خاص عادة ما يستخدم مرة واحدة لتحقيق أغراضمعينة .
الشكل املؤسسي:
وفقا للشكل املؤسسي ،تصنف الصناديق إلي:
-1 صناديق مدارة مركزيا بواسطة وزارة املالية أو اخلزانة؛ يتمثل الدافع من انشاء هذه الصناديق-
ب- يف جتنب القيود التي تفرضها عملية إعداد املوازنة ،مثل صندوق احلساب املجنب لدي بنك
يف الغال 
االستثمار القومي.
-2 صناديق تديرها هيئات مستقلة حكومية كالهيئات االقتصادية واخلدمية ،من امثلة ذلك احلسابات
اخلاصة التى متول من الرسوم واالنشطة باملدارس وصناديق حتسني اخلدمة ،وغيرها مثل صندوق التنمية
الثقافية ،وصندوق السجل العينى ،وصندوق دعم ومتويل املشروعات التعليمية ،وصندوق ابنية دور املحاكم
والشهر العقارى ،وصندوق دعم وتطوير خدمات الطيران.
-3 صناديق تديرها احلكومات املحلية لتحقيق أهداف محددة علي املستوي املحلي ،مثل حساب اخلدمات
والتنمية املحلية باملحافظات ،وحساب االسكان االقتصادى باملحافظات وحساب استصالح االراضى،
فالعجز عن اإلهتمام باحتياجات املجتمعات املحلية يف عملية تخصيص املوارد ،حيث تتركز أنظمة املوازنة
العامة يف بعض الدول يف الهيئات املركزية كوزارة املالية واخلزانة مع وجود آليات ضعيفة لنقل املعلومات
حول الظروف االقتصادية وأولويات املوازنة من األقاليم الي املستوي املركزي واستجابة ضئيلة لالحتياجات
املحلية، يف ظل هذه البيئة يصبح هناك حافز لدي السلطات واملجتمعات املحلية بتأسيس آليات بديلة
لتحقيق املتطلبات التي لم يتم حتقيقها من خالل القنوات املوازنية الطبيعية.
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■ الوضع القانونى للصناديق الخاصة:
ميثل القانون رقم  1973/53بشأن املوازنة العامة للدولة  -وتعديالته املختلفة  -اإلطار القانوني الذي
يحكم عمل الصناديق واحلسابات اخلاصة .املادة  20من القانون تنص على أنه « يجوز بقرار من رئيس
اجلمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة الستخدامات محددة ،وتعد للصندوق موازنة خاصة
به طبقا ً للقواعد واألحكام املنصوص عليها فى هذا القانون ويسرى بشأنها ،فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا
القانون ،القواعد اخلاصة باملؤسسات العامة «.
ويتضح من نص املادة الثالثة من القانون أنه فرق بني نوعني من الصناديق؛ أحدهما داخل باملوازنة العامة
للدولة ،والنوع اآلخر (صناديق التمويل ذات الطابع االقتصادي) خارج املوازنة العامة وتقتصر العالقة
بينهما علي الفائض الذي يؤول للموازنة العامة أو ما ميكن أن يتقرر للصناديق من هبات وقروض.
وفى عام  1992صدر قانون رقم  105بتعديل أحكام املادة  32من القانون رقم  127لسنة  1981بشأن
املحاسبة احلكومية ،وأخضع احلسابات اخلاصة لرقابة وزارة املالية ،حيث نص على أن تقوم وزارة املالية
بإجراء الرقابة املالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة االقتصادية والصناديق واحلسابات
اخلاصة ،وذلك طبقا ً للقواعد املطبقة فى هذه اجلهات.
مت تعديل قانون املحاسبة احلكومية مبوجب القانون رقم  139لسنة  2006فى عهد بطرس غالى ،آخر
وزير للمالية فى عهد نظام مبارك ،ليقر بإنشاء حسابات فى البنوك التجارية باسم الصناديق اخلاصة بعد
موافقة وزير املالية ،مما ترتب عليه أن تلك احلسابات أصبحت خارج نطاق الرقابة نهائيا.
ووفقا لنص املادة  3 2من القانون 27 1لسنة 981 1بشأن املحاسبة احلكومية ،فإن علي جميع احلسابات
والصناديق اخلاصة مراجعة واعتماد لوائحها املالية من جلنة اللوائح اخلاصة بوزارة املالية .،وتشير
التقديرات إلي أن ما بني %25  - 30 %فقط من احلسابات والصناديق اخلاصة مت اعتمادها من اللجنة،
ومع ذلك فإن عدم اعتماد هذه اللوائح املالية ال يعني توقف انشطة هذه الصناديق واحلسابات بأي حال
من األحوا ل. ومنذ العام املالي1996 - 1995 أصبح التوجه العام داخل وزارة املالية املصرية هو إدراج
املوازنات السنوية للحسابات والصناديق اخلاصة التابعة للوزارات والهيئات واإلدارة املحلية داخل املوازنة
العامة للدولة علي جانبي اإليرادات والنفقات يف شكل اعتمادات إجمالية ،ووفقا لتقديرات اخلبراء فإن
حوالي %90 من احلسابات والصناديق اخلاصة اصبحت داخل املوازنة العامة للدولة، إال أن قيمة هذه
احلسابات املدرجة متثل حوالي %60 فقط من اجمالي املوازنات السنوية لكل احلسابات والصناديق ،ما
يعني أن احلسابات والصناديق ذات املوازنات الكبيرة التزال خارج املوازنة.
ومن ناحية أخري ،بعض الصناديق واحلسابات قد انشىء مبوجب قوانني مثل قانون االدارة املحلية رقم
 43لسنة  1979وقانون تنظيم اجلامعات رقم  49لسنة  1972وقانون التعليم رقم  139لسنة  ،1981والبعض
اآلخر مبوجب قرارات جمهورية أو وزارية أو قرارات من املحافظني.
مايو 2013
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■ واقع الصناديق والحسابات الخاصة في الموازنة العامة:
()4

