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ش��هد ش��هر يولي��و 2002 بدايات توج��ه احلكوم��ة املصرية نحو 
التخطي��ط باملش��اركة، أي مش��اركة احلكومة و القط��اع اخلاص في 
تنفيذ خط��ة التنمية االقتصادي��ة االجتماعية اخلمس��ية، وفق أدوار 
محددة لكل منهما مت االتفاق عليها و رسم حدودها و معاملها بحسب 

ما أكده كل من وزيري التخطيط و املالية. 

و يع��رف أس��لوب التخطي��ط باملش��اركة – أيض��اً – بالتخطيط 
رف في الدول الرأسمالية  التأش��يرى، هذا النوع من التخطيط الذي ُعِ
التي تعتمد في تسيير أمورها االقتصادية على آليات السوق والتوجيه 
غير املباش��ر للقط��اع اخلاص، باعتباره الالعب الرئيس��ي. ويتوقف دور 
جه��از التخطيط في مثل هذا النوع من التخطيط، على إعداد خطة 
شاملة ومتناس��قة وتقدميها إلى صانعي القرار لالسترشاد بها عند 
إص��دار القرارات لتكون متس��قة مع األهداف الت��ي تتضمنها اخلطة 
املتبع��ة، بهدف وضع صورة متكاملة أم��ام األطراف الفاعلة )القطاع 
الع��ام والقطاع اخل��اص( لتبصيرهم مبا قد يحدث ف��ي ظل اقتراحات 

معينة وطرح اخليارات املمكنة أمامهم دون إلزامهم مبسار معني. ))(

و ال يتناس��ب ذلك النوع من التخطيط مع واقع اجملتمعات النامية 
– و م��ن بينه��ا مصر- حيث يتعاي��ش فيها قطاع حكوم��ي جنباً إلى 
جن��ب مع قطاع عام وقطاع خاص محلي وقطاع خاص أجنبي وقطاع 

) - أنظر د. محمد فتحي قاسم، منشورة على الرابط: 
http://www.eduplanning.org/review.php?id=126 
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تعاوني، كما يتعايش فيها قطاع نظامي جنباً إلى جنب مع قطاع غير 
نظامي واس��ع النطاق وتتجاور فيه أمناط إنتاج حديثة مع أمناط إنتاج 
تقليدية وشبه تقليدية تتباين معها أمناط التنظيم واإلدارة والسلوك. 
وفي العادة فإن س��لطة اإللزام بتحقيق أهداف اخلطة تكون مقصورة 
في التطبيق على القطاع احلكومي والقطاع العام فقط، أما القطاع 
اخل��اص والتعاوني فال متلك أجهزة التخطيط وال الس��لطة احلكومية 
إزاءه س��وى إعمال وس��ائل الترغيب واإلغراء مثل؛ بعض التيس��يرات 
كالضرائب واحلماي��ة اجلمركية وغيرها، باإلضافة إلى بعض اإلجراءات 
اإلدارية. و ميكن تعريف التخطيط التأشيرى على أنه النسق الذي في 
ظله تص��در احلكومة خطة أو خطط اقتصادي��ة واجتماعية تبني دور 
كل من القطاع العام و القطاع اخلاص في حتقيق األهداف التي يصبو 
إليها اجملتمع مع االعتماد في التنفيذ بصورة أكبر على القطاع اخلاص 
مع إبراز األنشطة التي تدفع التنمية املستدامة مبعدالت أسرع، علماً 
بأن أدوات السياس��ة االقتصادية التي سوف تس��تخدم و نوع احلوافز 
التي س��وف تقدم لألنش��طة املرغوب في تشجيعها ليس لها أولوية 
اجتماعي��ة أو اقتصادي��ة، مبعنى أن النمو – في حال حتقيقه – س��وف 
يستفيد منه في املقام األول أصحاب املشروعات اخلاصة، مع إمكانية 
اس��تفادة ش��رائح أخرى من اجملتم��ع، إال أن ذلك الف��رض األخير ليس 

ضرورياً، خصوصاً في ظل معدالت األداء املتواضعة من جانب الدولة.

يحاول هذا التقرير إلقاء الض��وء على هذه التجربة التي بدأت مع 
خطة التنمية االقتصادية االجتماعية اخلامس��ة 2002/2007 ، بهدف 
تقيي��م ذل��ك النوع م��ن التخطيط من خ��الل مخرج��ات تلك اخلطة 
مقارنة بأهدافها، مع التركيز على حتليل ميزانيتها، و مدى تأثر احلقوق 
االقتصادية االجتماعية بهذا الن��وع من التخطيط و ذلك النمط من 

اإلنفاق.

و ينقسم التقرير إلى ثالثة فصول؛

الفص��ل األول يتن��اول خط��ة التنمي��ة االقتصادي��ة االجتماعية 
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اخلامس��ة كما طرحتها احلكومة – ممثلة في وزيري التخطيط و املالية 
– عل��ى مجلس الش��عب، في حني يتن��اول الفصل الثاني مناقش��ات 
أعضاء اجمللس و رؤاهم ح��ول تلك اخلطة، بينما يتناول الفصل الثالث 
بالتحليل ميزانية اخلطة و تأثيرها على احلقوق االقتصادية االجتماعية 

من خالل سياسات اإلنفاق العام املتبعة. 

اعتم��د الباحثون ف��ي هذا التقري��ر على حتلي��ل مضابط مجلس 
الش��عب املصري خالل الفت��رة الت��ي يتناولها البح��ث 2002/2007 ، 
باإلضاف��ة إل��ى مجل��دات املوازنة العامة الت��ي تصدره��ا وزارة املالية 
املصرية، فض��اًل عن عدد من الوثائق الصادرة ع��ن وزارتي التخطيط – 

آنذاك – و التنمية االقتصادية الحقاً.

قام بإعداد هذا التقرير كل من؛ أحمد احلويط، مدير برنامج » حقوق 
و موازنات » مبرصد املوازنة العامة و حقوق اإلنس��ان، أحمد فتحي عبد 
الفت��اح الباحث بالبرنامج، بينما قام حلمي ال��راوي - املدير التنفيذي 

للمرصد - بتحرير التقرير و إعداده للنشر. 

ج��اء ه��ذا التقرير ثمرة تع��اون مع مؤسس��ة الوقفي��ة الوطنية 
بالواليات املتحدة األمريكية، فلها من فريق العمل باملرصد كل الشكر 

و التقدير، فلوال هذا الدعم ما كان إنتاج هذا التقرير ممكناً. 
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خطة التنمية االقتصادية االجتماعية 2002/2007
 اس��تهل الس��يد وزي��ر التخطيط بيان��ه أمام مجلس الش��عب 
بالتأكيد على أن هذه اخلطة » حلقة من سلسلة متصلة من اخلطط 
اخلمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية متثل استمرار بغير انقطاع 
ألحد أهم إجنازات الرئيس مبارك لبناء رؤية ش��املة لتحديث ونهضة 
مصر خالل العقدين القادمني وهى محاولة جادة لبلورة دور التخطيط 

في ظل اقتصاديات السوق« .)2(

و كان السيد وزير املالية قد أشار في بيانه إلى أن اخلطط السابقة 
ل��م حتقق املرج��و منها حيث لم تنمو املوارد العامة )املوارد الس��يادية 

بشكل محدد( بنفس نسب النمو في اإلنفاق العام . ))(

 و كشف السيد الوزير ]التخطيط[ النقاب عن املشاركة الكاملة 
للقط��اع اخلاص، لي��س فقط في وضع مالمح اخلط��ة ولكن أيضا في 
احلوار واالتفاق على األهداف وتوزيع األدوار بني احلكومة و القطاع اخلاص 

)شركاء التنمية( بوصف ذلك أحد آليات التخطيط باملشاركة.

2 - بيان السيد وزير التخطيط عن مشروع اخلطة اخلمسية 2002/2007 وعامها األول2002/2003 
، مجلس الشعب، الفصل التشريعي الثامن، دور االنعقاد الثاني، مضبطة اجللسة 76 – ص )) 

بتاريخ 9) مايو 2002
) - بيان السيد وزير املالية عن مشروع اخلطة اخلمسية 2002/2007 وعامها األول2002/2003 ، 

املرجع السابق ص )
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أوالً - تقييم اخلطة الرابعة ) 1997/1998 – 2001/2002 (:
ق��دم الوزير تقييماً للخطة الرابع��ة ) 1997/1998 – 2001/2002 ( 

على النحو التالي:

االقتصاد الكلى:
سجلت معدالت النمو االقتصادي اجتاها نحو االنخفاض من سنة 
ألخرى فقد بلغ متوس��ط معدل منو الناجت احمللى حوالي %4.5 باملقارنة 
باملس��تهدف %7 ، و تراجعت قيمة االستثمارات املنفذة - كنسبة إلى 
الناجت احمللى - بنحو %21 عام 97/98 إلى حوالي 16.9 % عام2001/2002 
ما يعنى انخفاضا قدره %4.1 األمر الذي يفسر انخفاض معدالت النمو 
االقتصادي، مت توزيع تلك االس��تثمارات بنس��ب متفاوت��ة على أقاليم 
اجلمهورية، على سبيل املثال حصل إقليم القاهرة الكبرى على نسبة 
%32 من جملة االس��تثمارات احلكومية البالغة ))) مليار جنيها، في 
ح��ني حصل صعيد مص��ر على %23.5 فقط، كما اس��تهدفت اخلطة 
حتقي��ق التوازن ف��ي ميزان املدفوع��ات ، ))(ولكن بلغ العج��ز في نهاية 

اخلطة 7.8 مليار جنيه بنسبة %2.6 من الناجت احمللى اإلجمالي.

احلقوق االقتصادية االجتماعية و الثقافية:

- احلق يف التعليم؛ 
بلغت االس��تثمارات العامة في مجال اخلدمات التعليمية التي مت 
تنفيذها نحو 15.6 مليار جنيها مبا يساوى )) ضعفا بالنسبة للخطة 
األولى 1982/1987 ، و ارتفع اإلنفاق على التعليم من 3.2 % إلى حوالي 
%5 م��ن الناجت احمللى اإلجمالي وترجم ذلك إلى زيادة عدد املدارس بنحو 
4688 مدرس��ة كم��ا زاد ع��دد اجلامع��ات)5( ، و ارتفع مع��دل االلتحاق 

) - املؤشر الذي يقيس املقدرة املالية للدولة، و ينقسم إلى امليزان التجاري، امليزان اخلدمي، و 
املعامالت اجلارية.

5 - مت تقسيم عدد كبير من املدارس القائمة إلى مدرستني مع تغيير االسم كما مت حتويل فروع 
اجلامعات في األقاليم إلى جامعات مستقلة باإلضافة إلى تسهيل إنشاء اجلامعات اخلاصة غير 

اجملانية.
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بالتعليم قب��ل اجلامعي إلى %91.5 وفى مرحل��ة التعليم العالي إلى 
حوالي 24% .

- احلق يف الصحة؛
 بلغت االستثمارات املنفذة في مجال الصحة خالل اخلطة الرابعة 
حوالي 12.4 مليار وهو ما يساوى )) ضعفا ملا نفذ في هذا اجملال خالل 
اخلطة اخلمسية األولى وقد أنعكس ذلك على املؤشرات اخلاصة بهذه 

اخلدمات على النحو التالي :

- بلغت نسبة األطفال الذين مت تطعيمهم 99% .

- وصلت تغطية خدمات رعاية احلوامل إلى 67% .

- ارتف��ع ع��دد املؤمن عليه��م صحيا م��ن 23.3 ملي��ون إلى 28.5 
مليون.

- زاد ع��دد املنتفعني من الع��الج على نفقة الدول��ة من69.5 ألف 
الى591 ألف منتفعا بتكلفة حوالي 200)مليون جنيها.

- احلق يف العمل؛
ارتفعت ق��وة العمل والتش��غيل بحوالى 2.4 ملي��ون لتبلغ 19.7 
ملي��ون مبعدل %2.6 س��نويا، و كانت اخلطة قد اس��تهدفت تخفيض 
مع��دل البطال��ة من %8.8 ع��ام 96/97 إلى %7.3 ع��ام 2001/2002 إال 
أن تباط��ؤ االقتصاد وعدم مرونة س��وق العمل أدت إل��ى ارتفاع معدل 

البطالة إلى حوالي %9 عام )200.

و على صعيد املرافق العامة و البنية األساسية؛ فقد مت رفع طاقات 
مياه الش��رب وزيادة أطوال شبكات املياه وارتفاع الطاقة االستيعابية 

املتاحة حملطات الصرف الصحي وكذلك محطات التنقية.

ثانيًا - حتديات التنمية و مربرات فشل اخلطة الرابعة:
 بعد أن قام وزير التخطيط بإعالن املؤشرات السابقة، أبرز أن هناك 
عدداً من التحديات التي تواجه جهود التنمية و التي ينبغي مواجهتها 
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خالل تنفيذ اخلطة القادمة، متثلت هذه التحديات في:

) � ضرورة زيادة معدالت االدخار؛

حيث تس��تهدف اخلطة اخلامس��ة زيادة مع��دالت االدخار من 12% 
)من الناجت احمللى اإلجمالي ( عام اخلطة األول إلى %17 في عامها األخير، 
و ذل��ك من أجل متويل اس��تثمارات اخلطة وقد مت تش��كيل جلنة وزارية 

لدراسة وحتديد سبل تعبئة املوارد احمللية وزيادة املدخرات.

ما يعن��ى أن احلكومة ليس��ت لديه��ا رؤية واضحة أو سياس��ات 
محددة لتنمية املوارد أو جذب االس��تثمارات لتنفيذ مشروعات اخلطة 
و إمن��ا تعتم��د على مدخرات و ودائع املواطن��ني، و هو ما يعنى مزاحمة 
احلكوم��ة للقطاع اخلاص في طلب القروض، األمر الذي ينعكس بدوره 
على قدرة القطاع اخلاص في النفاذ إلى تلك املدخرات لتمويل حصته 

من استثمارات اخلطة. )6(

2 � تخفيض العجز في ميزان املدفوعات؛

تستهدف اخلطة اخلامسة تضييق الفجوة بني الواردات والصادرات 
من الس��لع واخلدمات من نحو 25.2 ملي��ار جنيه عام 2001/2002 إلى 
حوالي )) مليار جنيه في العام األخير من اخلطة اخلامسة. ولتحقيق 
ذلك تس��تهدف اخلطة زيادة الصادرات بنسبة %12 سنويا، بينما تزايد 

الواردات بحوالى 5 إلى %6 سنوياً.

و كم��ا هو معروف، فإن قضية توازن املي��زان التجاري و ضرورة زيادة 
الص��ادرات عن الواردات من أجل حتقيق فائ��ض يضاف إلى الناجت احمللى 
اإلجمال��ي، هي القضية التي فش��لت كافة احلكوم��ات املتعاقبة في 

صياغة سياسات اقتصادية محددة تؤدى حتى إلى مستوى التوازن.

) � أهمية االرتفاع مبستويات اإلنتاجية:

الب��د من رف��ع إنتاجية عناصر اإلنتاج ) العم��ل ، األرض، رأس املال و 
التنظيم أو اإلدارة ( و ذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة 

6 - البنك األهلي املصري، املوازنة العامة للدولة للعام املالي 2005/2006 ، النشرة االقتصادية- 
العدد الثاني 2005 .
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منه��ا، ألن ذلك م��ا مييز اجملتمعات ذات النمو الس��ريع ع��ن غيرها من 
اجملتمعات.

و لم يحدد السيد الوزير ما هي اإلجراءات أو البرامج التي ستتبعها 
احلكومة إلدارة اخملزون مثالً بهدف االستخدام األمثل للموارد املتاحة، أو 

أية إجراءات أخرى لرفع اإلنتاجية. 

) - توسيع قاعدة رأس املال البشرى وتطوير القدرات البشرية؛

 م��ن منطل��ق أن برام��ج التحديث ترتك��ز على العنصر البش��رى 
ليصب��ح م��ن الض��روري حتقي��ق االس��تيعاب الكامل ل��كل األطفال 
والش��باب في مراحل التعليم قبل اجلامعي، و االرتقاء بجودة العملية 
التعليمي��ة بالتطوي��ر املس��تمر وكذل��ك تنمية الق��درات والطاقات 
اإلنتاجية بالتدريب والتأهيل وحتس��ني املس��توى املهارى للعمالة من 
خالل حتديث مراكز التدريب وتطوير برامجها واالهتمام بإنش��اء مراكز 

تدريب مهنية في كافة احملافظات.

مرة أخرى نتس��اءل عن اإلجراءات احملددة لتطوير القدرات البشرية، 
فال جند رداً في بيان الوزير سوى ذلك الكالم املرسل الذي تعاقب الوزراء 
عل��ى تكراره دون معايير واضح��ة لتقييم األداء مما أدى إلى عدم حتقيق 
اخلطط الس��ابقة للمس��تهدف منها عل��ى حد تصريح وزي��ر املالية 

سالف اإلشارة إليه. 

5 � سد الفجوة التكنولوجية واللحاق بركب ثورة املعلوماتية:

 ض��رورة اتخ��اذ اإلجراءات الت��ي تؤدى إل��ى رفع التنمي��ة املعرفية 
ومراجعة مناهج العلوم األساس��ية في ض��وء التطورات احلديثة في 
املع��ارف مع زيادة االهتم��ام باإلنفاق على عملي��ات البحوث والتطوير 
والتنسيق بينها وبرامج التعليم العالي والربط بني احتياجات التنمية 

ومتطلباتها من البحث العلمي.

و ل��م يحدد الوزير بوضوح م��ا هي هذه اإلج��راءات الضرورية التي 
س��تؤدى إلى رفع التنمية املعرفية، مفترض��اً أن هناك تنمية معرفية 

باألصل.
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6 � املشكلة السكانية :

 ال زال���ت متثل حتديا كبيراً – من وجهة نظر احلكومة - أمام جهود 
التنمي��ة وتآكل منجزاته��ا رغم اجتاه مع��دل الزيادة الس��كانية إلى 
االنخف��اض إل��ى حوالي %2. وتس��تهدف اخلطة انخف��اض معدل منو 

السكان إلى %1.5 في العام األخير منها.

و هي القضية التي دأبت احلكومات املتعاقبة على االس��تناد إليها 
لتبرير فشل سياساتها العامة.

ثالثًا - أهداف اخلطة اخلامسة 2002/2007 :
بعد أن أبرز الوزير حتديات جهود التنمية، اس��تعرض األهداف التي 

تنطلق منها اخلطة اخلامسة على النحو التالي:

: االرتق��اء بنوعي��ة احلي��اة وحتس��ن مس��توى  اله��دف األول 
املعيشة:

و ذل��ك من خالل حتس��ني وتوس��يع نطاق اخلدمات األساس��ية من 
تعليم وصحة ومياه ش��رب وصرف صح��ي وحتقيق معدالت أفضل مما 

حتقق خالل الفترات السابقة:

1 ـ يف جمال التعليـم :
 تس��تهدف اخلطة اخلمس��ية )2002 � 2007 ( حتقيق ما يلي:

* خفض نس��بة األمية من %30.6 في س��ن�ة األساس إلى 27.4% 
في الس��نة األولى للخطة، ثم إلى %22.6 في الس��نة األخيرة منها.

* اس��تيعاب جمي��ع األطف��ال الذي��ن بلغوا س��ن اإلل��زام خ�الل 
س��نوات اخلطة ليصل عدد املقبول��ني باملرحل��ة االبتدائية إلى 1.56 
مليون تلميذ في الس��نة األولى من اخلط��ة، وإلى نح�و 1.63 ملي�ون 
في الس��نة األخيرة منها، وهو ما يرفع نسبة االستيعاب من 97.5% 

حالياً إلى %100 خالل اخلطة.

* زي��ادة معدل االلتحاق بالتعلي��م العام قبل اجلامعي إلى 95.7% 
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بنهاي��ة اخلطة اخلمس��ية مقابل %93 في الس��نة األولى، %91.5 في 
سنة األساس.

* خفض كثافة الفصول بالتعليم قبل اجلامعي من 40.7 تلميذ/
فص�ل في سنة األس��اس إلى 9) تلميذ/فصل في السنة األولى من 

اخلط��ة، وإل��ى 35.8 تلميذ/فص��ل ف��ي نهاي��ة اخلط��ة.

* زي��ادة أع��داد املقبولني بالتعلي��م العالي واجلامع��ي إلى 507.1 
ألف طالب وطالبة في الس��نة النهائي��ة للخطة مقابل 407.3 ألف 
طالب وطالبة في سنة األساس ليصل عدد املقيدين في نفس العام 
إل���ى نحو 2.28 مليون طال��ب وطالبة، وهو ما يؤدى إلى زيادة مع�دل 

االلتحاق إلى %30 عام 2006/2007 مقابل %22.9 لس��نة األس��اس.

* زي��ادة أع��داد املقبول��ني بجميع مراح��ل التعلي��م األزهري قبل 
اجلامع��ي ليرتفع عدد املقيدين إلى أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة 
في نهاية اخلطة مقابل أكثر من 1.3 مليون طالب في الس��نة األولى 

.2002/2003

* زيادة أعداد املقبولني بجامعة األزهر من 126 ألف طالب وطالبة 
في س��نة األس��اس إلى نحو 134.8 ألف في نهاي��ة عام 2006/2007 

ليص��ل عدد املقيدين إلى ما يزي��د عل��ى 620 أل��ف ف��ي ذات الع��ام.

وف��ى مجال حتس��ني نوعي��ة التعليم يس��تهدف توفي��ر خدمات 
املدارس الذكية لعدد 7500 مدرس��ة إعدادية على األقل على أن متتد 
ه��ذه اخلدمات إلى جميع امل��دارس الثانوية وع��دد كبي�ر من املدارس 
االبتدائية خالل عشر سنوات وذلك الس��تيعاب تكنولوجيا التعليم 

احلديث.

كم��ا ترم��ى اخلط��ة إل��ى تفعي��ل البرام��ج الوطني��ة للتدريب 
وللتشغيل وتأهيل ش��باب اخلريجني من خالل حتديث مراكز التدريب 
وتطوي��ر برامجه��ا وإعداد املدرس��ني وإنش��اء مراكز تدري��ب مهنية 
ومنوذجية في احملافظات الت��ي ال تتوفر بها هذه املراكز، هذا باإلضافة 

إلى حصر احتياجات س��وق العمل من املهن اخملتلفة.
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2 ـ يف جمال الصحة:
وتستهدف حتسني مختلف مؤشرات الصحة:

* خف��ض معدل املوالي��د إلى 25.2 ف��ي األلف في الس��نة األولى 
للخطة، ثم إلى 21.2 في األلف في نهاية اخلطة.

* خف��ض مع��دل الوفيات إل��ى 6.1 ف��ي األلف في الس��نة األولى 
للخطة، ثم إلى 5.9 في األلف في نهاية اخلطة اخلمسية.

* خفض معدل وفيات األمهات بس��بب احلمل والوالدة من 38 لكل 
00) ألف مولود حي حالياً إلى 33.2 في نهاية اخلطة.

* زيادة أعداد األس��ّرة إلى نحو 144.1 ألف س��رير في السنة األولى 
من اخلطة، وإلى 151.5 ألف سرير في السنة األخيرة )2006/2007(. 

* حتقي��ق زيادة مطردة في أع��داد املستش��فيات العامة واملركزية 
واملستشفيات القروية والوحدات الصحية الريفية.

