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متهيد
يف هذا التقرير يستمر فريق عمل املرصد يف رصد الكيفية اليت تدار هبا املالية العامة للدولة ،وذلك من خالل
حتليل اجتاهات االنفاق العام خالل الفرتة .2011 – 2009
يغطي هذا التقرير فرتة اكتملت معها مسرية حتليل عشر سنوات من مشروعات املوازنة العامة املصرية،
وثائق خطط التنمية احلكومية االقتصادية االجتماعية ،فضال عن مضابط جملس الشعب ذات الصلة بالقضايا
السابقة.
يتميز ذلك التقرير بإلقاءه الضوء علي أداء آخر حكومات نظام مبارك ،وكذلك آخر مشروع موازنة لذلك
النظام ،فضال عن أداء آخر جملس تشريعي نيايب يف ذلك النظام ،ليمثل بذلك مرجعا هاما لتلك املرحلة من
مراحل تاريخ االقتصاد االجتماعي السياسي ملصر.
ينقسم التقرير إلي ثالثة فصول:
الفصل األول يستعرض اخلطة احلكومية للتنمية االقتصادية االجتماعية للعام املايل  2011 – 2010باملقارنة
مع العام املايل  2010 – 2009وكذلك مشروعي املوازنة العامة عن هذين العاميني املاليني ،مروربإلقاء الضوء
علي مناقشات جملس الشعب املصري حول اخلطة واملوازنة.
يتضمن الفصل الثاين حتليال ملضمون رسائل اإلعالم املصري املقروء واجتاهاته اثناء تناوله لقضايا املوازنة العامة
وإدارة املالية العامة يف مصر.
و يقدم الفصل الثالث حتليال مستقال الجتاهات اإلنفاق العام خالل العام املايل  2010 – 2009باملقارنة
مع مشروع موازنة العام املايل  ،2011 – 2010ولذلك سوف يقتصر ذلك التحليل علي مشروع املوازنة فقط
دون التطرق إيل أثر التحوالت السياسية اهلامة اليت شهدها النصف الثاين من العام  ،2011 – 2010علي أن
يصدر هبا ملحقا خاصا فور انتهاء احلكومة من اعداد احلساب اخلتامي لذلك العام.
قام باعداد هذا التقرير كل من :غريب سليمان ،أمحد علي ،حلمي الراوي من فريق باحثي املرصد ،بينما قامت
مين بسيوين بأعمال الكتابة والتنسيق ،وأخريا قامت سوزان نور بنقله إيل االجنليزية.
مت اصدار هذا التقرير من خالل دعم الوقفية األهلية للدميوقراطية بالواليات املتحدة األمريكية ،فلها من فريق
العمل كل الشكر والتقدير ،وكذلك يتوجه املرصد بالشكر للشراكة األوروبية للدميوقراطية علي دعمها بناء قدرات
فريق العمل الجناز مهامه.
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الفصل األول :اخلطة واملوازنة للعام املاىل  2010 – 2009داخل جملس الشعب
متر املوازنة العامة – بعد اعدادها  -بعدة مراحل قانونية إجرائية قبل مناقشتها وإقرارها مبجلس الشعب ،لعل
أول هذه املراحل هو عرض بيان احلكومة حول خطة التنمية االقتصادية االجتماعية ،ويكون ذلك البيان أمام
جملس الشعب.
يتضمن البيان عرض السياسات االقتصادية واملالية ،واألهداف االقتصادية واالجتماعية للخطة احلكومية على
لسان السيد وزير التنمية االقتصادية ،يعقب ذلك تقدمي السيد وزير املالية الربنامج املايل للخطة الذى ميثل املوازنة
العامة للدولة ،يتم إحالة اخلطة واملوازنة إىل جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس الشعب لدراستهما واعداد تقرير حوهلما
ليُطرح للنقاش من قبل أعضاء اجمللس ،وهو اإلجراء األخري الذي قد يسفر عن تعديالت ،يرتتب عليها اعداد
تقرير تكميلى .وسوف نقوم باستعراض هذه املراحل بالتتابع ،وبالتطبيق على اخلطة واملوازنة للعام املاىل 2009
–  2010مقارنة بالعام  2011 – 2010وذلك على النحو التاىل:
القسم األول :بيان وزير التنمية االقتصادية حول خطة :((( 2010 – 2009
تناول بيان وزير التنمية االقتصادية ،عرض خلطة التنمية يتضمن؛
األهداف احلكومية العامة واخلاصة والسياسات التنموية مبحاورها الثالث :االقتصادية ،االجتماعية ،واملالية ىف
ضوء أثار األزمة املالية العاملية على االقتصاد املصري ،على النحو التاىل:
أهداف الخطة:
أوضح البيان أن األهداف العامة للخطة تتلخص ىف ثالثة أهداف؛
الهدف األول :احلفاظ على معدل منو اقتصادي معقول وعدم السماح بتدين معدالت النمو إىل معدالت
سلبية أو ضئيلة.

(((

بيان وزير التنمية االقتصادية :مضبطة جملس الشعب رقم  194يف  28إبريل .2009
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الهدف الثاني :احلفاظ على مستوى معيشة مناسب لألفراد فضال عن حتسينه باستمرار.
اهلدف الثالث :احلفاظ على االستقرار والتوازنات املالية والنقدية ،وبالتايل احلفاظ على نسبة عجز يف املوازنة
ال تسبب أي اختالالت مالية يكون هلا أثار سلبية أمهها تزايد معدالت البطالة.
وبعد عرض هذه األهداف العامة ،تناول البيان األهداف اخلاصة للخطة تفصيال وباملقارنة مع العام السابق
وهي:
تراجع معدل النمو االقتصادي:
شدد البيان على أنه على الرغم من أن معدل النمو االقتصادى كان قد بلغ يف املتوسط أكثر من  %7خالل
السنوات األربع السابقة ،فإن اخلطة احلالية تستهدف أن يكون معدل النمو االقتصادي [ للناتج احمللى االمجاىل]
يف حدود  4ـ  % 4,5يف العام املايل  ،2010/2009ذلك الرتاجع ىف معدالت النمو هو أحد أهم آثار األزمة
املالية العاملية.
و أوضح الوزير أنه دون اختاذ كافة السياسات املالية واالستثمارية املناسبة فإن معدل النمو قد يصل إىل %2
أو أقل يف ضوء األزمة االقتصادية العاملية ،مشريا إىل أن قيمة الناتج احمللى اإلمجايل سوف ترتفع لتصل إىل تريليون
و 40مليار جنيه ىف هناية العام  ،2009-2008واستنادا إىل هذا الرقم سوف ترتفع قيمة الناتج احمللى اإلمجايل
إىل تريليون و 181مليار جنيه يف هناية العام املايل .2010-2009
و أشار الوزير إىل أنه يف ضوء هذه السياسات ،وباإلضافة إىل اجتاه معدل التضخم إىل االحنسار فان اإلنفاق
االستهالكي للفرد سوف يصل إىل حوايل  10600جنيه بنهاية  ،2009وسوف يصل إىل أكثر من 12000
جنيه يف هناية العام  ،2010فإذا ما مت استبعاد تأثري الزيادة يف األسعار ،فإن متوسط اإلنفاق احلقيقي سيزداد
بواقع .%3
االستثمار قاطرة التنمية:
أوضح الوزير أن احملرك الرئيسي للنمو االقتصادى يتحدد حبجم االستثمارات ،وحجم الصادرات ،وملا كانت
الصادرات  -يف ضوء الركود العاملي  -سوف تنخفض ،فإن زيادة االستثمارات تعد البديل للحفاظ على مستوى
نشاط اقتصادي معقول.
وأشار إىل أن املنفذ الفعلي من االستثمار يف العام املاضي بلغ حوايل  200مليار جنيه عام - 2007
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 ،2008كانت متثل  % 22من الناتج احمللى اإلمجايل ،وأن األثر املباشر لألزمة انعكس على حجم االستثمارات
املنفذة خالل هذا العام  ،2009 -2008حيث اخنفضت إىل حوايل  195مليار جنيه ،متوقعا أال يزيد حجم
االستثمارات يف العام القادم على مائيت مليار جنيه أيضا.
كان نصيب االستثمار اخلاص املنفذ بالفعل يف العام املاضي يف حدود  135مليار جنيه ،سوف ينتهي هذا
العام إىل حواىل  105مليارات جنيه ،أي اخنفض حبوايل  30مليار جنيه.
و أكد على أن احلكومة تتوقع وتعمل على أن تكون االستثمارات اخلاصة يف العام القادم يف نفس احلجم
تقريبا ،يف حدود  110ـ  115مليار جنيه ،وأنه باالكتفاء هبذا احلجم من االستثمارات اخلاصة واليت إذا ما
أضيفت إليها االستثمارات العامة يف حدود  70مليار جنيه ،فإن ذلك معناه أن حجم االستثمارات الكلية لن
يساعد يف حتقيق حىت معدل النمو املتواضع ،ولذلك البد من العمل على تعويض ولو جزء من هذا االخنفاض
يف االستثمارات اخلاصة من خالل االستثمارات احلكومية املمولة من اخلزانة العامة.
كما أشار اىل أن االستثمارات احلكومية املنفذة بالفعل يف العام املايل  ،2008 - 2007كانت حوايل
 21,6مليار جنيه ،وخالل العام أضيف إليها حوايل  6,1مليار من خالل برنامج إدارة األصول اململوكة للدولة،
ويف موازنة  2009 -2008تقدمت احلكومة حبجم استثمارات حكومية تقدر ب  22,2مليار جنيه ،أضيف
إليها خالل العام  2,8مليار جنيه من برنامج إدارة األصول ،وقد وافق اجمللس على هذه الزيادة ىف حينها ،وأضاف
أيضا استثمارات حبوايل  10,2مليار جنيه كاعتمادات إضافية ،أى أن إمجاىل االستثمارات احلكومية بلغ 35.2
مليار جنيه .ىف حني أن املقرتح يف موازنة هذا العام  2010 - 2009استثمارات حكومية ممولة من اخلزانة العامة
تقدر  25,7مليار جنيه ،باإلضافة إىل  7,7مليار جنيه سوف تتاح من املوارد الذاتية لكافة اجلهات احلكومية
واملنح ،وبالتايل فإن املوازنة العامة تتضمن مبلغ  33,4مليار جنيه استثمارات حكومية ،وهذا الرقم أكرب من الرقم
الذي تقدمت به احلكومة يف العام املاضي ،وأكرب من الرقم الذي تقدمت به ومت تنفيذه يف العام ما قبل املاضي،
وبالتايل البد من العمل على تدبري اعتمادات إضافية حبوايل عشرة مليارات جنيه ،واهلدف هو الوصول حبجم
استثمارات احلكومة خالل العام  2010 -2009إىل  43مليار جنيه ،وبالتايل تزيد على استثمارات احلكومة
اليت كانت تقدر  42مليار جنيه واليت سوف تنفذ خالل هذا العام بعد االعتماد اإلضايف.
أولويات الخطة:
يف ضوء هذا احلجم األكرب من االستثمارات احلكومية العامة ،فإن اهلدف هو أن تستخدم هذه االستثمارات
احلكومية وفقا لنمط من ترتيب األولويات حيقق الغرض الرئيسي من مواجهة األزمة ،وتوفري أكرب قدر من فرص
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العمل لدرء احتمال زيادة معدالت البطالة بسبب اخنفاض معدالت النمو ،ولكن يف نفس الوقت العمل على
االنتهاء من املشروعات املفتوحة يف كافة اجملاالت مبا يساعد يف تقدمي اخلدمة املطلوبة سواء يف جمال مياه الشرب
أو الصرف الصحي أو التعليم أو الصحة أو التنمية احمللية ...اخل.
أنه فيما يتعلق بالزراعة والري ،فليس هناك اخنفاض مبعىن الكلمة يف االعتمادات االستثمارية هلذا الربنامج،
ذلك ألنه ليست كل االستثمارات املوجهة للزراعة والري واردة فقط حتت بند وزارة الزراعة أو وزارة الري ،وإمنا
واردة بالذات يف جمال البحث العلمي يف الزراعة واملياه من خالل صندوق اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا،
ولفت االنتباه إىل التعامل مع هذه األمور من خالل الربامج االستثمارية ،وليس من خالل االعتمادات االستثمارية
للوزارات يف حد ذاهتا.
تطوير البنية التحتية:
إن هناك زيادة واضحة قدرها مليار جنيه أضيفت ملشروعات الطرق خالل االعتمادات اإلضافية خالل هذا
العام  ،2009 – 2008وأن االستثمارات يف جمال الطرق سوف تصل إىل حواىل  3مليارات جنيه مقرتحة للعام
القادم ،نفس الشئ بالنسبة للكباري أو السكك احلديدية أو مرتو اإلنفاق أو مشروع النقل النهري أو حتديث
املوانئ البحرية مما يشري إىل أن قطاع النقل سوف يشهد طفرة كبرية جدا يف االعتمادات االستثمارية يف العام
القادم.
مت استثمار  16مليار جنيه يف جمال مياه الشرب والصرف الصحي خالل هذا العام ،وقد أضيف إليها حوايل
سبعة مليارات من االعتمادات اإلضافية ،وبالتايل فإن الرقم املدرج يف املوازنة ال جيوز مقارنته مببلغ  16مليار
جنيه ،وإمنا جيب مقارنته بالرقم الذي مت استثماره يف السنة املاضية والذى بلغ  7مليارات جنيه ،وهنا يأيت هذا
البند ليؤكد اهتمام احلكومة بزيادة اعتمادات إضافية من أجل تدبري موارد يف حدود عشرة مليارات جنيه سواء من
موارد إضافية أو من خالل البدء يف تنفيذ برنامج املشاركة بني احلكومة والقطاع اخلاص ،الستكمال مشروعات
اإلسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.
اإلنفاق االجتماعي:
التعليم:
سوف خيصص للتعليم قبل اجلامعي أكثر من ملياري جنيه باملقارنة ب  1,300مليار جنيه مت تنفيذها يف
7

موازنة  ،2008 - 2007وأن هناك طفرة حقيقية يف اإلنفاق على التعليم سواء يف التعليم قبل اجلامعي أو
التعليم اجلامعي ،وأن هناك برنامج جديد سوف يبدأ يف جمال التعليم قبل اجلامعي بعد أن مت اجناز الشرحية الكربى
من برنامج بناء املدارس ،حيث يتم بناء حواىل  500مدرسة يف كل سنة ،ومع االعتماد اإلضايف هذا العام،
واالعتمادات املخصصة لبناء املدارس يف العام القادم ،سوف يتم الشروع يف برنامج جديد هو حتسني املنشآت
التعليمية ،وبالتايل إعطاء هذا البند «إعادة تأهيل املدارس القدمية» حوايل  500مليون جنيه.
السكن:
مل يتحدث الوزير سوي عن املبلغ املخصص لتطوير العشوائيات ،ومل يرد بكلمته البناء كهدف للخطة ،حيث
أكتفي بالقول «أن املوازنة سوف تتضمن اعتماد جديد لصندوق العشوائيات ،ومت ختصيص حوايل  500مليون
جنيه له ،باإلضافة إىل ختصيص بند للتعامل مع الطلبات واالحتياجات اجلماهريية املعرب عنها من خالل السادة
النواب».
 2011 -2010؛ عام آخر من التخطيط المفرغ(((:
أما عن بيان خطة التنمية االقتصادية للعام املاىل  ،2011 – 2010فلم خيتلف مضمون بيان وزير التنمية
للخطة عن بيان عامها السابق من حيث األهداف ،وأن أختلف من حيث طريقة العرض ،وذلك ىف ضوء الفرتة
االنتقالية ما بني احنسار اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية العاملية عن االقتصاد املصري ،وإعداد االقتصاد للعودة
من جديد ملنحين النمو املتصاعد.
األهداف اإلستراتيجية للخطة الجديدة:
حدد الوزير ثالث أهداف رئيسية لحطة  ،2011-2010تماما كما فعل فى الخطة السابقة ،وهذه
األهداف الثالث هي:
أوال :حفز النمو االقتصادي والعودة إيل معدالت النمو اليت كانت قبل األزمة.
ثانيا :توفري فرص عمل تستوعب الداخلني اجلدد لسوق العمل

(((

مضبطة جملس الشعب رقم  112يف  4مايو .2010
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ثالثا :حتقيق مزيد من اخلدمات وبنوعية جيدة.
و من العجيب ىف األمر أن هذه األهداف سوف تتحقق على الرغم من ختفيض االستثمارات احلكومية باخلطة
من  43مليار باخلطة السابقة إيل  34مليار باخلطة اجلديدة((( .ولعل أبسط ما ميكن أن تُوصف به هذه اخلطة
أهنا نوع من التخطيط مبنهجية توفيق وتبديل األرقام.

القسم الثانى :البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة :((( 2011 -2010
بعد عرض بيان وزير التنمية والذي تناول أهداف اخلطة ،تناول بيان وزير املالية طرحا للرؤية االقتصادية
للحكومة لتداعيات األزمة املالية العاملية ،مث عرض الربنامج املايل للخطة يف ضوء تلك الرؤية ،مقارنة مع موازنة
العام السابق:
أوال  -أهداف المالية العامة؛
عجز الموازنة:
أعلن وزير املالية أنه ألول مرة ال تستهدف احلكومة ختفيض عجز املوازنة منذ سنوات عديدة ،برغم أن األداء
الفعلى كان يؤدى إىل زيادة العجز ،وأوضح أن العجز هذا العام ميثل  % 6.9من الناتج احمللى اإلمجايل ،معربا
عن أمله يف حتقيق عجز مقداره  % 6.9العام القادم ،إال أن كافة التقديرات تشري إىل أن نسبة العجز ستصل
إىل  %8من الناتج ،ورمبا أكثر من ذلك ،حيث سوف يصل عجز املوازنة إىل  95مليار جنيه ،أي أعلى عجز
تواجهه املوازنة املصرية يف تارخيها.
وبرر الوزير زيادة العجز باألزمة العاملية اليت تكاد تؤدي باالقتصاد العاملي اىل االهنيار ،وأضاف أن احلكومة ما
زلت يف برنامج إلنعاش االقتصاد املصرى منذ العام املاضي ،وأننا ننفق  15مليار جنيها اضافية ،أى  % 1.5من
الناتج احمللى اإلمجايل تقريبا ملواجهة حتديات الركود العاملي.

