مكافآت القتل
الموازنة العامة تحت حكم العسكر

كتاب:
مكافآت القتل
املوازنة العامة حتت حكم العسكر
الناشر:
مرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان
العنوان:
 28عمارات بنك اإلسكان والتعمير  -الدور األول  -شقة «» 4
احلي « 6 - »11أكتوبر  -اجليزة
تليفون  -فاكس:
38302790

البريد اإللكتروني:

bahroegy@gmail.com

رقم اإليداع:
حقوق الطبع:
يجوز نسخ أو إعادة نشر أي جزء من الكتاب بشرط اإلشارة
الصريحة للمصدر

المحتويــــــــــات
■ مقدمة 4..................................................................................
التقرير احلالي 5 .........................................................................
■ القسم األول :نظرة علي املوازنة العامة 8 ...............................................
استخدامات (مصروفات) وموارد (إيرادات) املوازنة وفقا ً لوظائف الدولة 9 ............
استخدامات (مصروفات) وموارد (إيرادات) املوازنة وفقا ً القتصاديات وظائف الدولة 11
■ القسم الثاني :عجز القطاعات الوظيفية 14.............................................
قطاع احلماية اإلجتماعية 15...............................................................
قطاع التعليم 17.............................................................................
قطاع الدفاع واألمن القومي 18.............................................................
قطاع الصحة 19............................................................................
عجز اجلهاز اإلداري يف قطاع الصحة 19..................................................
قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة 20..............................................
األجور داخل قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة 22...............................
■ مالحظات ختامية 24.....................................................................
■ امللحق األول :التقسيم االقتصادي للموازنة العامة 28..................................
اإلستخدامات 28............................................................................
املوارد 34....................................................................................
■ امللحق الثاني :التقسيم الوظيفي للموازنة العامة 40....................................
حواشي وهوامش 46........................................................................

المقدمة
في ظل أحداث سياسية عاصفة استمرت ستة أشهر عقب ثورة الخامس
والعشرين من يناير ،إعتمد المجلس األعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة
للعام المالي  2012 - 2011متأخرا ،بعدما تزايدت الشكوك حول حقيقة
إصدارها ،حيث كانت معظم التكهنات تسير في طريق إعادة العمل بموازنة
العام السابق ،كما يقضي القانون في ظل الظروف اإلستثنائية التي يمكن أن تمر
بها البالد ،وتحققت في ظل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
علي مستوي المالية العامة ،تزايدت أعباء خدمه الدين العام الداخلي
والخارجي علي عاتق الموازنه العامه ،حتي أصبحت تتساوي مع األجور بنحو
 % 25من إجمالي المصروفات بالموازنه العامة ،وهو ما يضع أمام أية حكومة
تحديات كبيره للسيطره علي هذا الدين.
حاولت الحكومة سد الفجوة التمويلية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي
علي مشروع قرض قيمته  3.5مليار جنيه ،بعد أن كان ذلك الحل مرفوضا من
قبل غالبية القوي السياسية ،وهو ما دعي المجلس األعلي للقوات المسلحة
لرفض مشروع القرض مكتفيا ً بالتعاون الفني مع الصندوق والبنك الدوليين،
حيث قررت الحكومة اتباع موازنة تقشفية بتخفيض قيمة اإلنفاق العام أوال قبل
اللجوء إلي فكرة االقتراض من الخارج.
أما علي المستوي المجتمعي ،تزايدت االعتصامات واالحتجاجات من كافة
أصحاب المصالح للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل قواعد غير
منصفة لألجور ،وتحسين ظروف العمل وأداء المؤسسات العامة بعد ثورة
أطاحت بنظام الحكم ،وطالبت بالحرية والعدالة اإلجتماعية.
في ضوء هذه المتغيرات ،انطلق مشروع الموازنة العامة  -في مسودته األولي
 من محورين رئيسين هما :مراعاة البعد االجتماعي ،والحفاظ علي عجز()1
الموازنة في الحدود اآلمنة  ،كما أعلنت الحكومة أن الموازنه العامه للدوله
للعام المالي  2012 - 2011ستتضمن بابا جديدا ألول مره يسمي "مصر بال
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فقر" ،يشمل كل عناصر اإلنفاق المالي الالزمه لمواجهه الفقر.
التقرير الحالي:
إلي أي مدي استجابت موازنة ما بعد الثورة لطموحات الغالبية العظمي من
المصريين؟ هل شهد إعداد الموازنة إجراءات جذرية ترتقي لمستوي الظروف
االستثنائية التي تمر بها البالد؟
يحاول التقرير الحالي توثيق الكيفية التي أ ُِديرت بها المالية العامة للدولة خالل
المرحلة االنتقالية تحت تصرف المجلس األعلي للقوات المسلحة والحكومات
المعاونة له ،ولما كان عجز الموازنة العامة هو القضية األكبر ،والخطاب األبرز
خالل مرحلة إعداد الموازنة العامة ،لذا رأينا أنه سيكون من المفيد التركيز علي
هذه القضية أثناء تحليل موازنة العام المالي  ،2012 - 2011بهدف تحديد أبرز
قطاعات العجز وكذلك مكوناته ،أو أهم البنود التي تمثل عبئا ً علي اإلنفاق العام،
وتحتاج إلي تمويلها باإلقتراض من مصادر االقتراض المختلفة .لذلك يستهدف
التقرير الحالي التركيز علي عجز الموازنة  -بصفته أحد معضالت المالية
العامة المصرية  -من خالل تعقب القطاعات التي يتركز فيها عجز الموازنة في
إطار القطاعات الوظيفية العشر العاملة في الدولة وهي؛ الخدمات العمومية،
الدفاع واألمن القومي ،النظام العام وشئون السالمة العامة ،التعليم ،الصحة،
اإلسكان والمرافق المجتمعية ،الشباب والثقافة والشئون الدينية ،حماية البيئة،
الشئون االقتصادية ،والحماية االجتماعية.
قام بإعداد هذا التقرير كل من؛ أحمد علي السلكاوي ،إسالم جمعة ،أحمد
فتحي من باحثي المرصد ،بينما قام حلمي الراوي المدير التنفيذي بتحريره
وإعداده للنشر ،كما قام محمد علي بتصميم الغالف واألخراج الداخلي للتقرير.
يشكر فريق العمل بالمرصد الوقفية األهلية للديموقراطية علي دعمها الدائم
ألنشطة عمل المرصد ،لوال هذا الدعم ما كان إصدار ذلك التقرير ممكنا.
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القسم األول