* زي��ادة أع��داد األطباء والصيادل��ة وهيئات التمريض مبا يتناس��ب 
والزيادة املس��تهدفة ف��ي أعداد املستش��فيات والوح��دات العالجية 

واألسّرة.

* تكثيف العناية بالقطاع الريفي وزيادة عدد األسّرة من 13.2 ألف 
سرير في سنة األساس إلى )) ألف سرير في السنة األولى من اخلطة، 

وإلى 18 ألف سرير في نهايتها.

3 ـ وفى جمال اإلسكان والتعمري واملرافق العامة :
* م��ن املس��تهدف إنش��اء 938 ألف وحدة س��كنية خ��الل اخلطة 
اخلمس��ية منها 182 أل��ف وحدة بالع��ام األول )منها%75 لإلس��كان 

االقتصادي ونحو %20 لإلسكان املتوسط(.

* مد نحو 2630 كم شبكات مياه رئيسية .

* حفر 200 بئرا بطاقة إجمالية 45.5 ألف م)/يوم .

* إنشاء 9) محطة تنقية جملة طاقاتها 672 ألف م)/يوم .
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* مد نحو 1500 كم شبكات صرف .

* إنشاء عدد )15( محطة معاجلة بطاقة كلية 906 ألف م)/يوم .

* إنش��اء عدد ) سنترال وتوسيع عدد 6 أخرى بطاقة كلية )) ألف 
خط.

* مد شبكات كهرباء رئيسية وفرعية بطول نحو 18.4 ألف كم .

* رصف طرق بطول نحو 2.7 ألف كم .

* كما تس��تهدف اخلطة زي��ادة الطاقة املتاحة من مي�اه الش��رب 
بحوال��ى نصف الطاقة املتاحة حاليا لكي تصل في نهاية اخلطة إلى 
26 ملي��ون م)/ يوم بزيادة نحو 8.4 م)/ يوم ع��ن الطاقة احلالي�ة منها 
%75 موجهة للمحافظات خالف القاهرة الكبرى واإلسكندرية، سوف 
يترت��ب على ذلك زيادة أطوال الش��بكات بنح��و %25 لتصل في نهاية 

اخلطة إلى نحو )) ألف كم بزيادة 6.3 ألف كم

 عن األط��وال احلالية منها نحو %82 موجهة للمحافظات بخالف 
القاهرة واإلسكندرية.

* زي��ادة طاق��ة التصرفات املتاحة في الص��رف الصحي بنحو 75% 
لتص��ل في نهاية اخلطة إلى نحو 18 مليون م)/ يوم بزيادة عن الطاقة 
احلالية قدرها 7.75 مليون م)/يوم منها نحو %85 خارج القاهرة الكبرى 

واإلسكندرية.

* رف��ع طاقات التنقية بنحو %80 لتصل في نهاية اخلطة إلى نحو 
15 مليون م)/يوم.

* س��وف يتم مد نحو 00)9 كم من الش��بكات الرئيسية للصرف 
الصحي خالل سنوات اخلطة منها نحو 200) كم بالعام األول .

 وس��وف يترتب على ما س��بق ارتفاع متوس���ط نصيب الفرد من 
تصرف��ات الصرف الصحي من 156 لتر/يوم حاليا إلى 247 لتر/ يوم في 
نهاية اخلطة بنس��بة زيادة %58 . كما س��ترتفع أيضا نسبة تصرفات 
الص��رف الصحي إلى طاقات إنتاج مياه الش��رب م��ن نحو %58 حاليا 
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لتصل في نهاية اخلطة إلى نحو 79%.

الهدف الثاني : تخفيض نسبة الفقر: 

 تخفيض نس��بة الفقر وتوفير ضمان اجتماعي لألس��ر الفقيرة 
وحتقيق العدال��ة االقتصادية واالجتماعية س��واء ب��ني أقاليم مصر 
اخملتلف��ة أو ب��ني فئ��ات اجملتمع. ) هكذا بش��كل مرس��ل دون ذكر أية 

سياس��ات محددة أو برامج واضحة و قابلة للتنفيذ لتحقيق ذلك(

الهدف الثالث: زيادة فرص التشغيل والتصدي ملشكلة البطالة 

من خالل ما تهدف إليه اخلطة من زيادة عدد املشتغلني من 19.750 
مليون ع��ام 2001/2002 إلى 21.359 في عام 2006/2007 بزيادة قدرها 
3.409 مليون مشتغل كما تستهدف اخلطة تخفيض عدد املتعطلني 
إل��ى نح��و 1.100 مليون متعط��ل بحيث يتراجع مع��دل البطالة إلى 

%8.7في السنة األولى إلى %5 من قوة العمل في نهاية اخلطة.

الهدف الرابع : االرتفاع مبعدالت النمو االقتصادي 

ليصل إلى 6.2 % في املتوسط خالل اخلطة اخلمسية وتستهدف 
أن يكون في العام األول %4.6 ليبلغ الناجت احمللى االجمالى حوالي 415 
مليار جنيها ويرتفع بذلك متوس��ط نصيب الفرد من الدخل القومي 

إل��ى حوال��ي 6030 جنيه��ا.

الهدف اخلامس :اس��تعادة التوازن االقتصادي

 من خالل حزم متناس��قة من أدوات السياس��ة املالية والنقدية 
لإلس��راع مبعدالت التنمية وحتقيق فائض في ميزان املعامالت اجلارية 
بنحو 0.2 ملي��ار جنيه في مقابل عجز متوقع هذا العام يبلغ حوالي 
)) مليار جنيه وخفض العجز التجاري من 38.8 مليار هذا العام إلى 
حوال��ي 38 مليار عام 2002/2003 ثم إلى أقل من 35 مليار جنيه في 

نهاي��ة اخلط��ة.

الهدف الس��ادس : 

زيادة مش��اركة امل��رأة في التنمية واالس��تفادة م��ن عوائدها، مما 
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ينعك��س أثره ليس على امل��رأة فقط إمنا عل��ى االقتصاد ككل وعلى 
مس��توى التنمية االقتصادية واالجتماعي��ة حيث تهدف اخلطة إلى 
االرتفاع بنس��بة مش��اركة اإلناث في قوة العمل من حوالي %16 في 

س��نة األس��اس إلى حوالي %20 في نهاية اخلطة. 

الهدف الس��ابع :

 توفير اخلدمات األساس��ية للريف وحتسني أحوال القرية املصرية 
والقرية احملرومة بوجه خاص، فقد خصص ملش��روعات تنمية القرية 
50 ملي��ار جنيه بنس��بة %28 من االس��تثمارات لتنفيذ مش��روعات 
ميله الش��رب والصرف الصحي حيث يس��تهدف رفع نسبة تغطية 
ش��بكات املي��اه إلى نح��و %92 ) %92 حضر و 79 % ري��ف ( في نهاية 
اخلط��ة وكذلك رفع نس��بة التغطية في ش��بكات الصرف الصحي 

إل��ى نح��و %55 ف��ي نهاي��ة اخلط��ة.

الهدف الثامن : دعم أس��س أمن الوطن واملواطن

 بتطوير ودعم قدرات القوات املسلحة وأجهزة الشرطة وتدعيم 
أس��س التش��ريع والقضاء وس��يادة القانون. 

وأوض��ح الوزي��ر أن املوارد املتاحة الس��تثمارات اخلط��ة 445 مليار 
جنيه مقس��مة على محافظات الصعيد ))) مليار وإقليم القاهرة 
الكب��رى 96 ملي��ار وإقلي��م س��يناء والقن��اة 72 مليار وغرب وش��رق 
الدلت��ا 146 ملي��ار، أما من حيث القطاعات فق��د خصص في خطة 
2002/2003 لوزارة اإلس��كان والتنمية احمللي��ة %30 و 18 % للتعليم 

والصح��ة و حوال��ي %7 ل��وزارة النق��ل.

رابعًا - الربامج املالية للخطة اخلامسة:
 لك��ي تتحقق أهداف خطة التنمية االقتصادية االجتماعية، كان 
البد من صياغتها في برامج مالية أوضحها وزير املالية في بيانه أمام 

مجلس الشعب على النحو التالي )7(:

7 - بيان وزير املالية عن مشروع اخلطة اخلمسية 2002/2007 وعامها األول2002/2003 - املرجع 
السابق
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) �  برنامج تشغيل شباب اخلريجني :

وخص��ص له مبل��غ 200) مليون عب��ارة عن إتاح��ة 17000 فرصة 
عمل باحلكومة بتكلفة 00) مليون جنيه ومن خالل اإلقراض امليس��ر 
للمشروعات الصغيرة واستكمال تنفيذ برامج التدريب للشباب علي 

احلرف املنتجة

2 - صندوق إعانة البطالة :

ويس��تفيد منه كل من يعمل ويطلب منه ترك العمل ويتم متويله 
من مس��اهمة أصحاب األعمال في حدود نصف ف��ي املائة من األجور 

األساسية السنوية. 

) - زيادة أجور العاملني باحلكومة بنسبة %10 من األجور األساسية 
وكذلك أصحاب املعاشات 

) - س��داد املس��تحقات على احلكومة سواء اس��تثمارية أو جارية 
وقد بلغت 31.1 مليار جنيه

5 - تعميق التصنيع احمللى؛

من خالل مساندة الصناعة احمللية مبنحها إعفاءات جمركية تصل 
إلى %90 في بعض اجملاالت.

6 - مساندة ودعم املزارعني؛

من خالل جدولة الديون املس��تحقة عل��ي املزارعني لبنك التنمية 
واالئتمان الزراعي مبد فترة الس��داد إلى عشرة سنوات، و تثبيت أسعار 
األسمدة األزوتية وستقوم احلكومة مبعاجلة الفرق، رفع أسعار استالم 
قصب السكر من املزارعني مبقدار عشرة جنيهات للطن بغرض تثبيت 

أسعار سكر التموين.

تعقيــب:
من خالل استعراض البرامج السابقة يتضح أن هناك اعتبارات لم 
توضع في احلسبان عند وضع اخلطة وأهمها؛ السيطرة علي معدالت 
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التضخ��م املرتفعة و التي تؤث��ر على القدرة الش��رائية لألفراد، وعدم 
التركيز علي إصالح هياكل القطاع الصناعي والزراعي مبا ميكن هذين 
القطاعني من دعم مس��يرة االقتصاد، وحل مشاكل العجز في ميزان 
املدفوعات واحلد من االس��تيراد ودفع اجملتمع نحو حالة من التش��غيل 
تؤثر على طلب األفراد للمنتجات داخل الس��وق احمللى مما س��ينعكس 
عل��ى االس��تهالك النهائي ) عام/خ��اص( ليرتفع الناجت احملل��ى و يتزايد 

نصيب الفرد من ذلك الناجت ليتحسن مستوى املعيشة.

إن حتلي��ل البرام��ج املالية للخطة يكش��ف ع��ن تواضعها وعدم 
واقعيتها في ظل األهداف املطروحة؛

- يبلغ متوس��ط األجر الش��هري في ظل فرص العمل املتاحة في 
اجله��از احلكومي حوالي 196جنيها و هو م��ا يضعنا وجهاً لوجه أمام 
اله��دف األول م��ن أهداف اخلطة وهو حماية مح��دودي الدخل، كذلك 
فإن برامج التدريب التحويلي اخملتلفة يضع الكثير من التس��اؤل حول 
اس��تمرار احلكومات املتعاقب��ة في اإلنفاق على تعليم بال مس��تقبل 
حيث يج��د اخلريج نفس��ه محتاجا إلي إع��ادة تأهيل للنفاذ لس��وق 
العم��ل ؟ كما أن صندوق إعانة البطال��ة يعمق من حالة البطالة و ال 
يس��اعد في حلها، ألنه موجه باألساس ملن هم قائمني بالعمل وليس 
للذين ال يجدون عمال، مبعنى آخر يشجع من يعملون علي ترك العمل، 
و ف��ي أفضل األحوال ميثل الصندوق إهدارا للموارد من خالل اس��تفادة 
املس��تفيدين منه ف��ي نفس الوقت الذي يلتحق��ون فيه بالعمل لدى 
القط��اع اخل��اص الذي ال يهت��م عادة بضب��ط س��جالت التأمني على 

العاملني لديه.

- الزيادة الس��نوية في األجور ال تتناسب مطلقاً مع زيادة معدالت 
التضخم التي تؤثر على القدرة الش��رائية لألفراد، كما أنها تتس��بب 
تلقائيا في زيادة األسعار، مما يشير إلى أن احلكومات السابقة واحلالية 
واملس��تقبلية ليس لديها البرامج احلقيقي��ة التي حتكم وتربط األجر 
الع��ادل مبس��تويات الزيادة ف��ي الدخل القومي مما يس��تلزم توزيع هذا 

الدخل على العناصر اخملتلفة على نحو منصف.
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- يعد برنامج سداد املستحقات على احلكومة - الذي تبلغ قيمته 
31.1 مليار جنيها - هو أضخم البرامج املالية وهو ما يشير إلى حالة 
من حاالت الترهل في اجلهاز احلكومي حيث ميثل حوالي %22 من جملة 
األنف��اق العام، و من ناحية أخرى فإن ه��ذا الترهل ناجت عن التجاوز في 

اإلنفاق خالل تنفيذ املوازنات السابقة.

- ف��ي مجال الصناع��ة اكتفت احلكوم��ة مبنح الصناع��ة احمللية 
إعف��اءات جمركي��ة تصل إلى %90 وه��ذا هو ما متخ��ض عنه العقل 
اخملط��ط الذي يهدف إل��ى دفع قدرة االقتصاد، ف��ال يوجد برامج لدعم 
الصناعات األساسية وال خطط لربط الصناعة بالتصدير أو االهتمام 
بفتح أس��واق جدي��دة، يتواكب ذلك م��ع التأكيد املس��تمر علي بيع 

القطاع العام وخصوصا الصناعي منه.

- أم��ا في مجال الزراعة - القطاع األهم في مصر - تقتصر برامج 
احلكومة على جدولة ديون املزارعني و دعمهم بقيمة الفرق بني أسعار 
األس��مدة التي تنتجها إحدى شركات القطاع العام و رفع سعر توريد 

محصول قصب السكر بواقع قرش واحد للكيلو.
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الفصل الثاني
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اخلطة و املجلس
يتناول ذلك الفصل نش��اط اجمللس بصدد مناقشة مشروع اخلطة 
املط��روح من قب��ل احلكومة ممثلة في وزير التخطي��ط، و وزير املالية، و 
يتمثل ذلك النش��اط في؛ تقرير جلنة اخلطة و املوازنة مبجلس الشعب 
عن بيان الس��يد وزير التخطيط، و الس��يد وزير املالية بش��أن مشروع 
اخلطة و موازنة عامها األول 2002/2003 ، و كذا مناقشات باقي أعضاء 

اجمللس لذلك التقرير، و ذلك على النحو التالي؛

أوالً؛ تقرير جلنة اخلطة واملوازنة )8( 
بعد إلقاء الس��يد وزير املالية بيانه، وافق أعضاء اجمللس على إحالة 
رض تقرير اللجنة  املوض��وع إلى جلنة اخلطة و املوازنة إلعداد تقريرها، ُعِ
على أعضاء اجمللس، حيث قام مقرر اللجنة – رجل األعمال البارز أحمد 
ع��ز – بتالوته عل��ى نحو موجز، و بع��د أن أبرز مالمح مش��روع موازنة 
الع��ام املالي 2002/2003، العام األول من اخلطة اخلمس��ية اخلامس��ة 
2002/2007 ، أوض��ح أن تل��ك اخلط��ة متثل املرحل��ة الثانية من اخلطة 
العش��رينية 1997/2017 ، و أبرز أهم مالمح هذه اخلطة العش��رينية 

على النحو التالي؛

تس��تهدف اخلطة العشرينية أن تنتقل مصر إلى مجموعة الدول 
النامي��ة ذات الدخل املرتف��ع مثل كوريا تركيا، ماليزيا، واملكس��يك، و 

8 - - الفصل التشريعي الثامن دور االنعقاد الثاني اجللسة 90 بتاريخ 3/6/2002
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أشار إلى أن اخلطة اخلمسية السابقة ) 1997/2002 ( كان من اخملطط 
أن يص��ل منو الناجت احمللي فيها إلى %7، بينم��ا كانت النتيجة الفعلية 
4.4 % بسبب أن التكوين الرأسمالي مبعنى االستثمارات وعلى األخص 
االس��تثمارات اخلاصة لم تك��ن بالقدر اخملصص له��ا، و أضاف أن أهم 
التحدي��ات التي الب��د أن يواجهه��ا اجملتمع املصري ف��ي تنفيذ اخلطة 

القادمة هى :

• تباطؤ معدل النمو االقتصادي. 

• انخفاض نسبة االستثمارات التي قام بها القطاع اخلاص.

• تزايد عجز ميزان املدفوعات.

• ارتفاع معدالت الزيادة السكانية.

توصيات اللجنــة؛
) - موضوع األجور :

ترى اللجنة أن هيكل األجور وزيادة عدد املشتعلني باجلهاز احلكومي 
يقلل من فرص اإلصالح اإلداري ويقلل من فرص حتسني مستوياتهم. 

 2 - ت��رى اللجنة أن تقوم احلكومة بض��م خصوم وأصول صناديق 
املعاش��ات إلى اخلزانة العامة م��ع التزامها بس��داد 00) % من قيمة 

املعاشات، حيث أنها تتحمل - حالياً - %70 من قيمة املعاشات.

 ) - إعادة البحث في اس��تمرار اخلزانة العام��ة في متويل الهيئات 
االقتصادية التي ال تدار بأهداف اقتصادية ولكن بأهداف اجتماعية.

 ) - زي��ادة اعتم��ادات التش��غيل والصيان��ة ول��و عل��ى حس��اب 
االس��تثمارات العامة حي��ث أن االعتمادات اخملصص��ة للصيانة مبلغ 

مليار جنيهاً لصيانة أصول قيمتها 00) مليار.

 5 - بالنس��بة جلان��ب اإليرادات فالبد من عالج حالة عدم تناس��ب 
اإليرادات العامة مع النفقات العامة، فال بد من تطوير نظم الضرائب 
العام��ة وزي��ادة رقع��ة اجملتم��ع الضريبي وتنتظ��ر اللجنة التش��ريع 
الضريبي املتكامل واملنتظر تقدميه في دورة االنعقاد القادم، و البد من 
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إعادة النظر في فكرة اإلعفاءات الضريبية املوجودة حتى نصل لإللغاء 
الكامل.

 6 - املطلوب استهدافه في مجال التعليم اكبر من املوازنة العامة 
للدولة فالبد من مشاركة اجملتمع املدني في اإلنفاق عليه. 

 7 – توفي��ر تعلي��م متمي��ز للموهوب��ني وميك��ن أن تك��ون املدارس 
التجريبي��ة احلكومي��ة نواة لتنفي��ذ الفكرة ويتم اإلنف��اق عليها من 

القادرين. 

 8 - تؤي��د اللجنة ما عرضته جلنة الصحة بأن تؤول كل املنش��آت 
الصحي��ة من مستش��فيات وغيرها إل��ى هيئة اقتصادية أو ش��ركة 
قابضة تتعاقد مع التأمني الصحي ويكون مصدر التمويل هو اإلنفاق 
احلال��ي الذي تقدمه احلكومة للتأمني الصحي باإلضافة الش��تراكات 

كل املؤمن عليهم.

 9 – إذا كان القطاع اخلاص منوط به تنفيذ 60 % من االستثمارات 
واإلنت��اج فالب��د على اخملطط أن يق��دم خطوطا واضح��ة عن اجتاهات 
عمل األدوات االقتصادية الرئيس��ية مثل سعر الفائدة وسعر الصرف 
ومستويات التعريفة اجلمركية وكذلك التشريعات والقوانني اجلديدة 
املستهدفة واجتاه عملية اخلصخصة حتى يتمكن من رسم خططها 

مبا يتالءم مع حجم املسئوليات امللقاة عليه.

0) – تتفق اللجنة مع جلنة اإلدارة احمللية في ضرورة نقل بعض من 
مسئوليات التخطيط وإدارة اإلنفاق العام إلى مستوى احملليات. 

)) - االستمرار في برنامج شروق.

2) - ضرورة أن يكون للمجلس جلس��ة عامة ملتابعة تنفيذ اخلطة 
مثل جلسات متابعة املوازنة العامة.

ثانيًا؛ مناقشات أعضاء املجلس للخطة وموازنة 
عامها األول 2002/2003

بع��د ع��رض تقرير جلن��ة اخلطة و املوازن��ة، بدأت مناقش��ة اخلطة 
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على مدار أربع جلس��ات، من اجللسة 92 حتى اجللسة 96 من الفصل 
التش��ريعي الثام��ن، دور االنعقاد الثاني، وجتدر اإلش��ارة إلى أن النقاط 
الواردة الحقاً مت ترتيبها من مجمل املناقش��ات وليس بترتيب إعالنها، 
حيث مت تقس��يم كلمات األعضاء إلى موضوعات، و س��وف يتم عرض 
كلمات الس��ادة ممثلي الهيئات البرملانية لألحزاب السياس��ية أوالً، ملا 
يتميزون به عن باقي األعضاء بصفتهم تلك، يتبعها كلمات األعضاء 

على النحو التالي:

تعقيب ممثلي اهليئات الربملانية لألحزاب السياسية؛

أواًل - ممثل اهليئة الربملانية للحزب الوطين احلاكم؛)9(
في بداية كلمته، أكد السيد العضو على أن اخلطة احلالية هي 

امتداد للخطط األربعة السابقة، و أبدى اهتماماً بإثارة بعض 
النقاط:

1 - قضية التصدير:

أك��د عل��ى أهمية التصدير لزي��ادة معدالت منو الن��اجت احمللى، و في 
هذا الس��ياق، أش��اد بجهود احلكومة واجمللس في تذليل الصعاب أمام 
املصدرين بإنشاء وزارة التجارة اخلارجية وإصدار قانون جديد للمناطق 

االقتصادية اخلاصة التي ستوجه جميع استثماراتها للتصدير.

2 - قضية التنمية املكانية والسكانية :

متنى أن توفق اخلطة في حتقيق أهدافها في رفع احليز العمراني من 
5.3 % إلى %7 حتى عام 2007 ، مما يقتضى :

االس��تمرار في السياسات املش��جعة على ذلك؟!!، و خلق مناطق 
جذب جديدة، و وضع حوافز لتش��جيع املواطنني على اإلقامة والعمل 

بها.

3 - التصدي ملشكلة البطالة وزيادة فرص التشغيل: 

9 - كلمة السيد العضو/ حسني مجاور، اجللسة 92 ، الفصل التشريعي الثامن، دور االنعقاد 
الثاني.
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أوضح الس��يد العضو أن مش��كلة البطالة لن يت��م حلها إال من 
خ��الل توفير فرص عمل حقيقية، من خالل خل��ق وإيجاد املناخ املالئم 
لالس��تثمار وإتب��اع سياس��ات مالية ونقدية مش��جعة، كم��ا أبدى 
موافقت��ه على سياس��ة توزيع األراضي املس��تصلحة على اخلريجني، 

وأوصى بضرورة تفعيل االقتراح اخلاص بإنشاء صندوق دعم البطالة.