(((
(((

جملس الشعب ،الفصل التشريعى التاسع ،دور االنعقاد ،مضبطة اجللسة  4 ،112مايو .2010
مضبطة جملس الشعب رقم  195يف  10مايو .2009
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األجور:
أكد الوزير على أنه بالرغم من األزمة فأنه متت زيادة األجور بنسبة  ،% 30ورفع احلد األدىن للمكافآت يف
احملليات من  25إىل  ،% 75وتفعيل كل من كادر املعلم والكادر اخلاص باألطباء ،كذلك مت رفع مستوى أجور
األساتذة غري املتفرعني.
الدعم:
مت زيادة عدد املشرتكني يف البطاقات التموينية من  38مليون فرد إىل  63مليون فرد ،وزيادة عدد السلع
املوجودة على البطاقات ،وزيادة عدد املستحقني ملعاش الضمان االجتماعي  200إلف فرد آخر تقريبا.
النقل:
مت إصالح هيكل هيئة السكك احلديدية وأصبحت كل اخلطوط والتذاكر غري االقتصادية اآلن تتحملها الدولة
مباشرة ،ومت استعادة املالئمة املالية هليئة السكة احلديد ،من أجل أن تكون السكك احلديدية تدر رحبا ألول مرة
يف تارخيها.
مت رفع االستثمارات العامة إىل  10,8مليار جنيه تقريبا يف النصف الثاين من العام ،ملواجهة األزمة العاملية،
وعلى هذا الصعيد ،مت زيادة دعم الصادرات مبلياري جنيه ،وختفيض اجلمارك مبا يقرب من  1,7مليار جنيه،
وإعفاء السلع الرأمسالية من ضريبة املبيعات ملدة عام ،وذلك باإلنفاق على هذا البند  600مليون جنيه تقريبا.
الزراعة:
مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات من أجل أن تتحمل الدولة نصف ديون صغار املزارعني لبنك التنمية واالئتمان
الزراعي ،وسوف يتم ترسية أول حمطة صرف صحي يقوم هبا القطاع اخلاص حلساب احلكومة ،تكلفتها مليارا
جنيه بناء على مناقصة ،وذلك لتفعيل البنية األساسية القومية على أيدي القطاع اخلاص حلساب احلكومة.
ثانيا  -أهداف الموازنة:
توقع الوزير أن تنخفض نسبة الدين احمللى ألجهزة املوازنة من  %67إىل  % 64من الناتج احمللى .وأن يصل
معدل النمو للناتج احمللى  %4كمعدل متحفظ ،وذلك بناء على عدة توقعات منها؛ أن متوسط سعر برميل
10
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البرتول سوف يظل العام القادم يف حدود  50دوالرا ،وسعر طن القمح  239دوالرا ،وسعر طن الذرة 166
دوالر ،وسعر الزيت العاملي  500دوالر للطن ،هذه هي األساسيات اليت يتم إدخاهلا يف موازنة السلع التموينية
وموازنة خمتلف األجهزة ،كما توقع أيضا أن ينكمش االقتصاد العاملي بنسبة  ،% 1,5وبالتايل فإن حركة التجارة
العاملية من املتوقع أن تنخفض بنسبة  ،%9ومن مث توقع االخنفاض بنحو  %20تقريبا إليرادات قناة السويس
للعام القادم.
هيكل الموازنة العامة؛ اإليرادات والمصروفات:
أوضح وزير املالية أن مجلة اإليرادات يف املوازنة القادمة قُدرت  224مليار جنيه منخفضة عن العام السابق
بنسبة  ،% 22وأن جزء من هذا االخنفاض به تركيبة حماسبية ،لكن االخنفاض احلقيقي يصل من  % 12إىل %15
تقريبا.
كما أن مجلة املصروفات قُدرت  319مليار جنيه منخفضة من  356مليار جنيه ،إال أنه اخنفاض ظاهري،
فقد جاء ذلك االخنفاض من أن أسعار البرتول العام املاضي جعلت دعم البرتول أكرب بكثري من هذا العام،
فاالخنفاض يف األسعار العاملية للسلع البرتولية يوفر على املوازنة  25مليار جنية ،أما السلع التموينية فقد اخنفض
سعرها أيضا ،وبالتايل توفر على املوازنة  10مليارات دوالر إضافية ،أضف إىل هذا أن هناك حركة حماسبية بني
صناديق املعاشات واملوازنة ،فصناديق املعاشات كان لديها فائض اكتوارى ،البد أن يذهب للخزانة العامة أوال قبل
أن يعود إىل الصناديق ،هناك يف جانب اإليرادات  25 - 24مليارا داخلة وىف املصروفات نفس املبلغ سيذهب
مرة أخرى إىل الصناديق ،فلو حذفنا هذه األرقام من إمجايل املصروفات سنجد أن هناك زيادة يف املصروفات
احلقيقية يف املوازنة العامة تصل إىل  % 7تقريبا هذا العام.
ووفقا لتلك اإليرادات مت اقرتاح مصروفات تصل إىل  319مليارا جنية يف العام القادم ،منها أجور  86مليارا
بزيادة – تقريبا –  9مليارات على األجور يف العام املاضي ،وزيادة شراء السلع واخلدمات من  24إىل  27مليارا،
حرصا من احلكومة على صيانة األصول وصيانة املؤسسات املنتجة.
أعلن الوزير أن الطفرة الكبرية سوف تأتى يف فوائد الدين احمللى اليت سوف ترتفع من  52مليارا جنية إىل 71
مليار جنيه نتيجة الرتفاع متوسط سعر الفائدة من متوسط  %8إىل متوسط  % 12يف العام احلايل ،باعتبار أن
الفوائد املُعلقة هذا العام يتم دفعها يف العام التايل.
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أثار األزمة المالية على الموازنة:
أشار وزير املالية إىل أن آثار األزمة العاملية تتلخص ىف؛ اخنفاض اإليرادات الضريبية بنسبة  ،% 13مبا فيها
اخنفاض الضرائب على األجور واألرباح بنسبة  ،% 27واخنفاض الضرائب على السلع واخلدمات وضريبة املبيعات
بسبب احلد من االستهالك بنسبة  ،%6واخنفاض حصيلة اجلمارك بنسبة  ،%6أما اإليرادات األخرى ،من أرباح
الشركات والرسوم وحتويالت فوائض قناة السويس ،فإن كل هذا اخنفض بنسبة .%38
موارد مؤقتة:
هناك زيادة يف اإليرادات االستثنائية ال يتوقع تكرارها العام القادم ،بسبب بيع جزء من أراضى الدولة إىل
مستثمرين بعائد بلغ مخسة مليارات ،كما وصلت حصة الدولة يف عقود جديدة الستكشافات البرتول إىل أربعة
مليارات تقريبا ،ورخص ملصانع أمسنت حققت مليارا جنية ،وقد ساعدت هذا العام على حتمل الزيادة يف اإلنفاق
دون التأثري على العجز.
اإلنفاق االجتماعي:
أوضح الوزير أن عنصر اإلنفاق االجتماعي مازال هو الشاغل األول للحكومة ،فاإلنفاق على التعليم زاد
بنسبة  %18واإلنفاق على الصحة زاد بنسبة  ،% 22والدعم بالطبع اخنفض لكن نتيجة الخنفاض األسعار العاملية
وليس نتيجة ختفيض السلع املدعمة أو رفع أسعارها أو تغيري الكميات املوجودة منها يف البطاقات التموينية.
واختتم الوزير البيان بأن العام القادم سوف يتطلب أمرين:
األول :أن يزن اجمللس ويتقن التوازنات املالية اليت سوف يقرها ألهنا هي اليت ستحدد النشاط االقتصادي
وستحدد دور الدولة يف محاية االقتصاد املصري من تقلبات االقتصاد العاملي.
ثانيا :حث كل العناصر املنتجة يف االقتصاد املصري على مزيد من اإلنتاج والتفاعل والتضامن يف مواجهة
األزمة االقتصادية العاملية كما فعلت شعوب العامل ،من أجل مواجهة هذه األزمة ،ومن هنا فعلى احلكومة ودافع
الضرائب التضامن معا أيضا من أجل مواجهة هذه األزمة ،على اعتبار أن العام القادم سوف حيدد مسار االقتصاد
املصري يف اخلمس السنوات القادمة.
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أما فيما يتعلق بالبيان املاىل لعام  ،((( 2011-2010فإن أبرز ما جاء فيه هو تربير الوزير لألداء الباهت
للسياسات املالية للوزارة موضحاً صعوبة حتريك بنود املوازنة من خالل إبراز االختالالت اهليكلية حيث اعرتف
بأن خمصصات بنود األجور ،الفوائد ،واألمن القومي ،تلتهم  %60من إمجاىل املصروفات باملوازنة العامة واصفاً
إياها بأهنا «بنود غري قابلة للتحريك» ،وإذا ما أضفنا خمصصات الدعم فإن  %80من امجاىل املوازنة ميثل
مصروفات حتمية.
و من ناحية أخرى حاول الوزير اإليهام بأن موازنة  2011-2010هى موازنة برامج من خالل اإلعالن
عن  25برناجماً مالياً ،متناسياً أن طريقة العرض ىف حد ذاهتا تتناىف مع وثيقة املوازنة الىت جاءت ىف صورة بنود
واعتمادات ،وكأننا إذا وضعنا كلمة برامج بعد املوازنة فإن ذلك سوف حيوهلا إىل موازنة برامج وحماسبة عن األداء
فعالً.
القسم الثالث :تقرير لجنة الخطة والموازنة :((( 2010 – 2009
بعد عرض بياين احلكومة ،مت عرض بيان اللجنة العامة للخطة واملوازنة مبجلس الشعب حول مشروعي املوازنة
العامة للدولة ،وخطة التنمية للسنة املالية  2010/2009املقرتحة من احلكومة شامال مالحظاهتا وتوصياهتا على
النحو التايل:
رصد البيان إجنازات مهمة حققها االقتصاد القومي على مدار السنوات األخرية ،منها أن معدالت النمو
االقتصادي جيدة ،وقد استفادت قطاعات وفئات كثرية يف اجملتمع من هذا النمو ،مما انعكس على زيادة اإلنفاق
االستهالكي ،وذلك يعرب عن منو يف الطبقة املتوسطة.
كما رصد البيان زيادة يف متوسط األجر احلقيقي (األجر بعد استبعاد معدالت التضخم) للموظف العام
بالقطاع احلكومي خالل عشر سنوات بنسبة .% 65
أما فيما يتعلق مبعدل النمو السنوي  -يف العام القادم  -للقطاعات املختلفة ،فقد لوحظ أن معدل منو قطاع
الزراعة والري  ،%13,3البرتول والتعدين  ،%14,4قطاع الصناعة يف العام املايل  2008/2007بلغ ،%8
ومعدل النمو املتوقع له يف العام القادم  ،% 3,8وأيضا قطاع التشييد والبناء كان معدل النمو  ،% 15ومعدل