نظرة على الموازنة العامة
()2

استخدامات (مصروفات) وموارد (إيرادات) الموازنة وفق ًا لوظائف الدولة :

تمثل االستخدامات الصورة األكبر للمصروفات بالموازنة العامة ،حيث
تتضمن إلي جانب المصروفات كل من حيازة األصول المحلية واألجنبية ،وسداد
القروض المحلية واألجنبية.
قٌدرِت جملة استخدامات الموازنة العامة بقيمة  594.039.120.000جنيها،
بزيادة قدرها  % 19تقريبا عن موازنة العام الماضي ،تم توزيع هذه االستخدامات
علي القطاعات الوظيفية بالدولة علي النحو التالي؛
قطاع الخدمات العمومية العامة بنسبة  % 45تقريبا من جملة االستخدامات،
قطاع الحماية االجتماعية بنسبة  % 24تقريبا ،قطاع التعليم بنسبة  % 9تقريبا،
ثم كل من قطاعات الدفاع واألمن القومي ،الصحة وكذا النظام العام وشئون
السالمة العامة بنسبة  % 4تقريبا ،وكل من قطاعي اإلسكان والمرافق ،والشباب
والثقافة والشئون الدينية بنسبة  % 3تقريبا ،وأخيرا قطاع حماية البيئة بنسبة
التُذ َكر ،وفقا للشكل التالي:

القسم األول

شكل رقم ()1

نصيب القطاعات من جملة اإلنفاق العام
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يستحوذ قطاعي الخدمات العمومية العامة ،والحماية اإلجتماعية علي ما
يقرب من  % 70من مخصصات الموازنة العامة ،تاركين نسبة  % 30لتتوزع بين
القطاعات الثماني المتبقية.
أما من ناحية اإليرادات ،تتباين بشدة مساهمة هذه القطاعات في الموارد
العامة للدولة «اإليرادات  +المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول» التي
قٌدرَت بقيمة  360.959.422.000جنيها ،وذلك علي النحو التالي:
قطاع الخدمات العمومية العامة يساهم بالنصيب األعظم من الموارد بنسبة
 % 89.9تقريبا ،يليه قطاع الشئون االقتصادية بنسبة  ،% 3.07ثم قطاع
اإلسكان والمرافق بنسبة  ،% 2.77قطاع الصحة بنسبة  ،% 1.26الشباب
والثقافة والشئون الدينية بنسبة  ،% 1.05ثم النظام العام بنسبة  ،% 1.03ثم
باقي القطاعات الواردة بالشكل التالي بنسب محدودة للغاية من جملة الموارد.
شكل رقم ()2