 التقسيم اإلداري ملوازنة الصناديق واحلسابات اخلاصة :تشير بيانات املوازنة العامة للعام املالي  2012 -2011إلي أن جملة موارد الصناديق واحلسابات اخلاصة
قد بلغت قيمة  10,375,934,000جنيها ،يف حني بلغت جملة استخداماتها قيمة  3,698,625,000جنيها،
ليبلغ فائض هذه الصناديق قيمة  6,677,309,000جنيها.
شكل رقم ()1

التقسيم اإلدارى للصناديق اخلاصة

متثل فوائض صناديق وحسابات الهيئات اخلدمية بالقطاعات الوظيفية بالدولة النسبة العظمي من
الفوائض بقيمة  5,661,257,999جنيها بنسبة  %85تقريبا من جملة الفوائض ،يف حني متثل فوائض
اجلهاز اإلداري بقطاعات الدولة قيمة  1,016,051,000جنيها بنسبة  %15تقريبا ،وال حتقق صناديق
اإلدارة املحلية أية فوائض مالية ،وفقا للشكل التالي:
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شكل رقم ()2

نصيب قطاعات املوازنة من فوائض الصناديق
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 التقسيم االقتصادي الستخدامات الصناديق واحلسابات اخلاصة:تشير البيانات إلي أن بند شراء السلع واخلدمات يستحوذ علي النصيب األعظم من جملة استخدامات
الصناديق واحلسابات اخلاصة بقيمة  1,943,482,000جنيها بنسبة  %52.5تقريبا ،ثم يأتي بند األجور
يف املرتبة الثانية بقيمة  1,158,407,000جنيها بنسبة  ،%31.3ثم بند الفوائد بقيمة  219,478,000جنيها
بنسبة  ،%5.9ثم بند الدعم واملنح بقيمة  177,595,000جنيها بقيمة  ،%4.8ثم بند سداد القروض بقيمة
 162,175,000جنيها بنسبة  ،%4.4وأخيرا بند املصروفات األخري بقيمة  37,488,000جنيها بنسبة
 %1من جملة االستخدامات ،وال يخصص لالستثمارات أو حيازة األصول أي قيمة مبوازنة الصناديق
واحلسابات اخلاصة ،وفقا للشكل التالي:
شكل رقم ()3

التقسيم االقتصادى الستخدامات الصناديق اخلاصة

■ مالحظات من واقع وثيقة الموازنة العامة:

اليتمكن أي باحث من الوقوف علي وضع الصناديق واحلسابات اخلاصة داخل القطاعات الوظيفية للدولة
إال علي مستوي الهيئات اخلدمية لهذه القطاعات ،حيث ميكن حصر أعداد هذه الصناديق ومسمياتها
والقطاعات التي تتبعها ( صحة ،إسكان ،خدمات عامة  ،)......أما علي مستوي كل من اجلهاز اإلداري،
واإلدارة املحلية لتلك القطاعات ،فإن مخصصات الصناديق واحلسابات اخلاصة التابعة لها تدرج كرقم
إجمالي فقط مبوازانات هذه اجلهات ،فال ميكن حصر هذه الصناديق أو احلسابات اخلاصة بكل من
اجلهاز اإلداري أو اإلدارة املحلية ،ومن ناحية أخري ،تختلف إيرادات واستخدامات الصناديق واحلسابات
بالهيئات اخلدمية يف التقسيم الوظيفي عنها يف التقسيم االقتصادي ملوازنة هذه الهيئات ،واألصل أن تكون
املوازنة واحدة و تتعدد تقسيماتها ،أما أن تتناقض املوازنة باختالف التصنيف ،فإن ذلك التناقض يعصف
مبصداقية وشفافية ثيقة املوازنة.
مايو 2013
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أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة لدى البنك املركزى والبنوك التجارية فى مصر حتى تاريخ
:2011/6/30
أرسل اجلهاز املركزى للمحاسبات مذكرة  -أعدتها إدارة الرقابة املالية على الوزارات الرئاسية واالقتصادية
واخلدمية باجلهاز -إلى جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس الشعب تتضمن واقع كشوف احلسابات والبيانات
التى اتيحت للجهاز املركزى للمحاسبات ،حيث تبني منها:
أن جملة عدد الصناديق واحلسابات اخلاصة فى كل من البنك املركزى والبنوك التجارية تبلغ 6361
حساباً ،وأن أرصدة تلك احلسابات بالبنك املركزى «عمالت محلية واجنبية» والبنوك التجارية بلغت نحو
 47.4مليار جنيه ،أضافت املذكرة أنه عند فحص الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع
اخلاص وفقا ً لكشوف حساب البنك املركزى التى أُتيحت للجهاز تبني أنها  6061حسابا ً بخالف احلسابات
املفتوحة فى البنوك التجارية ،وبلغ إجمالى تلك الصناديق فى  2011/6/30نحو  38.6مليار جنيه منها
مبلغ نحو  5مليارات جنيه تتعلق بالهيئات االقتصادية واحلسابات االخرى ونحو  5.8مليار جنيه رصيد
احلسابات اخلاصة بالعمالت األجنبية والباقى يبلغ  27.8مليار جنيه يخص اجلهاز االدارى واإلدارة
املحلية والهيئات اخلدمية واألشخاص االعتبارية واجلامعات ،وبلغ إجمالى حركة احلسابات عن العام املالى
 2011/2010نحو  98.7مليار جنيه «ايداعات» ونحو  97.8مليار جنيه «مسحوبات» بفائض مرحل نحو
 0.9مليار جنيه بخالف رصيد أول املدة البالغ نحو  31.9مليار جنيه « رصيد  ،« 2010/7/1وبذلك يكون
إجمالى رصيد آخر املدة فى  2011/6/30نحو  32.8مليار جنيه وباضافة رصيد آخر املدة للحسابات
بالعمالت األجنبية نحو  5.8مليار جنيه يكون اجمالى رصيد آخر املدة نحو  38.6مليار جنيه،أما أرصدة
الصناديق واحلسابات اخلاصة بالبنوك التجارية فى « 2011/6/30خارج البنك املركزى» بلغت نحو 8.8
مليار جنيه وعددها  300حساب.
وأضافت املذكرة أن عدد احلسابات اخلاصة بالعمالت األجنبية بلغ يف  30يونيو 2011حوالي «»820
حسابا إجمالي أرصدتها « »5.846مليار جنيه .وقد تصدرت احلسابات بالدوالر األمريكي عدد احلسابات
ً
بالعمالت األجنبية ،حيث كانت حوالي « »418حسابًا ،يليه اليورو و الذي بلغ عدد احلسابات املفتوحة به
« »255حساب  ،ثم اجلنيه اإلسترليني بعدد حسابات بلغ « »95حساب  ،و«»15حساب بالريال السعودي،
و«»14حساب بالفرنك السويسري ،و« »9حسابات بالكرون الدامنركي ،و« »4حسابات بالدينار الكويتي،
()6(،)5
 ،وفقا للجدول التالي:
وحسابني اثنني بالني الياباني ،ومثلهم بالدوالر الكندي
عملة احلسابات