(((
(((
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النمو املتوقع يف العام القادم  ،% 10وهذا الرتاجع يف معدل النمو املستهدف يؤدى إىل خفض ملحوظ يف
تقديرات اإليرادات العامة للدولة ،وزيادة يف نسبة العجز ،ونقص يف القدرة على اإلنفاق واالستثمار ،وزيادة أجور
العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة .وقد بلغ الرتاجع يف اإليرادات يف مشروع املوازنة حوايل  ،% 23واإليرادات
املتوقعة يف العام القادم  2009 - 2010تنخفض مبقدار  65مليارا جنية عما كانت عليه يف العام احلايل طبقا
لتقديرات .2009/2008
التوظيف واألجور:
بدراسة بيان االستخدامات العامة أو النفقات لوحظ أن؛
 86مليار جنيه تذهب لألجور والتعويضات للعاملني ،وهى تزداد حىت لو مل تكن هناك عالوة اجتماعية أو
زيادة يف التوظيف احلكومي ،أو توقف عدد العاملني يف اجلهاز اإلداري عند رقم معني ،وذلك بفعل الرتقيات،
والعالوات الدورية والتشجيعية ،وضم العالوة عن مخسة أعوام سابقة ،وهذا له تأثري مباشر على األجر املتغري.
كما لوحظ أن هرم التوظيف على الدرجات املختلفة يف اجلهاز اإلداري هو هرم مقلوب ،فدائما املتلقي يتصور
أن أكرب عدد من العاملني يف اجلهاز اإلداري على الدرجة السادسة ،مث عدد أقل على الدرجة اخلامسة ،إىل آخره،
وهذا ليس حقيقيا ،حيث أن أقل عدد من العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة هم العاملون على الدرجة السادسة،
وعددهم  175ألف موظف ،مث  260ألفا على الدرجة اخلامسة 415 ،ألفا على الدرجة الرابعة 521،ألف
على الدرجة الثالثة 980 ،ألف تقريبا على الدرجة الثانية 712 ،ألفا على الدرجة األوىل ،أي أن األعداد تزيد
كلما زدنا يف مستوى الوظيفة.
انه وفقا ألفضل البيانات املتاحة فإن جدول أجور العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة ،يشري إىل أن احلد
األدىن ملتوسط أجر املوظف يف القطاع احلكومي بتعريف األجر يف القانون وهو دخله بالكامل  455جنيها.
وأن العالوات االجتماعية للعاملني يف اجلهاز احلكومي مجلتها  % 295من املرتبات األساسية خالل الفرتة من
 1987حىت سنة  ،2008ذلك ألن بداية مربوط الدرجة السادسة  35أو 36جنيها تقريبا ،وقدُضمت حوايل
 24عالوة اجتماعية منذ صدور قانون العاملني املدنيني يف اجلهاز احلكومي ،يضاف بالطبع العالوات اليت أُقرت
يف السنوات األخرية ،وأمهها العالوة اليت أُقرت يف العام السابق ،واليت بلغت  ،%30وحوايل  % 85بالنسبة
للعاملني يف أجهزة اإلدارة احمللية مع زيادة حافز اإلثابة من  % 25إىل .%75
فيما يتعلق بالزيادة منسوبة للدرجة الوظيفية ،فإن الدرجة األوىل حققت نسبة زيادة وصلت إىل  ،% 81الدرجة
الثانية  ،% 84الدرجة الثالثة  ،% 88الرابعة  ،% 94الدرجة اخلامسة  ،% 101الدرجة السادسة .%106
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متوسط أجر العامل وفقا للدرجة الوظيفية ،الدرجة املمتازة يف اهليئات اخلدمية  3299جنيها ،يف اجلهاز
اإلدارى 3227جنيها ،يف اإلدارة احمللية  1861جنيها ،الدرجة األوىل سنجد اهليئات اخلدمية  2398جنيها،
اجلهاز اإلداري  2344جنيها ،اإلدارة احمللية 1324جنيها .الدرجة الثالثة سنجد أن العاملني على هذه الدرجة
يف اهليئات اخلدمية متوسط دخلهم الشهرى  1376جنيها ،يف اجلهاز اإلداري واحلكومة املركزية  1343جنيها،
وىف اإلدارة احمللية  813جنيها ،لو أخذنا الدرجة السادسة سنجد أنه يف اهليئات اخلدمية  864جنيها ،يف اجلهاز
اإلداري  843جنيها ،وىف اإلدارة احمللية متوسط األجر األقل الذي نراه بالنسبة للعامل يف اجلهاز اإلداري للدولة
على أقل درجات التوظيف اإلداري  455جنيها.
كما أوضح البيان أن بند األجور هذا العام يشمل اآليت 2.4 :مليار جنيه تكلفة تطبيق املرحلة األوىل من
كادر املعلمني 3.6 ،مليار جنيه تكلفة تطبيق املرحلة الثانية من كادر املعلمني 600 ،مليون جنيه مدرجة يف
احتياطيات هذا الباب لتحسني أحوال األطباء وهيئات التمريض.
اإلنفاق الحكومي:
كل اإلنفاق اجلاري للحكومة فيما يتعلق بشراء السلع واخلدمات  27مليار جنيه ،وهذا املبلغ موجه لنفقات
الصيانة واإلنارة واملياه والوقود ولطباعة الكتب املدرسية .وبرغم إن فكرة ترشيد اإلنفاق هي فكرة واردة ومهمة،
وهذا من طبيعة األمور ،فإن هذا الرقم حيتاج على مدار فرتة زمنية متوسطة وبعيدة أن يزداد زيادة مهمة ،إذا كنا
نستهدف فعال حتقيق طفرة مهمة يف أداء اجلهاز اإلداري للدولة.
الفوائد:
بلغت فوائد الديون  71مليار جنيه يف املوازنة املقرتحة ،وأغلبها فوائد على الدين احمللى ،وكانت يف حدود
 52مليار جنيه يف العام السابق ،ولذلك نستحسن سياسة البنك املركزي يف الفرتة األخرية واخلاصة بتخفيض
سعر اإلقراض واخلصم ملا له من آثار مهمة ج ًدا على املوازنة وعلى املالية العامة ،فمع اخنفاض كل من معدالت
التضخم وأسعار الفائدة إىل نسبة  % 7فسوف يتوفر للموازنة أكثر من  20مليار جنيه ،ميكن أن تذهب يف
مناح خمتلفة لإلنفاق.
الدعم واملنح واملزايا االجتماعية اخنفضت هذا العام من  133مليار جنية إىل  73مليار جنيه ،وهذا ال يعرب
عن نقص يف كمية السلع املدعومة املطروحة ،أو ال يعرب عن أي زيادة يف أسعار هذه السلع من جانب اهليئات
االقتصادية أو اخلدمية اليت تتيح هذه السلع للمواطنني ،امنا االخنفاض سببه الوحيد هو االخنفاض يف أسعار عاملية
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سواء لوارداتنا من السلع الغذائية أواملنتجات البرتولية.
كما بلغ العجز يف املوازنة  95مليار جنيه ،وهو الذي جيب أن تقرتضه احلكومة حىت تستطيع أن تواجه
ضرورات اإلنفاق العام ،ويضاف إىل هذا الرقم  27مليار جنيه الذي يضاف على إنفاقها من أجل سداد أقساط
القروض احمللية واألجنبية.
الضرائب:
يف مشروع املوازنة مت حتديد مقدار الضرائب على الدخول بقيمة  145مليار جنيه منها ،الضرائب على دخول
األفراد  14مليار جنيه ،ضرائب على أرباح املؤسسات أو الشركات قيمتها  44مليار جنيه ،ضرائب من الشريك
األجنيب مع هيئة البرتول قيمتها  18مليار جنيه ،ضرائب من قناة السويس قيمتها  9مليارات جنيه ،ضرائب على
باقي الشركات  16مليارا و 512مليون جنيه ،والضرائب على السلع واخلدمات وهى الضريبة على املبيعات 61
مليار جنيه ،ضرائب التجارة الدولية أي الرسوم اجلمركية  14مليار جنيه .لتبلغ مجلة الضرائب املتوقعة عن هذا
العام  145مليار جنيه باخنفاض حوايل  21مليار جنيه عن موازنة العام املايل السابق.
االستثمار:
تبلغ مجلة االستثمارات يف مشروع املوازنة  33.3مليار جنيه ،منها الزراعة واستصالح األراضي مقدر هلا 357
مليون جنيه باخنفاض عن العام املاضي ،الري مليار و 875مليون جنيه أي انه ثابت عند إنفاق العام املاضي.
كما متت زيادة كبرية يف اعتمادات النقل ألن ِ
املخطط رأى أنه آن األوان لطفرة مهمة يف اإلنفاق على قطاع النقل
طبعا الطرق ،ويشمل أيضا زيادة مهمة يف اعتمادات جتهيز وتطوير جمرى هنر النيل للمالحة ولنقل
يشمل ذلك ً
البضائع والركاب ،ويشمل كذلك االستمرار يف تطوير املوانئ ،وبالتوازي مع ذلك جند أن هناك زيادة مهمة يف
وطبعا استمرار استهداف تطوير قطاع السكة
اعتمادات وزارة التنمية احمللية اخلاصة بالطرق احمللية يف احملافظات ً
احلديد .يف حني أن اعتمادات قطاع اإلسكان واملرافق اخنفضت من  16مليار و 300مليون جنيه إىل  5مليارات
و 900مليون جنيه .وهناك زيادة يف استثمارات التعليم والبحث العلمي والصحة والتنمية احمللية.
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توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة:
عقب استعراض البيان ملالمح املوازنة العامة ،وردت توصيات جلنة اخلطة واملوازنة هذا العام حيث تضمنت
أربع حماور نعرضها فيما يلي:
المحور األول :زيادة الضرائب
ضرورة إجراء مزيد من اإلصالحات يف النظام الضرييب املصري .فمن وجهة نظر اللجنة ،انه حىت مع اإلدارة
املوجودة والقوانني احلالية ،فإن اللجنة تقدر أن هناك ما بني  20 - 14مليار جنيه ميكن أن تزداد يف حصيلة
الضرائب على الدخل ،والسبب الرئيسي يف عدم حتصيلها هو عدم التزام كامل من املمولني بالرغم من أن هناك
إصالحات هيكلية مهمة شهدهنا منظومة الضرائب ،وتطوير وانضباط يف مركز كبار املمولني وهو آخذ يف مزيد
من االنضباط ،إال أن هناك بعض املناطق الضريبية ال تتعدى فيها نسبة املمولني امللتزمني بإمساك دفاتر منتظمة
 .% 0,001وهذا يعطينا إشارة اىل أن هناك جتنبا إن مل يكن هناك هتربا ضريبيا واضح يف اجملتمع املصري
كله .ومن مث جيب توخي الصرامة يف تنفيذ القانون يف اجتاه انضباط ضرييب كامل وال ميكن أن يتحقق هذا
االنضباط الضرييب الكامل دون انضباط مستندي ما بني املمولني واملستهلكني والصناعة وكل القطاعات الفاعلة
يف اجملتمع.
المحور الثاني :التشغيل
ضرورة حتقيق مزيد من االرتقاء مبستوى الوظيفة العامة ،واللجنة تؤكد على أمهية تبىن منظومة قادرة على ختفيف
الضغط اجملتمعي على التوظيف احلكومي ،وأمهها تعزيز مشاركة القطاع اخلاص كمشغل رئيسي يف االقتصاد
القومي ،على أن يلتزم القطاع اخلاص مبستويات العمل املتعارف عليها يف العامل ،وحبد أدىن لألجور ،وبااللتزام
بتطبيق قانون العمل ،وااللتزام بتطبيق قوانني ومنظومة الرعاية االجتماعية مبا يف ذلك التأمني االجتماعي ،والتوسع
يف إنشاء الصناديق التأمينية اخلاصة بالنسبة للشركات املتوسطة واألكرب ،واستمرار الشركات يف حتسني مناخ وبيئة
العمل.وبناء عليه مطالبة احلكومة أن تقدم سياسة توظيف مرة كل عام للربملان مع املوازنة ،وتوضح فيه عدد
العاملني يف اجلهاز اإلداري ،وعدد الذين خيرجون على املعاش يف هذا العام ،وأيضا سياستنا عموما يف التوظيف يف
عام قادم ،وكيفية التوزيع على القطاعات املختلفة ،ومنظومة التوظيف اليت سنلتزم هبا يف تعيني كل هؤالء وبالطبع
املطالبة الدائمة أال توجد وظيفة عامة واحدة تذهب سواء يف اجلهاز اإلداري للدولة أو يف أجهزة اإلدارة احمللية أو
يف اهليئات االقتصادية أو يف الشركات العامة أو الشركات واملؤسسات اليت يكون للمال العام فيها النسبة الغالبة
دون مسابقة أو معايري أو مساواة ما بني شاب وآخر.
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المحور الثالث :زيادة مشاركة القطاع الخاص
ضرورة دعم مشاركة القطاع اخلاص يف مشروعات البنية األساسية ،وذلك بقيام منظومة تشريعية وتنظيمية
تسمح للقطاع اخلاص بأن يستثمر يف مناطق ومشاريع حمددة للبنية األساسية ترتبط باإلنتاج ،لتتفرغ الدولة مرة
أخرى لالستثمار الذي ال يقدر أحد آخر عليه أو يرغب به وهو االستثمار يف منظومة الري ومنظومة التعليم
األساسي ومنظومة التعليم اجلامعي ومنظومة الرعاية الصحية واملستشفيات اجلامعية ..اخل.
المحور الرابع :دعم الصادرات
ضرورة دعم الصادرات وسبب ذلك أنه يستحوذ على اعتمادات متزايدة يف املوازنة وصلت هذا العام إىل حوايل
 4مليارات جنيه ،ولذلك فإن جلنة اخلطة وفقا ملا هو آت يف تقريرها تؤيد متا ًما هذا االجتاه .وترى أنه مع هذه
األزمة بالذات كانت هناك حاجة ماسة لالستمرار يف دعم الصادرات ،وليس هبدف الدعم يف حد ذاته ،ولكن
اهلدف هو اإلبقاء على تنافسية الصناعة املصرية وتثبيت العمالة هبا ،بل واستهداف خلق فرص عمل جديدة
كلما كان ذلك ممكنا .وهناك بعض التوصيات اهلامة اليت وردت يف التقرير هبذا اخلصوص وهى :
توصيات ختامية:
أوال  :ضرورة استيعاب برنامج دعم ومساندة الصادرات ألكرب قدر من القطاعات والشركات املصدرة،
واجلدير بالذكر أن نسبة الصادرات اليت حتصل على مساندة من الصندوق تبلغ ثلث الصادرات املصرية ،والثلثان
اآلخران ال حيصالن على شيء ،مع التأكيد على مواصلة استبعاد الشركات الكبرية والشركات كثيفة رأس املال،
والشركات كثيفة االستخدام للطاقة ،والشركات العاملة يف جمال الصناعات الثقيلة ،من احلصول على الدعم من
هذا الصندوق وعلى سبيل املثال شركات األمسدة ،الصلب ،والبرت وكيماويات.
ثانيا :ضرورة توجيه الدعم يف إطار زمين حمدد ،حبيث أن يكون الدعم املوجه للشركات دعما على القيمة
املضافة يف مصر ،وليس على مدخالت أجنبية ،أي البد من حتييد قيمة املدخالت األجنبية من قيمة املنتج الذي
يتم تصديره ،وأن يكون الدعم فقط على القيمة املضافة يف مصر والبد أن يأخذ الدعم دائما يف االعتبار األداء
املايل للشركة اليت تتلقى الدعم.
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القسم الرابع :مناقشات األعضاء لخطة التنمية االقتصادية وموازنة :((( 2010 – 2009
تقيم األداء البرلماني:
حتدث يف مناقشة تقرير جلنة اخلطة واملوازنة كل من ممثلي اهليئتني الربملانيتني للحزب الوطين الدميقراطي ،والوفد
اجلديد يف مدة مل تتجاوز عشر دقائق لكل منهما ،ومت منح النواب ممثلي باقي األحزاب األخرى ( التجمع –
الغد – الدستوري احلر ) مخس دقائق ،وخصص بعد ذلك أربع دقائق لكل عضو.
حتدث يف مناقشات هذا التقرير  183نائبا ،منهم  135نائبا عن احلزب الوطين 5 ،نواب عن حزب الوفد
اجلديد ،ونائب واحد لكل من ،حزب التجمع ،الدستوري ،الغد ،و 40نائب مستقل.
أما مناقشات خطة عام  2011-2010فقد وصل عدد طاليب الكلمة إىل  194نائب ،منهم  164نائب
عن احلزب الوطين 7 ،من اهليئة الربملانية حلزب الوفد اجلديد ،نائب حزب التجمع ،نائب حزب الغد ،نائب
احلزب الدستوري 19 ،نائب من املستقلني ،أى أن زيادة العدد وزيادة مسامهات احلزب الوطىن قد جاءت على
حساب املستقلني.
وسوف نعرض لتعليقات النواب بادئني مبمثلي اهليئات الربملانية ،مث ممثلي أحزاب املعارضة الرمسية ،يليها
تعليقات باقي النواب.
ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني:
جاء يف كلمة ممثل اهليئة الربملانية للحزب الوطين أنه بالنظر إىل االستثمارات احلكومية فقد تبني توزيعها على
األولويات هذا العام على النحو التايل:
 3,5مليار جنيه ملشروعات رصف الطرق وإنشاء الكباري ،ويضاف إليها  3,1مليار جنيه للهيئة القومية
لألنفاق ،وبالتايل ارتفع نصيب قطاع النقل هذا العام ارتفاعا كبريا ملا تطلبه ذلك لدعم استكمال مشروعات
الطرق والكباري يف خمتلف احملافظات ،وبناء على طلب السادة النواب يف جلنة اخلطة واملوازنة يأيت بعد ذلك يف
األولويات قطاع الصحة ،مث التعليم قبل اجلامعي والعايل واجلامعي شامال ذلك املستشفيات اجلامعية والبحث
العلمي يف احملافظات املختلفة .مث التنمية احمللية ودعم احملافظات ،ومشروعات مياه الشرب ،والصرف الصحي.
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ويتأكد لدينا من التقرير أن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية تستهدف ارتفاع عدد املشتغلني إىل حنو
 22مليون فرد يف قطاعات الصناعات التحويلية واملشروعات الصغرية واخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية ،وينظر
يف هذا إىل الصندوق االجتماعي للتنمية ودوره الفاعل يف إنشاء وتفعيل جممعات للمشروعات الصغرية ومراكز
لإلقراض ودعم القدرات البشرية من خالل خريطة استثمارية إلكرتونية ،واستمرار تفعيل الربامج التدريبية والتشغيل
وتأهيل شباب اخلرجيني.
تستهدف اخلطة أيضا حتقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية األساسية ،وضمان عدالة توزيعها للمحافظات،
واالرتقاء جبودهتا باالستمرار يف التوسع يف إنشاء وحدات الرعاية الصحية األولية يف كافة احملافظات ،وتطوير
املستشفيات العامة ومستشفيات التأمني الصحي ،وتغطية مجيع املواطنني الذين ال يشملهم النظام احلايل .وزيادة
خمصصات العالج على نفقة الدولة مببلغ  350مليون جنيه.
تستهدف اخلطة أيضا إنشاء  223ألف وحدة سكنية موزعة على املشروع القومي لإلسكان ووحدات
اإلسكان منخفضة التكاليف يف احملافظات واملدن اجلديدة.
تستهدف اخلطة – كذلك  -إضافة مراكز جديدة للتكوين املهين ومراكز وحدات دفاع اجتماعي ومراكز رعاية
األحداث ،والتأهيل املهين للمعوقني ،ومراكز إعداد األسر املنتجة ،ومراكز خلدمات األسرة والطفولة واألمومة،
ومراكز وحدة الرعاية االجتماعية ،والتوسع يف شبكة الضمان االجتماعي لتشمل مليوين أسرة مصرية.
تؤكد أيضا اخلطة يف جمال الشباب والرياضة على استكمال تطوير مراكز الشباب وإنشاء مراكز شباب جديدة
ومالعب مفتوحة ومعسكرات ومراكز إلعداد القادة ،وأيضا إنشاء إستادات وأندية رياضية جديدة ،باإلضافة
إلنشاء مالعب مفتوحة ومحامات سباحة ،وإحالل وجتديد املساجد وإنشاء مساجد جديدة.
و انتهت الكلمة بأنه من كل هذا يتأكد لدينا أن اخلطة االقتصادية قد أولت االهتمام ملشروعات الطرق
والكباري ومشروعات الصحة والتعليم والعدالة االجتماعية والشباب والرياضة .وانتهت الكلمة باملوافقة على
مشروع املوازنة
ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد:
قدم ممثل اهليئة الربملانية حلزب الوفد ،رؤية نقدية خلطة املوازنة مقارنة مع ما مت حتقيقه من اخلطة السابقة ،حيث
جاءت كلمته على النحو التاىل:
أن حكومات احلزب الوطين املتعاقبة فشلت منذ أكثر من  25سنة يف معاجلة االختالل اهليكلي للموازنة اليت
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جاءت األزمة األخرية لتؤكده وتفجره .لذلك فإنه يرى ضرورة وضع خطة إلصالح املوازنة هتدف إىل:
أوال :زيادة اإليرادات العامة مبراجعة املنظومة الضريبية فضال عن ضرورة رفع كفاءة حتصيل الضرائب والرسوم.
ثانيًا :ختفيض النفقات العامة بتنفيذ برنامج إصالح إداري لتخفيض حجم البريوقراطية تدرجييًا ،مع ضرورة
تنفيذ برنامج لإلصالح الوظيفي داخل اجلهاز احلكومي لرفع املرتبات وحتديد حد أدىن لألجور وربطها بالرقم
القياسي لألسعار مبا يسمى بالسلم املتحرك لألجور.
ثالثًا :ترشيد أسلوب توزيع الدعم كي يصل إلى مستحقيه دون سواهم.
وقد رصدت كلمته ما يلي:
إن مشروع قانون املوازنة يأيت خمال ًفا للقانون رقم  87لسنة  2005الذي ينص على ضرورة األخذ مبوازنة
الربامج واألداء ،والذي يعتقد أنه سوف يكون حتديًا قاسيًا على احلكومة.
أن املوازنة وضعت على أساس عدد من املؤشرات االقتصادية املتفائلة ج ًدا ،خاصة فيما يتعلق بأسعار البرتول،
وكذلك أسعار السلع الغذائية ،نتيجة توقعات انتهاء األزمة يف هناية  ،2009وبالتايل زيادة الطلب على هذه
السلع.
دورا أكرب
اخنفاض االستثمارات احلكومية ،وهو أمر غريب خاصة يف ظروف أزمة تستدعى أن تلعب الدولة ً
يف األسواق االقتصادية مللء الفراغ الناتج عن اخنفاض االستثمارات يف القطاع اخلاص.
ارتفاع الفوائد اليت تسدد على القروض احمللية واخلارجية .وارتفاع نسبة الفوائد املدفوعة من امجاىل مصروفات
التشغيل واليت بلغت  %22تقريبًا يف مشروع املوازنة العامة هذا العام ،بينما كانت نسبتها املتوقعة يف موازنة
 2009/2008حواىل  ،% 14وأصبحت تكاليف خدمة الدين متثل %28من إمجايل االستخدامات يف مشروع
املوازنة العامة ،بعد أن كانت .% 19
و شدد ممثل الوفد على سبق التنبيه من خطورة التوسع يف االقرتاض خاصة من خالل إصدار سندات أذون
اخلزانة قصرية األجل.
و أهنى كلمته بإن هذا املشروع أثبت أن احلكومة تفتقد القدرة على التخيل والفكر واالبتكار للتصدي لألزمة
ومواجهة حتدياهتا .وانتهت الكلمة برفض مشروع املوازنة.
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مناقشات ممثلي األحزاب األخرى:
اهتم ممثل حزب التجمع بنقد سياسات احلكومة اليت تزيد من نسبة الدين العام ،وتتسبب يف عدم قدرة
احلكومة على قضاء متطلبات اجملتمع ،وتساءل؛ إذا كان هذا العجز هبذه الضخامة فلماذا ال تلجأ احلكومة إىل
احلصول على موارد حقيقية؟ وانتهى للمطالبة بتطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الدخل ،وبزيادة احلد األقصى
هلذه الضريبة ،كما طالب بفرض ضريبة على أرباح التعامالت يف البورصة ،من أجل أن يكون هناك إيراد حقيقي
لسد عجز املوازنة فضال عن فرض ضريبة تصاعدية على الوحدات السكنية املغلقة ،األمر الذي لن يزيد من
اإليرادات فقط بل إنه سيعمل على حل مشكلة اإلسكان .وإىل جانب ما حتققه هذه االقرتاحات من موارد فإهنا
سوف تساعد يف احلد من اجتاه رءوس األموال ملمارسة املضاربات الطفيلية ،وحتويلها إىل أنشطة إنتاجية تزيد
من التنمية احلقيقية يف الدولة وتساهم يف حل مشكلة البطالة ،كما أشار إىل إن احلكومة تدعى أهنا تعمل على
مراعاة البعد االجتماعي ،إال أن احلقيقة هي أن أرقام املوازنة تنطق بعكس ذلك متاما فهناك نقص كبريا يف بند
املساعدات االجتماعية واملزايا األخرى.
ومن ناحية أخرى أبدى ممثل حزب الغد مالحظاته بأن احلكومة قد قررت ختصيص مبلغ  500مليون جنيه
إلسقاط  % 50من مديونيات صغار املزارعني طرف بنك التنمية واالئتمان الزراعي وفروعه ،مبديا متنيه أن يكون
هذا الكالم حقيقيا ومطبقا على أرض الواقع ،وفيما يتعلق بتثبيت أسعار الغاز والكهرباء حىت هناية سبتمرب،
علق قائال إنه يوحى ضمنيا بأن احلكومة قد بيتت النية لرفع أسعار هذه السلع واخلدمات بعد هذا التاريخ وهو
ما حذر احلكومة منه خاصة أن معظم فئات الشعب املصري أصبحت تنتمي لطبقة معدومي الدخل بسبب
سياسات احلكومة الفاشلة على حد قوله ،وىف نفس السياق أيد ما جاء يف التقرير من توصيات بوضع أسس
ومعايري موضوعية لتعيني شباب اخلرجيني واملصريني يف الوظائف العامة ،وذلك لعدم وجود معايري وآليات واضحة
للشفافية من قبل احلكومة ىف هذا الصدد ،وأبدى رأيه فيما كشفته اللجنة عن ختصيص مبلغ عشرة مليارات
جنيه -ضمن استثمارات خطة التنمية للسنة املالية  2010 -2009ختصص ملشروعات يتم تنفيذها بنظام
املشاركة بني القطاعني العام واخلاص ،بأنه يعتقد أن هذا اإلجراء وإن كان هدفه تنشيط االستثمارات فإنه يثري
املخاوف لدى الكثريين خاصة أنه مل يتم حىت اآلن اإلعالن عن نوعية وقائمة هذه املشروعات وأمساء رجال
األعمال الذين سوف يستفيدون من هذه االستثمارات والعائد على الدولة منها.
مناقشات باقي أعضاء المجلس:
تباينات تعليقات النواب على اخلطة واملوازنة ،إال أنه ميكن حتديد ثالث اجتاهات رئيسية للنواب ،االجتاه
األول :ميتدح املوازنة بوصفها تعبري عن االحنياز االجتماعي للفقراء ،أما الثاين؛ وهو نقيض لالجتاه األول ،حيث
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أنتقد اخلطة واملوازنة على أساس أهنا تنحاز لألغنياء ورجال األعمال على حساب الفقراء ،أما االجتاه الثالث،
فهو اجتاه وسطي بني االثنني ،إذ ينتقد املوازنة بشكل جزئي وبنفس الوقت يلتمس العذر للحكومة نتيجة األزمة
االقتصادية ،وبالطبع توجد نقاط التقاء بني هذه االجتاهات الثالث على النحو التاىل:
االتجاه األول:
ميثل هذا االجتاه غالبية املتحدثني من النواب عن احلزب الوطين ،حيث رأت تلك الغالبية «أكثر من 100
عضو» أن احلكومة قد تعاملت مع األزمة االقتصادية العاملية حبكمة جنبت مصر الكثري من األضرار ،بدليل أهنا
حققت معدل منو إجيايب بلغ  %4.5يف حني أن غالبية بالد العامل حققت منو سليب ،كما أن املوازنة حافظت
على البعد االجتماعي ومراعاة حمدودي الدخل باحلفاظ على الدعم ،وزيادة النفقات على الصحة والتعليم ،ودعم
الفالح ،وأهم ما ميز ممثلي هذا االجتاه ،اإلصرار على احلديث عن املشكالت احمللية اخلاصة بدوائرهم االنتخابية،
كاحلديث عن تطوير وحدة صحية بقرية حمددة ،أو إنشاء كوبري معني ،وكان النواب عن حمافظات الصعيد هم
األكثر تناوال هلذا النوع من القضايا على أساس نقص املبالغ املخصصة لدعم الصعيد.
االتجاه الثاني:
ميثل هذا االجتاه نواب املعارضة وعددهم « 8نواب» والنواب املستقلني وعددهم « 40نائب» حيث وجهت
انتقادات شديدة للموازنة بوصفها احنياز لألغنياء ورجال األعمال ،وكانت أهم االنتقادات اليت وجهت للموازنة
بشكل عام:
 جتاهل املوازنة املادة الرابعة من قانون املوازنة لعام  2005الذي يقضى بأنه يف ظرف مخس سنوات البدوأن تقدم املوازنة على أساس برامج ،وليس على أساس بنود وإعتمادات ،ومؤكدين أنه على الرغم من أننا يف هناية
العام اخلامس فإنه مع ذلك تقدم املوازنة هذا العام على أساس بنود وليس برامج.
 غياب الشفافية حيث يوجد باملوازنة  33مليار حتت بند «مصروفات أخري» وهو بند ال يناقش. غياب املشاركة اجملتمعية بنقاش املوازنة. زيادة نفقات املسئولني والوزراء بشكل كبري برغم األزمة املالية ،مثل شراء السيارات الفخمة ،وجتهيزاتاملكاتب بشكل تريف ،االستعانة بعدد كبري من املستشارين بأجور عالية دون فائدة حقيقية.
 تضخم اجلهاز اإلداري للدولة حيث يوجد موظف لكل  13مواطن ،يف حني أن النسبة بالبالد العربية هيموظف لكل  2000مواطن.
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االنتقادت الخاصة ببنود الموازنة:
األجور وتعويضات العاملين:
وجه األعضاء انتقادات حادة لسياسة الحكومة في األجور والتوظيف ،حيث أكد كثير من النواب :
• أن هناك خلل واضح يف هيكل األجور واملرتبات ،وكذلك تفاوتات حادة بني األجور األساسية واملكافآت
والبنود األخرى ،كما أن هذه املرتبات مل تعد تفي باالحتياجات األساسية للعاملني نظرا الرتفاع معدالت
التضخم ،فضال عن أن وزارة املالية واحلكومة مل تنفذ إىل اآلن القانون رقم 12لسنة  2003بتفعيل قرار اجمللس
األعلى لألجور ،كما أوضح بعض النواب أن اإلنفاق على هذا البند مل يؤتى الثمار املرجوة منه ،وذلك لعدة
أسباب:
• أن هناك خلال كبريًا يف الفروق بني العاملني يف القطاع احلكومي؛ بني موظف ال حيصل إال على عشرات
من اجلنيهات ،وموظف آخر حيصل على مئات األلوف من اجلنيهات ،كما متت اإلشارة إىل أن  %20من
العاملني يف الدولة من القيادات العليا حيصلون على  % 40من األجور ،يف حني أن  % 80من العاملني حيصلون
على  % 60من األجور ،كذلك مئات املاليني اليت يتقاضاها املستشارين يف كافة هيئات ومؤسسات الدولة ال
فائدة وال طائل منها .وأن هذا التباين وعدم العدالة يف توزيع األجر ،يعيق األداء اجليد جلهاز اإلدارة ،خصوصا
يف ضوء أن أجور غالبية املوظفني يف جمملها ال تكفى حلياة كرمية.
• العاملني باجلهاز احلكومي ،والذين يبلغون  6ماليني ويعولون  28مليون مواطن مصري ،أي  % 28من
تعداد سكان مصر أجورهم األساسية متدنية ومتهالكة ونظام األجور والرواتب يف اجلهاز احلكومي متهالك إىل
أبعد احلدود ،وإن استمرار احلكومة يف عدم إجياد حل هلذه املشكلة يعترب مبثابة دعوة للعاملني يف هذا اجلهاز
للفساد.
نقد السياسات المالية:
الفوائد:
حتدث النواب عن ارتفاع فائدة الدين احمللى خالل العام املاضي من  52إىل  71مليار جنيه بزيادة  20مليار
جنيه فوائد ،وهذا دليل على التزايد الرهيب للدين احمللى ،ولذلك طالب بعض النواب احلكومة بإحكام السيطرة
على الدين احمللى وفوائده والذى يستنزف املوازنة العامة للدولة.
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المنح:
حتدث بعض النواب عن عدم االستفادة من املنح اخلارجية واليت بلغت قيمتها  7,7مليار جنيه بناء على تقرير
جزءا كبريًا من هذه املنح خيصص للمرتبات وبالتايل فإن االستفادة من
اجلهاز املركزي للمحاسبات الذي يثبت إن ً
هذه املنح يبلغ  % 50فقط .كما انتقدوا ربط اجلانب األجنيب هذه املنح بشروط لصاحله.
كما أشاروا إىل أن املتوقع للمنح حىت تكمل العجز يف موازنة هذا العام  7,7مليار جنيه ،وتساءل النواب
من أين سنأيت هبذه املنح والعامل من حولنا يئن من اخللل املايل؟ وخصوصا أنه أمام هذا العجز فإن خدمة الدين
ارتفعت إىل  37مليار جنيه ،فكثرة القروض غري املنتجة من اخلارج يف حد ذاهتا تكون نتائجها سلبية على أحوالنا
املالية.
الدعم:
أكد النواب على أن اخنفاض الدعم من  85مليار جنيه إىل  45مليار جنيه مبقدار  40مليار جنيه ال يتناسب
مع ما حيدث يف السوق املصرية الذي يشهد موجة تضخم كبرية األمر الذي يعىن مزيد من تدهور مستوى معيشة
املواطن الفقري ومتوسط الدخل ،وانتقد النواب؛
مليارا
مليارا يف املوازنة السابقة ،وأصبحت ً 13
• تراجع دعم السلع التموينية إىل النصف حيث كانت ً 23
يف املوازنة احلالية مبا فيها اخلبز املخصص له دعم  10مليارات ،واخنفاض دعم املواد البرتولية إىل النصف من 58
مليارا ،واخنفاض دعم إسكان حمدودي الدخل البالغ مليار جنيه فقط ،وإلغاء دعم الكهرباء مما
مليارا إىل ً 33
ً
يعىن زيادة حكومية متوقعة يف أسعار الكهرباء.
• انتقد الكثري من النواب دعم تنشيط الصادرات الذي استمر حجمه البالغ أكثر من  4مليارات باعتباره
دعم لألغنياء ورجال األعمال ،باعتبار أن حجم الصادرات يبلغ  10مليارات جنية تدعم ب  4,4مليار جنيه أي
بأكثر من  % 40من قيمتها ،بدال من دعم حمدودي الدخل ،يف حني أن الدعم املخصص للضمان االجتماعي
وخالفه ينخفض وذلك واضح باألرقام يف مشروع املوازنة .واقرتح الكثري من النواب إلغاء دعم الصادرات متا ًما،
إال أن البعض اآلخر رأى استمراره مع وجوب ترشيده حبيث يوجه الدعم فعال إىل املصانع والشركات اليت تسهم
يف إدخال قيمة مضافة ،بدال من أن تذهب لدعم كيانات أغلبها ومهية ،احرتفت االحتيال على هذا الدعم.
الضرائب:
اخنفاضا كبريًا بنسبة  ،% 13وبالتايل أشاروا إىل ضرورة إعادة النظر يف
الحظ النواب أن الضرائب اخنفضت
ً
منظومة الضرائب مرة أخرى ،نظرا لغياب العدالة الضريبية بني شرائح اجملتمع املختلفة ،وطالبوا بفرض ضريبة
تصاعدية على أرباح شركات احملمول والبورصة ،واقرتح البعض ضرورة فرضها على الطبقات الغنية ،على أن تكون
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النسبة ما بني  % 50 - 40كحد أقصى ،وفرض ضريبة على الدخول الريعية من تصقيع األراضي وعلى األموال
الساخنة اليت خترج من البورصة.
كما الحظ النواب أن أكرب مصدر للضرائب يأيت من ضرائب التوظيف والدخل ،وليس من الضرائب على
االستثمار ،أو على األرباح الرأمسالية ،أي أن املمول الرئيسي للموازنة العامة يف مصر ،هم الفقراء.
أشخاصا كثريين ج ًدا حيققون مكاسب وال يدفعون
و علل بعض النواب أسباب اخنفاض الضرائب بأن هناك
ً
الضرائب ،فدافع الضرائب الوحيد احملرتم يف هذا الوطن هو املوظف احلكومي ،الذي حتجز الضريبة منه من املنبع،
فقبل أن حيصل على حقه من احلكومة حتصل هي على حقها منه ،أما باقي الشرائح وهى األهم واألكرب وهم
كبار وصغار املمولني  -ممن ميتلكون جيشاً من احملاسبني  -يتهربون من الضرائب.
االقتراض:
انتقد بعض النواب سياسة احلكومة من حيث التوسع ىف االقرتاض الداخلي خالل األعوام املاضية ،حىت بلغ
مليارا ،حيث وصل صاىف الدين العام احمللى واخلارجي
الدين يف هناية يونيو  2008يف احلساب اخلتامي ً 6666
إىل  847,3مليار ،ويف حني أن احلد اآلمن للدين  % 60من الناتج احمللى جند أن الديون متثل  % 94,5من
إمجايل الناتج احمللى ،وهو أمر ينذر خبطورة وكارثة حيث أن متوسط نصيب الفرد من إمجايل هذا الدين بلغ تسعة
آالف وثالمثائة جنيه ،مما تسبب يف استمرار عجز املوازنة ،وزيادة أعباء الدين العام ،ومزامحة القطاع اخلاص يف
االقرتاض من اجلهاز املصريف ،واألداء السليب للجهاز املصريف من خالل استسهال إصدار أذون اخلزانة والسندات
احلكومية الرتفاع معدالت األمان هبا ،واالنصراف عن متويل املشروعات واملسامهة يف املخاطر احملسوبة مما ترتب
على ذلك من نقص يف فرص العمالة ،وزيادة االقتصاد الريعى غري املنتج ،وشيوع االقتصاد غري الرمسي ،الذي تأثر
سلبًا عندما جاءت األزمة االقتصادية العاملية .ومن مث طالب النواب احلكومة بأن تتقدم بربنامج زمين للتعامل مع
ملف الديون بشكل عام والدين احمللى بشكل خاص.
االستثمارات:
أشار بعض النواب إىل أن استثمارات هذا العام اخنفضت مبعدل عشرة مليارات جنيه ،يف حني أننا يف حاجة
بالفعل إىل زيادة االستثمارات اخلاصة ببند الصيانة ،وطالبوا بزيادة خمصصات االستثمارات احلكومية يف البنية
األساسية حىت ميكن توليد الدخل ومعاجلة مشكلة الفقر يف اجملتمع ،وأشاروا إىل انه يوجد  28صندوقا للتنمية
االقتصادية واالجتماعية يف  28حمافظة ،وقد آن األوان أن تعمل هذه الصناديق يف إعطاء قروض للشباب يف
الصناعات املتناهية الصغر على ضوء القانون اخلاص بالصناعات الصغرية.
انتقد العديد من النواب عجز احلكومة وفشلها الواضح يف إدارة األصول اململوكة للدولة ،فضال عن األصول
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املهدرة يف املشروعات القومية ،مثل املليارات اليت تنفق على املشروعات اليت أنشئت أصال بدون دراسات جدوى،
مثل مشروع فوسفات «أبوطرطور» ،والذي أنفق عليه عشرات املليارات ،وغريه من املشروعات القومية اليت ثبتت
فشلها ،بعد أن أهدرت هذه املليارات.
انتقد النواب مراهنة الدولة على تنفيذ  % 65من االستثمارات العامة من قبل القطاع اخلاص يف حني أن الواقع
يشري إىل عدم أدائه للدور املنوط به حيث تنتشر أنشطة املضاربة يف جماالت متعددة.
كما طالب النواب باحلفاظ على األصول الرأمسالية للمجتمع ،وإن املبلغ املعتمد للصيانة هذا العام 3,2
مليار بنسبة  ،% 1,3مبلغ غري كايف ألن حيافظ على هذه األصول الرأمسالية من التلف ،ومن مث طالبوا احلكومة
بأن تعيد النظر يف املبالغ املعدة لصيانة األصول الرأمسالية بزيادة تتناسب مع القيمة املوجودة حىت حنافظ عليها
لألجيال القادمة.
كما طالب النواب احلكومة بتوفري كافة االعتمادات الالزمة لسرعة إهناء املشروعات القومية واحليوية ،واليت بدأ
العمل هبا منذ سنوات ومل تنتهي حىت اآلن.
السياسة الزراعية:
حتدث النواب عن هتميش قطاع الزراعة ىف اخلطة االستثمارية ،وبالتايل ناشدوا احلكومة االهتمام بذلك القطاع،
فاالستثمارات املطلوبة لوزارة الزراعة مابني  1,4 - 1,2مليار جنيه ،ولكن حدد هلا  178,5مليون جنيه فقط.
أن هذا املبلغ ال شك يتعارض مع طموحات وزارة الزراعة فضال عن أمهية توفري الغذاء ألبناء الشعب وتنفيذ
معدالت تنمية زراعية واكتفاء ذايت من احملاصيل الزراعية األساسية تتواكب والزيادة السنوية يف االستهالك.
إنتاج مصر من األمساك  978ألف طن ،ونستهدف زيادته إىل  1,2مليون طن ،هذا حيتاج أساسا إىل تطهري
البواغيز والبحريات وإنتاج الذريعة ،وإتاحتها ألصحاب املزارع وإقامة اجلسور والبدء يف االستزراع البحري ،أيضا
هناك ضرورة لدعم القطاعات البيطرية حملاربة أنفلونزا اخلنازير وأنفلونزا الطيور واحلمى القالعية ،فالزراعة تنكمش
لعدم االهتمام ،وعدم دعم احلكومة ملزارعى املنتجات والسلع اإلسرتاتيجية مثل القمح والقطن وقصب السكر
واألرز ىف حني أننا نشجع املستورد منها.
انتقد النواب – كذلك  -اخنفاض سعر توريد إردب القمح ،وطالبوا بزيادة حتفيز الفالح على زراعة القمح،
ألن املساحات املزروعة قد اخنفضت من  3,5مليون إىل  2,5مليون فدان نتيجة الخنفاض السعر العاملي ،وطالبوا
بتوفري االعتمادات ملساعدة املزارعني ،ألن أسعار احملاصيل الزراعية قد اخنفضت وأسعار الكيماوي والسماد
ارتفعت والتكلفة أصبحت عالية ،كما طالبوا بدعم صندوق احلاصالت الزراعية ،وزيادة رواتب املهندسني
الزراعيني واألطباء البيطريني وذلك للنهوض بالزراعة ،وكذلك دعم مركز البحوث الزراعية ،كما طالب النواب
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بزيادة أسعار احملاصيل الزراعية ورفع غرامات األرز عن الفالحني.
اإلنفاق االجتماعي:
السكن:
ال حظ بعض النواب عدم كفاية املبالغ احملددة املخصصة لصندوق تطوير العشوائيات ،وبالتايل طالبوا بزيادته
وخاصة ىف ظل زيادة السكان يف هذه املناطق اليت وصلت ألكثر من  % 30من عدد السكان يف مصر ،وطالبوا
بأال يؤثر اخنفاض خمصصات اإلسكان من  16,3مليار جنيه إىل  5,9مليار جنيه على تنفيذ مشروعات الصرف
الصحى أو تنفيذ اإلنشاءات واملرافق العامة والبنية التحتية يف املناطق الفقرية واملناطق العشوائية ،وطالبوا احلكومة
بالتضامن مع منظمات اجملتمع املدين ومنظمات رجال األعمال والقطاع اخلاص حىت تكون هناك خطة للنهوض
هبذه املناطق الفقرية.
و أشار النواب إىل أن املوازنة هذا العام حرمت وزارة اإلسكان من  10مليارات جنيه كانت خمصصة للصرف
الصحي ومشروعات املياه ،اليت متس صحة املواطن بشكل مباشر ،ومت تقدمي اقرتاح بتخصيص  %5من املوارد
العامة أو اإلنفاق العام والذي يقدر حبوايل  10مليارات جنيه مصري لوزارة اإلسكان ،ألن ذلك سيعود يف النهاية
على صحة املواطن املصري.
كان املقرتح لوزارة اإلسكان  2.27مليار جنيه لكن االعتماد الفعلي ميثل  % 41فقط من املقرتح ،وهذا
ينعكس بكل تأكيد على كل مشروعات وزارة اإلسكان ،وكان مقرتح اهليئة القومية للمياه والصرف الصحي
13.4مليار جنيه ،واملعتمد يف اخلطة  2,68مليار جنيه ،أي حوايل % 20فقط ،معىن ذلك أن املشروعات
املفتوحة لن تستكمل ،ومن مث طالب النواب باإلبقاء على مقرتح اهليئة القومية للمياه والصرف الصحي كما هو،
باإلضافة إىل زيادة االعتمادات املخصصة الستكمال بناء مساكن الشباب حمدودي الدخل.
الصحة:
طالب النواب بأن تكون هناك رؤية متكاملة إلصالح منظومة الرعاية الصحية ،من خالل وضع موازنة كافية
لتحقيق التغطية الشاملة خلدمات الصحة األساسية ،فاألسرة تنفق  % 40من دخلها على اخلدمات الصحية،
وتوفري اخلدمات الصحية امليسرة حيد من أعباء الفقر واملرض اليت يتحملها املواطن .إن مجلة ما ينفق على الصحة
يف مصر يقرتب من  40مليار جنيه سنويًا ،تتحمل الدولة من هذا املبلغ  16,5مليار جنيه والباقي يتحمله
املواطنون ،وهذا املبلغ ميثل  % 4,6من املوازنة العامة للدولة البالغة  349مليار جنيه ،وهى نسبة متدنية للغاية،
إذا ما قورنت بأي دولة من دول العامل ،فض ً
ال عن العبء الذى تلقيه على االنفاق العائلى.
مع االعرتاف بزيادة املخصص لوزارة الصحة ،إال أنه لوحظ أن هذه الزيادة موجهه لزيادة األجور فقط وال
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تعود على قطاع الصحة بالفائدة املرجوة ،وىف هذا السياق انتقد النواب ختصيص  25مليون جنية بند حتت بند
الصيانة من بني املخصص لقطاع الصحة ىف حني أنه هناك هناك أجهزة أشعة ومعامل كلها متوقفة متا ًما ،والسبب
أهنا حتتاج لنوع من أنواع الصيانة ،وطالبوا بزيادة املخصص للصيانة مبا ال يقل عن  200مليون جنيه.
أشار النواب إىل وجود صعوبة يف احلصول على سرير يف املستشفيات احلكومية ،وخاصة يف الرعاية املركزة،
كما أن العالج على نفقة الدولة يف احتياج شديد إىل ما يقرب من مبلغ  800مليون جنيه إضافية ،ولكن امليزانية
املوجودة حاليا لقطاع الصحة ال تغطى هذا الرقم ،وهناك أيضا مستشفيات تكامل أنشئت كمستشفيات قروية،
ولكن صدر قرار فجائي من وزير الصحة بعدم املوافقة عليها ،وهذا ميثل جزءا كبريا من ميزانية الصحة ،ومن مث
طالبوا بأن يتم املوافقة على هذه املستشفيات وأن ال يتم إلغاؤها ملا يف ذلك من إهدار للمال العام ،وطالبوا باملزيد
من االهتمام بتطوير املستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وتعيني األطباء املطلوبني لتلك املستشفيات.
طالب النواب بزيادة املخصصات املالية املتعلقة بالعالج على نفقة الدولة من مليار جنيه إىل مليار ونصف
املليار جنيه ،وزيادة املخصصات املالية املتعلقة بأمراض وعمليات نقل الكبد وزيادة املبالغ املخصصة لعالج
أمراض الكبد مثل فريوس» »Cوالتمسك بتطبيق املرحلة الثانية من كادر األطباء ومعاونيهم.
وفيما يتعلق ببند األجور يف موازنة الصحة ،صدرت بعض التوصيات املعروضة يف املوازنة ،وهى إضافة حوايل
ستمائة مليون جنيه كأجور لألطباء واملمرضني العاملني يف قطاع الصحة ،واليت طالب النواب بزيادهتا من 600
مليون جنيه إىل مليار جنيه من أجل حتسني أحوال العاملني يف قطاع الصحة.
و أوضح بعض النواب أن الصحة ال حتصل على نصيب عادل من موازنة الدولة ،والذي جيب يف تصورهم أن
يكون  %7من املوازنة العامة للدولة أي  23مليار جنيه يف حني أن املعتمد حاليا يف حدود  16مليار جنيه ،منها
 3,5مليار جنيه للمستشفيات اجلامعية ويتبقى فقط حواىل  12,5مليار جنيه لباقى املؤسسات الصحية.
و طالب النواب باستكمال منظومة عالج الطوارئ ،فربغم حدوث تطور وشراء سيارات إسعاف جديدة ،إال
أن باقي منظومة اإلسعاف مل تنته بعد ،مثل مراكز ونقاط اإلسعاف وتطوير املستشفيات وأقسام الطوارئ ،وهذه
أيضا يف حاجة إىل موارد إضافية.
الشباب والثقافة والشئون الدينية:
انتقد بعض النواب اجتاه وزارة األوقاف برفع يدها عن عمارة املساجد ،وطالبوا بزيادة املخصص هلا إلدارة
وتعمري املساجد والعناية هبا واهناء بعض املساجد الكبرية اليت يوصى دائما وزير األوقاف بإنشائها وضمها إىل
وزارة األوقاف ،فضال عن بناء املزيد من املعاهد الدينية والكليات األزهرية يف املناطق اليت ختلوا منها.
وطالب النواب باالهتمام مبراكز الشباب ،والنوادي الرياضية ،وضرورة زيادة موازنة الشباب والرياضة بناء على
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نتيجة تقرير اجلهاز املركزي للمحاسبات املتعلق باجمللس القومي للرياضة والذي رصد عدم وجود مالعب ومنشآت
رياضية وثقافية باألندية ،وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية باجمللس القومي للرياضة وكذلك احلال بالنسبة
للمجلس القومي للشباب لدعم مراكز الشباب ،كما طالب بزيادة االعتمادات املخصصة لتطوير وإنشاء مراكز
للتدريب حىت تؤهل الشباب لاللتحاق بسوق العمل ،والعمل على حل مشكلة البطالة.
التعليم:
أشار بعض النواب إىل أن قطاع التعليم أخذ من امليزانية مبلغا كبريا يصل إىل  43مليار جنيه ،ولكن الزيادة
اليت حدثت تقريبا وجهت لزيادة األجور من أجل تطبيق املرحلتني األويل ،والثانية من كادر املعلمني ،يف حني أن
هناك الكثري من املدارس واجلامعات يف احتياج شديد إىل هذه التمويالت لتحقيق جودة التعليم ،واليت ال ميكن
أن تتحقق إال باإلمكانيات املادية اليت تستطيع أن ترفع مستوى التعليم باملدارس واجلامعات.
أستند بعض النواب يف انتقاداهتم للموازنة – ىف سياق تدىن مستوى التعليم – على املؤسسات التعليمية
احلكومية يف مصر ،سواء التعليم العام أو التعليم الفين الصناعي والزراعي والتجاري أو التعليم اجلامعي ،فال زالت
قضية تطوير التعليم بأنواعه املختلفة هي رؤية واجتهاد وزير ،ختتلف باختالف احلكومات املتعاقبة ،وليست
رؤية قومية ينفذها الوزراء مهما تعاقبت احلكومات ،ومن مث طالبوا احلكومة بتطوير التعليم وفق رؤية إسرتاتيجية
واضحة.
و أكد بعض النواب على أن خمصصات التعليم يف هذه املوازنة متدنية ج ًدا بالنسبة للمخصصات يف مجيع
دول العامل ،األمر الذي أدى لوجود مدارس وأبنية تعليمية بدون حراس أو عمال حبجة عدم وجود موارد مالية،
فضال عن اخنفاض كفاءة اخلرجيني حىت أصبحوا غري مؤهلني تربويًا للعمل كمدرسني.
كما ال حظ النواب أن هناك أعداد ضخمة من العاملني يف قطاع الرتبية والتعليم ،ممن يعملون باألجر ،وهم
وفق قانون الكادر ال يعملون إال مدرسني مساعدين ،ال جيدون درجات وظيفية يشغلوهنا ،ومن مث طالب النواب
وزارة املالية أن جتد متويال كافيا إلجياد أماكن هلم ،لتطبيق كادر املعلمني عليهم.
حتدث بعض النواب عن عدم وجود حافز إثابة للوظائف اإلدارية ووجود فجوة اجتماعية يف جمال التعليم
بسبب عدم وجود موارد مالية ،ومن مث طالب النواب بأن يتضمن قانون املوازنة تعديال للمادة الرابعة من القانون
رقم  114لسنة  2008لكي تتضمن حق اإلداريني يف الرتبية والتعليم واألزهر الشريف يف صرف حافز إثابة
وظائف اإلدارة بنسبة  ،%50واعتماد مليار و 200مليون جنيه لذلك الغرض ،كما طالب النواب زيادة املخصص
هليئة األبنية التعليمية بنصف مليار جنيه على األقل.
أما فيما يتعلق بالبحث العلمي ،الحظ النواب أن املبلغ املعتمد له ضئيل ج ًدا ،ورغم ضآلته فإنه يوجه إىل
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مرتبات وحوافز العاملني ،ومل تنجز إنشاءات املعامل اليت سبق املطالبة هبا ،ألن االعتمادات املدرجة كل سنة ال
تفي بإنشائها.
الحماية االجتماعية:
طالب النواب بضرورة توفري إعانة بطالة ملن حصلوا على مؤهالت وتقدمت أعمارهم ومل جيدوا فرصة عمل
حكومية ،وكذلك ملن وصلوا سن املعاش يف الوقت احلايل وليس لديهم مصدر للدخل ،وفيما يتعلق باجلانب
اآلخر من الدعم اخلاص مبعاش الضمان االجتماعي وكذلك معاش الطفل فإن النواب رأوا أن مشروع املوازنة مل
يأخذ تطورات أعباء املعيشة يف االعتبار ،واملعاش املقرر ال يكفى لتوفري حد الكفاف ألفراد هذه األسر فضال عن
الكفاية ،ومن مث طالبوا بضرورة زيادة موازنة معاش الضمان االجتماعي.
صناديق التمويل ذات الطابع الخدمي:
أشار النواب إىل إن هناك  12ألف صندوق خاص يف مصر ،ال سيطرة هلم عليها ،يدخل هلذه الصناديق
اخلاصة سنويا  50مليار جنيه ،ومنها الصندوق االجتماعي للتنمية ،وهو حيتاج أيضا معاجلة عاجلة ،فهناك
ختوف من اإلقدام على مشروعات الصندوق االجتماعي ،ألن هناك عدم دراية لدى الشباب هبذا الصندوق
وعدم استفادة كاملة منه ،هذا األمر حيتاج أيضا إىل توضيح الرؤى وتيسري اإلجراءات اليت قد يكون فيها تشدد
يف الضمانات أو تعقيد يف اإلجراءات.
أهم المقترحات:
ذهب النواب إىل ان املدخل الرئيسي لتفادى عجز املوازنة العامة البد أن يكون باالهتمام املتزايد بإنتاجية هذا
االقتصاد ،وأنه مبراجعة ميزانية هذا العام واألعوام السابقة الحظ النواب االخنفاض الشديد ملا خيصص لتحقيق
هذا اهلدف ،فبقى االقتصاد مفتقدا قدرته على املنافسة .وطالبوا بتعظيم مواردنا واستثماراتنا خاصة يف جمال،
مثل الثروة الطبيعية اليت منلكها .واقرتحوا ما يلي:
أوال :بيع أراضى ساحل الدلتا والساحل الشمايل لغرض التنمية االقتصادية واملشروعات االستثمارية.
ثانيا  :قيام البنوك باستغالل املليارات املتواجدة هبا يف مشروعات استثمارية صغرية ومتوسطة وبيعها للطبقة
الوسطى اليت متتلك بعض املدخرات وتريد استثمارها.
ثالثا :تشجيع السياحة الداخلية والسياحة العربية واآلسيوية واألفريقية لسد العجز يف السياحة األوروبية
واألمريكية.
رابعا  :االلتفات إيل أراضى أمالك الدولة واسرتدادها من واضعى اليد عليها بغري وجه حق واليت تقدر قيمتها
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مبليارات اجلنيهات واليت سوف تدر دخال وموارد كبرية للدولة إذا ما قامت حبصرها وتقنني أوضاع واضعي اليد
عليها سواء بأخذ حق انتفاع أو بيع هذه األراضي.
كما الحظ النواب أن حصيلة اخلصخصة يف اإليرادات صفر ،وهذا يعىن توقف برنامج اخلصخصة وعدم بيع
أصول خالل هذه الفرتة ،وقد رأى النواب أنه توجه جيد جدا من حيث إن األسعار املتدنية رمبا ال متثل القيمة
احلقيقية لبيع هذه األصول.
و طالب النواب  -من أجل تعظيم اإليرادات  -أن تسرتد احلكومة األراضي املمنوحة لكبار رجال األعمال
الذين استغلوا هذا املنح يف تضخيم ثرواهتم.
أما فيما يتعلق بمناقشات األعضاء لخطة وموازنة عام  ،2011 – 2010فقد تمثلت أهم االنتقادات
التي وجهت للخطة والموازنة فيما يلى:
• غياب املشاركة اجملتمعية ىف صنع واعداد املوازنة العامة.
• استمرار عجز املوازنة وفشل سياسة اخلصخصة.
• فشل سياسة األجور ،نتيجة اخللل اهليكلي بني األجور األساسية الىت بلغت  19مليار جنيه متثل %20
فقط من امجاىل األجور ،وبني املكافآت الىت بلغت  33،7مليار جنية ،وكذا الفجوة اهلائلة بني احلد األدىن واحلد
األقصى لألجور.
• ضعف بند الصيانة الذى ميثل  3.4مليار للمباين 4.1 ،مليار للمعدات ،وهذا الضعف يعد سببا إلهنيار
املرافق العامة مبصر.
• الدين :حيث ختطي حاجز الرتيليون جنيه ،فوائدها  91مليار ،واألقساط  82مليار ،وبالتايل تستحوذ
أعباء خدمة الدين على  173مليار مبا يعادل  %68من إمجايل اإليرادات.
• الدعم :السلع التموينية لعدد 11مليون بطاقة  14مليار جنيه ،ودعم املواد البرتولية لألغنياء  68مليار
 %80منها ألصحاب املصانع والسياحة ،دعم معاش الضمان ملليون أسرة  1.4مليار يف حني دعم تنشيط
الصادرات  4مليار ،ختصيص  6.3مليار لدعم الكهرباء رغم أن سعر الكهرباء مل ينخفض وال توجد كهرباء
مدعومة.
• عدم الشفافية :وجود بند مصاريف أخري بقيمة  31مليار ال تعرف ماهيتها وال تناقش من النواب.
• االستثمارات :حيث اخنفضت بنسبة  % 30مع حساب معدل التضخم.
• ضعف املوارد ،حيث تشكل الضرائب  %70من مجلة املوارد البالغة  197مليار.
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االتجاه الثالث ألعضاء المجلس:
ميثل ذلك االجتاه بعض النواب عن احلزب الوطين ،وقد اتفق أصحاب هذا االجتاه جزئيا مع االجتاه الثاين،
حيث وجهوا نفس االنتقادات خاصة فيما يتعلق بنقص املوارد الضريبية ،ونقص اإلنفاق على التعليم ،الصحة،
الزراعة ودعم الفالح ،اإلسكان وخاصة مشروعات النية التحتية وتطوير العشوائيات ،كما أنتقد البعض البذخ يف
اإلنفاق احلكومي رغم األزمة االقتصادية وتأثريها على عجز املوازنة.
وركز أصحاب هذا االجتاه على ضرورة معاجلة مشكالت التهرب الضرييب ،فكما قال أحد النواب« :جيب
حتصيل الضرائب من كل املمولني وليس من رجال األعمال فقط» كما أنتقد أصحاب هذا االجتاه السياسة
الزراعية ،حيث ال تلتزم احلكومة بسياسة هتدف لتحقيق االكتفاء الذايت من القمح ،وعدم كفاية الدعم املوجه
للفالح ،والدعم املخصص لتطوير حمافظات الصعيد.
وبالرغم من توافق أصحاب هذا االجتاه مع املعارضة واملستقلني والتماس معهم ىف الكثري من األراء ،إال أن
تعليقاهتم كانت تنتهي بشكر احلكومة واملوافقة على اخلطة واملوازنة مع طلب زيادة النفقات ببعض البنود ،خاصة
بند االستثمارات فيما يتعلق باملشروعات اليت تقع بدوائرهم االنتخابية.
القسم الخامس :بيانات وتقارير عقب المناقشات:
بعد انتهاء تعليقات ومالحظات األعضاء على املوازنة ال يتبقي سوى مناقاشات اجمللس للتقرير التكميلي
للجنة اخلطة واملوازنة ،والذي يتناول مقرتحات تعديل املوازنة مبا يراعي نقاشات األعضاء ،وذلك قبل أن تطرح
املوازنة للتصويت.
التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة:
جاء التقرير التكميلي حول التعديالت التي تقترح لجنة الخطة والموازنة إدخالها على الموازنة العامة
للدولة ،على النحو اآلتي:
أوال :استيعاب تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك للحكومة برفع العالوة االجتماعية اخلاصة بالعاملني بالدولة إىل
 ،% 10وىف هذا الصدد وعلى ضوء ما رصدته اللجنة فيما يتعلق بالعالوات اليت ضمها لألجر األساسي للموظف
منذ عام  1978بلغت  %210من األجر األساسي حىت وقتنا هذا ،فإن اللجنة تؤكد أن جدول األجور املرافق
لقانون العاملني املدنيني بالدولة ،الصادر بالقانون رقم  47لسنة  1978ال يعرب عن حقيقة األجر األساسي
للعاملني املدنيني بالدولة ،حيث إنه مل يتم تعديله ليشمل الزيادة يف هذا األجر املرتتبة على ضم العالوات املشار
إليها ،حيث إن آخر تعديل مت إدخاله على اجلدول املشار إليه كان مبوجب القانون رقم  53لسنة .1984
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ثانيا :إعطاء أولوية متقدمة ملشروعات التنمية احمللية خاصة يف جماالت رصف الطرق احمللية ومياه الشرب
والصرف الصحي ،مع تأكيد مبدأ الرقابة اجملتمعية واجملالس الشعبية ،وبالتايل اقرتاح رصد اعتمادات إضافية
الستكمال خطة تنفيذ احملاور الرئيسية للقاهرة الكربى.
ثالثا :التأكيد على حق اجملتمع يف احلصول على خدمات الصحة والتعليم بزيادة االعتمادات اخلاصة بالعالج
على نفقة الدولة ب  380مليون جنيه وصندوق تطوير التعليم.
رابعا :العمل على توفري متطلبات احلد األدىن من الصيانة الالزمة للمشروعات القائمة.
خامسا :زيادة اعتمادات الباب األول لألجور الستيعاب الزيادة املقررة بنسبة  % 10يف العالوة االجتماعية
جلميع العاملني باجلهاز اإلداري للدولة واهليئات اخلدمية واإلدارات احمللية.
سادسا :زيادة مخصصات االستثمار بمبلغ  3مليارات و 87مليون جنيه ،على أن يوزع هذا المبلغ
على النحو التالي:
• زيادة اعتمادات ديوان عام وزارة التنمية احمللية مببلغ  1.290مليار جنيه ،وهذه االعتمادات توزع على
كل احملافظات ،مع التأكيد على خضوع تنفيذ تلك االستثمارات لرقابة اجملالس الشعبية احمللية يف احملافظات،
وتوزع هذه االعتمادات على النحو التايل:
  800مليون جنيه ملشروعات التنمية الريفية ،على أن خيصص ما ال يقل عن  %50منها لرصف الطرقاحمللي 490 ،مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات.
  40مليون جنيه لوزارة الزراعة ختصص للهيئة العامة للخدمات البيطرية «مشروع مكافحة أنفلونزا الطيورواخلنازير».
 زيادة اعتمادات صندوق تطوير التعليم مببلغ  400مليون جنيه. زيادة االعتمادات املخصصة إلحالل وجتديد املساجد مبوازنة وزارة األوقاف مببلغ  40مليون جنيه. زيادة اعتمادات وزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية مببلغ  1.567مليار جنيه على النحو اآليت: مليار جنيه إلحالل وجتديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي باحملافظات ،وتؤكد اللجنة على أمهيةتوزيع تلك االعتمادات وفقا ملعايري تأخذ يف االعتبار عدد السكان ،وأن خيضع تنفيذ هذه املشروعات لرقابة
اجملالس الشعبية احمللية يف احملافظات 567 ،مليون جنيه ملشروعات تطوير حماور القاهرة الكربى.
 خفض اعتمادات االستثمارات مبوازنة وزارة الصحة يف مقابل زيادة اعتمادات صيانة الوحدات الصحية34
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واملستشفيات العامة يف وزارة الصحة ،وهذا باالتفاق مع وزيري املالية والصحة.
 زيادة اعتمادات باب الدعم واملنح االجتماعية كاآليت: زيادة اعتمادات بند العالج على نفقة الدولة مبوازنة وزارة الصحة مببلغ  380مليون جنيه. زيادة االعتمادات املخصصة لدعم األنشطة الثقافية مبوازنة وزارة الثقافة مببلغ  13مليون جنيه. خفض اعتمادات صندوق دعم الصادرات مبوازنة وزارة التجارة والصناعة مببلغ  300مليون جنيه. زيادة اعتمادات بند بدل تذاكر السفر للعاملني باملناطق النائية نتيجة ارتفاع أسعار السفر والتذاكر مببلغ 150مليون جنيه.
وعلى ضوء ما سبق تبلغ الزيادة يف عجز املوازنة العامة للدولة واليت سترتتب على التعديالت اليت أدخلتها
اللجنة  4.780مليار جنيه ،وهى بالطبع تشمل الزيادة يف باب األجور ،وسوف يتم متويلها  -كما مت االتفاق
عليه مع احلكومة ووزارة املالية  -من خالل االقرتاض وإصدار األوراق املالية.
تعقيب وزير المالية:
بعد استعراض التقرير التكميلى بتعديالت املخصصات ىف املوازنة العامة ،أوضح وزير املالية أن مشكلة املوازنة
بوضعها اجلديد :تتلخص ىف كيفية متويل ما يقرب من  4800مليون جنيه احتياجات إضافية للموازنة ،إال من
خالل زيادة الضرائب ،الرسوم ،رفع أسعار السلع واخلدمات ،وهي األدوات اليت تتاح ألي وزير مالية حىت ميول
العجز يف املوازنة؟
إال أن عبقرية الوزير تجلت فى اكتشافة وسائل أخرى عبر عنها كما يلى:
«يف مصر عندنا أداة رابعة وتتمثل يف مخس سنوات من اإلصالح االقتصادي ،استطعنا أن نبىن رصي ًدا من
الطاقة يف هذا االقتصاد ،من القوة يف هذا الدخل القومي نستطيع هبا أن نتحمل صدمة مث صدمة أخرى ،الصدمة
األوىل متثلت يف زيادة األسعار للسلع األساسية وقد أستوعبناها وتكاتفنا مجيعا واختذت إجراءات بعضها كان
أليما ،ولكن ختطينا األزمة ،مث جاءت أزمة أخرى ،وبالنسبة لألزمة احلالية أقول :إنه لدينا من الطاقة ومن القوة
يف اقتصادنا ما نستطيع به حاليا أن منوهلا بالعجز وأوضح وأقول :إن العجز معناه أننا سنقرتض ،وسنقرتض
من اجلهاز املصريف وسنقرتض من الشعب املصري ،والعجز معناه االقرتاض ،واالقرتاض معناه أنه سيتطلب من
األجيال القادمة أن تقوم بسداد هذا القرض ،فأوالدنا وأحفادنا هم الذين سيتحملون هذا العبء ،ولكن لدينا
من القدرة يف اقتصادنا القومي بعد انتهاء هذه األزمة  -يف هناية هذا العام أو يف منتصف العام القادم أن نعود
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مبعدالت النمو إيل املعدالت العالية اليت كانت قبل األزمة ،لنستطيع أن نولد الدخل وهو سيمكننا من سداد هذا
الدين دون أعباء إضافية ،وبالتايل جند أن ما حتملناه يف اخلمس السنوات املاضية نستغله اليوم».
و أكد الوزير على قبول احلكومة ما تقدمت به اللجنة من تعديالت ألن االقتصاد املصرى قادر على النمو
بنسبة  % 7.5وقادر بعد هذه األزمة أن ينمو ب  ،%6من خالل «قيادة حزب قوى ،حزب مسئول قادر على
وضع رؤية سليمة للمستقبل وقادر على العمل من أجل هذه الرؤية».
ودلل الوزير على ذلك باألزمات الىت واجهها االقتصاد ىف األعوام؛  ،2007 ،2006 ،2005وىف خالل
األزمة احلالية ،وىف هناية تعقيبه أكد على قبول احلكومة  -دون حتفظ  -على كل ما جاء بالتقرير التكميلي.
القسم السادس؛ مالحظات على نقاشات النواب لموازنة عام :2011-2010
بالرغم من عدم وجود اختالفات جوهرية بني مناقشات النواب ملوازنة هذا العام مقارنة بالعام السابق ،إال أن
املتغريات السياسية واالقتصادية اليت حدثت خالل عام  ،2010كان هلا أثرا واضحا على أداء النواب بشكل
عام ،وإن كانت أكثر تأثريا على أداء نواب املعارضة واملستقلني ،حيث أثارت هذه الكتلة – إن جاز القول -
عدة قضايا متثل هذا التأثري مثل:
• قضية بيع الغاز إلسرائيل ،حيث شهد عام  2010زيادة ضغط الرأي العام ضد تصدير الغاز إلسرائيل،
متثل يف رفع عدد من القضايا ،حتريك عدد من التظاهرات ،باإلضافة لتناول اإلعالم املرئي للقضية بشكل مكثف،
وقد حتدث هبذا املوضوع عدد معقول نسبيا « 10نواب تقريبا» مطالبني بوقف عملية التصدير.
• قضية مياه النيل ،حيث أشار بعض النواب « 5نواب تقريبا» إىل ضرورة وضع بند باملوازنة لدعم دول
حوض وادي النيل اقتصاديا ،ومواجهة الدور اإلسرائيلي ضد مصر ىف هذه الدول.
• انتخابات جملس الشورى ،حيث حتدث عدد من النواب خاصة ممثلي مجاعة األخوان املسلمني ،حول
املضايقات األمنية اليت يتعرض هلا مرشحي اجلماعة باالنتخابات ،كذلك حتدث بعض النواب من املستقلني حول
قانون الطوارئ الذي يطلق يد األمن بكل األمور.
• التحركات الشعبية ،تناول عدد كبري من النواب « 20نائب تقريبا» قضية االحتجاجات العديدة أمام
مقر جملس الشعب ،وعدم تلبية املوازنة ملطالب الفئات املتضررة من سوء األوضاع االقتصادية ،وقد وصف أحد
النواب االعتصامات الكثرية أمام جملس الشعب بأهنا «استفتاء شعيب على سحب الثقة من احلكومة».
• احلد األدىن لألجور ،بعد أن شهد عام  2010صدور حكم قضائي يلزم احلكومة بوضع حد أدين
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مناسب لألجور مبصر ،تناول عدد من النواب « 10من املستقلني 5 ،من احلزب الوطين» مناقشة ذلك املوضوع،
حيث كان هناك اتفاق عام على أمهيتة ،وإن كان هناك تباين يف قيمة ذلك احلد األدين ،فرأي املستقلني أن
حتديده بواقع  1200جنيها ميثل قيمة عادلة ،أما نواب احلزب الوطين ،فكانت  500جنيه هي القيمة العادلة
من وجهة نظرهم.
• كل النواب األطباء مبن فيهم نقيب األطباء ،تناولوا بكلماهتم موازنة الصحة فقط ،ويعكس هذا األمر،
من جهة أويل ،تغليب الدور النقايب على الدور الربملاين ،ومن جهة أخري يربز أمهية التخصص ،وهو جانب إجيايب
إذا مت طبقا لتقسيم عمل منظم بني القوى املختلفة داخل الربملان املصرى.
• حتدثت فقط باملوازنة ثالث نائبات ،ويعكس هذا الرقم القليل ،ضعف متثيل املرأة هبذه املرحلة ،وهو
الوضع الذي من املفرتض أن يتغري مع تطبيق سياسة «الكوتة» الىت سوف تضمن للمرأة نصيبا معقوال من مقاعد
الربملان ،تناولت إحدى النائبات بكلمتها ضعف مشاركة املرأة بالتنمية ،وطالبت بزيادة اإلنفاق على تنظيم
األسرة ،أما األخرتني ،فقد حتدثتا عن مشكالت حملية حبتة بعيدا عن املوازنة.
• كانت بعض الكلمات تركز على اجلانب الديين ،مثل ضعف ميزانية وزارة األوقاف املوجهة للمساجد،
وكذلك ضعف ميزانية األزهر ،وقد وصل األمر بأحد النواب لوصف ذلك بأن الدولة تدخل يف خصومة مع
اهلل.
• إدارة رئاسة اجمللس للحوار كانت ضعيفة إيل حد كبري ،حيث وصلت ملقاطعة الكثري من األعضاء عند
انتقادهم ألداء احلكومة ،مثل قطع كلمة النائب صربي خلف اهلل عبد العال ،حيث كانت كلمته عبارة عن
تساؤالت حول حالة الصناعة مبصر ،حبجة أن الكلمة خارج موضوع املوازنة ،يف حني مل يقاطع الكثري من النواب
الذين مل يتناولوا موضوع املوازنة من األساس وكانت كلمتهم عبارة عن توجيه الشكر للحكومة ،وعرض ملشكالت
حملية خاصة بدوائرهم االنتخابية.
• بدأت اجللسة اليت حتدث خالهلا ممثل اهليئة الربملانية للحزب الوطين ،وعدد من النواب اآلخرين ،يف ظل
غياب وزيري التنمية واملالية ،رغم أهنما من املفرتض املسئولني الفنيني عن اخلطة ،وقد تسائل عدد من النواب عن
هذا الغياب ،وكان رد رئيس اجمللس ،أن احلكومة ممثلة بوجود وزير جملسي الشعب والشورى ،وبالتايل ال توجد
مشكلة ،واحلقيقة أن هذا الرد من رئيس اجمللس ،يعكس رؤية قانونية شكلية ،والواقع أن غياب الوزيرين يعد
انتقاصا من حق النواب بنقاش املوازنة حبضور املسئولني املباشرين عن إعدادها ومتابعة تنفيذها ،وعمليا كان من
الواضح ضعف ردود الوزير ممثل احلكومة د /مفيد شهاب ،فعلى سبيل املثال كان رده حول تسائل بعض النواب
عن غياب بند لدعم دول حوض النيل ردا قانونيا حبتا ،حيث تناول سيادته املوقف القانوين ملصر طبقا التفاقية
حوض وادي النيل ،واتفاقية األهنار الدولية فقط ،دون أن يتطرق ىف رده إىل اجلانب املايل على اإلطالق.
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الفصل الثانى :املوازنة العامة فى الصحافة املصرية؛ رسائل متعارضة
يعكس اإلعالم  -إىل حد كبري  -التفاعل اجملتمعي حول القضايا العامة ،ويرسل من خالل مضمون األخبار
ومقاالت الرأى رسائل حمددة للرأي العام ،وقد أفردت العديد من الصحف املصرية مساحات كبرية لألخبار
واملقاالت اليت تناولت املوازنة العامة للدولة خالل عام  ،2010ومشلت هذه األخبار ميزانييت العام املايل 2009
–  2010والعام املايل  ،2011 – 2010نتناول بالتحليل ىف السطور القادمة عينة ملا مت نشره عن املوازنة العامة
للدولة خالل  ،2010مت تقسيم العينة حبيث تشمل عدة صحف متثل االجتاهات السياسية والفكرية املختلفة
وهي ،األهرام ،املصري اليوم ،الدستور ،الوفد ،األهايل ،وقد مت اختيار هذه العينة من الصحافة لعدة أسباب:
• متثل كل صحيفة من هذه الصحف اجتاهاً فكرياً وسياسياً خمتلفا داخل اجملتمع.
• أن مجيع هذه الصحف لديها صفحة متخصصة عن االقتصاد واجملتمع املدىن.
• عينة الصحف املختارة هى األكثر انتشاراً بني خمتلف الصحف املطبوعة ىف مصر.
يستهدف الفصل احلاىل فهم الرسائل اإلعالمية املختلفة اليت عملت الصحافة املصرية على إرساهلا للرأي العام
خالل  ،2010وسوف نستعرض تلك الرسائل بداية من املؤشرات العامة للموازنة ،مث أهم البنود اليت تناولتها
الصحف وهي ،الدعم ،العجز والديون ،واألجور ،وأخريا الشفافية واملشاركة اجملتمعية.
أوال :مؤشرات الموازنة:
حرصت الصحف على نشر تصرحيات وزير املالية اليت تناولت رؤيته للموازنة بشكل عام ،وتركزت تلك
التصرحيات حول جناح احلكومة  -من خالل حزمة اإلجراءات اليت قامت هبا  -يف احلفاظ على استقرار الوضع
االقتصادي واملايل ملصر ،وذلك على النحو التاىل:
ركزت جريدة «األهرام» على إبراز تصرحيات املسئولني التنفيذيني  -خاصة وزير املالية -اليت تؤكد قوة
االقتصاد املصري ،وجناح السياسات املالية للحكومة يف جتاوز أثار األزمة املالية العاملية ،مثل جناح احلكومة يف
احلفاظ على عجز املوازنة العامة للعام املايل  2010/2009عند مستوى  %8.3من الناتج احمللى ،وهو أقل من
املعدل املستهدف والبالغ .%8.4
39