نصيب القطاعات من املوارد العامة
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القسم األول

التترجم األنشطة االقتصادية للدولة إلي إيرادات معقولة ،حيث تساهم هذه
األنشطة بنسبة  % 3من موارد الدولة ،علي الرغم من أنها تضم عددا من
األجهزة والمؤسسات التي تستنزف الكثير من المصروفات العامة ،هل آن األوان
للنظر في هياكل قطاع األنشطة االقتصادية لتطويره بما يضمن تعظيم موارده؟

استخدامات (مصروفات) وموارد (إيرادات) الموازنة وفق ًا القتصاديات وظائف
الدولة:
لكي تؤدي الدولة وظائفها الواردة أعاله فالبد من توزيع حصتها من اإلنفاق
العام علي عدد من البنود تمثل اقتصاديات تلك الوظائف ،وذلك علي النحو
التالي:
بند األجور وتعويضات العاملين بمختلف القطاعات بنسبة  % 19.8تقريبا،
شراء السلع والخدمات بنسبة  ،% 5.1فوائد الديون  ،% 17.9الدعم والمنح
والمزايا االجتماعية بنسبة  ،% 26.6المصروفات األخري  ،% 5.3ثم
االستثمارات بمختلف قطاعات الدولة الوظيفية بنسبة  % 7.9فقط ،حيازة
األصول المحلية واألجنبية بنسبة  ،% 1وأخيرا سداد أصل القروض المحلية
واألجنبية بنسبة  % 17تقريبا وفقا للشكل التالي:

القسم األول

شكل رقم ()3

االستخدامات من الناحية االقتصادية

أي أن الديون وخدمتها يستغرقان حوالي  % 35من جملة االستخدامات،
فإذا أضفنا إليها األجور فإن النسبة تتجاوز  ،% 55إلي جانب الدعم نصل إلي
ما يقرب من  ،% 80فاليتبقي الكثير لالستثمارات العامة التي يجب أن تكون
رافعة االقتصاد الوطني ،لذلك يتباطيء النمو كثيرا العتماده علي االستثمارات
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الخاصة وتقلبات السوق ،فاليستقر أداء االقتصاد الكلي من عام آلخر.
أما من ناحية الموارد؛ تمثل الضرائب النسبة العظمي من موارد الدولة
بواقع  ،% 64.4ثم اإليرادات األخري بنسبة  ،% 29.8المنح بنسبة ،% 2.8
وأخيرا المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول بنسبة  % 3.1تقريبا ،وفقا
للشكل التالي:
شكل رقم ()4

هيكل املوارد

القسم األول
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عجز القطاعات الوظيفية:
قٌد َر إجمالي عجز الموازنة العامة بقيمة  233.079.698.000جنيها ،بنسبة
 % 39.2من جملة االستخدامات ،بمعني أن الدولة تحتاج إلي هذه النسبة من
إجمالي إنفاقها حتي تستطيع تنفيذ برنامجها اإلنفاقي علي مختلف القطاعات
المقدرة في الموازنة العامة ،يمثل الجهاز اإلداري  -داخل كافة القطاعات
الوظيفية للدولة  -النسبة العظمي من عجز الموازنة بنسبة  ،% 64.7تليه
اإلدارة المحلية بنسبة  ،% 23.3وأخيرا تمثل الهيئات الخدمية نسبة  % 12من
جملة العجز.