 4 – ض��رورة مراعاة البعد اإلجتماعى وتوس��يع قاعدة التكافل 
اإلجتماعى :

و ذل��ك على الرغم من أن املوازن��ة العامة رصدت 57.8 مليار جنيه 
بنس��بة %41 من جمل��ة االعتم��ادات لتوفير املتطلب��ات االجتماعية 
األساس��ية للمواطنني من تعليم وصحة ودعم ومساهمة في نظم 
املعاش��ات وتقدمي اخلدم��ات االجتماعي��ة األخرى فضال عن تش��غيل 
اخلريجني، هذا غير ما تقدمه احلكومة من دعم مباشر للبوتاجاز والغاز 
والكهرباء » ونرى ضرورة دعمه وزيادته«، و وجه التحية للحكومة على 
جدول��ة ديون الفالح��ني لدى بنك االئتمان الزراعي، وكذلك رفع س��عر 

توريد قصب السكر مبقدار عشرة جنيه للطن.

 5 - قطاع التعليم والصحة وخالفه:

 حي��ا احلكومة عل��ى توفير االعتمادات الالزمة لتحس��ني اخلدمات 
التي تقدم للمواطنني كاملستشفيات العامة واملدارس والطرق وتوفير 

العالج وتطوير اإلدارات احلكومية كما طالب؛ 

- بزيادة االعتمادات لتوفير األدوية الناقصة خصوصا أدوية السكر 
والقلب.

- زي��ادة االعتم��ادات اخملصصة للعالج على نفقة الدولة وحتس��ني 
اخلدمة مبستشفيات التأمني الصحي.             

- زيادة االعتمادات اخملصصة إلنشاء املدارس و االهتمام باملعلم. 

 6 – االستثمارات وعجز املوازنة: 

م��ع أن الس��يد العضو قد رحب بإس��تراتيجية تش��جيع القطاع 



36

اخل��اص، إال أن��ه أكد عل��ى أهمية اس��تمرار الدولة ف��ي التركيز على 
املش��روعات والصناعات الضرورية واحليوية الالزم��ة للتنمية والتي ال 
يس��تطيع القطاع اخلاص القيام بها وفى مقدمتها مش��اريع البنية 
األساس��ية. و طرح رؤيته لعالج مشكلة عجز املوازنة البالغ 17 مليار 

جنيهاً، و ذلك من خالل تنمية املوارد العامة عن طريق:

- زيادة النشاط التصديري واحلد من الواردات.

- انتهاج نظ��ام ضريبي جاذب وليس ط��ارد يخفف من األعباء عن 
كاهل املمولني ويقضى على التهرب الضريبي. 

- رفع نسبة االدخار إلى أكثر من 13%.

- تشجيع االستثمارات األجنبية بهدف جذب التكنولوجيات اجلديدة. 

- وضع بند الصيانة جنبا إلى جنب مع بند االستثمارات.

7 - الدين العام احمللى واخلارجي :

ال ميث��ل الدي��ن احلكومي - الذي تبلغ قيمت��ه 195 مليار جنيهاً في 
0) / 6/ -2003 خط��ورة، حي��ث تبل��غ نس��بته %54.2 م��ن الناجت احمللى 
اإلجمال��ي بينم��ا يبلغ الدين اخلارج��ي 26.6 مليار دوالر بنس��بة 45 % 
منها 0) مليارات على احلكومة، ويتضمن مش��روع املوازنة 38.8 مليار 
جنيه أعباء خدمة الدين العام ويس��توعب %27 من اعتمادات املوازنة 

مما يستلزم؛

• أن يكون االقتراض من اخلارج في أضيق احلدود وبأقل تكلفة.

• ضبط وترشيد اإلنفاق العام. 

• حتصيل املتأخرات من ضرائب وخالفه وحجمها كبير.

• تخصيص عائد اخلصخصة لتسديد الديون. 

• إعطاء أولوية للمشروعات القائمة والتي قاربت على االنتهاء ألن 
عدم استكمالها يعتبر إهدار للمال العام. 

8 – الهيئات االقتصادية :
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اتفق س��يادته مع احلكومة على ضرورة إصالح هياكلها التمويلية 
وكذلك نظم تش��غيلها وبحث حتويل بعضها إل��ى هيئات اقتصادية 

تضيف للمجتمع، و في نهاية كلمته وافق على اخلطة واملوازنة.

ثانياً – ممثل اهليئة الربملانية حلزب الوفد اجلديد)11)
أش��اد الس��يد العضو بصراحة وزير املالية، و وضوح بيان اخلطة، و 

واقعية تقدير موارد املوازنة، و أبدى املالحظات اآلتية :

1 - املوارد السيادية: 

نب��ه العض��و إلى أن تقدي��ر رقم الضرائ��ب على الدخ��ول واألرباح 
مبالغاً، وال يتفق مع حالة الكس��اد التي يعيشها اجملتمع، و إذا حاولت 
مصلحة الضرائب حتقيقه بالضغط على املمولني، فس��وف يؤثر ذلك 

على مناخ االستثمار وتنخفض احلصيلة. 

2 – املوارد اجلارية :

فائض قناة الس��ويس ) مليار بزيادة %12 عن العام الس��ابق، وهو 
مثار شك في ظل ظروف معدالت منو التجارة العاملية.

3 - املوارد الرأسمالية :

نش��كك في إمكاني��ة حتصيل 5 مليارات م��ن عملية اخلصخصة 
بس��بب تعثر االس��تثمارات األجنبية في مصر، لتعثر عملية السالم 
وانخف��اض اجلدارة االئتمانية لالقتصاد املصري، باإلضافة إلى أن احملقق 

في العام السابق بلغ 0.5 مليار وكان املستهدف أيضا 5 مليارات. 

4 - جانب النفقات العامة :

إذا كانت األجور متثل %31.2 من إجمالي املوارد و %24.5 من إجمالي 
اعتم��ادات املوازن��ة، وأعباء الدين الع��ام متثل %34 م��ن اجمالى املوارد 
و%27م��ن إجمالي اعتمادات املوازن��ة، والدعم والتأمين��ات متثل 11%، 
وكله��ا متثل 62.5 % من إجمالي االعتم��ادات، فيتبقى %37.5 يتحكم 
فيها واضع السياس��ة املالية وهو وضع صعب واألسس التي وضعها 

0) - كلمة السيد العضو/ منير فخري عبد النور، املرجع السابق
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السيد وزير املالية غير كافية، ولذلك نطالبه:

- تنمي��ة م��وارد الدولة الس��يادية ع��ن طريق تقدمي قان��ون جديد 
للضرائ��ب يهدف إلى إص��الح ورفع كفاءة النظام الضريبي وتوس��يع 
قاع��دة اجملتم��ع الضريب��ي ويخفض األعب��اء على املمولني وال س��يما 
املنتجني منه��م، وكذلك التخفيف من أصحاب الدخ��ول الثابتة، وال 
نوافق على التزام اخلطة بعدم فرض ضرائب جديدة حيث يجب دراسة 
وتقيي��م أي اقتراح لفرض ضرائب جديدة في ض��وء آثارها االقتصادية 

واالجتماعية لوجود خلل مزمن في توزيع الدخول والثروات.

- ال بد من إعادة النظر في أس��عار خدمات الهيئات االقتصادية مبا 
يتناسب مع استثماراتها وما حتصل عليه من دعم وما ترده من عائد.

5 – دعم السلع واخلدمات : 

يجب على احلكومة وضع نظام يكفل وصول الدعم ملستحقيه.

6 – مشكلة البطالة :

ل��ن حتل بإضافة موظف��ني جدد للجهاز احلكوم��ي، بل يجب وضع 
خطة عش��رية حلل هذه املشكلة مما س��يخفض تكلفة األجور ويرفع 

كفاءة اجلهاز اإلداري. 

7 – زيادة املوارد بالتصرف في األصول املعطلة غير املس��تغلة و 
اململوكة للدولة.

8 – نؤي��د فكرة نقل ميزاني��ات صناديق التأمينات واملعاش��ات 
للخزانة العامة بغرض إلغاء االزدواج احملاسبي بن الصناديق وبنك 
االستثمار واحلكومة، مما يخفف أعباء الدين الداخلي مبا ال يقل عن 

100 مليار جنيه، وال أرفض املوازنة.

ثالثاً - ممثل اهليئة الربملانية حلزب التجمع الوطين 
التقدمي الوحدوي:)11)

)) - كلمة السيد العضو/ خالد محي الدين، الفصل التشريعي الثامن / دور االنعقاد الثاني /
اجللسة )9 بتاريخ 9/6/2002
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أوضح سيادته أن اخلطط السابقة لم حتقق أهدافها وبالتالي فإن 
ه��ذه اخلطة طاملا تس��تخدم نفس النهج فلن تضيف ش��يئا جديدا، 
حي��ث أهملت حتليل ما حدث خالل العش��رين عاما املاضية من حيث؛ 
تطور تركي��ب قطاع اإلنتاج والعمالة، والتركيب الس��لعي للصادرات 
والواردات، كما أهملت توزيع الدخل القومي بني األجور وعوائد التملك، 
كما لم تذكر الوثيقة أية بيانات عن التقدم في املس��ائل االجتماعية 
واملوارد البش��رية والصحية والصرف الصحي، كما لم توضح اللجنة 
]جلنة اخلطة و املوازنة[ في تقريرها النواحي املرحلية واألهداف املطلوبة 
والترابط ب��ني األمور اخملتلفة لتحقيق مش��روع التنمي��ة الذي يواجه 
مش��اكل حددها في؛ البطالة وقلة الدخ��ل وانخفاض دخول وإيرادات 

املواطنني. 

 واعترض س��يادته على أس��لوب التخطيط التأشيرى، حيث أنه ال 
يتناسب مع ظروف البلدان النامية بسبب التخبط في هياكل اإلنتاج 

وهيكل الدخول والفقر. 

وش��كك س��يادته في إمكانية حتقيق معدالت النمو املستهدفة 
في اخلطة استنادا إلى الهبوط املستمر في السنوات السابقة، حيث 
أن مش��اكل مصر س��ببها أن مش��روع التنمية املصري ال يسير سيرا 

حسنا وبالتالي ال يستطيع أن يستوعب هذه امليزانية. 

 وبالنسبة لالستثمار؛ أشار سيادته إلى التراجع املستمر ملعدالت 
االستثمار والذي بدأ مع اخلطة الرابعة حيث أن معدل النمو املستهدف 
في اخلطة احلالية %6 يحتاج إلى %30 استثمار !!! ومبعدالت االستثمار 
الضعيف��ة له��ذه اخلطة ف��إن ذلك س��يؤدى إلى نوع م��ن االنكماش 
والركود ميتد لسنوات طويلة، كما أن رفع معدل االدخار احمللى من 11% 
إلى %17 ليس أمرا س��هال وحتقيق منو %6 بادخار %17 يحتاج إلى طلب 
مس��اعدات وقروض داخلية وخارجية، وهذا يستدعى إعادة النظر في 
املوضوع، وعدم حتقيق النمو املطلوب لن ميكننا من مواجهة مشكلة 

البطالة والزيادة السكانية وتوفيرا خلدمات املطلوبة.



40

 أما االستثمارات املخصصة للقطاعات :
قطاع الصناعة؛

اعترض على ضعف االستثمارات اخملصصة لقطاع الصناعة، وترك 
امللعب للقطاع اخلاص الذي أخذ فرصته خالل العشرين عاما املاضية 
ول��م يحقق املطلوب من حتدي��ث الصناعة وإع��ادة هيكلتها وتدعيم 
القاعدة اإلنتاجية وحل مش��اكل التصدير، وطالب بأن يكون هناك دور 

أكبر للدولة في هذا اجملال.

قطاع اإلس��كان ؛ أوضح أن الدولة قد تركت %99 من اس��تثماراته 
للقط��اع اخل��اص، وذل��ك ل��ن يحل املش��كلة ] مش��كلة اإلس��كان[ 

املستعصية لفقراء الوطن، وعلى الدولة التدخل إلنهاء املشكلة. 

قطاع الصحة؛ 

أوضح أن اخملصصات قليلة، حتى العالج على نفقة الدولة بالرغم 
من اجلهد املبذول إال أنه يحتاج إلى دعم أكثر. 

توزيع االس��تثمارات على احملافظات؛ حصة منطقة القناة وسيناء 
%16 من االس��تثمارات مع أن عدد سكانها %3، بينما كان هناك توازن 
بالنس��بة حملافظات الصعيد حيث بلغت احلصة %29 وعدد الس��كان 
29.5 %، أما الوجه البحري فحصل على %11 بالرغم من عدد السكان 

البالغ 30%)2)( 

بالنس��بة للموازنة؛ ش��دد على ضرورة عالج العج��ز الكلى البالغ 
0) مليار جنيهاً، بزيادة قدرها عش��رة مليارات عن العام السابق،)))( مما 
يستلزم اللجوء لالقتراض من الداخل واخلارج األمر الذي سيؤثر بالتالي 

على االستثمار. 

 بالنسبة للدعم؛ في ظل ارتفاع األسعار والزيادة السكانية ال ميكن 
احلديث عن الدعم حيث أن الزيادة في املوازنة نصف مليار فقط. 

2) - إقليم القاهرة الكبرى وإقليم القناة وسيناء ميثلون %40من السكان باستثمارات %60 بينما 
إقليمي الوجه البحري والقبلي ميثلون %60 من السكان باستثمارات 40%.

)) - نسبة التغير 50 %
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بالنسبة ملوضوع املعاشات؛ ال بد من إصالح نظام املعاشات بحيث 
ال تتحمل احلكومة 70 % منها، 

ولهذه األسباب فأنني أرفض اخلطة واملوازنة.

رابعاً – ممثل احلزب العربي الناصري:)11)
 ب��دأ الس��يد العض��و كلمته بش��كر وزي��ر املالية عل��ى وضوحه 

ومصداقيته في عرض بيانات املوازنة العامة وحدد مالحظاته في :

) – حجم الدين العام ال يثير اخلوف بقدر أعباء خدمة الدين ككل، 
والتي تبلغ 38 مليار جنيهاً مما يؤثر على زيادة عجز املوازنة. 

-2 ل��م تضع احلكوم��ة خطة لعالج مش��كلة البطال��ة حيث أن 
عدد احملالني للمعاش 60 ألف س��نويا بينم��ا التزمت احلكومة بتعيني 
170 ألف، ونؤكد فش��ل القطاع اخلاص االس��تثماري، وفشل التدريب 

التحويلي، وفشل قروض الشباب في حل مشكلة البطالة.

-3 دعم اإلس��كان البالغ 650 مليون جنيهاً ال يوجه ملس��تحقيه، 
حيث أن أسعار الشقق التي تبنيها هيئة اجملتمعات العمرانية مرتفعة، 

فيجب توجيه هذه االستثمارات للمباني منخفضة التكاليف، وال

يصح أن تقوم الهيئة بدور التاجر.

) – ال نؤيد ضم أصول وخصوم صناديق املعاشات والتأمينات لوزارة 
املالية، خوفاً من ضياع هذه األموال في مشروعات خاسرة بغرض إجراء 

قيود دفترية لسد عجز املوازنة وتخفيض الدين احمللى.

5 – تعظيم حجم املوارد الس��يادية، فقد بلغ��ت 72 مليار جنيهاً، 
واملق��در في التحصيل 64 مليار؛ منها )) ملي��ار ضرائب فقط، فال بد 
من تعظيم إيرادات قناة السويس والبترول وإيجاد حل لبقية الهيئات 
االقتصادية التي تدعم وتخسر حوالي 5 مليارات وفوائضها 0.6 مليار 

فقط.

6 – احلكوم��ة ال تلت��زم بتنفي��ذ ق��رارات مجل��س ال��وزراء وال جلنة 
)) - كلمة السيد العضو/ محمد حيدر بغدادي، السابق
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السياسات وال القوانني، ولهذا أرفض املوازنة. 

تعقيب باقي أعضاء اجمللس:

تراوحت مناقشات األعضاء بني املطالبة مبشروعات خاصة بالدوائر 
االنتخابية التي ميثلونها، و بني املطالب العامة، و استهدف القليل من 
تلك املطالب تغيير السياس��ات، أو اقتراح بدائل للسياسات املطبقة، 
وقد حاولنا تصنيف املوضوعات التي متت إثارتها حتت القبة في النقاط 

التالية؛ 

اخلطة والتنمية :

س��اهم النواب في هذا املوضوع بنصي��ب وافر من املقترحات على 
النحو التالي:

-ل��م توضح وثيق��ة اخلطة ما حدث خالل العش��رين عاما املاضية 
من تط��ور تركيب قطاع اإلنتاج وهيكل العمالة والتركيب الس��لعي 
للصادرات وال��واردات، حتى ميكن أن نتبني من س��ير االقتصاد القومي 
ف��ي االجتاه الصحي��ح أم ال ؟، كما أهملت وثيق��ة اخلطة توزيع الدخل 
القومي بني األجور وعوائد التملك، و كذلك لم يظهر مدى التقدم في 
املس��ائل االجتماعية، كما لم توضح اخلط��ة املراحل اخملتلفة وأهداف 
كل مرحلة خالل العش��رين عاما القادمة وكيف س��نواجه مش��اكل 

مثل البطالة، قلة الدخل، الفقر.

- و تسائل النواب؛ هل راجعت احلكومة اخلطط السابقة، وخصوصا 
أن نسبة تنفيذ اخلطة السابقة لم تتجاوز %62 من املستهدف؟

- و تعجب النواب من حقيقة أن نصف مشروعات اخلطة السابقة 
لم ينفذ ومع ذلك تكرر العجز في امليزانية !

- و طالبوا؛ بضرورة االلتزام بحدود االعتمادات املقررة دون جتاوزات. 

- نب��ه األعض��اء كذل��ك إلى أن طريق��ة إعداد امليزاني��ة هى نفس 
الطريق��ة الت��ي أع��دت بها بريطاني��ا ميزانيته��ا ع��ام ))9)، ومع أن 
احلكوم��ة قد أعلنت عن تطبيق موازنة البرامج واألداء فلم يظهر ذلك 
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ف��ي املوازنة احلالية، حيث أن موازن��ة االعتمادات - املعمول بها حالياً - 
تفتقد إلى وس��ائل املتابعة ملعرفة ما مت تنفيذه من أعمال املشروعات 

وتكلفته ومدى التأكد من حتقيق التنفيذ للنتائج. 

- وج��ه النواب اللوم للحكومة لعدم وفائها بالتزاماتها جتاه بعض 
احملافظات مثل )بورسعيد – السويس- الشرقية (. و عدم تلبية اخلطة 
أو موازنة العام احلالي للمطالب التي قدمتها الوزارات والهيئات، مثل 

الهيئة العامة للطرق و الكباري، واإلسكان الشعبي للشباب. 

- يجب مراجعة سياس��ة االنفت��اح ]االقتص��ادي[ حيث لم حتقق 
شيئا منذ ثالثني عاماً.

- ال ميك��ن حتقي��ق معدل منو %6 س��نويا إال باس��تثمارات %30 من 
اإلنفاق العام، وال ميكن للحكومة رفع معدل االدخار احلالي من 11.5 % 

إلى %17.3 ألن مستوى الدخل منخفض ملعظم املواطنني. 

- مع��دل النمو املتوقع 4.6 %من الن��اجت احمللى اإلجمالي لن يتحقق 
ف��ي ظل مع��دل االدخار احلالي البال��غ %12 ومعدل االس��تثمار البالغ 
%16، وانخفاض قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة رغم كل احلوافز 
والضمانات واإلعف��اءات، مما يؤدى إلى االقتراض اخلارجي وزيادة الواردات 
وبالتال��ي عج��ز ميزان املدفوعات، مم��ا يؤثر على دخ��ول األفراد في ظل 
انخف��اض قيمة اجلنيه املصري بنس��بة %30 نتيج��ة تخبط احلكومة 
في سياسة سعر الصرف ومتسكها بربط اجلنيه بالدوالر و العدول عن 
العمالت األجنبي��ة األخرى. و أوضحوا أن على الدولة الس��يطرة على 
سعر الصرف من خالل إصالح اقتصادي حقيقي وليس من خالل حتديد 

إداري للسعر. 

- أرق��ام اخلطة وبياناتها وأهدافه��ا اإلجمالية جاءت بدون حتديد أو 
وضوح آلليات التنفيذ، وهو نفس عيب اخلطة الس��ابقة التي فشلت، 
كما أن أس��لوب التخطيط التأش��يرى ال يتناس��ب مع ظروف البلدان 
النامية، فضالً عن أن عدم التعاون بني الوزارات اخملتلفة يؤدى إلى إهدار 
املال العام، باإلضافة إلى أن أرقام اخلطة في ش��دة التواضع، خصوصا 
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بالنسبة لقطاع الزراعة.

- أوض��ح الن��واب أن جلوء اخملطط للسياس��ات املالي��ة جاء نتيجة 
التباط��ؤ االقتصادي احمللى و العاملي، لذا ال بد من تكامل السياس��ات 
املالية والنقدية وضرورة تعديل نس��ب الس��يولة واالحتياطي النقدي 
للبنوك العاملة في مصر، و اس��تخدام جزء من ودائع البنوك املصرية 

بالعملة األجنبية لدى البنوك اخلارجية.

- الزيادة في اإلنف��اق ال ميثل قيمة مضافة، حيث أن الزيادة ) مليار 
أجور ومعاش��ات و2.3 مليار نفق��ات جارية و 4.25 مليار خدمة الدين و 

) مليار استثمارات.

- ض��رورة زيادة اإلنتاجية بحيث تتناس��ب مع حجم االس��تثمارات 
املتاحة.

- مراع��اة نصي��ب القطاع اخل��اص، وتطوير ودعم اإلنت��اج الوطني 
وتنمية وتشجيع الصادرات.

- احلكوم��ة ال تس��تطيع أن تس��تغل املوارد املتاح��ة حيث يتراجع 
االستثمار األجنبي وتنخفض الصادرات.

- وضع برنامج جديد لالقتصاد غير الرسمي، وإدخاله في االقتصاد 
الرس��مي، كإدخال الثروة العقارية )200 مليون دوالر ( مبا ميثل %30 من 
حجم الناجت احمللى اإلجمالي، تس��تطيع به الدولة حتصيل إيرادات أكبر 

وتوفير فرص عمل وتقدمي خدمات أفضل وتكون للدولة حق الرقابة. 

- الزيادة السكانية تستهلك املوارد وهى السبب في عجز اإليرادات 
وعجز االس��تثمارات وعجز ميزان املدفوعات وتضخم الديون واإلنفاق، 
ولن متكن اخلطة من حتقيق معدالت النمو املستهدفة، و لكن ال يجب 
أن نعتبرها تأكل التنمية فمن املفروض أن نس��تخدمها االس��تخدام 
األمثل، بإعادة توزيع اخلريطة السكانية باالجتاه للصعيد والوادي اجلديد 
وزيادة االس��تثمارات املوجهة لهما، وتوقيع عقوبات سلبية ابتداء من 
الطف��ل الثاني وعدم التكفل به، تعمير املناطق اجلديدة وزيادة الرقعة 
املكانية )سيناء(، واالهتمام بالصناعات القائمة على املنتجات احمللية 
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لعدم وجود فرص للتسويق أو التصدير.

 و طالب النواب؛ 

- مبؤمت��ر اقتصادي ملعاجلة مش��اكل )الدي��ون – البطالة – الدعم – 
الهيئ��ات االقتصادي��ة – التصدي��ر ( لتحديد أولويات اخلطة، ودراس��ة 

كافة البدائل املمكنة. 