وأوضح غاىل أن التعايف االقتصادي من آثار األزمة العاملية يتحسن بوترية أسرع مما كان متوقعاً ،قائال:
«استطعنا أن حنقق معدالت منو جيدة قد تصل إىل  ،%5.3كما استطعنا أن حنقق أهداف العجز والدين أثناء
واحدة من أسوأ األزمات املالية واالقتصادية العاملية» ،وأضاف غاىل أنه مت احلفاظ على نسبة امجاىل دين أجهزة
املوازنة (حملى وخارجي) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته احملققة خالل الثالثة أعوام املالية السابقة يف حدود
 %80إىل  %82من الناتج احمللى ،مع اخنفاض نسبة الدين من مستوى أعلى بلغ  %121من الناتج احمللى قبيل
البدء يف اإلصالحات اهليكلية عام  ،2005/2004مشريا إىل أن أهم مؤشر لتجاوز األزمتني ،هو زيادة حصيلة
ضرائب املبيعات على السلع احمللية واليت قفزت حصيلتها بأكثر من  ،%22وهذا املؤشر يعتمد على حركة البيع
الفعلية ،وأيضا منو أرباح الشركات املتوسطة والصغرية.
وقال غاىل ،إن استقرار نسبة امجاىل الدين إىل الناتج احمللى على مدار السنوات الثالث السابقة حتقق على
الرغم من الضغوط االجتماعية واالقتصادية املرتبطة بضرورة زيادة أوجه اإلنفاق احلكومي ،واليت بلغت حنو %3
من الناتج احمللى ملواجهة تداعيات األزمتني ،وعلى عكس التطورات السلبية ىف كثري من االقتصاديات األخرى،
فقد اخنفض امجاىل الدين ىف مصر بنحو  0.6نقطة مئوية ليسجل حنو  %80.5من الناتج احمللى يف عام
.2010/2009
وتأكيدا ملا يراه وزير املالية جناح كبري للحكومة ،طرح رؤيته للمستقبل وهي ،أن احلكومة تستهدف خالل الفرتة
املقبلة خفض نسبة إمجايل دين أجهزة املوازنة (حملى وخارجي) إىل أقل من  %60من الناتج احمللى حبلول عام
 ،2015/2014والىت تتزامن مع خفض العجز الكلى يف املوازنة العامة ملا بني  %3.5 - 3من الناتج احمللى يف
نفس العام ،وأضاف« :إننا سوف نستأنف برناجمنا لتحقيق استدامة مؤشرات املالية العامة ابتداء من العام املايل
احلايل  ،2011/2010وقد قمنا بإصالحات رئيسية بالفعل لتأمني االستدامة املالية يف املدى الطويل ،وال يزال لدينا
إجراءات إضافية بالنسبة إلصالح منظومة الدعم ،وحتديث ضريبة املبيعات ،وإدخال تعديالت على بعض مواد قانون
الضريبة على الدخل ،ولكن دون املساس بأي من ركائزه األساسية ،وحتديث وظائف اخلزانة العامة ،وفض العالقات
املالية املتشابكة بني اجلهات العامة املختلفة والىت استمرت لفرتات طويلة ،ومن املنتظر أن تؤدى تلك اإلصالحات
إىل حتسني مرونة النظام الضرييب وكذلك إدارة األموال العامة بشكل أكثر كفاءة»(((.
الرسالة اليت عملت األهرام – إذا  -على توصيلها للرأي العام تتلخص ىف؛ قوة االقتصاد املصرى وقدرته على جتاوز
تداعيات األزمتني العامليتني املتتاليتني بنجاح ،ومها أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عامليا ،واألزمة املالية العاملية.