القسم الثاني

شكل رقم ()5

نصيب القطاعات من العجز

أما علي مستوي القطاعات الوظيفية؛ يمثل قطاع الحماية اإلجتماعية النسبة
العظمي من إجمالي عجز الموازنة بنسبة  ،% 62.2ثم يأتي قطاع التعليم في
المرتبة الثانية بنسبة  ،% 21.2ثم قطاع الدفاع واألمن القومي بنسبة ،% 10.8
قطاع الصحة بنسبة  ،% 8.3قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة بنسبة
 ،% 8.2الشئون االقتصادية بنسبة  ،% 6.1قطاع الشباب والثقافة والشئون
الدينية بنسبة  ،% 5.2اإلسكان والمرافق المجتمعية بنسبة  ،% 3وأخيرا حماية
البيئة بنسبة  % 0.4فقط ،وفقا ً للشكل السابق.
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إن تحديد الهيئات واألجهزة المسئولة عن النسبة العظمي من اإلنفاق داخل
القطاعات الوظيفية للدولة ،ومحاولة الوقوف علي أسباب تضخم نفقاتها من
الممكن أن يساعد في تحديد العبء اإلنفاقي داخل جهاز الدولة ومحاولة
ترشيده بما يضمن أداء أفضل لكافة القطاعات العاملة في الدولة.
قطاع الحماية اإلجتماعية:
يوضح تحليل النفقات واإليرادات  -داخل قطاعات الدولة  -أن قطاع الحماية
اإلجتماعية يمثل النسبة العظمي من عجز الموازنة العامة بنسبة ،% 62.2
تتوزع موازنة أي قطاع في الدولة علي ثالثة أجهزة رئيسة هي :الجهاز اإلداري
()3
لذلك القطاع ،إدارته المحلية ،وهيئاته الخدمية  .لقد كشفت البيانات عن
تركز الجانب األعظم من عجز قطاع الحماية اإلجتماعية في جهازه اإلداري،
حيث يضم خمسة قطاعات وأقسام فرعية هي؛ قطاعي التضامن االجتماعي
والتموين داخل وزارة التضامن والعدالة االجتماعية ،اللذان سجال نسبة عجز 2
 %من جملة عجز الجهاز اإلداري بالحماية االجتماعية ،ثم قسم صافي أعباء
المعاشات بنسبة  ،% 7وأخيرا قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة باإلدارة
العامة لشئون الدعم التابعة لقطاع الرقابة والتوزيع بنسبة  ،% 91وفقا للشكل
التالي:
شكل رقم ()6

هيكل عجز قطاع احلماية االجتماعية

القسم الثاني
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تذهب جملة عجز قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة لإلنفاق علي بند
الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بقيمة  130.242.200.000جنيها ،بنسبة 98
 %من إجمالي بند الدعم بالموازنة العامة ،يمثل دعم الطاقة والمواد البترولية
منها نسبة  % 72بقيمة  95.535.000.000جنيها.
تحصل الصناعات عموما علي الطاقة بأسعار تقل عن االسعار العالمية
والمحلية ،ومعني ذلك أن هذه المصانع تستولي علي موارد عامة تخص جميع
المواطنين ،واستيالء المصانع عليها بأسعار مدعمة معناه محاباة فئة معينة علي
حساب المجتمع كله ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخري ،فإن إلغاء دعم الطاقة
يؤدي إلي تصحيح آلية جهاز االسعار في مصر ،فاألسواق الجيدة هي التي تقوم
علي األسعار الحقيقية ،لذا فإن استمرار تقديم دعم الطاقة للمصانع يشوه
عمل جهاز األسعار ويشجع علي تحقيق مكاسب طفيلية ليست ناتجة عن التميز
اإلنتاجي ،كما أن هناك ضرورة لوجود جهاز قوي لضبط المنافسة في السوق
ومنع تحقيق األرباح االحتكارية التي تضر باالقتصاد المصري والمستهلك علي
حد سواء.