الدوالر
األمريكي

عدد احلسابات

418

الدينار
الكرون
الفرنك
اليورو اإلسترليني الريال
السعودي السويسري الدامنركي الكويتي
255

95

15

14

9

الني
الياباني

الدوالر
الكندي

2

2
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مخالفات الصناديق:
تضمنت مذكرة اجلهاز املركزي للمحاسبات بعض املالحظات التى تكشفت لدى فحص احلسابات
والصناديق اخلاصة أهمها:
 عدم استصدار قرارات جمهورية إلنشاء بعض الصناديق واحلسابات وذلك باملخالفة الحكام املادة ()248

مغارة احل�سابات وال�صناديق اخلا�صة فى م�رص
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  53لسنة  1973واملعدل بالقانون رقم  87لسنة  2005بشأن املوازنة
العامة للدولة.
 عدم اعداد لوائح مالية لتلك الصناديق واحلسابات معتمدة من وزارة املالية وذلك باملخالفة ألحكاماملادة ( )32من القانون  127لسنة  1981املعدل بالقانون رقم  139لسنة  2009بشأن املحاسبة احلكومية.
 عدم حتصيل جانب من موارد ومستحقات بعض الصناديق واحلسابات اخلاصة دون مبرر أو حتصيلهاواضافتها باخلطأ إليرادات حسابات أخرى.
 صرف بعض اموال الصناديق واحلسابات اخلاصة فى غير األغراض املخصصة لها واملنشأة من اجلها. بقاء ارصدة بعض احلسابات والصناديق «مجبنة» ملدة طويلة دون االستفادة منها فى األغراض املنشأةمن أجلها ،وبقاء مبالغ لتمويل بعض املشروعات دون اتخاذ االجراءات اجلدية لدراستها واتخاذ الالزم
لتسويتها.
 عدم إحكام الرقابة على عملية الصرف وااليداع بسبب حتصيل بعض االيرادات دون وجود الئحة ماليةمنظمة لذلك ،وكذا صرف بعض املبالغ دون وجود مستندات مؤيدة للصرف.
 حتميل بعض الصناديق واحلسابات اخلاصة مببالغ دون مبرر تتمثل فى قيمة توصيالت املياه لفيالكبار املسئولني على الرغم من عدم وجود اى مساكن مستفيدة من خط املياه املنفذ واخلط بالكامل داخل
األراضى الزراعية ،وقيمة حوافز ومكافآت وبدالت لبعض العاملني دون وجه حق بالزيادة عن النسبة املقررة
لها ،باالضافة الى عدم سداد بعض الصناديق واحلسابات اخلاصة النسبة املقررة من اموالها لصناديق
وحسابات وجهات اخرى او سدادها بأقل مما يجب.

■ إشكاليات الوضع الراهن للصناديق والحسابات الخاصة:
مخالفة مبدأي وحدة وشمول املوازنة العامة:
إن قيام بعض الوحدات بفتح حسابات خاصة بالبنوك ليتم إيداع بعض املتحصالت بها والصرف منها
خارج املوازنة يعد مخالفة ملبدأ العمومية الوارد باملادتني ( )3،9من قانون املوازنة العامة ،فوفقا ً ملبدأ وحدة
املوازنة؛ فإنه ال يجوز تخصيص مورد معني لنفقة محددة ،بل يجب أن تتجمع جميع موارد الدولة يف اخلزانة
العامة والتي تقوم بتوزيعها على مختلف جوانب اإلنفاق العام وفقا ملا يرتئيه املجلس التشريعي عند مناقشة
وإقرار املوازنة ،بينما نلحظ أن هذه الصناديق حتتفظ مبواردها لالنفاق على بنود محددة وهو مايؤدى الى
اختالالت أساسية فى األولويات التى وضعها املجتمع لالنفاق العام .كما أن التوسع فى هذه الصناديق قد
اهدر مبدأ الشمول والذى مبقتضاه يجب أن تتجمع كل موارد الدولة ونفقاتها فى إطار واحد يسهل متابعته،
()7
وبالتالي ال يجوز ان تنشأ حسابات خارج هذا النظام .
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انتزاع سلطات التشريع:
بعض اللوائح املالية لهذه الصناديق واحلسابات تتيح فرض رسوم على متلقي اخلدمة التى توفرها الدولة