األهرام اليومى ،األعداد املنشورة بتاريخ – 2010/7/1 – 2010/7/1 - 2010/6/14 – 2010/6/12– 2010/5/17 – 2010/5/4 :
(((
.2010/10/27 2010/9/23
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تبدو رسالة املصري اليوم  -خبصوص املوازنة العامة  -حمايدة إيل حد كبري ،ففي ثالث أخبار متتالية أثناء
فرتة ما قبل االنتخابات التشريعية األخرية ،حرصت على نشر تصرحيات وزير املالية وأخبار املوازنة ،وأبرزت
توقع احلكومة ارتفاع نسبة النمو إيل  %6وتراجع العجز إيل  %7.9وجناح احلكومة يف توسيع الطبقة الوسطي
واستهدافها خفض نسبة الفقر إيل النصف ،وتوقع وزير املالية أن تصل نسبة النمو إيل  %7خالل العام القادم
 ،2012وأن تصل  %8خالل  ،2017ونشرت الصحيفة تصرحيا ملساعد وزير املالية يفيد بأن املوازنة العامة
هي التفسري العملي لربنامج احلزب الوطين على أساس أهنا تستهدف البعد االجتماعي وزيادة دعم حمدودي
الدخل .كذلك حرصت على نشر إشادة املنظمات الدولية باالقتصاد املصري ،حيث أوردت ما نشر مبجلة
« »The bankerحول إشادة املؤسسات املالية الدولية باإلصالحات املالية مبصر ،وتوقع صندوق النقد
الدويل بتحقيق مصر ملعدل منو  ،%5وهو أعلي من كل دول مشال إفريقيا والشرق األوسط ،وكذلك رفع مؤسسة
«موديز» لتصنيفها لالقتصاد املصري من سليب إيل مستقر ،واختيار اجمللة للوزير بطرس غايل كأفضل وزير مالية
بالشرق األوسط للمرة الرابعة على التوايل.
ويف نفس الوقت حرصت  -املصرى اليوم  -على نشر أراء املعارضني للسياسة االقتصادية للحكومة ،فتحت
عنوان «املوازنة العامة ختريب مدروس» نشرت مقال ينتقد خفض اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي،
يف الوقت الذي يتم فيه دعم الصادرات مببلغ  4مليار جنيه ،وأفرتض املقال أن هذا التخفيض ليس عن جهل
بل مقصود ،وحتت عنوان «اللعب باملوازنة واللعب مع غايل» ،نشرت مقال ينتقد انتهاك احلكومة ملبدأ وحدة
املوازنة والذي يعين عدم جواز ختصيص إيراد حمدد لنفقة حمددة ،وهو ما قامت به احلكومة بتخصيص بعض عوائد
املشروعات العامة ملشروعات حمددة مثل كوبري قليوب(((.
اختذت الدستور جانب املعارضة بشكل واضح منذ البداية ،حيث أبرزت رفض  98نائب من املعارضة
واملستقلني مبجلس الشعب للموازنة ،ونقدهم جتاهل املوازنة لرتيليون و 272مليار أرصدة احلسابات اجلارية
اخلاصة وعدم ضمها للموازنة ،وإهدار  4مليار جنيه على برقيات التهاين والتعازي ،وبيع برميل البرتول إلسرائيل
مببلغ  8.6دوالر يف حني أن سعره العاملى  82دوالر ،وبيع الغاز بأقل من التكلفة ،ودعم رجال األعمال مببلغ
 4مليار ،واهتام نواب املعارضة للحكومة بالفساد وهنب املال العام ،وكذلك انتقاد أعضاء جملس الشورى ملوازنة
 ،2011 -2010الستمرار زيادة األسعار ،زيادة عدد الفقراء ،وغياب العدالة االجتماعية ،حيث طالب النواب
وزير املالية بالكف عن حماباة رجال األعمال فاملؤشرات تؤكد أن  %80ممن يستحوذون على الدخل القومي
يسددوا  %29فقط من الضرائب العامة ،وأوردت الصحيفة اعرتاف وزير التنمية االقتصادية بأن معدل الفقر