القسم الثاني

كان وزير الصناعة والتجارة قد أعلن أن التوجه األساسي لترشيد الطاقة
يتضمن تعديل األسعار للصناعات كثيفة االستهالك لها ،وتشمل بصفة أساسية
()4
الحديد واألسمنت واأللومنيوم والسيراميك واألسمدة .
كما صرح وزير التموين والتجارة الداخلية انه يبحث كيفية ترشيد الدعم
دون المساس باالحتياجات األساسية للمواطنين بما يتيح خفض  9مليارات
جنيه ،وذلك عن طريق وضع نظام متكامل لتوزيع اسطوانات البوتاجاز يتضمن
منح المستحقين كوبونات للحصول علي االسطوانة بقيمة  5جنيهات ،علي أن
تخصص أسطوانة لألسرة المكونة من فرد إلي  3أفراد ،واألسرة المكونة من
 4أفراد فأكثر ستحصل علي اسطوانتين شهريا بالسعر المدعم ،علي أن يتم
تداول األسطوانات باألسواق باألسعار الحرة ،والبالغة  25جنيها للمنزلية50 ،
جنيها لألسطوانة المخصصة لإلستخدام التجاري ،مما سيحقق وفراً بنحو 4
()5
مليارات جنيه من قيمة الدعم .
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وأضاف وزير التموين أن المشروع اآلخر الذي تتبناه الوزارة هو تحرير انتاج
الخبز المدعم بحيث سيتم إعطاء المخابز الحرية الكاملة في اإلنتاج دون تدخل
من جانب الحكومة ،سواء في أسعار الدقيق أو باقي مستلزمات االنتاج ،وتقوم
الوزارة بشراء الخبز وفق المواصفات المتفق عليها وطرحها بمنافذ التوزيع
بسعر  5قروش للرغيف ،وهو األمر الذي سيقضي نهائيا علي أي عمليات تهريب
()6
في الدقيق المدعم مما يوفر لخزينة الدولة ما يقرب من  5مليارات جنيه .
ُيذ َكر أن هذه المقترحات كانت تالية إلعداد وتنفيذ الموازنة ولم توضع
بالحسبان وقت إعداد مشروعها علي الرغم من تعالي األصوات بضرورة تبنيها
من أجل تفعيل كفاءة اإلنفاق العام وترشيده ،إال أن كافة المطالبات من قبل
الخبراء والمراقبين قد تم تجاهلها من قبل صانعي القرار ،والقائمين علي إدارة
المالية العامة ،في انحياز واضح ألصحاب رؤوس األموال وتجار السوق السوداء.
قطاع التعليم:
يأتي قطاع التعليم في المرتبة الثانية من حيث عجز الموازنة بقيمة
 34.108.663.000جنيها ،بنسبة  ،% 21.2تتركز النسبة العظمي من عجز
التعليم في إدارته المحلية بنسبة  % 69.1من جملة عجزه ،ثم الهيئات الخدمية
بنسبة  ،% 19.1وأخيرا جهازه اإلداري بنسبة .% 11.8

تمثل الرواتب األساسية للموظفين العموميين  % 25فقط من فاتورة األجور،
في حين تشكل المكافآت التي يخضع توزيعها إلي معايير واعتبارات غير شفافة
 ،% 75يتم توزيعها علي قلة من الموظفين في بعض المواقع والقطاعات مثل
()7
رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء واألمن .
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تتشكل النسبة العظمي من عجز اإلدارة المحلية لقطاع التعليم من بند األجور
بنسبة  ،% 95.3وخاصة المكافآت التي تمثل  % 36من هيكل عجز األجور،
تتحصل الشرطة منها علي نصيب كبير نظير تأمين مقار االمتحانات وعملية نقل
أوراق األسئلة واإلجابات بين المحافظات المختلفة أثناء االمتحانات المركزية.