- بتنفي��ذ مش��روعات املياه والصرف الصحي والط��رق والكهرباء، 
كان ذل��ك املطلب من أكثر املطالب الت��ي أثارها املتحدثون، وخصوصا 
للدوائر االنتخابية التي ميثلونها، وخصوصا محافظات الصعيد وبعض 
محافظات الوجه البحري. وضرورة اس��تكمال املش��اريع حتت اإلنشاء 
والتي قاربت على االنتهاء كأولوية أولى، حيث يعتبر ذلك إهداراً للمال 
العام وحتى ال يصدر لها أمر إزالة ) أكثر مش��اركات وطلبات األعضاء 

خالل كل اجللسات(.

و هنا عقبت احلكومة مشيرة إلى أنه قد مت مراجعة كافة املشاريع 
املفتوح��ة، ومت االتفاق مع الوزارات أن توجه اعتماداتها الس��تكمالها، 
و أن��ه ل��ن يضاف مش��روع جديد قبل اس��تكمال الق��دمي إال للضرورة 
القصوى. مع االلتزام بأال يدرج مشروع في اخلطة إال بعد دراسة كاملة 
وإعداد البرنامج التنفيذي ل��ه بحيث ال يكون هناك جتاوز أكثر من 5% 

زيادة أو نقص مع وجود رقابة صارمة على التنفيذ.

أكد النواب على ع��دم وجود آلية إلدارة األزمات العاملية حيث يتأثر 
االقتصاد القومي ) باإلشارة إلى أحداث )) سبتمبر(. 

قاطع��ت احلكومة املناقش��ات مش��يرة إل��ى أن أرقام الس��ياحة 
والبترول والصادرات السلعية تبشر باخلير.

 مالحظات دستورية وقانونية :

أب��دى النواب بعض أوج��ه العوار الدس��توري، ممثلة ف��ي أن قانون 
ربط املوازنة مينح وزير املالية س��لطة عقد القروض دون الرجوع جمللس 
الشعب ودون حتديد سقف لالقتراض أو املدى الزمني لها )مادة 7( وهو 

ما يخالف الدستور.
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أوضح��ت احلكوم��ة أن ه��ذا النص قد ج��رت العادة عل��ى إدراجه 
باملوازن��ة العامة منذ عام 900) وال يس��مح لوزير املالية باالقتراض إال 

بعد موافقة مجلس الشعب.

وهن��ا تدخل رئيس اجمللس موضحاً أنه الب��د من إضافة عبارة » في 
حدود الدستور« للمادة التي متنح الوزير تلك الصالحية. 

انتقد النواب – كذلك - مش��روع املوازنة الذي أحيل للجنة اخلطة 
واملوازن��ة في 27/4/2002 ، ف��ي حني أن اخلطة أحيلت في 5/5/ 2002 أي 
أن املوازن��ة أحيلت قبل اخلط��ة ، وهذا كالم معكوس وغير منطقي وال 

يتفق مع القانون رقم 153 وال القانون 70 لسنة 1973.

2 - اخلطة العاجلة للقرى واملدن :

يعتبر هذا املوضوع من أكثر املوضوعات التي أثيرت خالل املناقشات، 
حي��ث حتدث فيه أكثر م��ن نصف النواب الذين طلب��وا الكلمة، وهذه 
اخلطة عبارة عن تخصيص مبلغ 250 ألف جنيه لكل قرية و500 ألف 
جنيه ل��كل مدينة بغرض تنفيذ املش��روعات العاجل��ة ومتثل أهمية 

قصوى ولم تدرج باملوازنة وال اخلطة.

 و طال��ب الن��واب بزيادة مبال��غ اخلطة خصوصا بالنس��بة للقرى، 
و الت��زام احلكوم��ة بالصرف خ��الل الس��نة املالية، حي��ث أن معظم 

االعتمادات لم تصرف وقد قاربت السنة املالية على االنتهاء.

و أكد النواب على ضرورة استمرار اخلطة العاجلة، وكذلك مشروع 
ش��روق خالل األع��وام القادمة ألنه��ا األمل الوحيد للق��رى في تنفيذ 

املشروعات العاجلة فيها. 

 3 - عدم عدالة توزيع االستثمارات بن احملافظات :

وقد كان ه��ذا املوضوع مثار غضب الكثي��ر من األعضاء خصوصا 
محافظات الوجه القبلي وبعض محافظات الوجه البحري كالبحيرة 
والدقهلي��ة، وكذلك محافظتي بورس��عيد والس��ويس، حيث أوضح 
النواب أن محافظات القاهرة واجليزة واإلس��كندرية تس��تأثر بحوالى 
27.56 % من االستثمارات مما أثر على تفاوت معدالت التنمية البشرية 
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بني احملافظات.

4 - اإليرادات العامة :

س��اهم النواب مبقترحاتهم في كيفية زيادة املوارد العامة، وظهر 
بوض��وح التباين في مدى تبنى مقترح��ات احلكومة من عدمه، و ذلك 

على النحو التالي :

أوضح النواب بداية أن زيادة املوارد الس��يادية ال تعد مؤش��را طيبا 
ألنها تعتمد على زيادة األعباء الضريبية على اجملتمع الضريبي، الفتني 

النظر إلى أن هيكل املوارد العامة عبارة عن؛

 87.5 % موارد س��يادية، %12.5 موارد جارية، ولذلك يلزم النظر في 
السياس��ة االقتصادية لزيادة املوارد من خالل تنمية حقيقية وليست 
جباي��ة، و كون اجل��زء األكبر من املوارد س��يادية فإن ذل��ك ميثل اعتماد 

الدولة على الضرائب دون املوارد الطبيعية. 

- انخفض تقدير املوارد الس��يادية بنس��بة %11 عن العام السابق، 
وانخفضت- كذلك - املوارد املتاحة من التحويالت الرأسمالية بنسبة 
0.5 % ، وه��و م��ا يعن��ى االعتماد على املوارد الس��يادية م��ن الضرائب 

فتسائل النواب عن برنامج احلكومة لزيادة املوارد غير السيادية؟

و طالب��وا مبراجع��ة هيكل الضرائ��ب واجلم��ارك لتحقيق األهداف 
االقتصادي��ة واملالية بغ��رض حتقيق فائض مالي دون آثار س��لبية على 
امل��ردود االقتصادي واالجتماعي، مع ضرورة تنمي��ة املوارد العامة حتى 
ميك��ن تغطية النفقات العامة، فضالً عن عدم فرض ضرائب جديدة أو 

زيادة أسعار الضرائب القدمية. 

و اقترح النواب تنمية موارد الدولة عن طريق؛

- حتصيل املتأخ��رات احلكومية من الضرائب وخالفه، التخلص من 
اخملزون الراكد، و حتصيل املوارد املهدرة، مشيرين إلى أن مكافحة التهرب 
اجلمركي والضريبي وضبط اجلمارك وضبط عمليات التهريب س��يوفر 
ما ال يقل عن 0) مليارات جنبيهاً، كما أن تنمية املوارد بشكل حقيقي 
لن يتأتى إال بزيادة التصدير، وتش��جيع الصناعات احمللية وإصدار قانون 
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جديد للضرائب وإصدار تش��ريع لتنمي��ة الصناعات وإحياء دور امللحق 
التجاري في اخلارج. 

- اس��تغالل اخملزون الراكد م��ن الثروة العقارية بامل��دن واجملتمعات 
العمراني��ة اجلديدة في ضخ موارد جديدة للدولة، وطالبوا احلكومة أن 
تتقدم مبش��روع قانون للترغيب في تسجيل األراضي حيث أن %95 من 
األراضي غير مس��جل مما سيوفر ]س��يدر[ مبالغ كبيرة للدولة، و زيادة 
اإلي��رادات عن طريق بيع األراض��ي الصحراوية وأراضى اإلصالح الزراعي 
وأراضى األمالك األميرية، و االستمرار في تسهيل بيع أراضى الدولة. 

 - مواجه��ة مش��كلة االقتص��اد اخلف��ي وإدخاله ف��ي املنظومة 
االقتصادية يساعد على زيادة موارد الدولة.

- ال يجب اس��تثناء بعض الهيئات من ترحي��ل فوائضها للموازنة 
العامة، مث��ل هيئة املناطق االقتصادية حيث م��ن املفروض أن البنية 

األساسية يتحملها املستثمر وليس الدولة. 

أوض��ح النواب كذل��ك أن الزيادة في عائد القناة ه��ى زيادة صورية 
الرتفاع س��عر الص��رف، و طالب��وا مبراجعة اقتصاديات تش��غيل قناة 

السويس وسياسة الترويج لها. 

- أكد النواب أن انخفاض فائض البترول بالرغم من زيادة األس��عار 
عامليا سببه قلة عمليات البحث والتنقيب وحتميل وزارة البترول بحل 
مش��كلة البطالة، اس��تناداً إلى النس��بة املرتفعة للعمالة في هذا 

القطاع 

- اإليرادات من الضرائب واجلمارك لن تتحقق استنادا لتجربة العام 
املاضي، حيث ال ميكن حتقي��ق عائد من الضرائب يبلغ )) مليار جنيهاً 

في ظل الكساد واالنهيار االقتصادي احلالي. 

و طالب النواب بقيام اجلهاز املركزي للمحاسبات مبراجعة تقديرات 
املوازنة باإلضافة إلى دوره في الرقابة على الصرف، و ذلك بإنش��اء إدارة 

ملراجعة تقديرات املوازنة.

- تكوين هيئة تنظم هدية اإلسالم ) الزكاة والوقف( ترتب أولويات 
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اإلنف��اق وحتق��ق أغراض وأه��داف التنمية ف��ي اإلنفاق عل��ى الصحة 
والتعليم ومساعدة الفقراء. 

- اإلي��رادات التحويلي��ة املتمثلة في احملصل من أقس��اط القروض 
اخلارجية واملعاد إقراضها للجهات انخفضت مما يعتبر خلال في حتصيل 

هذه القروض.

- حتص��ل وزارة املالية على %50 من إيرادات املوازنة من دم الش��عب 
املص��ري، فعلى كل وزارة إنتاج أن حتقق نس��بة أرباح تذهب إلى اخلزانة 

العامة.

5 - الضرائب واجلمارك :

طالب النواب بضرورة اإلصالح الضريبي، بتخفيض الضرائب لتمثل 
عنص��ر جذب لالس��تثمارات مبا ال يخ��ل باملوارد الس��يادية، ومكافحة 
الته��رب الضريب��ي، و زي��ادة كفاءة التحصي��ل الضريب��ي، ووضع حد 
لإلعفاءات الضريبية في عدة قطاعات، مع تخفيض األعباء الضريبية 

على املواطنني، واالبتعاد عن التقديرات اجلزافية. 

قدر النواب أعداد املتهربني من س��داد الضرائب بحوالى 3.5 مليون 
شخص، ال توقع عليهم العقوبة إال بواسطة وزير املالية، فلماذا ال يتم 

تفويض وكالء الوزارة في احملافظات بتحريك الدعوى ضد املتهربني؟ 

 - ض��رورة تعدي��ل قانون ضريب��ة املبيعات ليكون ش��ريحتني بدال 
من أربعة ش��رائح لس��هولة التحصي��ل وتوضيح الس��لع اخلاضعة 

للضريبة.

و أوض��ح النواب أن زيادة أعباء الضرائب إلى %50 من املوارد العامة 
نتيج��ة زي��ادة األعباء عل��ى املس��تثمرين واملنتجني يؤدى إل��ى اختناق 
االقتص��اد القومي، وإحج��ام رؤوس األم��وال األجنبي��ة والوطنية عن 
التدف��ق، فال بد أن يقابل زيادة اإليرادات الس��يادية زي��ادة حقيقية في 

الناجت القومي. 

- توسيع قاعدة اخلاضعني للضرائب بخفض سعر الضريبة. 
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- حصر دقيق للمصانع واألنش��طة غير املرخصة لتوس��يع قاعدة 
اجملتمع الضريبي. 

- كل ميناء له نظ��ام جمركي خاص، و يجب توحيد اللوائح لزيادة 
احلصيلة من الضرائب اجلمركية. 

6 – النفقات العامة :

تركزت مناقش��ات األعض��اء لهذا املوض��وع على ضرورة ترش��يد 
النفقات العامة، و رصد النواب ظاهرة إسراف اجلهاز احلكومي مبا ميثل 

إهدارا للموارد وعدم االستخدام األمثل ملا هو متاح منها.

أوضح النواب أن حجم اإلنفاق العام في العام احلالي ]2002/2003 
[ يبل��غ ))) مليار جنيه��اً، وفى العام املاضي بل��غ 126 مليار، والعجز 
احلالي مت تقديره مببلغ 0) مليار، بينما كان في العام السابق 20 مليار، 
و تس��ائل األعض��اء؛ هل مت إنفاق جمي��ع املبالغ في الع��ام املاضي مع 
العلم بأن مبال��غ اخلطة العاجلة لم تصرف بالكامل وكذلك نس��ب 

تنفيذ املشروعات متدنية؟

- أشار األعضاء إلى أن انخفاض نسبة اإلنفاق احلكومي من 3.3 % 
من إجمالي اإلنفاق العام إلى 3.2 % قابله زيادة في اإلنفاق 296 مليون 
جني��ه مبعدل 0.8 مليون جنيه يومياً، حي��ث بلغت االعتمادات الالزمة 
إلدارة العمل احلكومي 4.5 مليار جنيهاً بنسبة 3.2 من إجمالي اإلنفاق 
العام وهى أقل من نس��بة العام املاضي، ولكن الرقم زاد ككل من 4.2 
مليار إلى 4.5 مليار ويجب ضغط االعتمادات الالزمة للعمل احلكومي 

إلى أقل من %3.2 من إجمالي اإلنفاق العام، و ذلك من خالل؛

- إعادة هيكلة اجلهاز اإلداري للدولة، 

- التوس��ع في تطبي��ق موازنة البرام��ج واألداء ليتحقق االنضباط 
املالي، 

و أك��د األعض��اء على أن العبرة ليس��ت بزي��ادة اخملصصات، ولكن 
بتحقيق االس��تفادة القصوى من اخملصصات األصلية، مما سيؤدى إلى 
وف��ر كبير، و ضرب��وا مثالً على ذلك بأن زيادة اإلنف��اق على التعليم لم 
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تؤدى إلى إصالح حال التعليم أو املعلم. 

و أش��ار الن��واب إلى بعض التج��اوزات في قطاع��ات بعينها، مثل 
مخصصات هيئة اإلذاعة والتليفزيون غير املدونة والس��رية مثل وزارة 
الدف��اع، حيث بلغ عج��ز العمليات اجلاري��ة بها 2.45 ملي��ار جنيهاً، و 

طالبوا 

بض��رورة أن يك��ون هناك رقابة عل��ى التنفيذ خصوصا بالنس��بة 
للهيئات التي حتصل على دعم. 

كما أشاروا إلى الصناديق اخلاصة بالوزارات التي ال تظهر حساباتها 
باملوازنة العامة، مبا ال يحقق كامل الرقابة على املال العام. 

و حرص��اً على امل��ال العام، طال��ب األعضاء بإعداد دراس��ة جدوى 
للمش��روعات االس��تثمارية قبل تنفيذها مثل مشروعات أبو طرطور 
وحديد أسوان وفحم املغارة حتى ال يتم إهدار املوارد، كما يجب تنفيذ 
املش��روعات في أقرب وقت، في ظرف س��نة واحدة أو س��نتني بدال من 

توزيع االعتمادات على سنوات اخلطة. 

- و أك��دوا أن بعض املنح والقروض لم يتم اس��تخدامها، و من ثم 
ال يج��وز االقتراض إال بعد دراس��ة متأنية للمش��روعات التي تتطلب 

استثمارات عن طريق الدين. 

- ترشيد اإلنفاق واالس��تخدام األمثل لإلمكانيات املتاحة و إيقاف 
أوج��ه الب��ذخ في اإلنفاق، » كف��ى بناء املنش��آت احلكومية الضخمة 
كمصلح��ة اجلم��ارك ووزارة اخلارجية ودور الصح��ف القومية وما إلى 
ذلك من منش��آت«، لكل رئيس قرية ورئيس حي مكتب مجهز بعشرة 
أجهزة تكييف وس��يارات، و مبن��ى وزارة املالية الذي تكلف00) مليون 

جنيه ولم يتم االنتفاع به فلماذا ال يؤجر مفروش ؟

- ميك��ن تخفيض األجور بتفعيل مبدأ احلص��ول على أجازات بدون 
مرت��ب للعاملني بالدولة دون قيود كذلك تطبيق نظام العمل لنصف 
الوقت بنصف األجر وكذلك وضع سياسة للخروج املبكر على املعاش 
وتطوير نظم احلوافز واملكافآت على أن تكون مرتبطة بتحسني األداء.
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- التزام احلكومة بس��داد كافة املس��تحقات املدين��ة و التي تقدر 
بحوالى 22.2 مليار جنيهاً، وتس��وية مديونيات بنحو 8.9 مليار جنيهاً، 
ميث��ل ضخا جدي��دا لألم��وال ملواجهة أزمة الس��يولة وحل مش��اكل 

القطاع اخلاص التمويلية. 

- زيادة املدارس اخلاصة مبا يقلل اإلنفاق العام على التعليم. 

- تخفيض الواردات احلكومية، وتش��ديد رقابة البنك املركزي على 
أعمال البنوك وخاصة في مجال االستيراد. 

7 - الدين العام وعجز املوازنة :

كان حلج��م العجز في املوازنة، و ارتفاع قيم��ة الدين العام، واملبلغ 
اخملص��ص خلدمة الدين األثر البالغ في اس��تحواذه عل��ى قدر كبير من 
تعليقات النواب، ملدى تأثير ذلك على قدرة احلكومة على توفير اخلدمات 

من ناحية وقدرة االقتصاد الوطني على النمو. 

أوضح األعضاء أن الس��بب الرئيسي لعجز املوازنة هو عدم كفاية 
امل��وارد العامة )%6.1 ( من ناحية، وارتفاع مع��دل اإلنفاق العام)11.7% 
( م��ن ناحية أخ��رى يؤديان إل��ى زيادة العج��ز واس��تمراره، إن الهيئات 
االقتصادية أصبحت أبوابا للتبذير واإلهمال وإهدار املال العام وتهديد 
أرواح املواطنني و عدم اس��تفادة الفقراء من خدماتها، و الدعم املقدم 

لتلك الهيئات ميثل رافداً أساسياً للعجز. 

أكد الن��واب أن تطور وزيادة حجم الدين احمللى من 84 مليار جنيهاً 
ع��ام )9 إل��ى 0)2 مليار ع��ام )200 بنس��بة 59.2 % م��ن الناجت احمللى 
اإلجمال��ي، معناه فش��ل السياس��ة االقتصادية وخطورة سياس��ة 
االقتراض. و حقيقة أن حجم خدمة الدين 38.2 مليار جنيهاً، واإلنفاق 
على األمن والدفاع واخلدمات االجتماعية 28.1 مليار، و االستثمار 19.3 
ملي��ار، يوضح أن خدمة الدين ضعف اإلنف��اق على الصحة والتعليم 

وخالفه. 

استعرض األعضاء حجم الدين احمللى مبكوناته الثالثة حيث وصل 
إلى ما يقرب من مائتي مليار جنيهاً،
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 و أوضح��وا أن احلكوم��ة حترص - ع��ن طريق فص��ل مكوناته - أال 
تتجاوز نس��بتة 60 % من الناجت احمللى اإلجمالي وهو مؤشر املؤسسات 

الدولية لوصول املديونية إلى حد اخلطر.

و أك��دوا أن اس��تمرار الدولة في التوس��ع في االقت��راض اخلارجي، 
مع ارتفاع س��عر الدوالر يؤدى إلى زي��ادة قيمة القروض اخلارجية وعبء 
خدمته��ا، حيث ارتف��ع عبء خدمة الدي��ن %11 نتيجة لتغير س��عر 
الصرف فقط. إن زيادة الدين تعنى فش��ل احلكومة في إهالك )سداد ( 
جزء منه، و من ناحية أخرى خسارة املواطن العادي بقيمة هذه الزيادة 

التي تبلغ 4.5 مليار جنيهاً. 

أوضح النواب أن العجز البالغ0) مليار جنيهاً، س��يتم س��داده من 
خ��الل األوعية االدخارية أو القروض أو أذون اخلزانة العامة، من املفروض 
أن يس��تثمر في تنمية حقيقية تدر عائداً يضمن سداد هذه الديون. و 
من املتوقع أن يزداد ذل��ك الرقم نتيجة النخفاض متحصالت اجلمارك، 
ودخل قناة السويس، و عوائد البترول اللتزامنا بالبيع إلسرائيل بنصف 
السعر. يتوقع اخلبراء أن يصل العجز إلى 50 مليار جنيهاً، وهو ما يعنى 
زيادة اإلنفاق العام على حس��اب ما يقدم م��ن خدمات للمواطنني، مما 
يؤكد خطأ السياس��ات املتبعة التي أدت إلى تطور العجز في املوازنة 
ليصل إلى 8.3 % من إجمالي الناجت احمللى األمر الذي س��يؤدى إلى زيادة 

التضخم وارتفاع األسعار. 

و حذر األعضاء احلكومة من إجراء املقاصة بني الدين احمللى ومتليك 
جزء م��ن الهيئات االقتصادي��ة لهيئة التأمني واملعاش��ات، حيث أنها 

تعانى من قصور املوارد واختالل التوازن في األسعار.

و طالبوا احلكومة بعدم التسرع في ضم موازنات صناديق التأمينات 
لوزارة املالية واإلبقاء على النظام احلالي مع خفض نسبة احلكومة من 
%70 إلى 60 % ويتحمل صندوق املعاش��ات النس��بة الباقية. في حني 
رأى آخرون – من األعضاء - أن نقل موازنات صناديق التأمني واملعاش��ات 
للحكومة س��يخفض الدين الداخلي، و طالبوا بفض االش��تباك بني 

اخلزانة العامة للدولة وصناديق التأمينات واملعاشات. 
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عقب��ت احلكومة على هذه املالحظ��ات، و أوضحت أنه ال خوف من 
العجز طاملا أن الدولة متلك أصوال وتستطيع أن تسدد العجز، » سوف 
آخ��ذ ثالثة هيئات فقط هيئة البترول، وهيئة قناة الس��ويس والهيئة 
التي حتولت أخيرا لشركة وهى شركة االتصاالت، فقيمتها السوقية 
إذا أردت أن أبيعه��ا الي��وم 0)2 مليار جنيه ثالث هيئ��ات فقط من 2) 

هيئة اقتصادية«

و هن��ا انتق��د األعضاء ذلك ال��رد من جانب رئيس مجل��س الوزراء، 
واصفني إي��اه بأنه غير مقبول، ألن هذه املؤسس��ات متثل عبق التاريخ 
ودماء األجداد، فنحن لم نقم بإنش��ائها ك��ي نبيعها، وكان األجدر به 
أن يقول إننا س��نزيد اإلنتاج وننش��ئ مصانع جديدة، ب��دالً من اقتراح 

بيعها. 

وطالب النواب اجلهات احلكومية - التي تطلب متويل لالستثمارات 
- أن حت��دد أولويات هذه املش��اريع ومصادر متويلها و أس��لوب الس��داد 
حتى ميكن تخفي��ض الدين العام. و إعادة هيكل��ة الدين والبحث عن 
وسائل أقل تكلفة، مع تقليل الواردات و زيادة الصادرات وحماية املنتج 

املصري. 