(((

املصري اليوم – أعداد .2010/12/ 14 – 2010 /11/18 – 2010 9/29 - 2010/7/31 – 2010/6/30

41

مبصر أكثر من  %20من السكان ،وأن خفض الفقر يعتمد على زيادة معدل النمو ،وتصرحياته بأن خطة التنمية
تستهدف معدل منو  %8.5بنهاية  ،2011وزيادة متوسط دخل الفرد إيل  17.4ألف جنيه ،وتوفري  700ألف
فرصة عمل ،واجتاه احلكومة لزيادة دور القطاع اخلاص ،كما حرصت الصحيفة على نشر نقد لتصرحيات رئيس
جلنة اخلطة واملوازنة بأن مصر تعيش رفاهية بدليل زيادة عدد السيارات ،حيث أوردت رد رئيس جهاز التعبئة العامة
واإلحصاء ،الذي أكد أن مصر حتتل مرتبة متدنية يف دليل التنمية البشرية  123من بني  182دولة ،كذلك
احتالل مصر للمرتبة  82من بني  135دولة يف دليل الفقر البشري ،حيث رأي أن هناك ثالث جهات رمسية
ختتلف مع تصرحيات عز وهي ،البنك املركزي ،التقرير االقتصادي العريب املوحد ،وتقرير البنك الدويل ،كما أوردت
ما جاء بنشرة البنك املركزي لشهر يوليو ،اليت أعلنت وصول العجز الكلي إيل  86.9مليار جنيه ،عجز قطاع
مالية احلكومة  92.4مليار ،ووصول إمجايل الدين احمللي إيل  863.3مليار ،والدين اخلارجي زاد بنسبة % 2.4
ليصل إيل  33.3مليار دوالر ،واخنفاض الصادرات مبعدل .((1(%11.9
أما جريدة «الوفد» فقد قدمت نقد عام للموازنة العامة ،فمن خالل مقال حتليلي حتت عنوان «احلصاد املر
للحزب الوطين واألمل يف حكومة الظل الوفدية» أنتقد حتيز احلكومة لرجال األعمال على حساب الفقراء ،تراجع
التنمية الزراعية وعدم القدرة على إنتاج القمح ،تراجع قطاع الصناعة ،تبديد  400مليار من أموال التأمينات،
تزايد الدين احمللي واخلارجي ،وارتفاع عجز املوازنة .وعلى اجلانب األخر ،حرصت الوفد على نشر إشادة
املنظمات املالية الدولية بالسوق املصري ،مثل تقرير «اإليكونوميست» الذي صنف مصر ضمن األسواق املرشحة
لتحقيق معدات منو عالية خالل العقد القادم ،لتمتعها بعوامل جاذبة لالستثمار اجليد ،وحتقيق احلكومة املصرية
إلصالحات اقتصادية ومالية جعلتها ضمن أكثر عشر دول إصالحا ،مثل قانون الضرائب اجلديد ،التأمينات،
واحلفاظ على معدالت منو خالل األزمة العاملية(.((1
قضية الدعم:
تعد رسالة «األهرام» يف غاية االحنياز والوضوح فيما خيص الدعم ،ومضموهنا؛ أن الدعم يشكل عبءكبري
على املوازنة العامة ،ويقف حائال أمام حتقيق معدالت منو عالية ،مع التأكيد على أن أي تعديل لنظام الدعم
احلايل مشروط بعدم املساس مبحدودي الدخل .وركزت رسالة األهرام على ثالث نقاط أساسية هي:

(((1
(((1
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 -1تأثري الدعم على عجز املوازنة كعقبة أمام التنمية.
 -2فشل نظام الدعم احلايل يف توصيل الدعم ملستحقيه.
 -3ضرورة تعديل نظام الدعم مع عدم تأثري ذلك على الفقراء.
فمن خالل جمموعة متتالية من األخبار واملقاالت والتحقيقات ،تناولت األهرام قضية الدعم بوصفها العبء
األكرب على موازنة الدولة ،بداية من فرباير ،مع الرتكيز على دعم الطاقة الذي يستحوذ على النسبة الغالبة من
خمصصات الدعم والذي يذهب غالبيته ملصانع األمسنت والقرى السياحية.
عيوب نظام الدعم القائم:
وجهت األهرام نقد عنيف لسياسة الدعم القائمة على أساس فشلها يف إيصال الدعم ملستحقيه ،فمن خالل
عدد من املقاالت والتحقيقات الصحفية ،أفردت مساحة كبرية هلذا النقد ،فتحت عنوان «الدعم يصل  90مليار
ودعم الطاقة حيرتق» ،عرضت الصحيفة عيوب نظام الدعم على أساس أنه ،يذهب لألغنياء وال يستفيد منه
الفقراء ،فدعم البرتول يذهب ملصانع األمسنت واحلديد والقرى السياحية ،وتتبع املقال الزيادة مببالغ الدعم منذ عام
 ،1945وأقرتح أن يكون الدعم بصورة زيادة دخل املواطنني ،وعادت اجلريدة لتأكيد نفس األفكار حتت عنوان
«الدعم املصري ..حدث وال حرج» حيث أكدت أن  %80من الدعم يذهب لألغنياء وال يستفيد منه سوي
 %20من الفقراء ،واقرتحت تطبيق ضرائب على البورصة واألخذ بسياسة الضريبة التصاعدية ،ووضع بطاقات
ملونة للتفرقة بني املستحق وغري املستحق مع التوقف عن دعم بنزين السيارات الفارهه ،وبتحقيق صحفي كبري
مع عدد من اخلرباء حتت عنوان «رؤية جديدة لقضية الدعم» استعرضت الصحيفة عيوب نظام الدعم الذي يفيد
الوسطاء ويشكل عبء كبري على املوازنة العامة وحيد من قدرة االقتصاد على النمو ،وقدمت الصحيفة رسالتها
الواضحة بعرض نتائج املركز املصري للدراسات االقتصادية مع صندوق النقد والبنك الدوليني والذي عقد لنقاش
«بدائل تطوير نظام الدعم» ومضموهنا أن الدعم يشكل أمهية قصوى حملدودي الدخل لكنه بنفس الوقت يشكل
قيد صارم على تعبئة املوارد الكافية لتلبية أولويات اإلنفاق احلكومي(.((1

(((1
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نظام جديد للدعم:
حرصت «األهرام»علي التأكيد بأن نقد نظام الدعم القائم املوصوم بالفشل ال يعين أن احلكومة تتجه إللغائه
بل لوضع نظام جديد يضمن وصول الدعم ملستحقيه ،فمبكرا نشرت تصرحيا لرئيس الوزراء بقرب تطبيق نظام
الدعم النقدي والذي سيبدأ بالبوتاجاز بعد أن وصلت فاتورة الدعم  95مليار جنيه ،وأن الدعم النقدي سيفيد
يف ضبط السوق ،وعادت الصحيفة لتؤكد أن جملس الوزراء يبذل جهودا الستكمال بيانات األسر املصرية متهيدا
الستخدام «بطاقة األسرة» للحصول على ثالث خدمات هي ،املقررات التموينية ،معاش الضمان االجتماعي،
والتأمني الصحي ،وزيادة يف طمأنة الرأي العام نشرت الصحيفة حوار مطول مع وزير التنمية االقتصادية أكد
خالله على أن احلكومة ،توصلت إيل أن  %8.6من املصريني فقراء فقرا مزمنا وحيتاجون لكل أشكال الدعم،
 %8.2سقطوا بالفقر نتيجة تغريات جمتمعية ووظيفية ،وأن نسبة الفقر قد زادت خالل  ،2009 – 2008وشرح
الوزير رؤيته اخلاصة ملعادلة البنك الدويل للفقر وهي « 2دوالر للفرد بأسرة مكونة من  4أفراد وتعادل بالعملة
املصرية  1200جنيه» حيث رأي أن املعادلة خاطئة على أساس أن املقصود بالدوالر هو ما يقابله من قيمة
شرائية بالعملة احمللية وهو يعادل مبصر  185قرش للدوالر أي ما يقارب  450جنيه.
وبالطبع حياول الوزير هنا تربير رفض احلكومة لوضع حد أدين لألجور يبلغ  1200جنيه ،برغم أن هذا املبلغ
أقره حكم احملكمة اإلدارية وبصيغة حساب تكلفة عناصر احلياة االقتصادية للعامل املصري «طعام – سكن –
عالج – تعليم – ملبس» وليس على أساس حسابات البنك الدويل ،كما أن مصر من البالد اليت ختتلف هبا
أسعار نفس السلع من مكان ألخر ،فليس هناك سعر حمدد وواضح لكل سلعة كما ببعض البالد(.((1
اتفقت املصرى اليوم حول عدم وصول الدعم ملستحقيه ،فقد أبرزت مبكرا نية احلكومة إللغاء دعم األمسدة
وزيادة أسعار توريد القمح ،وزيادة أسعار توريد قصب السكر إيل  234.5جنيه بدال من  200جنيه ،كما
أبرزت تصريح وزير الصناعة عن نية احلكومة إلغاء دعم الطاقة خالل  2011تنفيذا خلطة وضعت بشهر يوليو
 ،2010واستعرضت الصحيفة تقريرا للجنة الطاقة باحلزب الوطين قرر أن حجم املنتجات البرتولية املستهلكة
سنويا يبلغ  28.5مليون طن ،متثل حصة اهليئة العامة للبرتول هبا  %36والباقي يتم توفريه باألسعار العاملية،
وطالبت جلنة الطاقة بتحميل األغنياء تكلفة استهالكهم للطاقة ،كما حرصت على نشر التصرحيات الكثرية اليت
عربت عن ارتفاع فاتورة الدعم وتأثري ذلك على املوازنة العامة ،مثل تصدر السوالر لقائمة املواد البرتولية املدعومة،
واستحواذ النقل والصناعة على  %70من االستهالك ،كذلك قيام احلكومة باسترياد  204مليون طن من غاز