وال تستقيم تلك الظواهر مع منطق إدارة المالية العامة بكفاءة وفعالية ،إذ
كيف يمكن تمويل المكافآت عن طريق العجز من ناحية ،وفي ظل موازنة تقشفية
أملتها ضرورة المرحلة االنتقالية من ناحية أخري؟ وكذلك كيف يمكن تحليل
كفاءة االنفاق علي بند األجور في ظل غياب تام إلجمالي أعداد العاملين باإلدارة
المحلية للتعليم ودرجاتهم الوظيفية المختلفة؟
مطلع العام  ،2012أصدر وزير المالية المنشور رقم  1لسنه  ،2012والذي
أ ِ
ُرسل لكل الوزارات ووحدات اإلداره المحليه والهيئات العامه الخدميه ،حيث
تضمن إعاده توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز االداري للدوله في ضوء
تخفيض تلك المكافآت بنسبه  ،% 10علي أال يمس هذا التخفيض المتطلبات
األساسيه للعاملين بالجهاز االداري للدوله ،كما نص المنشور علي قصر صرف
المكافآت المعتمده بالخطه االستثماريه تحت بند أبحاث ودراسات ونفقات
إيراديه علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم فقط ،مع عدم الصرف من هذه
المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك
خلفيا إلثابه العاملين الدائمين ،بنسب
بابا
حتي ال تصبح تلك المخصصات(ً )8
ً
تتعدي النسب المقرره قانونا ً لهم .
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قطاع الدفاع واألمن القومي:
يحتل قطاع الدفاع واألمن القومي المرتبة الثالثة من حيث عجز الموازنة
بقيمة  25.158.311.000جنيها ،بنسبة  ،% 10.8تتركز جملة عجز القطاع في
جهازه اإلداري بنسبة  % 100تقريبا ،يتضمن الجهاز اإلداري للقطاع كل من
ديوان عام وزارة الدفاع بنسبة  % 99.4من جملة عجز الجهاز اإلداري ،ديوان
عام وزارة اإلنتاج الحربي بنسبة  ،% 0.5قطاع الميادين المركزية  ،% 0.0قطاع
التدريب بنسبة  % 0.1فقط.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوه في هذا السياق هو :كيف يمكن لموازنة
قطاع الدفاع واألمن القومي أن تسجل عجزاً في الوقت الذي أعلن فيه أحد
قيادات المجلس العسكري عن دعم القوات المسلحة للموازنة العامة للدولة
()9
بمليار جنيها ؟
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قطاع الصحة:
تم تقدير عجز موازنة الصحة بقيمة  19.312.611.000جنيها ،بنسبة 8.3
 %من جملة عجز الموازنة العامة ،يتوزع العجز في قطاع الصحة بين كل من؛
الجهاز اإلداري بنسبة  ،% 49.5اإلدارة المحلية بنسبة  ،% 31.7وأخيرا الهيئات
الخدمية بنسبة  % 18.8تقريبا ،وفقا للشكل التالي:
شكل رقم ()7

هيكل عجز األجهزة يف قطاع الصحة

عجز الجهاز اإلداري في قطاع الصحة:

يتركز عجز الجهاز اإلداري للصحة في ديوان عام الوزارة بنسبة  % 91من
جملة عجز الجهاز اإلداري ،يمثل الدعم والمنح والمزايا االجتماعية النسبة
العظمي من مصروفات ديوان عام وزارة الصحة بنسبة  % 40تقريبا ،تليه
االستثمارات بنسبة  % 23تقريبا ،ثم األجور بنسبة  % 19تقريبا ،وشراء السلع
والخدمات بنسبة  % 18.5تقريبا من إجمالي مصروفات ديوان عام وزارة
الصحة.
19
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يتضمن الجهاز اإلداري للصحة ديوان عام الوزارة إلي جانب كافة المستشفيات
العامة مثل مستشفي العجوزة بالقاهرة والقباري باإلسكندرية ،والمراكز الطبية
المتخصصة مثل مراكز األورام بالمحافظات.

شكل رقم ()8

هيكل عجز اجلهاز اإلداري للصحة

لنتأمل قليال بعض األرقام الواردة بديوان عام الوزارة؛
■ الدعم والمنح :مبلغ  3.575.647.000منحا لوحدات الحكومة العامة بنسبة
 % 100من جملة ذلك البند ،أي لجهات حكومية أخري 3.000.000 ،جنيها
منحا لحكومات أجنبية بنسبة  % 100من جملة ذلك البند.

القسم الثاني

■ األجور :مبلغ  1.690.617.000جنيها أجور ومكافآت بنسبة  % 73من
جملة ذلك البند ،تمثل المكافآت وحدها  % 94من األجور بديوان عام وزارة
الصحة.
■ بند شراء السلع والخدمات :مبلغ  1.399.487.000جنيها للمواد الخام
بنسبة  % 75من جملة ذلك البند  139.533.000جنيها نفقات صيانة بنسبة
 % 61من جملة ذلك البند.
قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة:
ق ٌِدرَ عجز قطاع النظام العام بقيمة  19.009.631.000جنيها بنسبة 8.2%
20