8 - االستثمار و االدخار :

ف��ي نطاق تأثير كال من االس��تثمار واالدخار عل��ى حتقيق معدالت 
تنمي��ة مرتفعة، كان��ت أراء األعضاء ف��ي اجتاه زيادتهما، واس��تخدام 
االس��تثمارات احمللي��ة واألجنبي��ة كقاطرة تدف��ع االقتص��اد الوطني 
للخروج من حالة الركود و االنكماش، و تفعيل قدرات اجملتمع البشرية 

و املادية.

رص��د األعضاء أن األجور متثل %25 من إجمالي املصروفات، واإلنفاق 
اإلجتماعى %41 وخدمة الدين العام %27 ، فماذا يتبقى لالستثمار؟

 رفعت احلكومة االس��تثمارات من 15 مليار إلى 9) مليار، في حني 
رفع��ت النفقات اجلارية للجهاز احلكومي م��ن 66 مليار إلى 73 مليار، 
بزيادة 7 مليار ما يعنى أن اإلنفاق أكثر من االستثمار. موضحني أن فرق 
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أعباء الديون ) مليار هو نفسه فرق االستثمارات من 15 - 9) مليار، أي 
أن االستثمارات متول من الدين العام. 

و طالبوا احلكومة بزيادة االس��تثمار بدال من 16.9 % )من النفقات 
العام��ة ( إلى %19 لزيادة معدالت النم��و ومواجهة البطالة، مؤكدين 
أن أولوي��ات اخلطة يجب أن تتعل��ق باإلنتاج.كما طال��ب األعضاء رفع 
معدل االدخار احلالي ) %13 من الناجت احمللى اإلجمالي ( لتنفيذ البرنامج 
االس��تثماري، الذي يجب توجيهه للوادي اجلديد ألنه مس��تقبل مصر، 
و كذلك اس��تغالل املش��روعات الكبرى في شرق القناة وترعة السالم 
والشيخ جابر والشيخ زايد، مع إرساء مبدأ »من أصلح أرضا فهي له » 
ب��دال من إعطاء 600 مليون متر لقلة من األفراد، فيجب توزيع األراضي 

على شباب اخلريجني.

أك��د النواب أن عدم ثبات س��عر الصرف أدى إل��ى تخفيض اجلدارة 
االئتمانية ملصر في أس��واق املال العاملية، كما أن تقلب س��عر الصرف 
س��يؤثر على أهداف اخلطة بالسلب، مش��يرين إلى أنه ال يوجد خطة 

واضحة لسعر صرف اجلنيه املصري و تفعيل قوته الشرائية. 

و تسائل األعضاء عن السر في انخفاض مساهمة القطاع اخلاص 
في النمو والتش��غيل بالرغم من التيس��يرات والتسهيالت املمنوحة 
له من احلكومة، مش��يرين إلى أن انخفاض نسبة استثمارات القطاع 
اخلاص والتعاوني في اخلطة الس��ابقة دفع احلكومة إلى القيام بجهد 
اس��تثماري إضافي. في ح��ني ذهب البعض إل��ى أن القطاع اخلاص لن 
يستطيع القيام بالتزاماته في ظل حالة الركود احلالية، وضعف القوة 
الش��رائية، وارتفاع أس��عار املواد اخل��ام والطاقة وتكاليف التش��غيل 
وأعب��اء الضرائب والرس��وم جمركي��ة تزيد عن 60 فئ��ة، و جميعها ال 
تس��اعد القطاع اخلاص على إجناز نصيبه من االستثمارات، فال بد من 
وجود خطة طموحة ملس��اعدة القطاع اخلاص أن يتوس��ع ويعمل حلل 

مشكلة البطالة. 

طال��ب جانب م��ن األعض��اء بحتمية اش��تراك الدول��ة، والبنوك 
الوطني��ة، واملس��تثمرين الوطني��ني، ف��ي ثالثية اقتصادية لس��حب 
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االقتص��اد القومي، مش��يرين إلى أن ذلك أصبح ض��رورة ملحة، حيث 
أنها الوسيلة التي

 تبعث على الثقة وتضمن وفرة اإلنتاج وجودته وزيادة التصدير حيث 
عجز القطاع اخلاص وحده عن ذلك، مع ضرورة التعرف على احتياجات 
املس��تثمرين وإتاحتها مثلما فعلت بقية الدول، و أشار البعض اآلخر 
إلى أنه إذا حتقق الس��الم، وإذا أدرك األخوة العرب أن املعركة بيننا وبني 
العدو معركة حضارية، عليهم أن يزيدوا من اس��تثماراتهم فتتحقق 

أرقام النمو املوجودة باخلطة.

و طال��ب الكثيرون من األعضاء مبس��اندة القط��اع اخلاص، خاصة 
في املشروعات الصناعية الصغيرة، وتسهيل اإلجراءات املعقدة حتى 
يس��اهم مع الدولة في حل مشاكل البطالة وزيادة مواردها من رسوم 
وضرائ��ب وتأمينات، كما طالبوا بس��رعة تنفيذ املناط��ق االقتصادية 
اجلديدة، و إعادة دراسة قوانني االستثمار لتنقيتها من كافة العراقيل 
التي تعوق جذب الرأسمال العربي واألجنبي، خللق فرص عمل حقيقية 

وتعظيم الناجت القومي. 

و من أجل زيادة استثمار القطاع اخلاص املصري والعربي واألجنبي، 
يجب توجيه حزمة سياسات توسعية آمنة؛ سياسات جتارية – مالية 
– ائتماني��ة غير تقليدية )15( ، في حني رأى البعض أن القضية ليس��ت 
ف��ي حزمة السياس��ات التوس��عية اآلمن��ة)16( ، إذ أن هن��اك 15 مليار 
جنيهاً عبارة عن قروض لم تس��دد، واملقترضون ليس لهم أي ضمانات 
لس��دادها، وهى أموال الش��عب وهى مذكورة بتقري��ر اللجنة )اخلطة 
واملوازنة(، و هنا عقبت احلكومة؛ بأن عدم االنتظام في السداد ال يجب 

أن يؤخذ عن سوء نية. 

أشار عدد من األعضاء إلى أن املستثمرين يستفيدون من اإلعفاءات، 
فيجب مراجعة نظام اإلعفاءات، و أن االس��تثمارات األجنبية لم تؤدى 

إلى زيادة التصدير ولكن توجهت للسوق احمللى.

15 - العضو محمد أبو العينني اجللسة 96
16 - العضو أبو العز احلريري اجللسة 96
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و أيد األعضاء إنشاء إدارة متخصصة إلدارة التدفقات النقدية حتى 
ال نفاجأ بأن منحاً قد جاءت ولم نس��تفد منها، و أش��ار األعضاء إلى 
أن مصادر متويل برامج االستثمار احلالية مستمدة من بنك االستثمار 
وكلها أموال معاش��ات، في الوقت الذي ال يوجد رسمياً وال قانونياً ما 
يسمى ببنك االستثمار القومي. )17(                                                                

 احلكوم��ة : هن��اك مش��روع قانون ع��رض على مجلس الش��ورى 
ومجلس الشعب ولم يناقش حتى اآلن.

9 - التصدي�ر:

قضي��ة التصدير أبرزتها احلكومة على أنها قضية مصيرية ) حياة 
أو موت ( كانت هذه أبرز مالحظات األعضاء بشأنها:

أك��د األعضاء على ضرورة االهتم��ام بالتصدير من حيث؛ االهتمام 
بجودة املنتج ودراس��ة األس��واق و التخصص في بعض املنتجات التي 

يتميز بها السوق املصري، وفتح أسواق جديدة والرقابة على السلع 

و طالبوا بدع��م املصدرين من خالل؛ تخفيض الرس��وم اجلمركية 
وتوحي��د اجله��ة التي يتعام��ل معها املص��در، زي��ادة الدعم اخملصص 
لصندوق دعم الصادرات، وتنميتها مبا يحقق املس��تهدف، مؤكدين أن 
زي��ادة الصادرات يك��ون بجودة اإلنتاج والقدرة على املنافس��ة، و اقترح 
البعض أن يتم دعم التصدير من ميزانية الدولة عن طريق بنك تنمية 

الصادرات.

 احلكومة : س��تتقدم احلكومة مبشروع القانون اخلاص بالصادرات و 
يؤكد على مساندة جهود الترويج وتخفيف اإلجراءات البيروقراطية

ف��ي حني أكد البع��ض على أن قضي��ة التصدير ال حتت��اج لقانون 
فحس��ب، وليس��ت منح إعفاءات، ولكنها منظوم��ة متكاملة تبدأ 
بسياس��ات االس��تثمار وخدمات��ه وتكاليفه م��رورا بقضاي��ا اإلنتاج 
واإلنتاجي��ة تتماش��ى مع قضاي��ا اخلدم��ات التصديرية فيم��ا يتعلق 
بالتس��ويق والنقل والتأمني والترويج، و تفعيل أنش��طة الشباب في 

17 - العضو كمال أحمد اجللسة 96
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الصناع��ات الصغيرة من أج��ل التصدير، مع تدعي��م صندوق تصدير 
احلاص��الت الزراعي��ة لتنمي��ة الص��ادرات الزراعي��ة، فض��الً عن وضع 

إستراتيجية للتصدير.

و طالب البعض رفع التعريفة اجلمركية على السلع األجنبية التي 
تصيب السوق املصرية باإلغراق وتؤدى إلى كساد الصناعة املصرية مما 
ي��ؤدى إلى مزيد م��ن البطالة، في حني ذهب رأى آخ��ر إلى عدم اللجوء 
للتصدير واالكتفاء بالتصنيع للس��وق احملل��ى، حيث أن املنتج املصري 
ال يستطيع أن ينافس في السوق احمللى فكيف سينافس في األسواق 

اخلارجية.

10 - الزراعة :

يضم مجلس الش��عب املصري ضمن أعضائه نس��بة %50 ميثلون 
العم��ال والفالح��ني، و على الرغم م��ن ذلك لم تأخ��ذ الزراعة وهموم 
الفالحني و مراجعة السياس��ة الزراعي��ة للدولة النصيب الكافي من 
املناقشات، حيث انصبت كلمات النواب على قضايا فرعية دون الدخول 
في السياسات طويلة املدى، والتي ميكن أن تؤثر على مستقبل الزراعة 
وعلى املستوى املعيشي للمزارعني، حيث تضمنت كل الكلمات التي 
تطرقت للزراعة على ش��كر وزير الزراعة على الس��ماح بجدولة ديون 
املزارع��ني لدى بن��ك االئتمان الزراعي، واملطالب��ة بخفض معدل فائدة 

اإلقراض للفالحني وهى املالحظة األكثر تكرار :

- شكراً لزيادة س��عر توريد قصب السكر، والسماح بجدولة ديون 
املزارع��ني لدى بنك االئتمان الزراع��ي وخفض معدل الفائدة إلى 5.5%، 
وعدم إضافة فوائد جديدة في حالة جدولة ديونهم على 0) س��نوات، 
حيث أن الفالح هو املنتج احلقيقي في هذا البلد، وإطالق س��راح من مت 
س��جنهم قبل صدور القرار وعدم حب��س املتعثرين حتى يتمكنوا من 
سداد دينهم األصلي، والتش��ديد على مسئولي البنك بتنفيذ القرار 
حي��ث يرفضون تنفي��ذه بحجة عدم وص��ول تعليم��ات و أن كل ذلك 
مجرد كالم »جرايد«، وكذلك جزيل الشكر على رفع سعر توريد قصب 

السكر بواقع عشرة جنيهات للطن
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 )ما يع��ادل قرش واحد للكيلو(، وصرف الزي��ادة هذا العام بدال من 
العام الق��ادم، وهذا املبلغ لم يصرف وكذلك لم يصرف زارعو القصب 

إال%60 من قيمة ما وردوه لشركة السكر.

نب��ه األعضاء إلى أن تخفيض فوائد بن��ك االئتمان الزراعي من 7% 
إلى %5.5 - كما وعد السيد رئيس الوزراء - لم يكن له وجود في البيان 
املال��ي للحكومة، و طالب األعضاء بالعم��ل على إحياء دور اجلمعيات 
الزراعي��ة في القرى مرة أخرى، و كرروا الش��كر لوزير الزراعة على زيادة 
إنت��اج القمح إل��ى %65 وحتقيق فائض في اخلض��ر والفاكهة واإلنتاج 
الداجنى، ولكن هناك عجز في الثروة احليوانية والس��مكية واحملاصيل 

الزيتية. 

و طالب األعضاء بزيادة اعتمادات صندوق دعم األسعار للحاصالت 
الزراعي��ة، و نبهوا إلى أنه لم يتم تدبير املوارد الالزمة لذلك الصندوق، 
و العمل على زيادة صادرات احلاصالت الزراعية، و زيادة الرقعة الزراعية، 
خصوص��ا منطقة الصاحلية واإلس��ماعيلية وش��مال س��يناء، وحل 
مشاكل أصحاب األراضي املش��تراة من اجلمعيات املنحلة مع القوات 

املسلحة. 

كما طال��ب البع��ض بزي��ادة ميزاني��ة وزارة الزراعة، الس��تصالح 
واس��تزراع األراض��ي اجلديدة ملضاعف��ة تصدير احلاص��الت الزراعية، و 
تشجيع الشركات املصرية املستعدة لتوسيع رقعة األراضي الزراعية 

واستصالح األراضي الصحراوية و تشغيل الشباب و زيادة اإلنتاج.

و أوضح األعضاء أنه إذا مت االنتهاء من مشروع ترعة غرب الدلتا وقد 
قارب على االنتهاء، فيمكن زراعة )0) أالف فدان، ولكن اخلطة وضعت 
هدفاً له��ا يقضى باس��تصالح 26 ألف فدان فقط، وه��ذه إمكانيات 

شركة صغيرة وليس إمكانيات دولة.

وطالب بعض األعضاء باس��تمرار تثبيت أس��عار األسمدة اآلزوتية 
وتخفيض أس��عار باقي األس��مدة والتقاوي، واملبيدات والوقود واآلالت 

خاصة في املناطق الصحراوية وتوفير اخلدمات األساسية. 
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و نبه��وا إلى أن املزيد من االس��تثمارات الزراعية س��وف تؤدى إلى 
س��د الفجوة الغذائية، مع ضرورة زيادة اعتمادات اخلطة للمشروعات 

اخلاصة باإلنتاج احليواني. 

11 - الصناع�ة: 

تع��د الصناع��ة قاطرة التنمي��ة ف��ي كل دول العال��م، والعنصر 
األساس��ي لصنع التق��دم واحلضارة وتغيي��ر بنية اجملتمع��ات، و على 
الرغ��م م��ن ذلك - مثلها مثل الزراعة - لم تأخ��ذ النصيب الوافي من 
وقت األعضاء حتى أن الكثير منهم حتدث عن ش��ركات القطاع العام 
املنتج��ة على إنها رجس من عمل الش��يطان يج��ب جتنبه والتخلص 
منه، وليس على إنه قطاع منتج ميكن االستفادة منه وتطويره وحتقيق 
تنمية حقيقية من خالله، خاصة أن قطاع الصناعات التحويلية جاء 
في املرتبة األولى من حيث إسهامه في توليد الناجت احمللى خالل الفترة 

من -2001 2006 . 

أوضحت املناقش��ات التناقض الواضح بني نصيب قطاع الصناعة 
والتعدي��ن والبترول الذي بل��غ 0.4 % من اإلنفاق الع��ام، بينما يحصل 

قطاع الثقافة واإلعالم على 0.8% .  

و أشار األعضاء إلى أنه ال بد من تهيئة الصناعة الوطنية ملواجهة 
اتفاقي��ة التجارة الدولي��ة وإزال��ة أعبائها وكذلك النظر في أس��عار 
الطاق��ة، و نبه��وا إلى ض��رورة حتدي��ث الصناعة على أعلى مس��توى 
وبأسعار تتناسب مع األسعار العاملية، ألنه ال ميكن حتقيق تنمية بدون 
وجود قاعدة صناعية وطنية، واحلكومة تبيع املصانع والش��ركات دون 
إضاف��ة مصانع جديدة، وقد تعطل برنام��ج حتديث الصناعة كثيرا مما 
يتطلب أن يكون له أولوية أولى لزيادة الناجت القومي ومواجهة مشاكل 

البطالة.

 وحمايتها مما يهددها حيث يعمل بها 2.5 مليون عامل ومتثل 20% 
من الناجت القومي و%50 من الصادرات مبا قيمته 6 مليارات.   
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12 - اخلصخص�ة:

قضي��ة اخلصخصة هى أحد أهم القضاي��ا اخلالفية بني األعضاء، 
ونتج عنها مجموعة مشاكل أثارها النواب كل حسب رؤيته وقناعاته 

كما يلي :

فذه��ب البع��ض إل��ى أنه يج��ب أن تك��ون فلس��فة اخلصخصة 
على أس��اس استغالل رأس��مال غير مس��تغل، وعليه توجه حصيلة 
اخلصخص��ة إل��ى مزيد من االس��تثمار خللق فرص عم��ل جديدة، ال أن 
توجه لص��رف معاش مبكر ومتويل عجز املوازنة وس��داد أعباء الديون، 
فماذا سيكون عليه احلال لو مت االنتهاء من اخلصخصة، كيف سنسدد 

الديون؟

أوض��ح البع��ض أن توجيه نس��بة %50 من حصيل��ة اخلصخصة 
لسداد الديون كش��فت احلكومة، فال هى حافظت على ممتلكاتها وال 

هى سددت ديونها، وخرجنا من املوضوع مفلسني. 

احلكوم��ة : حصيل��ة برنامج اخلصخصة 16 ملي��ار جنيهاً من بيع 
))) ش��ركة، والباقي 170 ش��ركة لم نبعها بيعا كام��الً، وجميع ما 
مت وضعه في القطاع العام منذ إنش��ائه 6 مليارات، إذن املكس��ب 0) 

مليارات !؟ 

نب��ه األعضاء إلى ع��دم وجود برنامج لتنفي��ذ خطة )اخلصخصة( 
لتحقيق املس��تهدف وهو 5 مليارات، و إزاء فش��ل البرنامج في اخلطة 
الس��ابقة، تس��ائل األعض��اء عن اإلج��راءات اجلدي��دة الت��ي ميكن أن 
تك��ون الدول��ة قد اتخذتها الس��تدراك الوضع، »هل هناك تيس��يرات 

للمستثمرين وصالحيات للمسئولني ؟!

و شكك األعضاء في إمكانية حتقيق مبلغ 5 مليارات جنيهاً حصيلة 
اخلصخصة لعزوف املس��تثمرين عن الشراء، و طالب البعض بالعمل 
على خصخصة البنوك، والش��ركات التي ال متلك فيها احلكومة أكثر 
من %30-20، بينما طالب البعض بإعادة النظر في عملية اخلصخصة 

ألنها أصبحت من أكبر مصادر البطالة. 
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13 - الهيئات االقتصادية:

س��بق و أوصت جلنة اخلطة واملوازنة بأن تعمل هذه الهيئات مبنطق 
حتقيق الربح بغض النظر عن الدور اإلجتماعى التي أُنشِئت من أجله، 

فقد سارع الكثير من النواب بالتأكيد على نفس الفكرة :

- إما أن تكسب أو تصفى أو تضم ألي جهة أخرى،

إن تزايد عجز الهيئات االقتصادية بنسبة %13 يعنى أن اإلصالحات 
االقتصادي��ة واإلداري��ة فش��لت في عالجه��ا، و ال بد م��ن حتويلها إلى 
التشغيل االقتصادي مبعاجلة هياكلها االقتصادية واإلدارية لتحويلها 
إلى هيئات منتجة تدر أرباحاً، و أيد البعض توصيات تقرير جلنة اخلطة 
باستحالة اس��تمرار بعض الهيئات التي حتقق خسائر مستمرة، دون 
إصالح هياكلها التمويلية حتى ال تستنزف املوارد، كما طالب البعض 
بع��دم دعم الهيئ��ات اخلاس��رة إال إذا كانت تقوم بدع��م اخلدمة التي 
تقدمه��ا، بينما طالب البعض بإع��ادة النظر في دعم الهيئات التي ال 
تقدم خدماتها على الوجه األكمل، خصوصا السكة احلديد، مشيرين 
إلى أن��ه في مجال النقل تدع��م احلكومة الس��كك احلديدية ومرفق 
النق��ل العام وم��ع ذلك يقدم القط��اع اخلاص نف��س اخلدمة وبنفس 

السعر ويحقق ربحا ويدفع ضرائب للدولة. 

و أك��د بع��ض األعض��اء أن دعم الهيئ��ات االقتصادية ال��ذي يبلغ 
امللي��ارات يذهب في أغلب األح��وال في صورة مكافآت، وال يش��عر به 

املواطن العادي. 

لقد أك��د البي��ان املالي للع��ام املاض��ي أن للهيئ��ات االقتصادية 
ممتل��كات مجمدة وغير محصورة وغير موثق��ة، وبالتالي فإن التصرف 
فيه��ا محدود، في الوقت الذي لم يتم ذكرها ف��ي البيان املالي احلالي 
مما يفتح أبواب الفس��اد والسرقة، لذلك يجب وضع جدول زمني حلصر 
هذه األصول، و بيع اخملزون الراكد لديها بنسبة %50من ثمنه األساسي 

حتى ال يفسد. 

و رأى بع��ض األعض��اء ض��رورة إص��الح هي��اكل وأوض��اع الهيئات 
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االقتصادية مع رفع أس��عار خدماتها، بينما اعترض البعض على رفع 
أس��عار اخلدمات، فتسائل البعض؛ كيف تس��دد هذه الهيئات ديونها 
البالغة )45 مليار( في ظل العجز الداخلي، ورد عليهم بعض األعضاء 
بأنه ل��و وجدت اإلدارة الناجحة لالس��تخدام األمثل مل��ا هو متاح لتم 
توفير دعم لهذه الهيئات، فيجب تغيير مجالس اإلدارة ألنها ال حتس��ن 
العمل مع وجود الدعم واالس��تثمارات، و شكك البعض في إمكانية 

إصالح هذه الهيئات، 

 حيث »تعد احلكومة بذلك كل عام وال يتم شيء«.

14 - احلقوق االقتصادية واالجتماعية :

 تفاوت��ت آراء األعضاء في درج��ة الدفاع عن هذه احلقوق، وإن كانت 
في أغلبها تش��كو من ضعف اخملصصات وبطء تنفيذ االس��تثمارات 

وعدم مراعاة اخلطة الحتياجات املواطنني، على النحو التالي:

التعليم :
أوضحت املناقشات تدنى نسبة اإلنفاق على التعليم، حيث تنفق 
غالبية دول العالم على التعليم %7 من جملة اإلنفاق العام، في حني 
تنف��ق مصر حوال��ي 5.5 % فقط، كما أوضحت املناقش��ات – كذلك- 
انخفاض نصي��ب الطالب من اإلنفاق، حي��ث كان ينفق على الطالب 
اجلامع��ي ع��ام 90/91 ما يق��رب م��ن 6 آالف جنيهاً، و في ع��ام )200 
انخف��ض إل��ى ) آالف جنيهاً، كما أن اخملصص لإلنف��اق على العملية 
التعليمية نس��بة %20 من إجمالي ميزاني��ة التعليم، والباقي يذهب 

إلى األجور واحلوافز، في حني أن املعدل العاملي ال يقل عن40%.

كما أوضح األعضاء عدم تتناس��ب مخرج��ات التعليم مع املبالغ 
اخملصصة، و ال مع احتياجات اجملتمع، » فال بد من ربط منظومة التعليم 

الفني باإلنتاج، وميكن أن يكون هناك تعليم فني في الوزارات«. 