(((1
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البوتاجاز لتوفري  %54من حاجة السوق ،و 303مليون طن سوالر لتغطية  %27من االستهالك بتكلفة 62
مليار جنيه ،وربطت الصحيفة بعدة أخبار بني تكلفة الدعم وزيادة عجز املوازنة ،حيث عرضت تقريرا لوزارة املالية
يوضح تراجع الدعم بنسبة  %46خالل السبع أشهر األويل من  2010نتيجة وصول العجز باملوازنة إيل 65
مليار جنيه(.((1
احنازت «الدستور» إيل دعم الفقراء من خالل رسالة إعالمية واضحة ،تقبل نقد نظام الدعم احلايل وحتذر
يف نفس الوقت من حماوالت رفع الدعم عن الفقراء ،فمنذ بداية  2010عملت الصحيفة على نشر األخبار
املتتالية اليت تكشف عن نية احلكومة رفع الدعم عن السلع األساسية والطاقة ،فقد نشرت عن بدأ قيام وزارة
التضامن صرف حصص الدقيق للمخابز بالسعر احلر حبجة رفع جودة رغيف اخلبز ،يف حني أن الغرض هو رفع
الدعم عن اخلبز البلدي ،وتبعت ذلك بتصريح مسئول بوزارة التضامن عن استعداد احلكومة لوقف صرف دعم
السلع التموينية ،ورفع دعم اخلبز ،والبدء بنظام الدعم النقدي حبيث يضاف ملرتبات املوظفني وبطاقات األسرة،
وحرصت بأكثر من حتقيق صحفي على طرح أراء خرباء اقتصاديني حول صعوبة تطبيق نظام الدعم النقدي،
لعدم القدرة على حصر املستفيدين احلقيقيني للدعم كون  %90من املصريني يستحقون الدعم لكنهم متباينني
من حيث الدخول والتغريات املستمرة مبواردهم ،كما نشرت أكثر من تصريح لوزير التضامن حول اقرتاب موعد
رفع الدعم عن املواد البرتولية ،وأن املواطن سيكون خمري بني الدعم النقدي وبني الدعم العيين.
ولتوضيح العالقة بني نية احلكومة املصرية وبني نصائح البنك الدويل ،نشرت الدستور تصريح ممثل البنك
الدويل للتنمية االجتماعية واالقتصادية بالشرق األوسط ،يؤكد على ضرورة خفض الدعم يف مصر وترشيده حيث
ميكن حتقيق هدف الدعم مبوارد أقل ،وكان ذلك أثناء نقاش تقرير «دعم الغذاء مبصر بني املنفعة والتسرب»،
وقال أن البنك الدويل يعد دراسة هتدف خلفض دعم الوقود والطاقة ليتم عرضها على احلكومة املصرية ،باإلضافة
لدراسة إنتاج اخلبز البلدي وخيارات تقليل إنتاج األفران.وتوصلت الدراسات إيل أن  %45من إمجايل الدعم يصل
ألغين  %60وميكن توفري  %36لصاحل الفقراء بعد أن وصل تسرب اخلبز املدعوم بنسبة  %31ونسبة التسرب يف
البطاقات التموينية  ،%26وقال د /جودة عبد اخلالق ،اخلبري االقتصادي تعليقا على ذلك أن احلكومة لو طبقت
نصائح البنك الدويل ستقوم بإلغاء الدعم وتطبيق سياسة الدعم النقدي(.((1
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ربطت الوفد بني تراجع فاتورة الدعم بنسبة  %16.4لتسجل  15.7مليار جنية خالل الفرتة من يوليو وحىت
أكتوبر  ،2010وبني زيادة معدالت الفقر طبقا لتقرير معهد التخطيط القومي ،حيث ارتفع عدد الفقراء بكل
احملافظات من  %55.40عام  2005- 2004إيل  %69.41عام  ،2010 -2009ارتفاع خط الفقر خالل
الثالث سنوات األخرية بنسبة  ،%3.29وزاد الفقر املدقع  ،%8حوايل مخس ماليني مواطن ال حيصلون على احلد
األدىن الضروري من الغذاء(.((1
حتت عنوان الدعم والعدالة ،عرضت الصحيفة دراسة مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت توصلت
إيل أن إمجايل الدعم باملوازنة  116مليار % 4.8 ،من الناتج احمللي ،ختصص غالبيته عمدا للطبقة الرأمسالية،
جزء كبري من الدعم البرتويل «حسايب» غري حقيقي ،دعم الطاقة  74مليار ،يذهب معظمه لشركات االمسنت
واحلديد واألمسدة ،تراجع خمصصات دعم اخلبز والسلع األساسية تراجع بواقع  1.14مليار ،تراجع دعم اإلسكان
حملدودي الدخل من  1.3مليار إيل مليار ،تراجع مسامهة الدولة بصناديق التأمينات واملعاشات  4.1مليار.
وتأكيدا لرؤية الصحيفة لعدم عدالة الدعم فقد نشرت قرآة خمتلفة لتصرحيات وزير التنمية االقتصادية ،حيث
ركزت على أن أفقر  %20من السكان ال حيصلون سوي على  %20فقط من الغذاء املدعوم ،وحنو  %17من
الطاقة املدعومة ،يف حني حيصل أغين  %20على  %24من الغذاء املدعوم و %34من دعم الطاقة ،وبنفس الوقت
تتسرب  5.5مليار سنويا من فاتورة الدعم لتصل للتجار األغنياء .كما أكدت الصحيفة على نية احلكومة لرفع
الدعم تدرجييا وخاصة دعم الطاقة ،فقد نشرت خربا عن ختطيط احلكومة إللغاء بنزين  80على أساس أنه مضر
بالبيئة وال يستخدم سوي مبصر والسودان .كما حرصت الصحيفة على نقد سياسة دعم الفالح حىت بعد زيادة
سعر توريد القمح مببلغ  70جنيه ،حيث أن الفالح بعد استبعاد تكلفة اإلنتاج ال يتبقي له شيء ،فالزيادة ال تفيد
كثريا حيث أن العربة باملستويات التنافسية للمحاصيل البديلة ،كما نشرت الصحيفة حتقيقا حول قيام احلكومة
بتحصيل غرامات األرز اليت سبق اإلعفاء منها وقيمتها  800جنيه للفدان ،وقيام احلكومة بتحويل الفالحني
العاجزين عن السداد للمحاكمة وصدور أحكام باحلبس ضد الكثري من الفالحني(.((1
الضرائب:
سارت األهرام على نفس السياسة اإلعالمية الذي اختارهتا خبصوص املوازنة العامة ،وهو طرح رؤية احلكومة
والدفاع عنها ،فبعد نشرها ألخبار تتضمن تصرحيات وزير املالية حول زيادة املتحصالت الضريبية ،مثل زيادة

(((1
(((1

الوفد .2010/12/26 – 2010/12/1
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احلصيلة بنسبة  %6ليصل املتحصل إيل  148مليار جنيه بزيادة  8مليار عن العام املايل السابق ،حيث حققت
حصيلة ضرائب الدخل92.351 مليار جنيه للعام احلايل بزيادة%28 عن املستهدف، كما حققت حصيلة
ضرائب املبيعات55.726 مليار جنيه بزيادة حنو مخسة مليارات جنيه علي العام السابق بنسبة زيادة%11 عن
املستهدف.
عادت الصحيفة لتؤكد أن االرتفاع الكبري باإليرادات الضريبية يعود لقوة االقتصاد القومي وحتقيقه معدل منو
 ،%5كما أبرزت تصريح وزير املالية حول أن سياسة احلكومة هتدف اىل ختفيف العبء عن كاهل املواطن من
خالل العدالة الضريبية ،كما حرصت الصحيفة على نشر موضوعات تؤكد أمهية إصدار الفاتورة الضريبية يف
احلفاظ على األسعار وحفظ حق املواطنني(.((1
بينما حافظت «املصري اليوم» على طابعها الذي يبدوا حمايدا ،حيث عرضت التصرحيات الرمسية اليت تستعرض
الزيادة الكبرية مبتحصالت الضرائب ،مثل زيادة املتحصالت إيل  148مليار خالل  2010بزيادة  8مليار عن
العام السابق ،وتأكيد وزير املالية أن الزيادة باملتحصالت الضريبية ميثل جتسيد لنجاح السياسات املالية للحكومة،
برغم أن أخبار تلك التصرحيات تتناقض جزئيا مع مقال لرئيس جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس الشعب «أمحد عز»
واليت أنتقد فيها البطء يف ارتفاع حصيلة الضرائب مستعرضا عيوب النظام القائم خاصة عدم االلتزام بالدفاتر
احملاسبية ،واهتمت الصحيفة بشكل خاص بقضية «الفاتورة اإلجبارية» حيث عرضت الستعداد احلكومة لفرض
الفاتورة على كل سلعة أو خدمة أو أتعاب أو عمولة ،بعد تعديل قانون الضرائب على الدخل  91لسنة 2005
وجترمي عدم إصدار الفاتورة ،كذلك نشرت الصحيفة خرب حول حتقيق مخس مأموريات ضرائبية فقط لتقديرات
مشروع املوازنة وهي؛ كبار املمولني ،شركات املسامهة باإلسكندرية ،استثمار القاهرة ،وضرائب قصر النيل(.((1
أما الدستور فقد اختذت جانب نقدي واضح من نظام الضرائب القائم ،فبعد أن عرضت أخبار زيادة
املتحصالت الضريبية باملوازنة العامة ،خاصة املتحصالت من ضريبة املبيعات على السلع واخلدمات بنسبة
 %4.6لتبلغ  57.6مليار جنيه ،باإلضافة لزيادة املتحصل من ضريبة املبيعات خالل عشر شهور من العام املايل
 2011 – 2010مببلغ  2.3مليار ،وكذلك تصريح وزير املالية بأن زيادة املتحصالت تعود لزيادة عدد املمولني
من  1.4مليون إيل  3.3مليون ممول ،مما يعد من وجهة نظر احلكومة إجناز كبري ،وجهت الصحيفة من خالل
عدد من املقاالت نقدا حادا لنظام الضرائب احلايل ،على أساس أن املواطن العادي يتحمل العبء األكرب حيث
يدفع مرغما ضرائب كسب العمل ،الدخل ،املبيعات ،الدمغة ،والضرائب العقارية ،كما أبرزت انتقاد عدد من

(((1
(((1

األهرام .201/12/1 – 2010/10/2 - 2010/7/1 – 2010/7/31 – 2010/7/19 – 2010/7/18 - 2010/7/8
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اخلرباء لتصريح وزير املالية باعتبار املتحصل من الضرائب دليل على جناح احلكومة ،حيث جتاهل ارتفاع الدين
احمللي لنحو  ،% 90.6كما عرضت الصحيفة لدراسة نقدية عن العدالة الضريبية توصلت إيل أن نظام الضرائب
احلايل حيمل الفقراء معظم العبء ،حيث تستقطع  %28.8من دخل املواطن العادي يف حني تتحمل الشركات
 %13.2فقط(.((2
العجز والديون:
عربت األهرام عن وجهة نظر احلكومة الىت قللت من تأثري معدل العجز الكبري ،وتضخم الدين احمللي واخلارجي
وإن تركت مساحة تعرب عن القلق من تفاقم الدين .فقد نشرت الصحيفة عدة مقاالت تربر الزيادة الكبرية بالدين
الذي بلغ  117مليار جنيه مبوازنة  ،2011 – 2010على أساس أنه نتيجة منطقية لألزمة املالية العاملية وأنه
ليس دليل على ضعف االقتصاد املصري ،وأن احلكومة تعد برنامج جديد يقوم على منح الثقة لرأس املال احمللي
واألجنيب لالستثمار مبصر ،كما عرضت خطة احلكومة للسيطرة على الدين العام ليصل بنهاية  2011إيل %77
من الناتج احمللى ،من خالل تنشيط االقتصاد وحتديد آليات للسداد ،وإصدار سندات بالسوق احمللي واخلارجي،
وتطبيق سياسة ضريبية حمفزة لالستثمار.
كما عرضت الصحيفة ألراء خرباء للسيطرة على الدين متثلت ىف إصدار سندات قصرية األجل بالسوق
احمللي ،ومتادت الصحيفة يف حماولة تقليل القلق من تفاقم الديون ،حيث نشرت مقاالت تربر إصدار سندات
طويلة األجل بوصفها وسيلة جلذب االستثمارات وليست لالستدانة ،كذلك نشرت الصحيفة مقاالت تنادي
بدفع املواطنني لالستثمار الداخلي بدال من وضع األموال بالبنوك واإلنفاق االستهالكي ،ونشرت الصحيفة مقاال
مطوال ردا على تصرحيات وزيرة التأمينات السابقة «مرفت التالوي» واليت اهتمت خالهلا احلكومة بسد العجز
باملوازنة باستخدام أموال التأمينات ،وكان الرد بواسطة أحد قيادات احلزب الوطين «عبد الفتاح اجلبايل» حيث
جاء الرد قانونيا حمضا وبعيدا عن السياسة املالية ،حيث أكد على أن الدستور والقانون يصون أموال التأمينات
ومينع احلكومة من العبث هبا.
الرسالة اليت عملت األهرام على إيصاهلا للرأي العام هي؛ أن تضخم الدين احمللي واخلارجي ال يعكس ضعف
االقتصاد املصري بل قوته ،وأن احلكومة تستخدم وسيلة االستدانة مثل إصدار السندات ليس بغرض سد العجز
بل جلذب االستثمارات األجنبية(.((2

(((2
(((2

الدستور – أعداد .2010/7/21 - 2010/7/16 – 2010/5/26 – 2010/5/10 – 2010/1/22
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وتناولت «املصري اليوم» قضية الدين بشكل يربز خطورهتا على االقتصاد املصري ،فضال عن تأثريها اخلطري
على املوازنة العامة .فبعد نشرها لوضع مصر بوكالة التصنيف العاملية «ستاندرد أند بوردز» واليت وضعت االقتصاد
املصري بتصنيف مستقر ،وهوما يعكس االلتزام القوي للحكومة املصرية باإلصالحات املالية واالقتصادية،
وبالرغم من أن العجز والديون يشكالن أهم حتديني أمام احلكومة املصرية ،أبرزت اعرتاف وزير املالية بارتفاع الدين
الداخلي واخلارجي بالنسبة للناتج احمللي ليصل  549مليار جنيه متثل  %46.5من الناتج احمللي ،وارتفاع الدين
اخلارجي يف النصف األول من العام املايل بنسبة  %3.6ليبلغ  33.3مليار دوالر ،وارتفاع العجز الكلي باملوازنة
نقطتني ليبلغ  74.7مليار جنيه بنسبة  % 6.3من الناتج احمللي .عرضت دراسة لإلدارة املركزية للبحوث املالية
تؤكد أن االعتماد املتزايد على التمويل احمللي للعجز والتمويل اخلارجي باالستدانة ميثل مشكلة جيب تفاديها،
حيث كانت أسعار الفائدة على أخر إصدارات أذون اخلزانة ما بني  %10.5 - %9.6كما وصل التضخم إيل
 ،%11.7وأكد خرباء وزارة املالية أنه التوجد طريقه أخري للحكومة لسد العجز غري ذلك(.((2
بينما حرصت «الدستور» على نشر عدد من األخبار اليت تابعت خالهلا تفاقم العجز وأزمة الديون ،فبداية
من شهر يناير نشرت خرب اجتماع رئيس الوزراء مع اجملموعة االقتصادية بعد وصول العجز حلد اخلطر ،وتضخم
العجز مبوازنة  2011 – 2010ليصل  115مليار جنيه مقابل  90مليار باملوازنة السابقة ،ويف شهر فرباير
نشرت الصحيفة خرب طرح احلكومة ألذون خزانة بقيمة  9مليار جنيه ليبلغ إمجايل ما مت طرحه خالل األسبوع
األول من فرباير  19.5مليار ملواجهة العجز الذي بلغ  57مليار جنيه ،واستمرار احلكومة بنهج االقرتاض حيث
طرحت سندات بالسوق األجنبية بقيمة  1.5مليار دوالر ،باإلضافة لسندات بقيمة  6مليار جنيه تستحق عام
 2012ووصل إمجايل قروض احلكومة خالل شهر فرباير  28مليار جنيه.
ويف حتقيق صحفي نشرت الصحيفة قيام احلكومة باقرتاض  200مليون جنيه يوميا لسداد التزامتها العاجلة،
حيث تبلغ الفوائد اليومية للديون  150مليون جنيه ،وارتفاع الدين اخلارجي إيل  35مليار دوالر ،وبالتايل يعين
استمرار احلكومة يف االقرتاض ،وترحيل األزمة ألطول فرتة ممكنة ،وبالتايل يضعف األمل يف التنمية أو زيادة
األجور.
كما أفردت الصحيفة مساحة كبرية ألموال التأمينات ،ففي حوار مع وكيل سابق بوزارة التأمينات قرر فيه؛
أن أول قانون الستثمار أموال التأمينات كان عام  ،1955حيث مت إنشاء صندوق مستقل الستثمار الفائض
على أن تؤدي احلكومة مقابل  %35سنويا باإلضافة ايل  %1مسامهة من احلكومة ،مث عام  1980مت إنشاء بنك

(((2
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االستثمار القومي الذي يقوم بتمويل املشروعات الواردة باخلطة واملوازنة ويسدد فائدة  %8وهي أقل من البنوك
العادية ،وحدث التحول الكبري عام  2005حيث مت فصل أموال التأمينات وضمها إيل وزارة املالية كي ال تظهر
كعجز باملوازنة .وتبلغ أموال التأمينات  377مليار جنيه؛ منها  203مليار يف صورة صكوك وسندات حكومية،
 35مليار يف صورة استثمارات أوراق مالية 139 ،مليار مديونية على احلكومة ،واستمرارا لتوضيح خطر الديون
املتزايدة بعد تصريح وزير املالية بوصول الطلبات على سندات اخلزانة املقدرة مبليار دوالر بفائدة  %5.75من
أجانب أمريكيني وأوروبيني وخليجيني حبجم تغطية  14مليار دوالر ،فتلك التصرحيات مثلت صدمة للخرباء
الذين أكدوا أن الصناديق املضاربة هي اليت قامت بتغطية السندات وهي نفسها اليت سبق وأشعلت أزمة الديون
اليونانية(.((2
ف حني حرصت الوفد على الربط بني سياسة جذب االستثمارات يف عالقتها بالديون ،حيث عرضت دراسة
توضح جذب احلكومة الستثمارات قدرها  26مليار واستدانت  841مليار ،فقد أدت االستثمارات فعليا لزيادة
معدل الفقر(.((2
أما األهايل ركزت بشكل واضح على الدين الداخلي خاصة أموال التأمينات ،ووجهت انتقادات الذعة
للحكومة هبذا اخلصوص ،حتمل هذه االنتقادات اهتام واضح بسرقة تلك األموال اململوكة للشعب ،فقد انتقدت
قانون التأمينات اجلديد  135لسنة  2010والذي حول مفهوم التأمني إيل عملية ادخار ،وفتح الباب للحكومة
للسيطرة الكاملة على تلك األموال اىل احلد الذي ميكنها من حرمان املؤمن عليه من اشرتاكه ،وأن اهلدف من
هذا القانون هو االستيالء على  436مليار جنيه وضمها للخزينة العامة.
وحول الديون باملوازنة نشرت الصحيفة حتت عنوان «كل مصري مديون ب  10513جنيه مبوازنة 2010
–  »2011وأشارت إىل أن تضارب بيانات املوازنة مع بيانات اجلهاز املركزي يضع املواطن يف حرية من يصدق،
وطالبت باالعتماد فقط على بيانات اجلهاز املركزي ،وقد وصل الدين احمللي إيل  808مليار جنيه ،بعد زيادة
الدين احمللي ألجهزة املوازنة ليبلغ  633مليار جنيه نتيجة إصدار أذون وسندات اخلزانة العامة ،كما انتقدت
الصحيفة استيالء احلكومة على  435مليار جنيه من أموال التأمينات ،بعد أن سعت احلكومة خلصخصة
التأمينات االجتماعية يف حماولة للسيطرة على الدين الداخلي الذي أصبح عائق أمام احلكومة لالستدانة من

الدستور -أعداد – 2010/9/1 – 2010/4/29 – 2010/4/27 – 2010/4/16 – 2010/3/6 – 2010/2/22 – 2010/1 /19
(((2
.2010/12/11
الوفد .2010/11/14
(((2
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جديد ،ويف نفس الوقت انتقدت الصحيفة قيام احلكومة بإصدار سندات دين خارجي مما يزيد من أزمة الديون
بشكل خطري(.((2
خصخصة البنية التحتية
اختذت «األهرام» جانب احلكومة بشكل واضح خبصوص اجلدل الكبري حول خصخصة البنية التحتية ،من
خالل محلة دعائية منظمة بدأت مع عرض مشروع القانون على جملس الشورى واستمرت حىت بعد صدور القانون،
فبعد أن عرضت بسطور قليلة أهم انتقادات نواب املعارضة مبجلس الشورى ملشروع قانون مشاركة القطاع اخلاص
مبشروعات البنية التحتية ،تلك االنتقادات الىت متثلت ىف التخوف من ارتفاع أسعار اخلدمات ،إلغاء دور الدولة،
أفردت الصحيفة مساحة كبرية لرد احلكومة على أعضاء اجمللس ،حيث ذهبت إىل أن الدولة ستظل هي املسئولة
عن مشروعات البنية التحتية ،وأن اهلدف من القانون هو توفري البيئة التشريعية اجلاذبة لالستثمار.
وحتت عنوان «طوق النجاة ملوازنة الدولة» نشرت الصحيفة حتقيقا مع عدد من اخلرباء يصور القانون يف صورة
احلل السحري ملشاكل املشروعات احلكومية ،فهو من وجهة نظرهم سيطلق التنمية ويقلل من الدين العام ،ينفذ
املشروعات بسرعة كبرية بعيدا عن البريوقراطية ،وأن التخوف من القانون ميكن تالفيه من خالل شروط التعاقد،
كما عملت الصحيفة على إبراز تصرحيات وزير االستثمار من أن هناك مشروعات كبرية مطروحة لالستثمار يف
البنية التحتية من خالل الشراكة مع القطاع اخلاص لالستفادة من جتارب دول كثرية سبقت لذلك مثل سنغافورة
وماليزيا ،والغريب أن تلك التصرحيات سبقت عرض مشروع القانون على جملس الشعب ،وبعد صدور القانون
أفردت الصحيفة مساحة كبرية لشرح فوائده ،مثل ،تعبري القانون عن قوة االقتصاد املصري وسعي احلكومة لتوفري
بيئة جاذبة لالستثمار ،املسامهة يف حل مشكلة البطالة ،وتقليل عجز املوازنة ،كما واجهت انتقادات املعارضة
حيث عرضت موقف احلكومة بأن تنفيذ املشروعات سيتم برأس مال وطين ،وقيام احلكومة بشراء اخلدمات وإعادة
بيعها للمواطنني بالسعر املناسب ،وحتمل املوازنة  800مليون جنيه سنويا قيمة إجيار املشروعات ،ووصل التفاؤل
بالقانون حلد األحالم ،بعد أن صرح وزير التنمية االقتصادية بأن من املتوقع استثمار  500مليار جنيه من القطاع
اخلاص مبشروعات البنية التحتية يف  2017مقارنة ب  96مليار حاليا أي مبا يزيد عن مخس أضعاف ،مما سيصل
مبعدل النمو إيل .((2(%8