من إجمالي عجز الموازنة العامة ،سجل الجهاز اإلداري لقطاع النظام العام
نسبة  % 100من جملة عجزه.
يتضمن الجهاز اإلداري لقطاع النظام العام كل من؛ مصلحة األمن والشرطة
بنسبة  % 62تقريبا من عجز الجهاز اإلداري بالقطاع ،ديوان عام وزارة الداخلية
بنسبة  % 21تقريبا ،أي أن جهاز الشرطة وحده مسئول عن نسبة  % 83من
عجز الجهاز اإلداري بقطاع النظام العام ،بينما تتوزع النسبة الباقية % 17
تقريبا بين كل من؛ القضاء والنيابة العامة بنسبة  ،% 5.28مصلحة السجون
 ،% 3.48مجلس الدولة بنسبة  ،% 2.27هيئة قضايا الدولة  ،% 1.94ديوان
عام وزارة العدل بنسبة  ،% 1.46وأخيرا المحكمة الدستورية العليا بنسبة 0.4
 %فقط ،وفقا للشكل التالي:
شكل رقم ()9

هيكل عجز اجلهاز اإلداري للنظام العام

القسم الثاني
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األجور داخل قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة:
تمثل األجور داخل الجهاز اإلداري لقطاع النظام العام نسبة  % 79من إجمالي
مصروفاته ،تذهب النسبة العظمي من األجور للشرطة ممثلة في مصلحة األمن
والشرطة وديوان عام وزارة الداخلية بنسبة  % 56من جملة األجور ،القضاء
والنيابة العامة نسبة  ،% 12ديوان عام وزارة العدل  ،% 3وكل من هيئة النيابة
اإلدارية ،هيئة قضايا الدولة ،مجلس الدولة بنسبة  ،% 2وكل من المحكمة
الدستورية العليا ودار اإلفتاء المصرية بنسبة التذكر من األجور.

القسم الثاني

شكل رقم ()10

توزيع األجور باجلهاز اإلداري للنظام العام

يمثل بند المكافآت داخل مبني وزارة الداخلية وحدها مبلغ 1.122.886.000
جنيها ،فضال عن مبلغ  140.000.000جنيها أجور إجمالية واحتياطي عام
لألجور ،في حين تمثل المكافآت بقطاع األمن والشرطة مبلغ 4.329.605.000
جنيها باإلضافة إلي مبلغ  837.620.000جنيها احتياطي يعاد توزيعه آخر العام

المالي.

لقد تم مكافأة أفراد الداخلية عن قتل المتظاهرين ،والمسئولية عن حالة
االنفالت األمني التي شهدتها مصر خالل عام  2012 - 2011بمبلغ يتجاوز 6
مليارات جنيها كانت كافية لسد جزء كبير من عجز الموازنة إذا ماتم إنفاقها
وفق قواعد موضوعية بناء علي معايير كفاءة اإلنفاق العام.
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مالحظات ختامية
■ شهد اإلنفاق العام خالل  2012 - 2011زيادة قدرها .% 19
■ استحوذ قطاعي الخدمات العمومية العامة ،والحماية اإلجتماعية علي ما
يقرب من  % 70من مخصصات الموازنة العامة ،تاركين نسبة  % 30لتتوزع بين
القطاعات الثماني العاملة في الدولة.
■ يساهم قطاع الخدمات العمومية العامة بالنصيب األعظم من الموارد
العامة بنسبة  % 90تقريباً.
■ تستحوذ بنود الديون ،الدعم ،واألجور علي نسبة  % 80من جملة المصروفات
العامة ،في حين تمثل الضرائب النسبة العظمي من موارد الدولة بواقع 64.4
.%

مالحظات ختامية

■ يمثل عجز الموازنة العامة نسبة  % 39.2من جملة االستخدامات ،يمثل
الجهاز اإلداري  -داخل كافة القطاعات الوظيفية للدولة  -النسبة العظمي من
عجز الموازنة بنسبة  ،% 64.7تليه اإلدارة المحلية بنسبة  ،% 23.3وأخيرا
تمثل الهيئات الخدمية نسبة  % 12من جملة العجز.
■ يمثل قطاع الحماية اإلجتماعية النسبة العظمي من إجمالي عجز الموازنة
بنسبة  ،% 62.2يمثل دعم الطاقة والمواد البترولية نسبة  % 72من جملة عجز
ذلك القطاع.
■ يحتل قطاع التعليم المرتبة الثانية من حيث عجز الموازنة بنسبة ،% 21.2
تتركز النسبة العظمي من عجز التعليم في إدارته المحلية بنسبة  % 69.1من
جملة عجزه ،ثم الهيئات الخدمية بنسبة  ،% 19.1وأخيرا جهازه اإلداري بنسبة
.% 11.8
■ تتشكل النسبة العظمي من عجز اإلدارة المحلية لقطاع التعليم من بند
األجور بنسبة  ،% 95.3وخاصة المكافآت التي تمثل  % 36من هيكل عجز
24