مغارة احل�سابات وال�صناديق اخلا�صة فى م�رص
كالتعليم والصحة وغيرهما ،وبذلك اصبحت هذه الصناديق مبثابة كيانات مستقلة بذاتها ،وتعمل وفقا
ألسس ولوائح مختلفة.
 القانون رقم  127لسنة  1981بشأن املحاسبة احلكومية قد سمح لوزير املالية استثناء بعض هذهاجلهات أو الشخصيات االعتبارية العامة من اإلنضمام حلساب اخلزانة املوحد ،وسمح لها بفتح حسابات
باسمها او باسم الصندوق واحلسابات اخلاصة التابعة لها خارج البنك املركزى ،وهو استثناء يفتح الباب
على مصرعيه لوزير املالية للتحكم فى هذه املسألة.
 اعطى القانون املذكور لوزير املالية احلق فى احلصول على عائد من هذه االموال لبعض اجلهاتدون غيرها ،وفى هذا تفرقة المعنى لها وتعطى لوزير املالية حقوقا كثيرة وقدرة على التحكم يف أنشطة
ومسارات هذه الصناديق دون مبرر موضوعى ،وبالتالي فاألصل يف االشياء ان حتصل هذه اجلهات على
العائد دون تفرقة.
وعلي الرغم من أن انشاء حساب اخلزانة املوحد قد ساعد علي معرفة األرصدة املتراكمة للصناديق
واحلسابات اخلاصة إال ان التعامل مع هذه األرصدة من قبل وزارة املالية اليزال بعيدا عن كل ممارسات
الشفافية واإلفصا ح. فعلي الرغم من صدور القانون يف عام ،2006 فإن وزارة املالية لم تعلن عن األرصدة
املرحلة لهذه الصناديق وتصنيفاتها املختلفة، بل إنها ال تعلق علي التقديرات والتقارير املتفاوتة بشأن هذه
االرصدة وأساليب التعامل املالي فيها.

مايو 2013

■ أثر الحسابات والصناديق الخاصة علي الموازنة العامة:
إن عدم عرض موازنات الصناديق واحلسابات اخلاصة علي السلطة التشريعية بالتوازي مع املوازنة
العامة للدولة و عدم خضوعها لنفس العملية من الفحص والتدقيق وفقا جلدول زمني واجراءات صارمة،
بل أن تعدد طبيعة هذه الصناديق وأعدادها الكبيرة علي املستويني املركزي واملحلييضعف اإلطار العام
للحكومة يف إدارة أوجه اإلنفاق واإليرادات املتضمنة باملوازنة والذي ينظمه قانون زقم127 لسنة1981
بشأن املحاسبة احلكومية ،واملنشورات الدورية إلعداد املوازنة واحلساب اخلتامي.
ومما الشك فيه ،فإن إضعاف اإلطار املالي ينعكس سلبا ً علي مدي كفاءة السياسة املالية، االنضباط
املالي، والشفافية.
ورغم ذلك فإن تلك املشكالت التعد بالضرورة مرتبطة فقط بهذه الصناديق واحلسابات، حيث قد ترجع
أيضا لقصور تصميم نظام اإلدارة املالية وإجراءات احلوكمة ،وضعف العالقة بني تلك الكيانات وعملية
إعداد املوازنة .ويعد نقص املعلومات الكاملة واملتوفرة يف الوقت املناسب حول أنشطة هذه الصناديق
واحلسابات كنتيجة لعزلها عن عملية إعداد املوازنة بشكل منتظم من العوامل التي قد تشوه من تقييم
الوضع االقتصادي الكلي واملالي مبا يف ذلك بعض األبعاد ذات األهمية اخلاصة مثل: حجم احلكومة العامة،
مساهمة احلكومة يف الطلب الكلي، االستثمار ،,واالدخار ،,العبء الضريبي ،,وشبكة الضمان االجتماعي.
باالضافة إلي ذلك ،فإن قدرة الصناديق واحلسابات اخلاصة علي اإلقتراض أو قدرتها علي تنفيذ
عمليات شبه مالية قد يؤثر علي استدامة وشفافية السياسات املالية ،وتعتبر النتائج املترتبة علي ذلك
10
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بالنسبة للدول املثقلة بالديون كمصر شديدة اخلطورة ،نظرا ألن الصناديق واحلسابات قد يكون لها أثر
كبير علي وضع املديونية العامة يف تلك الدول وعلي فعالية اإلنفاق يف ذات الوقت.