األهايل – أعداد .2010/11/26 – 2010/8/18 – 2010/8/6 – 2010/7/22- 2010/7/8
(((2
األهرام – 2010/7/16 – 2010/4/19 – 2010/4/18 – 2010/3/27 – 2010/3/26 – 2010/3/24 – 2010/3/23
(((2
.2010/10/24
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ومل ختتلف رسالة «املصري اليوم» كثريا عن األهرام ،وأن كانت ما نشرته أقل كثافة ،فبعد عرضها للخالف
داخل جملس الشعب على القانون ،واهتام املعارضة للحكومة بتطبيقه قبل أن يصدر من خالل انشاء وحدة مركزية
للشراكة ،وتوقيع وزير املالية عقد إلنشاء حمطة صرف «أبو رواش» وحمور روض الفرج ،وعرضت الصحيفة رد
احلكومة الذي قام به «رئيس ديوان رئاسة اجلمهورية ذكريا عزمي» ،ورئيس جلنة اخلطة واملوازنة ،أمحد عز ،حيث
أكدا بشهادة رئيس اجمللس ،فتحي سرور ،أن التعاقدات السابقة متت طبقا للدستور والقانون ،وأن وزير املالية
الناجح حيرق أصابعه من أجل الشعب فقد ضاعف املتحصل من الضرائب ألكثر من  ،%400فقد أفردت مساحة
كبرية ملقال مطول لرئيس جلنة اخلطة واملوازنة يشرح خالله رؤيته لفوائد قانون الشراكة مع القطاع اخلاص ،والذي
مل خيتلف عما أوردته «األهرام» فمنطق القانون من وجهة نظر ،أمحد عز ،هو اختالف دور الدولة فقط ،بالتحول
من الالعب الرئيسي إيل املشارك ،وأن القانون حيل مشكالت كثرية مثل البطء بتنفيذ املشروعات ،توفري فرص عمل
للعاطلني ،زيادة معدل النمو ،وبالطبع أكد حرص احلكومة على عدم إضافة أعباء على املواطنني.
وحرصت الصحيفة بعد ذلك على نشر أخبار حول طرح احلكومة ملشروعات بقيمة  10مليار جنيه للقطاع
اخلاص حلل أزمة املرور بإنشاء حمورين على طريقي مصر إسكندرية الصحراوي والزراعي ،وطريقي مصر السويس
ومصر اإلمساعيلية ،وتبعت ذلك مبقال يطرح الفوائد املتوقعة من القانون ،حيث ميهد القانون للرأمسال الوطين خاصة
االستثمارات الصغرية للطبقة الوسطي اليت ستفضل استثمار مدخراهتا بشركات مسامهة تعمل مبجال مضمون بدال
من وضع األموال بالبنوك ،فاملصريون من وجهة نظر صاحب املقال ،يفضلون االستثمار باألرض واملباين على
أي استثمار أخر ،وحرصا من اجلريدة على تضمني رسالتها للجانب احليادي ،نشرت حتقيق مع اخلبري «د .جودة
عبد اخلالق» حيث أنتقد القانون بشكل كبري ،فمن وجهة نظره أن ،مترير القانون جاء هبدف توفري السيولة ،وأن
السيطرة الفعلية على املشروعات املشرتكة ستكون للرأمسال اخلاص ،حيث تبلغ نسبة مشاركته  ،%80وكذلك انعدام
آليات الرقابة حيث ال ختضع املشروعات لرقابة اجلهاز املركزي إال إذا جتاوزت مسامهة املال العام نسبة .((2(%30
وانتقدت «الوفد» تصرحيات وزير التنمية االقتصادية اليت قال فيها أن احلكومة تعمل على رفع معدل النمو إيل
 %8تنفيذا لوعد رئيس اجلمهورية ،وأن ذلك حيتاج أن تصل استثمارات القطاع اخلاص مبشروعات البنية التحتية إيل
 500مليار جنيه ،فمن خالل حتقيق مع عدد من اخلرباء الذين رأوا أن تلك أحالم صعبة املنال ،فالقطاع اخلاص
مل حيقق أرقام عالية وقت الرواج ،وبالتايل لن حتقق أرقام جيدة بتلك الظروف الصعبة ،وأن الوزير حيسب معدل
النمو على أساس حساب السوق دون حساب التضخم مبا يعطي نتائج غري صحيحة(.((2

(((2
(((2

املصري اليوم – أعداد .2010/8/27 – 2010/8/14 – 2010/6/13 – 2010/4/29 - 2010/4/18
األهايل .2010/12/25
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الشفافية والمشاركة المجتمعية
حتت عنون «شفافية املوازنة شرط ضروري للدميقراطية» نشرت «األهرام» موضوع مطول حول أمهية الشفافية
يف نقاش املوازنة ،فرغم أن الكثري من بنود املوازنة العامة يفتقد بالفعل للشفافية حىت بالنسبة ألعضاء الربملان
املسئول عن نقاش واعتماد املوازنة ،إال أن املقال أمتدح قيام احلكومة بنشر املوازنة على املوقع االلكرتوين لوزارة
املالية ،والتعديالت القانونية اليت وسعت دور جملس الشعب بنقاش امليزانية وتعديل بعض بنودها ،مع نقد غياب
مشاركة اجملتمع احمللي أواملنظمات املدنية للموازنة ،وتبعت ذلك مبقال يشرح شروط املوازنة الشفافة وأمهها؛ إشراك
اجملتمع احمللي بنقاشها ،الدقة بكل تفاصيل املوازنة ،التحديد الواضح لألولويات ،وبالطبع حرصت الصحيفة على
مدح إصدار وزارة املالية لكتيب «موازنة املواطن» بالرغم من أنه كتيب دعائي يعتمد على لغة إنشائية تفتقد
الدقة ،فضال عن خلوه من التفاصيل ،واكتفائه ببعض بنود املوازنة دون عرضها كاملة(.((2
و سايرت «املصري اليوم» رسالة األهرام ،من حيث نشر موضوعات خاصة بالشفافية اليت تسعي هلا احلكومة،
مثل دور الشفافية يف مواجهة الفساد ،وكذلك خرب حتسن وضع مصر  6درجات على مؤشر شفافية املوازنة،
وبالطبع اإلشادة بإصدار «موازنة املواطن» الذي يهدف لزيادة املشاركة اجملتمعية ،وفتح اجملال للمواطنني القرتاح
املشروعات اليت هلا أولوية بدوائرهم احمللية(.((3
أما رسالة «الدستور» فكانت واضحة يف رؤيتها لغياب الشفافية عن املوازنة العامة للدولة ،فمن خالل حتقيق
مع عدد من اخلرباء ،عرضت الصحيفة ألراء واضحة تؤكد غياب الشفافية ،وتربط بني هذا الغياب وبني انتشار
الفساد بشكل كبري جدا يف كل قطاعات الدولة ،وأبرزت الصحيفة رفض املشاركة يف تقرير «الشفافية والفساد
مبصر» لتمويله من املعونة األمريكية ،فقد تغاضت أمريكا عن الفساد بالشركات األمريكية الكربي ،فضال عن
محاية الفساد بالعراق ،كما رفضت املشاركة حلضور عدد من اخلرباء املنتمني للحزب الوطين ،وهو املسئول األول
عن الفساد من وجهة نظر الكثري من اخلرباء املستقلني ،فقد جاءت خالصة التقرير مبؤشرات إجيابية متتدح إنشاء
آليات حكومية لتفعيل النزاهة والشفافية ،وإنشاء جملس قومي حلقوق اإلنسان ،وجلنة النزاهة والشفافية التابعة
لوزارة املالية ،فقد رأي اخلرباء أن التقرير جتاهل عمدا االنتشار الواسع للفساد مبصر ،خاصة الفساد الكبري املرتبط
باخلصخصة وبيع أراضي الدولة(.((3

(((2
(((3
(((3

األهرام .2010/12/19 – 2010/11/8 – 2010/9/23
املصري اليوم .2010/12/21 – 2010/11/12 – 2020/10/9
الدستور .2010/2/14
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ىف حني ربطت «األهايل» بشكل واضح بني غياب شفافية املوازنة وبني الفساد ،حيث مل تزد معالت اإلبالغ
عن جرائم الفساد عن  %4خالل ثالث سنوات ،وقد أثبت تقريرا للجهاز املركزي للمحاسبات أن الصناديق
اخلاصة خارج املوازنة تزيد عن ألف صندوق برأمسال تريليون و 273مليار جنيه متثل  %446من إمجاىل إيرادات
املوازنة تصرف بعيدا عن رقابة جملس الشعب ،وبلغ حجم املخالفات هبا  4مليار جنيه من خالل  70ألف قضية
فساد حكومي(.((3
بينما انتقدت الوفد قيام وزارة املالية بإصدار «موازنة املواطن» فبعد عرض األهداف املعلنة لذلك اإلصدار،
وهي مشاركة املواطن وتوسيع الرقابة على املوازنة ،عرضت لرأي عدد من اخلرباء ،حيث وصف أحدهم اإلصدار
بالتهريج ،فوزير املالية من املؤمنني بالرأمسالية املتوحشة ،واإلصدار ال يتضمن سوي بعض البنود العامة اليت ال متكن
املواطن من فهم املوازنة أو القيام بدور رقايب فعال(.((3
األجـ ـ ـ ــور:
متاشيا مع الرسالة الواضحة واملنحازة للحكومة تناولت «األهرام» موضوع األجور من منظور حكومي حبت،
فقد أفردت مساحة لتصرحيات احلكومة حول زيادة املرتبات ،من خالل عرض لدراسة صادرة عن وزارة املالية،
جاء فيها أن احلكومة أعدت  6قوانني بالعالوات الدورية للعاملني بالدولة وأصحاب املعاشات رفعت دخوهلم
ألكثر من الضعف عن مستويات أجور  ،2004كذلك قانونني للضرائب هدفا لتخفيف األعباء عن املواطنني،
ومبقال مطول ناقش موضوع احلد األدين لألجور ،انتقد موقف احلكومة ألصرارها على أن يكون احلد األدىن
 400جنيه ،واحناز لرأي أحتاد العمال املتمسك ب  500جنيه للمؤهل املتوسط 700 ،للمؤهل فوق املتوسط،
 1000للمؤهل العايل ،برغم أن كل تلك األرقام تقل كثريا عن احلد األدىن الوارد حبكم القضاء اإلداري ،حيث
حكم بأن يكون احلد األدىن لألعزب  1000جنيه شهريا وللمتزوج  1200جنيه شهريا(.((3
وسارت رسالة «الوفد» مع اجتاه الرأي العام الذي تبلور مع صدور حكم القضاء اإلداري خبصوص احلد
األدىن لألجور ،فقد نشرت موضوع مفصل ناقش اخلالفات املثارة بني احلكومة وممثلي رجال األعمال من جهة
وبني ممثلي العمال ومنظمات اجملتمع املدين من جهة أخري ،فالقانون القائم والذي مجد احلد األدىن لألجور عند
 35جنيه قد جتاوزه الزمن ومل يعد معربا بأي درجة عن بيئة العمل املصرية ،وأنتقد موقف اجمللس األعلى لألجور

(((3
(((3
(((3

األهايل .2010/12/30
الوفد .2010/12/24
األهرام .2010/11/4 – 2010/7/4
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والذي صمم على أن يكون احلد األدىن  400جنيه ،وطالبت الصحيفة بتطبيق حكم القضاء بأن يكون 1200
جنيه(.((3
أما «األهايل» فقد ربطت بني موازنة األجور وبني االرتفاع الكبري باألسعار ،وضرورة االلتزام حبد أدىن لألجور
حيفظ كرامة العامل املصري ،كما أكدت أن ضعف األجور ميثل أحد أهم أسباب الفساد ،وطالبت بأن يكون
احلد األدىن طبقا للمعايري الدولية ،كما انتقدت الصحيفة حتجج احلكومة بضعف إنتاجية العامل املصري لعدم
وضع حد أدين لألجور ،واستعرضت تطور إنتاجية العامل املصري ،ففي الفرتة من  1980إيل  1985كانت
 3670دوالر سنويا ،ارتفعت إيل  5960دوالر بالفرتة من  ،1995 – 1990برغم اخنفاض األجور بنفس
الفرتة من  2220دوالر سنويا إيل  1860أي أن األجور اخنفضت مع زيادة اإلنتاجية(.((3

(((3
(((3

الوفد .2010/11/20
األهايل .2010/11/7 – 2010/11/4 – 2010/8/6
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الفصل الثالث؛ حتليل موازنة العامني املاليني 2011 -2009
أوال -تقدير مصروفات الموازنة العامة طبقا للتصنيف الوظيفي(:((3
مت تقدير إمجاىل املوازنة العامة للعام املاىل  2011 -2010بقيمة  489.658.228.000جنيها ،بزيادة
قدرها  %23تقريبا مقارنة بعام .2010 -2009
مت توزيع هذه التقديرات على القطاعات الوظيفية للدولة بواقع  %45.2لقطاع اخلدمات العمومية العامة ،يليه
قطاع احلماية االجتماعية بواقع  ،%21.3مث قطاع التعليم بواقع  ،%9.6مث قطاع الدفاع واألمن القومى بواقع
 ،%5.2مث الشئون االقتصادية بنسبة  ،%5.1مث قطاع الصحة بنسبة  ،%4.2مث النظام العام وشئون السالمة
العامة بنسبة  ،%3.8مث الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة  ،%2.9مث اإلسكان واملرافق بنسبة ،%2.5
وأخريا قطاع محاية البيئة بنسبة  %0.2تقريبا ،الشكل التاىل يوضح توزيع النفقات العامة على القطاعات الوظيفية
املختلفة:

(((3

وزارة املالية املصرية ،جملدات املوازنة العامة للدولة ،العام املاىل  ،2011 -2010و العام املاىل .2010 -2009
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شهدت معظم القطاعات زيادة ىف خمصصاهتا مقارنة بعام  ،2010 -2009حيث ارتفعت خمصصات قطاع
اخلدمات العمومية العامة بواقع  ،%51يليه قطاع الصحة بواقع  ،%25مث النظام العام بواقع  ،%18مث محاية
البيئة بواقع  ،%15مث التعليم بواقع  ،%13مث الدفاع واألمن بواقع  ،%11مث كل من احلماية االجتماعية ،وقطاع
الشباب والثقافة والشئون الدينية بواقع  %8لكل منهما ،بينما اخنفضت خمصصات كل من :الشئون االقتصادية
بواقع  ،%3وقطاع اإلسكان واملرافق بواقع  %33عن خمصصات عام  ،2010 -2009الشكل التاىل يوضح
التغري بني خمصصات القطاعات خالل العامني:

و على الرغم من أن معظم هذه القطاعات قد شهدت زيادة ىف خمصصاهتا إال أن مجيعها قد شهدت اخنفاضا
لوزهنا النسيب ىف هيكل موازنة عام  2011 -2010مقارنة بعام  2010 -2009باستثناء كل من :قطاع
اخلدمات العامة الذى زاد وزنه النسيب بواقع  ،%8.39وقطاع الصحة بواقع  %0.05فقط بني هذين العامني
املاليني ،بينما شهدت قطاعات؛ احلماية االجتماعية ،اإلسكان واملرافق ،والشئون االقتصادية اخنفاضا بواقع؛
 %1.4 ،%2.15 ،%3تقريبا لكل منهم على التواىل ،ىف حني شهدت قطاعات التعليم ،الشباب والثقافة ،محاية
البيئة ،النظام العام ،والدفاع ختفيضا طفيفا ال يتعدى نسبة  %1من وزهنا العام السابق ،الشكل التاىل يوضح نسبة
التغري ىف االوزان النسبية للقطاعات الوظيفية املختلفة:
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البيانات السابقة توضح أنه طبقا للتصنيف الوظيفى للموازنة؛ يستحوذ قطاع اخلدمات العامة على نسبة %45
من مجلة املصروفات العامة ،فضال عن زيادة خمصصاته بواقع  %51عن موازنة  ،2010 -2009وزيادة وزنه
النسىب ىف هيكل املوازنة بواقع  %8.5تقريبا ،ذلك الوضع الذى جيد تفسريه ىف ضرورة إجراء انتخابات جملس
الشعب والتجديد النصفى جمللس الشوري خالل العام املاىل  ،2011 -2010فكان البد من زيادة خمصصات
ذلك القطاع الذى ينتميان إليه.
ثانيا -المصروفات طبقا للتصنيف االقتصادى:
مت توزيع املصروفات طبقا القتصاديات وظائف الدولة داخل القطاعات الوظيفية على البنود التالية:
نسبة  %29لبند الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية ،نسبة  %24لبند األجور ،نسبة  %22لبند فوائد الديون،
وظلت االستثمارات بنسبة  ،%10مث املصروفات األخرى  ،%8وأخريا شراء السلع واخلدمات  %7تقريبا.
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الشكل التاىل يوضح توزيع خمصصات املصروفات على البنود املختلفة داخل القطاعات الوظيفية للدولة:

مازالت املوازنة العامة تعاىن خلال هيكليا يتمثل يف استحوذ ثالثة بنود؛ الدعم ،األجور ،وفوائد الديون على
نسبة  %75من مجلة املصروفات العامة داخل القطاعات الوظيفية املختلفة ،فضال عن أن النسبة العظمى من
خمصصات الدعم تذهب إىل دعم الطاقة وتستفيد منه املشروعات اخلاصة على حساب الغالبية العظمى من
الفقراء.
بند األجور بالقطاعات الوظيفية المختلفة:
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ارتفعت موازنة األجور بواقع  %9تقريبا بني عامى  ،2011 -2009تستحوذ ثالثة قطاعات؛ التعليم،
اخلدمات العامة ،والنظام العام على نسبة  %72من مجلة موازنة األجور ،تاركة نسبة  %28ليتم توزيعها على سبعة
قطاعات وظيفية أخرى ،الشكل السابق يعكس نصيب القطاعات الوظيفية من موازنة األجور عام -2010
.2011
تباينت الزيادة ىف خمصصات األجور بني القطاعات الوظيفية املختلفة ،حيث شهد قطاع النظام العام النسبة
األعلى للزيادة بواقع  ،%17.6يف حني أن قطاع اخلدمات العامة قد اخنفضت خمصصات األجور فيه بواقع
 %9تقريبا ،الشكل التاىل يوضح التغري الذى مت ىف خمصصات األجور بالقطاعات الوظيفية املختلفة بني عامى
:2011 -2009
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تتوزع األجور بالقطاعات الوظيفية على ثالثة أجهزة؛ اإلدارة احمللية بنسبة  %46اجلهاز اإلداري بنسبة ،%42
وأخريا اهليئات اخلدمية بنسبة  %12فقط من مجلة األجور ،وفقا للشكل التايل:

يتصارع كل من اجلهاز اإلداري (البريوقراطية) ،واإلدارة احمللية من أجل احلصول علي النصيب األعظم من
أجور قطاعات الدولة ،تنتصر البريوقراطية يف قطاعات اخلدمات العمومية ،النظام العام ،الدفاع واألمن القومي،
والشباب والثقافة والشئون الدينية ،وتفسح اجملال لإلدارة احمللية يف قطاعات احلماية االجتماعية ،التعليم ،الصحة،
واإلسكان واملرافق ،بينما جتاهد اهليئات اخلدمية داخل كافة القطاعات من أجل احلصول على فتات األجور.
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بند الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بالقطاعات:
بلغت قيمة بند الدعم واملنح واملزايا االجتماعية عام  2011 -2010مبلغ  116.616.046.000جنيها،
بزيادة قدرها  %9.7عن موازنة عام .2010 -2009
يستحوذ اجلهاز االداري (البريوقراطية) داخل كافة القطاعات الوظيفية علي خمصصات الدعم واملنح واملزايا
االجتماعية بنسبة  %95من مجلة ذلك البند ،بينما حتصل اهليئات اخلدمية علي نسبة  ،%4.8واليتبق لإلدارة
احمللية سوي  %0.3فقط ،وفقا للشكل التايل:

فوائد الديون:
قدرت موازنة  2011-2010قيمة فوائد الديون مببلغ  91.142.762.000جنيها ،بزيادة قدرها %28
عن موازنة العام السابق.
يتحمل قطاع اخلدمات العامة مسئولية االقرتاض بكاملها تقريبا ،وذلك بنسبة  %99.7من مجلة الفوائد ،ألن
القاعدة االقتصادية تقضي بأن اجلهة املقرتضة هي املسئولة عن سداد فوائد القروض ،اجلدول التايل يوضح قيمة
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فوائد القروض داخل كافة القطاعات الوظيفية ونصيب كل قطاع منها( ،((3وهو ما يتضح منه أن الدولة ال تقرتض
من أجل االنفاق علي الصحة أو التعليم أو البيئة ،بقدر ما تقرتض لتنفق علي قطاع اخلدمات العمومية الذي
يشمل كل من رئاسة اجلمهورية ،ورئاسة جملس الوزراء ،وجملسي الشعب والشوري ،وديوان عام وزارة اخلارجية.

(((3

القطاع

2011-2010

من اإلجمالي%

اخلدمات العامة
الدفاع واألمن القومي
النظام العام وشئون السالمة العامة
الشئون األقتصادية
محاية البيئة
األسكان واملرافق اجملتمعية
الصحة
الشباب والثقافة والشئون الدينية
التعليم
احلماية اإلجتماعية
االمجايل

90,903,486,000
0
0
150,866,000
0
31,663,000
19,589,000
900,000
35,704,000
554,000
91,142,762,000

%99.7
%0.0
%0.0
%0.2
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%100.0

النسب املئوية مت حساهبا بواسطة باحثي املرصد.
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