انتق��د األعضاء عدم وجود برنامج لتطوي��ر قدرات املواطن املصري 
وتدريبه لزيادة كفاءته، مبا في ذلك االهتمام بالبحث العلمي، واصفني 
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نظام التعليم بأنه ال يتعدى كونه برنامج موسع حملو األمية.

انتقد األعضاء – كذلك - حرص املدارس على حتقيق نتائج مرتفعة 
م��ن الناحية الصورية، أدى إلى وصول تالمي��ذ للمرحلة الثانوية و هم 

يجهلون القراءة والكتابة. 

و طال��ب األعضاء بترش��يد اإلنفاق عل��ى التعلي��م، بحيث يكون 
القي��اس عل��ى الناجت ولي��س على املدخ��الت، مثل عدد امل��دارس وعدد 

التالميذ وعدد الكتب، » فنحن نحتاج لتغيير شكل املوازنة ».

أك��د األعضاء على أن مخصص��ات وزارة البح��ث العلمي ومراكز 
البح��وث لم تتعد 167 مليون جنيهاً، فكيف س��تدخل مصر األلفية 

الثالثة بهذا املستوى العلمي املتدني؟ 

و طال��ب األعض��اء برفع مس��توى املعل��م، وعم��ل كادر خاص به، 
وزي��ادة رواتبه��م وحوافزهم، و املكافآت للتخلص م��ن ظاهرة الدروس 
اخلصوصي��ة، أوضح بع��ض األعض��اء ، أن الزيادة الس��نوية في أعداد 
التالمي��ذ تقدر بحوال��ى 1.4 مليون تلميذ، في حني أن عدد املدرس��ني 
35 أل��ف فق��ط، وما هو مت��اح من امليزاني��ة غير كاف لزي��ادة مرتبات 

املدرسني. 

 كم��ا طالب األعضاء بتعيني املدرس��ني املتعاقدين بنظام املكافأة 
لتغطي��ة العجز في التربية والتعليم واملعاهد األزهرية، و ضرورة زيادة 
املبال��غ اخملصصة للتعليم، مع توفير اعتماد إضافي لبدء تنفيذ خطة 
تطوي��ر التعليم حيث أن التموي��ل متوافر و لكنه غير مخصص، كما 
يجب زي��ادة اعتمادات بناء الفصول الس��تيعاب إع��ادة العمل بنظام 
الس��نة السادس��ة ]في التعلي��م االبتدائي[ وتوفير خدم��ات املدارس 
الذكي��ة )7500 مدرس��ة إعدادي��ة ( مع التوس��ع في إنش��اء املدارس 
التجريبية ، و كذلك يج��ب الوصول ملصادر مختلفة لتمويل التعليم 
قبل اجلامعي والعالي، و تطوير املدارس الصناعية، و استكمال املباني 
واألجهزة الالزمة جلامعة جنوب الوادي، و اعتماد مبالغ مالية النفصال 
جامعة س��وهاج ومعاملتها كجامعة مس��تقلة، فضالً عن االنتهاء 
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من إنش��اء كلي��ات جامعة قناة الس��ويس وإضافة كلي��ات جديدة، و 
ضم املعاهد األزهرية إلى وزارة التعليم، وإنش��اء هيئة أبنية تعليمية 
خاصة بها. شدد األعضاء على ضرورة تنفيذ وعد احلكومة ببناء 2000 
مدرسة كل عام والتي حتتاج إلى ) مليار جنيهاً، ما أدى إلى عدم حتقق 
زيادة معدالت االلتحاق باملدارس ألن الدولة لم تنفذ سوى 800 مدرسة 
فقط، لذا يجب إعطاء القطاع اخلاص الفرصة إلنشاء مدارس جديدة، 
مع السماح لهم بزيادة كثافة الفصول، حيث وصلت كثافة الفصول 
في املدارس احلكومية إلى 105 تلميذ، في حني أن النسبة في القطاع 

اخلاص وصلت إلى 28 تلميذ فقط في الفصل الواحد.

نبه األعضاء إلى أن معظم اإلدارات التعليمية تش��غل فصوال في 
املدارس، مما يؤدى إلى زيادة تكدس التالميذ في الفصول 

و طال��ب الن��واب بزيادة ميزاني��ة التغذية لطالب امل��دارس إلى 75 
مليون جنيهاً، لكي تغطى 150 يوماً في الس��نة الدراس��ية، في حني 
رأى البعض أن قصة التغذية املدرسية )70 مليون جنيهاً ( مهيأة متاما 
للنهب والس��رقة من بعض املمولني وبع��ض القائمني عليها فيجب 

إلغائها من امليزانية. 

الصحة :
شهدت قضية الصحة عند مناقشتها من جانب النواب مجموعة 

من املالحظات و املطالب، كان أهمها؛

زيادة املبالغ اخملصصة للقطاع الصحي لبناء مستشفيات جديدة 
وصيانة القائمة، » وتوفير أجهزة طبية وأدوية وأطباء » 

و إنش��اء هيئ��ة أبنية صحية حماي��ة للثروة العقاري��ة الصحية، 
الفتني النظر إلى توفر الكوادر بوزارة الصحة، ولن تكلف املوازنة شيئاً، 
ض��رورة زيادة أع��داد املستش��فيات العامة واملركزية واملستش��فيات 
القروية، و س��رعة االنتهاء من املستشفيات التي قاربت على االنتهاء 
أو حت��ت التنفيذ، في حني طالب البعض بعدم إنش��اء مستش��فيات 
قروية جديدة واالس��تعاضة عنها بوحدة صحية أولية، والتركيز على 
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املستشفيات املركزية مع تقدمي وتوفير األدوية واألطباء الالزمني.

طال��ب بعض الن��واب بنقل الع��الج اجملاني للمحافظ��ات بدال من 
القاهرة، حيث توجد اجملالس الطبية املتخصصة.

أوضح األعضاء أن زيادة عدد األس��رة إلى151 ألف سرير هى نسبة 
متواضعة بالنس��بة لعدد السكان، و طالبوا بزيادة دعم الدواء حملدودي 
الدخ��ل، و العم��ل على احلد من ارتفاع أس��عار األدوية، و زي��ادة املبالغ 
اخملصصة للمس��تلزمات الطبية واألدوية والع��الج على نفقة الدولة. 
نبه األعضاء إلى أن معظم املبالغ اخملصصة لوزارة الصحة تذهب إلى 
بن��د األجور، في حني طالب البع��ض بزيادة مرتبات األطب��اء، و تدعيم 
نظام التأمني الصحي بإصدار قانون خاص بالتأمني الصحي يضم إليه 
اعتمادات العالج على نفقة الدولة، و توس��يع مظلة التأمني الصحي 
لتش��مل أصحاب العمل من احلرفيني وصغار التجار أس��وة بالعاملني 
لديهم، و تطبيق التأمني الصحي على الفالحني و األطفال، فضالً عن 

ضرورة

توفير مستشفى تأمني صحي في قطاع جنوب قنا. 

اإلسكان :
في البداي��ة أوضح األعضاء أن هيئة اجملتمع��ات العمرانية مدينة 
مببل��غ 37 ملي��ار جنيهاً، و تس��ائلوا عن حقيقة تل��ك املديونية، » هل 
ه��ى أموال مجمدة أم مس��روقة »، و قرر األعضاء أن اخلطة الس��ابقة 
لم حتل مش��كلة اإلس��كان العتماده��ا الكلى على القط��اع اخلاص 
الذي يس��تهدف الربح، كما أن احلكومة لم تقدم الضمانات الكافية 
لتحقي��ق أهدافها في إنش��اء 220 ألف وحدة س��كنية، و أوضحوا أن 
املواطن الذي يحجز مسكنا مدعوماً من الدولة ينتظر 8 سنوات حتى 
يتسلم وحدته، و نبه األعضاء إلى ارتفاع أسعار احلديد بشكل جنوني 

مما يزيد من مشكلة اإلسكان، و طالب األعضاء

بتوفير إس��كان الش��باب ف��ي احملافظ��ات، زيادة املبال��غ اخملصصة 
إلس��كان محدودي الدخل، زيادة اخملصص إلنش��اء اإلسكان منخفض 
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التكاليف ملواجهة زيادة أس��عار ش��قق هيئ��ة التعاونيات التي يصل 
ثمنها إلى00) ألف جنيهاً، إلغاء نظام التمليك للوحدات الس��كنية 
وطرح الوحدات السكنية االقتصادية بنظام اإليجار، و زيادة اعتمادات 
احملافظات إلقامة مساكن بديلة للمواطنني املضارين من إزالة وترميم 

منازلهم.

 البطالة و العمل:
كان��ت قضية البطالة من أكثر القضايا التي أثارت جدالً و اهتماما 

واسعاً وشكوى من األعضاء، و تراوحت آراؤهم ومقترحاتهم فيما يلي:

أوض��ح األعضاء أن اخلطة تهدف إل��ى توفير 537 ألف فرصة عمل 
باإلضافة إلى 20) أل��ف فرصة عمل لإلحالل، بينما يذكر البيان املالي 
للموازنة توفير 750 ألف فرصة عمل، مما يدل على التناقض والتضارب 
في األرقام، و شككوا في تنفيذ هذا البرنامج استناداً إلى خبرة العام 
املاض��ي، أكد األعضاء عل��ى أن املبلغ اخملصص للتش��غيل وقدره 00) 
ملي��ون جنيهاً لن يوفر 170 ألف فرصة عمل س��نوياً، حيث أن ما نفذ 
في العام املاض��ي 154 ألف فرصة فقط، يؤكد ذلك تناقص اعتمادات 
التشغيل عن موازنة العام املاضي من 1.3 مليار جنيهاً إلى 0.8 مليار، 

و هو ما يعنى تراجع وتقاعس احلكومة عن حل املشكلة.

احلكومة : أغلب فرص العمل يكون خارج إطار احلكومة، بينما أعلن 
السيد وزير التنمية اإلدارية أن 170 ألف فرصة عمل لن تكلف الدولة 
شيئاً، حيث أنها إحالل للذين خرجوا على املعاش أو توفوا، كذلك فقد 
أٌعلِن على لس��ان وزير التنمية اإلدارية أن احلكومة س��تخفض الزيادة 

السنوية في العاملني من %7 إلى %0.7 خالل السنوات القادمة. 

طالب الكثير من األعضاء باس��تمرار احلكومة في تعيني اخلريجني 
اجلدد، الفتني االنتباه إلى أن املواطن ينفق على أبنائه وعندما يتخرجون 
ال يج��دون عمالً، محذرين من تكرار ما حدث مع بعض خريجي التربية 
الذين أرسل لهم خطابات بالتدريب التحويلي في امليكنة الزراعية مما 

دفعهم لالنتحار نتيجة اليأس واإلحباط. 
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أوضح بعض الن��واب أن مخرجات التعليم تقدر حوالي 1.2 مليون 
خريج س��نوياً، وكل مليار ينفق يوفر من 250 ألف إلى 270 ألف فرصة 
عم��ل، وبالتالي نحتاج م��ن -16 20 مليار جنيهاً، و في ظل وجود عجز 
باملوازنة فلن يتم امتصاص هذه البطالة، مشيرين إلى فشل القطاع 
اخل��اص و االس��تثماري وبرامج التدري��ب التحويلي والق��روض في حل 
مش��كلة البطالة، و انتقد البعض ع��دم وجود خطة حكومية للحد 

من البطالة، و قال البعض أن فرص العمل املطروحة

 م��ن قبل احلكوم��ة تنقل الش��باب م��ن البطال��ة احلقيقية إلى 
البطال��ة املقنعة، في حني أك��د بعض النواب أن املواجهة احلاس��مة 
ملش��كلة البطالة تكون عن طريق التنمي��ة الصناعية في احملافظات، 
فيجب زيادة االعتمادات اخملصصة للمناطق الصناعية باحملافظات، في 
حني رأى البعض أن حل مش��كلة البطالة ل��ن يكون إال من خالل حل 
مش��كلة احلرفيني، وإنش��اء صندوق دعم البطالة مي��ول من -0.5 ) % 
من األجور األساسية، باإلضافة إلى مساهمات القطاع اخلاص بحيث 
يش��مل اخلريجني اجلدد والذين يبحثون عن فرص��ة عمل، وليس فقط 
الذي��ن يعملون ويطلبون اخلروج من العمل، في حني أوضح البعض أنه 
ال يوج��د في املوازنة ما يس��مى بصندوق دعم البطالة فكيف نطالب 

بدعمه ؟ 

واقت��رح بعض النواب حص��ول العاملني على أج��ازات بدون مرتب 
بحيث ميكن أن يحل محله آخرون، و نادى البعض بضرورة أن نتعلم من 

الصني والهند كيف استفادوا من قوتهم البشرية. 

و رك��ز بع��ض األعضاء على دور الصن��دوق اإلجتماعى في احلد من 
ظاهرة البطالة، حيث ذهبوا إلى أنه؛ ميكن أن يقوم الصندوق اإلجتماعى 
بإنش��اء مش��روعات صغيرة إلنتاج بعض الس��لع التي نستوردها من 
الصني وميلكها للشباب، ثم يقوم الصندوق بعملية التسويق حتى ال 
يتعرض الش��باب لدخول السجن نتيجة التعثر في السداد، و تسائل 
البعض عن ميزانية الصندوق، ملاذا ال تدرج في املوازنة؟ حيث أن أمواله 
يحص��ل عليها م��ن منح ال ترد ومن ق��روض ال تزي��د فائدتها عن 3% ، 
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وقد حصل منذ إنش��ائه على ما يزيد عن 6 مليارات و فش��ل في 80% 
من مش��روعاته حيث أن أالف الشباب املقترضني إما معرضني أو داخل 

السجن بالفعل.

البيـئة :
احتلت قضية الصرف الصحي مجمل مناقشات األعضاء اخلاصة 
بالبيئ��ة، و أب��رزوا أن مركز الص��ف ميثل جتمعاً ألكبر نس��بة تلوث في 
العالم، كما أن التلوث الصناعي يؤثر على الصحة والزراعة، و أوضحوا 
أنه ال يوجد دعم مالي لتغطية الترع واملصارف داخل الكتل السكنية، 
مشيرين إلى أنها السبب الرئيسي للتلوث واملرض، و طالبوا بتغطية 

املصارف املتخللة للقرى و زيادة ميزانية وزارة البيئة.

الشباب، الثقافة، و املرأة:
تناول األعضاء قضايا الشباب، الثقافة، و املرأة بإيجاز شديد، على 

النحو التالي:

الشباب؛
 طالب األعضاء بزيادة دعم قطاع الش��باب وإعادة مبلغ 20 مليون 
جنيه��اً التي نقصت ع��ن موازنة الع��ام املاضي، م��ع االهتمام مبراكز 
الش��باب، وتدبير سيارات ملديريات الش��باب للمرور و إمكانية املتابعة 

وإنشاء مراكز شباب في القرى احملرومة 

الثقافة؛
طالب بعض األعضاء بتوفير ا ملوارد اإلضافية املطلوبة لدار الكتب 
املصري��ة، احملافظة عل��ى اآلثار و االهتمام بع��دم نهبها وخصوصا في 

أخميم، االهتمام بقصور الثقافة وبيوت الثقافة.

املــــــرأة؛
شكر األعضاء احلكومة على االهتمام املتزايد بقضايا املرأة » التي 
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نكن لها كل تقدير وعلى رأس��ها السيدة الفاضلة سوزان مبارك »، و 
طالبوا بتنمية املرأة من خالل اخلطة القومية.

الدعـــــــم:
م��ن أكثر القضايا التي اهتم بها الن��واب على اختالف اجتاهاتهم، 
وانتماءاته��م، وش��كلت نقدا مري��را للحكومة وموقفه��ا جتاه حجم 

الدعم واجتاهاته، و ذلك على النحو التالي:

أك��د األعض��اء أن الزي��ادة ف��ي مبلغ الدع��م زيادة غي��ر حقيقية، 
النخفاض القوة الشرائية للجنيه بل إن الوضع احلالي ميثل تراجعاً في 
مبل��غ الدعم، حيث ارتفع الدعم %8.8 فقط مع زيادة 0) % عالوة على 
املرتبات واملعاشات، وانخفض اجلنيه بنسبة %34 خالل النصف األخير 
من العام املاضي مع ارتفاع األسعار بنسبة %30 ، و ذلك الوضع يحتم 

على الدولة زيادة الدعم واملرتبات واملعاشات. 

نبه األعضاء إلى أن الدعم يستفيد منه الغنى قبل الفقير، حيث 
أن اس��تهالكه أكثر، مثال البوتاجاز فالفقير يس��تهلك أنبوبة واحدة 
مقاب��ل 6 أنابي��ب للغن��ى، نبه األعض��اء – كذلك – أن املس��تفيد من 
الدعم هم الوس��طاء والبلطجية، و أصح��اب رؤوس األموال وأصحاب 
املش��روعات و طالب النواب الدولة بإيجاد وس��يلة لتفعيل منظومة 
الدعم وترش��يده ووصوله ملس��تحقيه، كما طال��ب البعض بتحويل 

الدعم السلعي إلى دعم نقدي، و دخول الغاز إلى الريف.

الفقـــــــر:
قضي��ة الفقر متثل مش��كلة مص��ر األزلية والت��ي يتعامل معها 
الكثيري��ن عل��ى أنه��ا من البديهي��ات، الت��ي ال بد من التس��ليم بها 
وقبولها والتعايش معها، ألن محاولة حلها لن جتدي، وقد س��اعد في 
ترسيخ هذا املفهوم مجموعة من املستفيدين من هذا الوضع ويؤكد 
ذل��ك أن عدد كبير من النواب يتعامل م��ع احلكومة في هذه القضية 
من منطلق عطف احلكومة على أوالدها وليس��ن منطلق أن للمواطن 
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حقوقا يجب أن يحصل عليها من خالل تشريعات و سياسات؛

استطاعت احلكومات املتعاقبة للحزب الوطني أن تصل بأكثر من 
%50 من الش��عب املصري إلى ما حتت خط الفقر، أشار النواب إلى أنه 
ال يوجد عدالة في توزيع الدخل وخصوصا في محافظات سوهاج وقنا 
وأسوان، كما أن اإلنفاق العام البالغ ))) مليار جنيه بواقع 172.8جنيه 
ش��هريا )للفرد( متثل موازنة للفقر، لقد ذكر البيان املالي للحكومة أن 
األج��ور تضاعفت )) م��رة عما كانت عليه من عش��رين عاما، ولكنه 
ل��م يذكر كم تضاعفت األس��عار، أو الفجوة بني رواتب كبار املوظفني 
وصغاره��م، فزيادة األج��ور %10 يقابلها زيادة في األس��عار %50، تلك 
الزيادة التي رأى البعض أنها ناجتة عن حتجيم االس��تيراد من اخلارج مما 

أدى إلى أن أصحاب املصالح انتهزوا الفرصة لزيادة األسعار.

انطلق األعضاء في املناقشة من حتليل السياسات املالية للخطة، 
موضح��ني أن اخلطة ته��دف إلى إحداث توازن ب��ني التكلفة اخملصصة 
للخدمة والقيمة، ما يعنى أن هناك اجتاه لزيادة األعباء على املواطنني، 
كم��ا تهدف إل��ى مراجعة نظم التأمني و املعاش��ات خللق التناس��ب 
بني اش��تراكات املؤمن عليهم وم��ا يحصلون عليه وهو ما يعنى أيضاً 
زي��ادة العبء على املوظفني. أوضح األعضاء - كذلك - أن املوازنة حتمل 
الفق��راء أعباء كثيرة، فالضرائب املباش��رة 28.5 ملي��ار جنيهاً، بينما 
الضرائب التي يدفعها محدودو الدخل )) مليار، مبا يعادل %61.13 من 
اإليرادات الس��يادية، الفتني االنتباه إلى أن %50 من اإليرادات حتصل من 
خالل الضرائب الس��يادية، وهى أكثر بكثي��ر عنها في الدول املتقدمة 

التي تأخذ بنظام الضرائب التصاعدية.

و طال��ب األعضاء مبد التأمينات االجتماعية إلى اجلميع وليس90% 
فق��ط كم��ا جاء ف��ي املوازنة، زي��ادة املعاش��ات ملواجهة أعب��اء احلياة 
بالنس��بة للمستحقني وخصوصا معاش الضمان اإلجتماعى الذي ال 
يتع��دى 80-50 جنيهاً، تخطيط برنامج لتقليل نس��بة الفقر، توفير 
االعتمادات الالزمة لصندوق موازنة األسعار، فاملوازنة لم تضف جديدا 

جليوب املواطنني.
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احلكومة : إذا كان حد الفقر دوالر يوميا فاس��تخدام سعر الصرف 
)4.6جني��ه( الرس��مي لقياس الفق��ر غير صحي��ح، ألن القياس يكون 
بالقوة الش��رائية للجنيه، مبعنى كمية السلع التي ميكن أن يشتريها 
اجلني��ه وهو م��ا يقدر في مصر ب� 0)) قرش في الي��وم، وبالتالي هناك 

%0.5 من املصريني فقط حتت خط الفقر.

طال��ب األعض��اء – كذلك - بصرف الب��دل النق��دي للعاملني في 
املناطق النائية ومحافظات الصعيد، تفعيل قرار رئيس الوزراء بصرف 
ب��دالت لعم��ال النظافة فهم بس��طاء، النظر بع��ني االعتبار لتعيني 
املعاقني بنسبة %5 املنصوص عليها، و تطوير واستمرار برنامج شروق 

باحملافظات.   

املعاشــــــات :
إع��الن احلكوم��ة وجلنة اخلط��ة واملوازنة ع��ن االجتاه لدم��ج أموال 
التأمينات واملعاشات في اخلزانة العامة لتقليل حجم الدين الداخلي، 
وكذل��ك إعادة النظر ف��ي نظم التأمني واملعاش��ات ملالئمة ما يدفعه 
املؤمن عليه مع ما يحصل عليه، أثار الكثير من اعتراض النواب، ولكن 
األم��ر لم يخل من تأييد للفك��رة باعتبار أن احلكوم��ة ال تريد إال اخلير 

ملواطنيها، و يتضح ذلك من مجمل آراء النواب و تعليقاتهم:

ذه��ب البعض إل��ى أنه ال يجوز دمج أموال التأمني واملعاش��ات في 
اخلزان��ة العامة، بل يجب حترير س��يطرة احلكومة عل��ى هذا القطاع، 
مش��يرين إلى أن كافة القوانني التي صدرت في ش��أن زيادة املعاشات 
ه��ى الت��زام على خزانة الدول��ة وصدرت عن مجلس الش��عب وهو ما 
حت��اول احلكوم��ة إنكاره، الفت��ني النظر إلى أن أصحاب املعاش��ات هم 
الذين يدعم��ون احلكومة وليس العكس، حي��ث أن مديونية احلكومة 
للصندوق 26 مليار فوائدها 2.6 مليار جنيهاً في حني أن زيادة املعاشات 

تتكلف مليار جنيهاً فقط. 

نبه األعضاء – كذلك – إلى أن سعر الفائدة الذي تستثمر به أموال 
املعاشات أقل من سعر الفائدة السائد في السوق، و أن النسبة األكبر 
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من أموال املعاش��ات تذهب إلى العس��كريني حي��ث تتحمل احلكومة 
11.6 مليار، تش��مل3.5 مليار معاش��ات عس��كرية، 1.4 مليار معاش 

التأمني الشامل، والباقي 6.7 مليار هو الذي يصرف للعاملني. 