■ التوصيات:
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يف ضوء املشكالت السابق عرضها ،هناك عدد من التوصيات لتحسني أداء ونتائج الصناديق واحلسابات
اخلاصة:
 ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة نحو استصدار قرارات انشاء بعض احلسابات والصناديق املخالفةألحكام املادة  24من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  53لسنة  1973واملعدل بالقانون رقم  87لسنة 2005
بشأن املوازنة العامة للدولة والتى لم يصدر لها قرارات جمهورية بإنشائها.
 اتخاذ االجراءات الالزمة نحو إعداد الالئحة املالية لبعض احلسابات التى أسفر الفحص عن عدموجود الئحة مالية لها معتمدة من وزارة املالية باملخالفة للقانون ،وذلك إحكاما ً للرقابة على عملية الصرف
واإليداع.
 احلد من املعامالت املالية ،واحلد من النفقات السنوية التي يرخص بها مبوجب تشريعات أخرىبخالف قانون املوازنة ،خاصة أن اإلقالل من املعامالت التي تتم خارج املوازنة يؤدى إلى املزيد من الشفافية
ويجعل احلكومات أكثر شعورا باملسئولية جتاه املالية العامة .من هذا املنطلق جاء القانون رقم  139لسنة
 2006بتعديل أحكام القانون رقم  127لسنة  1981بشأن املحاسبة احلكومية ،والذي ادخل مفهوم حساب
اخلزانة املوحد بالبنك املركزي ،ومبقتضى هذا القانون مت استدعاء كافة أموال اجلهات اإلدارية من البنوك
املختلفة إلى حساب اخلزانة املوحد مع احلفاظ على ملكية هذه األموال للجهات صاحبة احلساب ،وتظل
هي املتصرف االساسى فيها سحبا وإيداعا ،ويحق لها بعد موافقة وزارة املالية احلصول على عائد عن هذه
األموال ،باستثناء وزارة الدفاع وهيئة االمن القومى وجميع اجهزتهما ،وكذلك صناديق التأمني واملعاشات
والرعاية االجتماعية والصحية.
 تفعيل املنشور الوزارى رقم  12لسنة  2011الذى وضع الضوابط القانونية على عمل هذه الصناديق،إذ نص على عدم جواز صرف أى مكافآت ملجالس اإلدارات أو ممثلى وزارة املالية من هذه احلسابات.
 ضرورة بناء عالقة تكامل بني الصناديق واحلسابات اخلاصة من ناحية وبني األهداف املالية للحكومةي حيث أن العالقة بني الطرفني يف مصر تتوقف عند حدود ترحيل الفائض أو سداد العجز.
من أخر 
 تفعيل اآلليات القانونية لتقليل احتماالت وجود أو تأسيس صناديق وحسابات خارج املوازنة بشكل غيرمبرر مبا يضر بتكامل النظام املوازني علي املستوي الكلي ،علي سبيل املثا ل؛ يجب أن تطور احلكومات
سياسة عامة حول احلد األدني من املتطلبات الالزم توافرها يف تلك الصناديق واحلسابات بناء علي املعايير
التي سبق اإلشارة اليها.
 ضرورة صياغة إطار قانوني للصناديق واحلسابات يتضمن املباديء الضرورية للنظام اجليد للحوكمةواإلدارة املالية، علي أن يغطي ذلك اإلطار كال من الصناديق واحلسابات ككيانات اقتصادية وقانونية
والصناديق واحلسابات كمعامالت مالية.
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 هناك ضرورة – ايضا  -لتشجيع احلكومة علي القيام مبراجعة منتظمة للصناديق واحلسابات اخلاصةالتابعة لها بهدف تخفيض عددها الي احلد األدني الضروري فقط لتحقيق األهداف الضرورية للسياسة.
 تضمني البيانات اخلاصة بكافة الصناديق واحلسابات اخلاصة – داخل وخارج املوازنة – بوثيقة املوازنةوذلك ألهداف التحليل املالي وعرض املعلومات يف التقارير املالية ولهذا الغرض, البد من إعداد قائمة
()8
شاملة بالصناديق واحلسابات خارج املوازنة .
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