الفســـــــاد:
إن تأثي��ر الفس��اد على ع��دم حص��ول املواطنني عل��ى حقوقهم 
ال يحت��اج إلى بره��ان أو دليل، ولك��ن تأثيره على ق��درة احلكومة على 
القيام باخلدمات الالزمة لتنمي��ة قدرات وإمكانيات الفرد تتحدد مبدى 
حجم الفس��اد وقدرتها على محاوالت القضاء عليه، وبش��كل قاطع 
ف��إن الفقراء هم فقط من يدفعون فاتورة الفس��اد بالكامل، وقد كان 

لألعضاء رؤيتهم في هذا املوضوع على النحو التالي:

ذك��ر تقرير اجلهاز املركزي للمحاس��بات أنه يوجد 5.5 مليار جنيهاً 
صرف��ت بالزي��ادة وال يعلم اجلهاز عنها ش��يئاً، ولم نتل��ق ] اجمللس [ رد 
م��ن وزير املالية ع��ن اجلهات التي قامت بصرف ه��ذه املبالغ، وهى غير 

موجودة مبيزانية العام السابق 

احلكومة :لم ترد. 

أث��ار األعضاء قضية س��ندات اخلزانة العام��ة، موضحني أن اجلهة 
التي اش��ترتها ه��ى ش��ركة »Salmon Brothers« و أن ن��ص اتفاقية 
الشراء يقول » هذه السندات تُْضَمن بالتزامات مباشرة وغير مباشرة 
م��ن جانب أصول اجلمهورية » مبعنى أن أصول اجلمهورية و اعتماداتها 
مرهون��ة من أج��ل الدفع في الوقت احملدد، إال امللكية املس��تعملة من 
جانب البعثات الدبلوماس��ية، كما أن هناك اتفاقية )رقم ) ( س��رية و 
ال نعلم عن بنودها شيئاً، و هناك اتفاقية مماثلة مع لبنان لم يرد فيها 

شرط رهن البلد.)18( 

احلكومة: لم ترد.

أب��رز النواب أنه ألول مرة يحاكم وزراء ومحافظني وبعض القيادات، 
ويتم س��جنهم بس��بب ما نس��ب إليهم م��ن انحراف��ات مالية، وأن 

18 - العضو أمين نور



74

استمرار ذلك النهج الرقابي سيوفر مليارات اجلنيهات للدولة.

و من ناحية أخرى، رصدت بع��ض التقارير الدولية عالقة التحالف 
الوثيقة بني رموز السلطة و مجموعة رجال األعمال في مصر من أجل 
تعزي��ز امتيازا ته��م و مصاحلهم التي يتم ترجمته��ا إلى أموال، حيث 

رصد أحد التقارير ما يلي؛ )9)( 

» يأت��ي دعم جه��ود اإلصالح األساس��ي من نخبة رج��ال األعمال 
ذات النف��وذ والث��راء املهمني وهم عموما مقربون م��ن النظام أو حتى 
ج��زء من��ه. يتمتع��ون بالتال��ي بتأثير مهم ف��ي امليدانني السياس��ي 
واالقتصادي، ما يعكس االشتباك الكبير بني الثراء والنفوذ السياسي 
واالقتصادي، خير مثال على هذا االش��تباك هو قضية أحمد عز رئيس 
أكبر ش��ركة مصرية في قطاع الفوالذ » العز حلديد التس��ليح » التي 
تس��يطر على نحو %70 من القطاع _ العز عضو رفيع املس��توى في 
احل��زب الوطني الدميقراط��ي احلاكم ورئيس جلن��ة التخطيط واملوازنة 
في مجلس الش��عب وهو كذلك ش��ريك مقرب من جمال مبارك جنل 

الرئيس حسنى مبارك.

أظه��ر توجه جدي��د - يقضى بتعيني رج��ال أعم��ال بارزين لتولى 
حقائب حكومية أساس��ية - قوة نخبة رج��ال األعمال املتزايدة نذكر 
البعض منهم : وزير التجارة اخلارجية والصناعة رش��يد محمد رشيد، 
الرئي��س الس��ابق ليونيلفر أفريقيا والش��رق األوس��ط وتركي��ا، ووزير 
السياحة محمد زهير جرانة، املالك السابق لشركة جرانة للسفريات 
) إحدى أبرز ش��ركات الفنادق والفنادق على املاء وشركات السفريات ( 
ومديرها، ووزير الزراعة أمني أحمد أمني أباظة مؤس��س ش��ركة النيل 

لتجارة القطن التي غدت شركة تصدير القطن األولى »

 وأس��تمر التقرير في اإلش��ارة بشكل محدد وباألس��ماء للعديد 
من رجال األعمال الذين اس��تفادوا من سياس��ة احلكومة االقتصادية 

وخصوصا االجتاه للخصخصة.

9) - سفيان العيسة . االقتصاد السياسي لإلصالح في مصر أوراق كارنيغى، مركز كارنيغى 
للشرق األوسط، العدد 5، أكتوبر 2007 ص))
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التعقيب العام للحكومة :
عقب مناقش��ات األعضاء والتي امتدت على مدار خمس جلسات، 
عق��ب الس��يد الدكتور عاطف عبي��د رئيس احلكومة عل��ى املواضيع 
اخملتلف��ة، مبدياً س��عادته وامتنانه للنواب، وتطبيق��ا للمادة 115 من 
الدس��تور والتي تعط��ى للمجل��س إمكانية تعديل مش��روع املوازنة 

باالتفاق مع احلكومة فقد جتاوب السيد رئيس الوزراء وأعلن؛ 

) - املوافق��ة على زي��ادة اعتمادات اخلطة العاجل��ة بالقرى مبقدار 
1386 مليون جنيهاً.

2 - زيادة اعتمادات األنشطة الشبابية. 

) - زيادة اعتمادات تغذية الطالب.

) - ضم املعاهد األزهرية. 

5 - ترميم املساجد على وجه السرعة. 

6 - تخصيص مبالغ إضافية لصيانة الطرق و املزلقانات.

7 - استكمال برنامج تطوير العشوائيات. 

التوجهات املستقبلية:
) - تدعيم قواعد التنمية من خالل إقامة املناطق اجلديدة )املناطق 
االقتصادية( »فلدينا )0) منطقة منها 73 مكتملة املرافق وستكون 
األولوي��ة للمحافظ��ات التي لم حت��ظ بإقامة مناط��ق صناعية فيها 

واحملافظات احملرومة ».

2 - إيج��اد ف��رص حقيقي��ة للعم��ل احلكومي – تعلي��م وصحة - 
والبقية ستكون في القطاعات املنتجة. 

) - استمرار اإلقراض الشعبي واإلقراض امليسر من خالل بنك ناصر 
و7 بن��وك أخ��رى و2) منظمة أهلية، واس��تمرار برنامج تدريب وتأهيل 

الشباب اخلريجني.

) - حصر الثروات واحملافظ��ة عليها وتنميتها )الزراعية، البترولية، 
التعدينية، الشجرية(
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5 - الدعم املباش��ر للس��لع التي يس��تهلكها غير القادرين؛ دعم 
الدواء، دعم اإلسكان، حتسني أوضاع املرافق والتعليم والصحة. 

6 - حتديث وتطوير الصناعة وتدعيم قدرات الزراعة وقطاع اخلدمات 
املؤهلة لإلنتاج صناعي أو زراعي قابل للتصدير.

كما جدد س��يادته التعهد بااللتزامات اخلمسة بالنسبة للموازنة 
العامة واخلطة وأيضا:

- مواصل��ة برنامج اإلصالح املالي بهدف ترش��يد اإلنفاق من خالل 
التش��ريع اخلاص بإعادة هيكلة اجلمارك والضرائ��ب مع قانون البنوك 

وقانون حتويل بنك االستثمار إلى بنك للتنمية االستثمارية. 

- التح��ول م��ن التخطي��ط املرك��زي للتخطي��ط اإلقليم��ي ب��ل 
للتخطيط على مستوى القرية. 

- الدقة في تقدير تكلفة املش��روعات ووجود رقابة قوية وشفافية 
كاملة بالنس��بة للديون اخلارجية، كما ل��ن تعطى ضمانات للقروض 

التي تعقدها احلكومة إال بعد موافقة مجلس الشعب. 

- توزي��ع املوارد ب��ني احملافظات بالع��دل، وتعوي��ض احملافظات التي 
حرمت وس��وف تعطى األولوية الس��تكمال املش��روعات القائمة ولم 

تنفذ بالكامل.
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الفصل الثالث
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تقييم اخلطة اخلمسية اخلامسة 2002/2007

أوالً؛ سياسات االقتصاد الكلى:

- االستثمارات:)21)
استهدفت اخلطة إنفاقاً استثمارياً قدره 445 مليار جنيهاً، مت تعديل 
اعتمادات اإلنفاق االس��تثماري ليصل إلى 474.2 مليار جنيهاً، و أخيراً 
بلغت االس��تثمارات الفعلية 503.4 مليار جنيهاً، جتاوزاً للمستهدف 

بنسبة 13%.

ال ش��ك أن املتفائلني سوف يذهبون إلى القول بأن الدولة قد حتملت 
ع��بء زيادة االس��تثمارات حتى تس��تطيع الوفاء مبتطلب��ات األفراد، إال 
أن ذل��ك االجتاه يصطدم بش��دة مع أبس��ط قواعد التخطي��ط، بل إنه 
يعصف باخلطة من أساسها، إننا ال نتحدث بشأن أمور طارئة أو ظروف 
قاهرة اس��تجدت بع��د إقرار اخلطة من جانب البرمل��ان، و إمنا احلديث عن 
استثمارات مخطط لها سلفاً لتحقيق أهداف بعينها متت مناقشتها 
و توزيع األدوار بشأنها و أخيراً مت إقرارها من جانب ممثلي الشعب، إن تلك 
التج��اوزات من جانب احلكومة تلقى بالكثير من الش��ك حول حقيقة 
املؤش��رات التنموية الت��ي تطرحها على الرأي العام، و هو ما س��يكون 

محالً للمناقشة املستفيضة في جزء الحق من تلك الدراسة.

20 -  اخلطة اخلمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 2011/2012-2007/2008 وخطة عامها 
األول 2007/2008 اجمللد الثالث تقومي أداء اخلطة اخلمسية اخلامسة
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مت توزي��ع اس��تثمارات اخلط��ة عل��ى القطاعات اخملتلف��ة، القطاع 
احلكومي نسبة 27.2 % ، الهيئات االقتصادية %9.7، الشركات العامة 
%3.6، و القطاع اخلاص بنس��بة %59.5 من إجمالي استثمارات اخلطة. 
أس��لفنا القول بأن الس��ادة؛ وزير التخطيط، وزير املالي��ة، رئيس جلنة 
اخلط��ة و املوازنة مبجلس الش��عب، ق��د أكدوا على اش��تراك القطاع 

اخلاص في كافة مراحل اخلطة بصفته شريك التنمية.
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إال أن الشكل السابق يوضح لنا أن القطاع اخلاص – على غرار اخلطة 
الرابعة – قد أخفق في حتقيق املس��اهمة املنوط بها، فعلى الرغم من 
ارتف��اع قيمة مس��اهمة القطاع اخلاص في مش��روعات اخلطة، إال أن 
حصة تلك املس��اهمة قد انخفضت عن املستهدف بواقع %4 تقريباً، 
ف��ي الوقت الذي ارتفعت فيه مس��اهمة ش��ركات القط��اع العام مبا 
يتجاوز %11.1 كنتيجة لتحويل عدد من الهيئات العامة إلى شركات 
قابض��ة نوعية، و ه��و أيضاً ما يفس��ر انخفاض مس��اهمة الهيئات 
االقتصادي��ة، لقد انعكس ذلك التخب��ط التخطيطي على مخرجات 
االس��تثمارات فتمت التضحية باخلدمات االجتماعية لصالح كل من 

اخلدمات اإلنتاجية و القطاعات السلعية على النحو التالي؛

إن حتليل االس��تثمارات احلكومية بالقطاع��ات الوظيفية للدولة 
يوضح تراجع جملة االس��تثمارات خالل سنوات اخلطة بواقع 20.4%-، 
مبعدل سنوي مركب %4.4، و على الرغم من ذلك ارتفعت االستثمارات 
احلكومية في القطاعات السيادية بهدف احلفاظ على وجود النظام و 
اس��تمراريته، فارتفعت االستثمارات في مجال الدفاع و األمن القومي 
بنس��بة %87 تقريباً، و كذا ارتفعت في مجال النظام العام و ش��ئون 

األمن العام بواقع 51%.
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بينم��ا ش��هدت االس��تثمارات ف��ي مج��ال احلق��وق االقتصادي��ة 
االجتماعية تراجع��اً درامياً، حيث انخفضت االس��تثمارات في قطاع 
حماي��ة البيئة بواق��ع %85-، تاله قطاع التعليم بنس��بة %36.4-، ثم 
قط��اع الصح��ة بنس��بة انخف��اض %25.2-، و أخي��راً قط��اع احلماية 

االجتماعية بواقع %12- تقريباً، وفقاً للشكل السابق.

- االدخار:
هو مقي��اس قدرة اجملتم��ع على االعتم��اد على الذات، وبالنس��بة 
للمجتمعات النامية فإن حجم املدخرات احمللية يعتبر محدد رئيس��ي 
على حتقيق التنمية املس��تقلة، فإذا لم تكن تلك املدخرات قادرة على 
تلبية اس��تثمارات خطة التنمية يصبح اللجوء لالقتراض من الداخل 
أو اخلارج هو احلل، مبا يستتبع ذلك من عبء خدمة الديون وتأثيره على 

عجز املوازنة العامة و رفع معدل التضخم.

وق��د كان من املس��تهدف لهذه اخلطة االرتف��اع مبعدل االدخار من 
%11 إلى %17 بحس��ب كالم السيد وزير التخطيط ، وفيما يلي تطور 

منو االدخار احمللى خالل السنوات من -2002 2007 ))2(

)2 -  نشرة البيانات القومية -   أعداد مختلفة
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ويالح��ظ ارتف��اع االدخار احمللى ألكث��ر من الضعف خالل س��نوات 
اخلطة مما س��اعد عل��ى تخفيض مع��دل االقتراض من اخل��ارج،  و من 
الواض��ح أن احلكومة اس��تطاعت الوف��اء بوعدها برف��ع االدخار، إال أن 
السؤال الذي يطرح نفسه؛ هو ملاذا صرحت احلكومة أن معدل االدخار 
عام 2002/2003 هو %11 بينما نالحظ ارتفاعه ألكثر من %3 خالل عام 

واحد ؟

إن حت��دى رفع معدالت االدخار يواج��ه بحقيقة وقوع حوالي نصف 
السكان حتت خط الفقر )%41 أي نحو 28 مليون نسمة في عام 2005( 
لك��ن نالحظ ارتفاع الفقر املدقع خالل هذه الفترة من %17 عام 2000 
إل��ى %20 عام 2005 حيث ش��هدت املناطق الريفية نس��ب فقر تصل 
إلى %52( )22(  يحول دون رفع معدالت االدخار والذي يبلغ في املتوس��ط 
%25 عامليا، و ميكن رفع نسبة االدخار من خالل االدخار اإلجباري وكذلك 
إص��دار القوانني الالزم��ة للحد من املضاربة واالكتن��از وتوجيه النقود 
إما لالدخار أو االس��تثمار من خالل األدوات املالية والنقدية التي تديرها 

الدولة.  

- النمو االقتصادي:
22 -  سفيان العيسة مرجع سابق  ص 16
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ال ميك��ن الفص��ل ب��ني عملي��ة التنمي��ة بش��قيها االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة وب��ني األنش��طة االقتصادية التي تتطلب اس��تثمارات 
يتوق��ف مدى الوفاء بها عل��ى قدرة اجملتمع على توجي��ه طاقاته نحو 
اقتط��اع جزء م��ن الناجت احملل��ى بغرض إعادة اس��تثماره مب��ا يؤثر على 
مستوى االستهالك والتش��غيل، وفى حالة إهدار هذه الطاقات يلجأ 
اجملتمع لالقتراض س��واء من الداخل أو اخلارج و ما يتبع ذلك من ضرورة 
خدم��ة الدين مبا يعنى أن ج��زء من الناجت القومي يتس��رب للخارج مبا 
يؤثر على القدرة على التنمية املستقبلية باإلضافة للتعرض لشروط 

الدائنني التي لن تكون في جانب مصلحة اجملتمع في أغلب الظروف.

اس��تهدفت اخلطة اخلمسية اخلامس��ة  حتقيق معدل منو حقيقي 
متوسط %6.2 ، ولكن احملقق بلغ %3.7 فقط.  ))2( 

ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة كبيرة في توليد الناجت 
بلغ��ت %19.3 م��ن إجمالي الناجت احملل��ى، تاله قط��اع الزراعة و الصيد 
بنسبة %16.1، ثم جتارة اجلملة و التجزئة بنسبة %11.8، بينما ساهم 

)2 -  أرقام الناجت احمللى مستخرجة من “ تطور الناجت احمللى خالل اخلمس سنوات املاضية” – مجلس 
الوزراء، تقارير معلوماتية يوليو 2007 .
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قطاع االتصاالت بنس��بة %2، قناة الس��ويس%3، و املطاعم و الفنادق 
%2.8 فقط ال غير.

انخفضت مساهمة القطاع اخلاص في توليد الناجت احمللى اإلجمالي 
بص��ورة متتالي��ة خ��الل الفت��رة م��ن 2001/2002 حت��ى 2005/2006 
من نح��و %66.9 ف��ي الع��ام 2001/2002 إلى %62.9 ف��ي العام املالي 

  )2((.2005/2006

املـوارد العامة:
قب��ل حتليل اإلنفاق على احلق��وق االقتصادي��ة و االجتماعية - في 
الس��طور الالحقة- فإن منهج البحث يقتضى– بداية - الوقوف على 

حقيقة اإليرادات العامة التي يتم من خاللها متويل ذلك اإلنفاق.

لق��د جرى العرف عن��د حتليل املوازن��ة العامة عل��ى إهمال جانب 
اإليرادات وعدم منحه العناية الكافية من التحليل والدراسة، فالدولة 
في س��عيها للحصول على األموال الالزمة تتفاوت سياستها حسب 
ظ��روف كل مجتم��ع وتوجه��ات نظامها السياس��ي، وحتلي��ل املوارد 
العامة هو محاولة لإلجابة على س��ؤال من يدفع ماذا ؟ حيث يُفَترض 
توزيع األعباء على املواطنني بش��كل عادل، كل حسب قدرته ومدى ما 

يحصل عليه من النفقات العامة.

مصادر اإليرادات العامة :
تأتى اإليرادات العامة من أحد مصدرين؛

 1 - مصادر عادية :
و تتمثل في؛

- رس��وم مقابل خدم��ات تؤديها أجه��زة الدولة للنش��اط اخلاص 
باألفراد، و األشخاص االعتبارية األخرى، وتدفع طوعاً ألنها مبقابل.

- الضرائ��ب وت��ؤدى بدون مقابل، وتُفرَض جبرا بواس��طة س��لطة 

)2 -  السابق – ص )
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الدولة.  

- إي��راد الدوم��ني العام، وه��ى عوائد ما متلكه الدولة س��واء كانت 
ممتلكات عقارية أو جتارية أو صناعية أو مالية. 

وإذا ل��م تكفى هذه املصادر لتغطية النفقات العامة تلجأ الدولة 
للمصادر غير العادية؛ 

2 - مصادر غري عادية :
) – الق��روض العامة الداخلية من األف��راد الطبيعيني أو املعنويني 
داخل الدولة، و هى وسيلة المتصاص األموال الداخلية وإعادة ضخها 

مرة أخرى، وتكون ذات أثر فعال في حاالت التضخم.)25(  

2 – التمويل التضخمي، وه��و عبارة عن اإلصدار النقدي اجلديد مبا 
يزيد من كمية النقد املتداول ما يؤدى الرتفاع األسعار )التضخم(.

) – الق��روض اخلارجية، و ه��و ما ميثل عبئا على مي��زان املدفوعات 
مب��ا يتطلبه من خدمة الدي��ن اخلارجي وميثل أهم النفقات الس��لبية 
باعتباره تدفقات خارجية مما يلزم احلرص الشديد في عقد و استخدام 

الديون اخلارجية.  

وفيما يلي هيكل اإليرادات خالل سنوات اخلطة)26( 

25 -  التضخم يعنى زيادة األسعار نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود.
26 -  وزارة املالية، املوازنة العامة للخطة اخلمسية اخلامسة
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اجل��دول الس��ابق يوضح أن هن��اك تزايد في امل��وارد )اإليرادات، 
متحصالت اإلق��راض و مبيعات األصول، االقتراض و إصدار األوراق 
املالية( ال يتناس��ب مع الزي��ادة في اإليرادات العادي��ة ) الضرائب، 
املنح، اإليرادات األخرى(، ويتم تس��وية الف��رق عن طريق االقتراض 
الذي ارتفع من حوالي 58 مليار عام 2002/2003 إلى ما يقرب من 
99 مليار عام 2006/2007 مبعدل زيادة 71 %، وهو ما يعبر عن مدى 
خطورة وتدهور عجز املوازنة الذي يتزايد عاما بعد آخر ولم تنجح 

احملاوالت املتعددة للحكومات املتعاقبة في عالجه.

كما يالح��ظ من الش��كل التالي أن الضرائ��ب متثل %62 من 
اجمالى اإليرادات، بينما اإليرادات األخرى متثل %31، واملنح %3 فقط، 
في ح��ني يتبقى ) % يت��م احلصول عليها من خ��الل متحصالت 

اإلقراض وبيع األصول املالية.

و يتض��ح من ذلك أن الضرائ��ب التي تقوم الدول��ة بجبايتها 
م��ن املواطنني متثل حوالي ثلثي اإلي��رادات، وعليه ميكن حتديد من 

يتحمل متويل اخلطة وذلك عن طريق حتليل هيكل الضرائب. )27( 

27 -   املرجع السابق
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 اجلدول املقابل يوضح 
أرباح  الضرائ��ب عل��ى  أن 
والضرائ��ب  املؤسس��ات، 
عل��ى املمتلكات متثل26% 
الضرائ��ب،  حج��م  م��ن 
بينم��ا يتحم��ل الفق��راء 
74 % ف��ي ص��ورة ضرائب 
غير مباش��رة على السلع وضرائب مباش��رة على الدخل، مقابل 
%49.58 يحصلون عليها من النفقات العامة - كما س��يرد الحقاً - 
ممثلة في؛ مخصصات البيئة والصحة والتعليم واإلس��كان واخلدمات 
االجتماعية األخرى، في حني تس��تحوذ قطاع��ات اخلدمات العمومية 
والدفاع واألمن القومي والنظام العام وش��ئون األمن على %43.61 من 
إجمالي اإلنف��اق العام. وهو ما يوضح توجه السياس��ية االجتماعية 
للحكوم��ة م��ن حيث توزيعها ألعب��اء التنمية عل��ى املواطنني، حيث 
يحصل األغنياء وأصحاب الثروة على كل املزايا واإلعفاءات بينما يدفع 
املواطن البسيط ما يلزم لبقاء احلكومة و ميكنها من ممارسة السلطة 

عليه، وال تقدم له سوى الفتات.

ثانيًا؛ يف احلقوق االقتصادية االجتماعية و الثقافية:

- اإلنفاق العام:
يع��د اإلنف��اق العام أحد أهم أدوات السياس��ة املالي��ة التي ميكن 
للدولة اس��تخدامها للتأثير على ما يس��مى الطلب، أي طلب األفراد 
و احلكومة الس��تهالك جميع ما ميكن اس��تهالكه و ي��ؤدى إلى حالة 
إش��باع احلاج��ات العامة، وبالتالي يرتب��ط ذلك اإلنف��اق ارتباطاً وثيقاً 
باملس��توى العام ألسعار السلع و املنتجات التي يحتاجها األفراد، كما 
يؤث��ر ]اإلنفاق[ تأثيراً مباش��راً على حالة االس��تقرار اإلقتصادى في أي 

بلد، حيث 
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وبناء على ما تقدم، ميكن حتديد قواعد وضوابط اإلنفاق العام على 
النحو التالي: )28(

القاعدة األولي : حتقيق اكرب قدر من املنفعة:
مبعن��ى حظر توجيه النفق��ات العامة لتحقي��ق املصالح اخلاصة 
لبع��ض أف��راد اجملتم��ع دون البع��ض األخر مل��ا يتمتعون به م��ن نفوذ 
سياس��ي أو غيره، كما تعني أيضا أنه يجب أن ينظر للمرافق العامة 
نظ��رة إجمالية ش��املة لتحديد احتياجات كل مرف��ق وكل وجه من 

أوجه اإلنفاق في ضوء احتياجات ذلك املرفق وأوجه اإلنفاق األخرى. 

 القاعدة الثانية : ترشيد األنفاق العام :
و ال يعنى ذلك تقليل اإلنفاق العام، ولكن املقصود هو االستخدام 
األمثل للموارد لتحقيق أقصي عائ��د منها. هذا من ناحية الضوابط، 
أما م��ن ناحية أغراض أو أه��داف اإلنفاق العام؛ ف��إن النفقات العامة 

ميكن استخدامها في؛)29( 

) - التحك��م في اس��تخدام امل��وارد االقتصادي��ة لتحقيق معدل 
مرتفع من النمو. 

2 - حتقيق االستقرار اإلقتصادى.

) - إع��ادة توزيع الدخل القومي بني مختلف طبقات اجملتمع توزيعاً 
عادالً، وتباشر الدولة تأثيرها في توزيع الدخل على مرحلتني :)0)( 

- مرحل��ة التوزي��ع األولى ويقصد به��ا توزيع اإلنت��اج القومي بني 
عوامل اإلنتاج ) العمل، رأس املال ( 

- مرحلة إعادة التوزيع )مرحلة التوزيع النهائي (ويقصد بها إدخال 
بع��ض التعديالت على التوزيع األولى بقصد إع��ادة توزيع اإلنتاج على 

28 -  د عرفات التهامي مرجع سبق ذكره ص 215
29 -  د. السيد عبد املولى . املالية العامة املصرية  )99). دار النهضة العربية . القاهرة . ص229

0) -  د. رفعت احملجوب . إعادة توزيع الدخل القومي من خالل السياسة املالية . دار النهضة العربية 
القاهرة  ص 7
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املستهلكني. 

فيما يلي اس��تعراضاً لتطور اإلنفاق الفعلي العام خالل س��نوات 
اخلطة 2002/2007 على النحو التالي؛

- بلغت املصروفات خالل سنوات اخلطة مبلغاً قدره 864.758 مليار 
جنيهاً مصرياً، بزيادة قدرها %74.4 من إجمالي إنفاق اخلطة السابقة،  

مبعدل سنوي مركب قدره %11.8 و ذلك وفقاً للشكل التالي:

توزع��ت تلك النفق��ات على عش��رة قطاعات - وفقاً للتقس��يم 
الوظيفي للموازنة العامة للدولة – هي؛

1 - قطاع اخلدمات العمومية العامة: ويشمل مجلسي الشعب 
والشورى ورئاسة اجلمهورية، رئاس��ة مجلس الوزراء، اجملالس القومية 
املتخصصة، دواوين عموم احملافظات، اجلهاز املركزي للمحاسبات، وزارة 
املالية ومصاحلها، ووزارة اخلارجية  ويس��تحوذ على %32.2من إجمالي 

املصروفات تقريباً. 
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2 - قط��اع الدف��اع واألمن القومي: ويش��مل وزارة الدف��اع ووزارة 
اإلنتاج احلربي والدفاع املدني

ويستحوذ على نسبة %9 تقريباً.

3 - قط��اع النظ��ام العام وش��ئون األم��ن العام: ويش��مل وزارة 
الداخلية، صندوق تطوير األحوال املدنية، األمن والشرطة، وزارة العدل، 
هيئ��ة قضايا الدول��ة، دار اإلفت��اء املصرية، صندوق أبني��ة دور احملاكم، 

وصندوق السجل العيني، و يستحوذ على %4.9 تقريباً.

4 - قطاع الش��ئون االقتصادية: ويش��مل وزارة التجارة اخلارجية 
والتمثي��ل التج��اري، وزارة الصناع��ة ومصاحله��ا، دي��وان ع��ام وزارة 
االس��تثمار، مصلحة الدمغة واملوازين، مديري��ات التموين باحملافظات، 
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة لسوق 
امل��ال، وزارة الزراعة ومديريات الزراعة باحملافظات ووزارة الري ومصاحلها، 
مصلح��ة امليكانيكا والكهرب��اء هيئة اخلدمات البيطري��ة ومديريات 
الط��ب البيط��ري باحملافظات، هيئ��ة تنمية الث��روة الس��مكية وزارة 
الكهرباء، وزارة البترول، وزارة النقل ومديريات الطرق والنقل باحملافظات 
وهيئة الط��رق والكباري والهيئة العامة لألنفاق، وزارة الطيران املدني، 

ووزارة السياحة بنسبة %6.6 تقريباً.
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5 - قط��اع ش��ئون البيئة: ويش��مل هيئتي النظاف��ة والتجميل 
بالقاهرة واجليزة، ووزارة شئون البيئة بنسبة %0.8 تقريباً.

6 - قطاع اإلس��كان واملرافق اجملتمعية: ويش��مل وزارة اإلسكان 
واملرافق ومديريات اإلسكان باحملافظات، اجلهاز املركزي للتعمير، الهيئة 
العام��ة للتخطيط العمراني، الهيئة القومية ملياه الش��رب والصرف 
الصحي بالقاه��رة الكبرى واإلس��كندرية، و هيئ��ة التمويل العقاري 

بنسبة  %2.8 تقريباً.

7 - قط��اع الصح��ة : ويش��مل وزارة الصحة ومديريات الش��ئون 
الصحية باحملافظات، املستش��فيات العامة واملستشفيات اجلامعية، 
املراكز الطبية املتخصصة، الهيئة العامة للمستش��فيات واملعاهد 
التعليمي��ة، هيئة الرقابة والبح��وث الدوائية، معه��د بحوث أمراض 
العيون، واجمللس القومي ملكافحة وعالج اإلدمان بنسبة  %4.8 تقريباً. 

8 - الشباب والثقافة والشئون الدينية:  ويشمل اجمللس القومي 
للش��باب، اجملل��س القوم��ي للرياض��ة، مديري��ات الش��باب والرياضة 
باحملافظ��ات، وزارة الثقاف��ة والبي��ت الفني للمس��رح واملركز القومي 
للس��ينما، اجمللس األعلى لآلث��ار وهيئة قصور الثقاف��ة، وزارة اإلعالم، 
هيئة االس��تعالمات، مكتبة اإلس��كندرية، مكتبات مب��ارك العامة، 
دار الكت��ب والوثائق، اجملل��س األعلى للثقاف��ة، وزارة األوقاف ومديريات 
الش��ئون الدينية باحملافظات، األزهر الش��ريف واجمللس العلى للشئون 

اإلسالمية %4 تقريباً. 

9 - قط��اع التعليم:  ويش��مل وزارة التربي��ة والتعليم ومديريات 
التربية والتعليم باحملافظات ووزارة التعليم العالي واجلامعات والهيئة 
العامة حملو األمية وتعليم الكب��ار والهيئة العامة لألبنية التعليمية 

وصندوق تطوير التعليم بنسبة  %14.4 تقريباً.

10 - قط��اع احلماي��ة االجتماعي��ة:  ويش��مل وزارة التضام��ن 
االجتماع��ي ومديري��ات التضام��ن االجتماع��ي باحملافظات، الش��ئون 
االجتماعي��ة والتأمينات، اجمللس القومي للطفول��ة واألمومة، واملركز 
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القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية %20.4 تقريبا.ً )))( 

يتضح مما س��بق أن قطاعات؛ اخلدمات العمومية العامة، الدفاع و 
األمن القومي، و النظام العام و ش��ئون األمن العام تس��تحوذ على ما 
يقرب من نص��ف املصروفات %44 تقريباً، بينم��ا تخصص للقطاعات 
األكثر إحلاح��اً لألفراد؛ البيئة، اإلس��كان و املرافق، الصح��ة، التعليم، 
الشباب و الثقافة  %32.5 فقط، أي ما يقرب من ربع املصروفات تقريباً 
، األم��ر الذي يعن��ى أن احلكومة تك��رس اإلنفاق الع��ام للحفاظ على 
وجودها واس��تمرارها بغ��ض النظر عن تلبية احتياج��ات املواطنني أو 

متطلبات التنمية.

بنــود اإلنفـاق:
أوضحن��ا عاليه التقس��يم الوظيف��ي للمصروفات التي تَُقس��م 

بدورها على عدة بنود ) أبواب ( هي؛

األجور و متثل %25 من إجمالي املصروفات، ش��راء السلع و اخلدمات 
و متثل %7، فوائد الديون و متثل %22، الدعم و املنح و املزايا االجتماعية 
%22، املصروف��ات األخ��رى %12، و االس��تثمارات %12، وفقاً للش��كل 

التالي:

)) -  وزارة املالية، عرض ألهم مكونات بنود التقسيم الوظيفي
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اإلنفاق العام و أثر التضخم:)32) 
يع��د التضخ��م عرض��اً من أع��راض أي نظ��ام اقتص��ادي، و يعنى 
ببس��اطة ش��ديدة انخفاض قيم��ة العملة احمللية نتيجة سياس��ات 
مالية أو اقتصادية معينة أو نتيجة ظروف االقتصاد العاملي، و بالتالي 
يترت��ب على التضخم انخفاض القوة الش��رائية للنقود، و مبعنى آخر 
فإن ما كان يس��تطيع األفراد شراؤه بسعر معني في السنة السابقة 
فإنهم سوف يضطرون لشرائه بسعر أعلى في السنة احلالية، و على 
ذل��ك فإن ما كانت توف��ره الدولة لألفراد من س��لع و خدمات بتكلفة 
معينة من خالل اإلنفاق العام، فإنها مضطرة لزيادة ذلك اإلنفاق حتى 
تستطيع احملافظة على نفس القدر من السلع و اخلدمات، أما إذا أرادت 
زيادة احلصص املقررة فإنها س��وف حتتاج إل��ى زيادة اإلنفاق فوق الزيادة 

التي أحدثها التضخم.

الش��كل الس��ابق يوضح أن معدل التضخم قد وص��ل في نهاية 
س��نوات اخلط��ة إل��ى 28.5 تقريباً، ما يعن��ى أن قيم��ة اجلنية املصري 
ق��د انخفض��ت بواق��ع الثل��ث تقريباً م��ا ب��ني عام��ي 2002/2003 – 

.2006/2007

 استعرضنا – سلفاً -  تطور املصروفات العامة باألسعار اجلارية،)))( 

2) -  التضخم يعنى الزيادة في املستوى العام لألسعار و انخفاض القوة الشرائية للنقود.
)) -  هي األسعار املعدلة طبقاً للزيادة الناجتة عن التضخم.
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أما إذا حاولنا الوقوف على حقيقة تلك املصروفات من خالل مقارنتها 
بأسعار عام 2002/2001 ، أي باستبعاد أثر التضخم عليها، فإن الصورة 

ستكون على النحو التالي:

الش��كل الس��ابق يوضح انخفاض اإلنفاق احلقيقي عن املستوى 
ال��ذي أعلنته احلكومة، حيث تلجأ عادة إلى نش��ر األرقام دون توضيح 
أث��ر الظواه��ر االقتصادية اخملتلفة - و من بينه��ا التضخم - على تلك 
النفقات مما يعطى انطباعا دائماً بالزيادة ، بل إن ضبط اإلنفاق مبعامل 
التضخ��م قد يوضح لنا أن النفقات العامة قد انخفضت في حقيقة 
األمر في حني يظهر اإلنفاق باألس��عار اجلارية اجتاهاً دائماً نحو الزيادة، 
و ذل��ك كما في حالتي اإلنفاق على الس��كن و الصحة، فبينما تظهر 
األرقام باألس��عار اجلارية أن اإلنفاق على اإلس��كان و املرافق اجملتمعية 
قد ارتفع خالل سنوات اخلطة بواقع %86 ، جند أن اإلنفاق قد ارتفع في 
حقيقة األمر بواقع %48 فقط، و األمر األكثر دهش��ة يتجلى في حالة 
اإلنفاق على الصحة، ففي حني تظهر النفقات باألسعار اجلارية خالل 
فترة اخلطة زيادة قدرها %34.7  جند أن اإلنفاق احلقيقي قد ارتفع بواقع 

%9.5  فقط خالل تلك الفترة، كما هو موضح بالشكل التالي:
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اإلنفاق على احلقوق االقتصادية االجتماعية و 
الثقافية:

يحاول اجلزء التالي حتليل اإلنفاق احلكومي على احلقوق االقتصادية 
االجتماعي��ة و الثقافي��ة خالل س��نوات اخلطة، مقيماً ذل��ك اإلنفاق 
مبؤش��رات القياس التي وضعها اخملططون أنفسهم لقياس مدى جناح 
اخلطة اخلامسة في حتقيق املتطلبات االقتصادية االجتماعية لألفراد.

احلق يف التعليـــــم:
بلغ إجمالي اإلنفاق على التعليم - باألسعار اجلارية - خالل سنوات 
اخلط��ة حوالي 122.472 مليار جنيه��اً مصرياً، بزيادة قدرها %34.4 عن 

اخلطة السابقة، و معدل سنوي مركب %6.1، وفقاً للشكل التالي؛
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انخفض اإلنفاق على التعليم ف��ي العام الرابع للخطة انخفاضاً 
طفيفاً قبل أن يواصل ارتفاعه مرة أخرى في العام األخير، إال أن حتليل 
اإلنفاق احلقيقي باألس��عار الثابتة يوضح أن اإلنفاق واصل تراجعه في 
العامني األخيرين للخطة، اس��تحوذت األجور على نس��بة %73.3 من 
إجمالي اإلنف��اق، بزيادة قدرها %50.4، و معدل س��نوي مركب %8.5، و 
حظي القطاع بدعم و منح بنس��بة %0.5، و ش��راء السلع و اخلدمات 

بنسبة %11.9، على النحو التالي:

خصص لالس��تثمارات في مجال التعليم حوالي %11.5 فقط من 
اإلجمالي، و واقع األرقام يؤكد انخفاض االستثمارات العامة – باألسعار 
الثابت��ة - في قطاع التعليم بواقع %36- خالل س��نوات اخلطة، مبعدل 
انخفاض س��نوي مركب %8.6-، انعكس انخفاض االس��تثمارات على 

مؤشرات التعليم على النحو التالي؛

- انخف��ض نصيب الفرد م��ن اإلنفاق على التعليم مابني الس��نة 
األولى و األخيرة للخطة من 299.5 

جنيهاً إلى 235.99 جنيهاً، وفقاً للشكل التالي؛
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-حتس��نت كثافة الفصول حتس��ناً ال يُذكر إال أن ذلك التحسن لم 
يصل إل��ى هدف اخلطة بخفض الكثافة إل��ى 35 طالب/ طالبة، على 

النحو التالي:)))(

-فش��لت اخلطة في زيادة نس��بة اس��تيعاب األطفال في الس��ن 
اإللزامي، على النحو التالي؛

)) -   جميع األرقام الفعلية التي متت مقارنتها بأرقام اخلطة مستخرجة من؛ خمسة وعشرون 
عاماً من التنمية، وزارة التنمية االقتصادية، أكتوبر 2007 .
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-فش��لت اخلط��ة ف��ي حتقي��ق مع��دالت االلتح��اق بالتعليم قبل 
اجلامعي، و اجلامعي على النحو التالي؛

- و أخيراً، فشلت اخلطة في زيادة أعداد املقبولني بالتعليم العالي 
و األزهري، على النحو التالي:
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احلـق يف الصحـــة:
بل��غ إجمال��ي اإلنفاق على الصح��ة – خالل س��نوات اخلطة – 
مبلغ��اً و ق��دره 43.022 مليار جنيه��اً مصرياً، بزي��ادة قدرها %37، و 

معدل سنوي مركب %6.6، وفقاً للشكل التالي؛

و على العكس من بيانات اإلنفاق باألس��عار اجلارية، فإن حتليل 
اإلنفاق باألسعار الثابتة يوضح انخفاض اإلنفاق على الصحة في 
العام األخير للخطة، اس��تحوذت األجور ف��ي قطاع الصحة على 
م��ا يقرب م��ن نصف النفقات تقريباً  %41.2، و جاء ش��راء الس��لع 
و اخلدمات ف��ي املرتبة الثانية بنس��بة %23.8، و بلغت مخصصات 

الدعم للصحة نسبة %10.1، وفقاً للشكل التالي؛
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بلغت نسبة االستثمارات في قطاع الصحة ) خالل سنوات اخلطة 
( %19.1 م��ن إجمالي اإلنف��اق على الصحة، في حني تُظهر األس��عار 

اجلارية انخفاض االستثمارات خالل سنوات اخلطة بواقع

 6-% فقط، تدلنا األسعار الثابتة على أن االستثمارات قد انخفضت 
بواقع – %25 خالل تلك الفترة، و ذلك وفقاً للشكل التالي؛

إزاء تخفي��ض اس��تثمارات الصح��ة، فش��لت اخلطة ف��ي تنفيذ 
أهدافها على النحو التالي؛
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- فشلت اخلطة في خفض معدل املواليد إلى 21.2 في األلف.

- فشلت اخلطة في خفض معدل الوفيات إلى 5.9 في األلف.
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- فش��لت اخلطة – كذلك – في خف��ض معدل وفيات األمهات إلى 
33.2 لكل مائة ألف مولود.

احلق يف السكن:
بل��غ اإلنفاق على اإلس��كان و املرافق - باألس��عار اجلاري��ة -  مبلغاً 
وقدره 31.247 مليار جنيهاً، مسجالً ارتفاعا بواقع %86، و معدل سنوي 
مركب %13.2. إال أن حسابات األسعار الثابتة تخبرنا عن حقيقة زيادة 

اإلنفاق الذي بلغ %48، مبعدل سنوي %8.2 تقريباً.
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مثل��ت األج��ور حوالي %4.6 م��ن إجمالي ميزانية ذل��ك القطاع، و 
توجهت غالبية اإلنفاق لصالح االستثمارات بنسبة 93.3 % تقريباً.

يقوم على تنفيذ االس��تثمارات ثالث قطاعات رئيس��ية هي قطاع 
اإلس��كان، قطاع التعمير، هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة، شكلت 
اس��تثمارات قط��اع مياه الش��رب و الصرف الصحي نس��بة %26 من 
اإلجمالي، و كانت النسبة األكبر لصالح مشروعات اإلسكان بنسبة 
%59 تقريباً، و مشروعات الطرق و الكباري %10، و أخيراً جاءت اخلدمات 

بنسبة 5.3%.
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اس��تهدفت اخلطة إنشاء 0)9 ألف وحدة سكنية خالل الفترة من 
2002/2007 ، لك��ن احملقق الفعلي بلغ 811 ألف وحدة س��كنية فقط، 

بنسبة %87 من املستهدف.

كما اس��تهدفت اخلطة إقامة 580 ألف وحدة إسكان ريفي، إال أن 
احملق��ق – كذل��ك - لم يتج��اوز النصف كثيرا،ً حوال��ي 360 ألف وحدة 

فقط، بنسبة %62 من املستهدف تقريباً.
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كذل��ك لم يتحقق املس��تهدف م��ن اخلطة في مش��روعات مياه 
الشرب، حيث كان املستهدف زيادة طاقة مياه الشرب حوالي 26 ألف 
لت��ر يومي��اً، نفذ 22 ألف فقط، بنس��بة %84 من املس��تهدف، أما في 
مشروعات الصرف الصحي فلم ينفذ سوى %52 فقط من املستهدف 
باخلطة، حيث كان من املقرر مد 1500 كيلو متر، بينما املنفذ الفعلي 

780 كيلو متر فقط.

السكان و قــوة العمل:
وص��ل إجمالي عدد الس��كان – وفقاً لتع��داد 2006 – 72.349.119 
ملي��ون نس��مة، منهم 57.2 باألري��اف، و الباق��ي 42.8 بحواضر مصر، 
بنس��بة %51.1 للذك��ور، %48.9 لإلناث. وصل معدل النمو الس��كاني 
حوالي 2.04 % سنوياً، في الوقت الذي استهدفت فيه اخلطة الوصول 

مبعدل النمو إلى %1.8 سنوياً.

بلغت قوة العمل حوالي 22 مليون نس��مة من إجمالي الس��كان، 
يعمل منهم نس��بة 90.3 %، في حني بلغ معدل البطالة %10 تقريباً، 



تص��ل نس��بة البطالة بني الذك��ور حوالي %7.7، بينم��ا بطالة اإلناث 
وصلت 19.18%.

بلغ عدد املنشآت اإلنتاجية التابعة للقطاع احلكومي 3463 منشأة 
بنس��بة %19.5 من إجمالي املنش��آت البالغة 17801 منشأة، و نسبة 
عاملني %43، بينما مبثل القطاع اخلاص نسبة 80.5 % من حجم املنشآت، 
و نس��بة عاملني %57. متثل منش��آت القطاع العام نس��بة ضئيلة من 
حيث احلجم على الرغم من استيعابها لعدد كبير من العمالة، مقارنة 
باحلجم الضخم ملنشآت القطاع اخلاص و احلصة املتواضعة من العمالة، 
ساهم القطاع اخلاص في فرص التشغيل باملدن الصناعية اجلديدة عام 
2007  بنحو 368.700 ألف فرصة عمل، و اس��تثمارات قدرها 51.7 مليار 
جنيهاً، و قيمة إنتاجية بلغت 37.8 مليار جنيهاً، أي أن معدل اإلنتاجية 
وصل إلى 731 جنيهاً لكل جنيه مستثمر، في حني بلغت جملة األجور 

864 مليون جنيهاً فقط ال غير.

اس��تهدفت اخلطة زيادة أعداد املشتغلني بواقع 3.4 مليون نسمة 
خالل فترة اخلطة، بينما زادت أعداد املش��تغلني بواقع 2 مليون نسمة 
فقط بنس��بة بلغت 58.9 من املس��تهدف تقريباً، كذلك اس��تهدفت 
اخلطة الوصول مبعدل البطالة إلى %5 في نهاية أعوام اخلطة، فبلغت 
النسبة %9.7، بنسبة زيادة %180 تقريباً. و هكذا أخفقت اخلطة أيضاً 
في ضبط معدالت النمو الس��كاني أو معاجلة تفاقم قضية البطالة 

تاركة قوة العمل نهباً للقطاع اخلاص في املدن اجلديدة.
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جداول و مالحق)33( 

35 -  جميع اجلداول مت إعدادها و معاجلتها بواسطة الباحثني
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