األجور ،تتحصل الشرطة منها علي نصيب كبير نظير تأمين مقار االمتحانات
وعملية نقل أوراق األسئلة واإلجابات بين المحافظات المختلفة أثناء االمتحانات
المركزية.
■ سجل الجهاز اإلداري لقطاع النظام العام نسبة  % 100من جملة عجزه،
تمثل األجور داخل الجهاز اإلداري لقطاع النظام العام نسبة  % 79من إجمالي
مصروفاته ،تذهب النسبة العظمي من األجور للشرطة ممثلة في مصلحة األمن
والشرطة وديوان عام وزارة الداخلية بنسبة  % 56من جملة األجور.
■ يمثل بند المكافآت داخل مبني وزارة الداخلية وحدها مبلغ 1,122,886,000
جنيها ،فضال عن مبلغ  140,000,000جنيها أجور إجمالية واحتياطي عام
لألجور ،في حين تمثل المكافآت بقطاع األمن والشرطة مبلغ 4,329,605,000
جنيها باإلضافة إلي مبلغ  837,620,000جنيها احتياطي يعاد توزيعه آخر العام

المالي.
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25
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التقسيم االقتصادي للموازنة العامة

االستخدامات
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الباب الرابع
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الباب اخلامس
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الملحق الثاني

التقسيم الوظيفي للموازنة العامة

م

التقسيم الوظيفي

1

الخدمات العامة

األجهزة التشريعية
األجهزة التنفيذية
أجهزة الشئون المالية
أجهزة الشئون الخارجية
معامالت الدين العام

مجلسي الشعب و الشوري
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
المجالس القومية المتخصصة
دواوين عموم المحافظات
الجهاز المركزي للمحاسبات
وزارة المالية و مصالحها
وزارة الخارجية
قسم الدين العام

النظام العام و شئون خدمات الشرطة والسجون وزارة الداخلية
املركز القومي لدراسات السالمة
الحماية ضد الحريق
السالمة العامة
املهنية و تأمني بيئة العمل
المحاكم
وزارة العدل
البحوث و التطوير في
مجال النظام العام و شئون املحكمة الدستورية
هيئة قضايا الدولة
السالمة العامة
دار األفتاء املصرية
صندوق تطوير نظام األحوال
املدنية
صندوق أبنية دور املحاكم
صندوق السجل العيني
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2

أهم المكونات

أهم الجهات الرئيسية
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3

الشئون األقتصادية

إدارة الشئون االقتصادية
والتجارية وشئون العمالة
الشاملة
الزراعة والري و اإلنتاج
الحيواني والصيد
الوقود و الطاقة
التعدين و الصناعة
النقل
االتصاالت
السياحة

الملحق الثاني
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وزارة التجارة اخلارجية والتمثيل
التجاري
وزارة الصناعة و مصاحلها
ديوان عام وزارة االستثمار
مصلحة الدمغة و املوازين
مديريات التموين باملحافظات
الهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات
الهيئة العامة لسوق املال
وزارة القوي العاملة و مديريات
القوي العاملة باملحافظات
وزارة الزراعة ومديريات الزراعة
باملحافظات
وزارة املوارد املائية و الري
هيئة اخلدمات البيطرية
ومديريات الطب البيطري
باملحافظات
هيئة تنمية الثروة السمكية
وزارة الكهرباء
وزارة البترول
وزارة النقل ومديريات الطرق و
النقل باملحافظات
هيئة الطرق و الكباري
الهيئة املصرية العامة لسالمة
املالحة البحرية
الهيئة العامة لألنفاق
وزارة الطيران املدني
وزارة االتصاالت و املعلومات
وزارة السياحة

4

حماية البيئة

5
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6

الصحة

إدارة النفايات و تصريفها
و معالجتها
ثصريف الصرف الصحي
معالجة التلوث
البحوث و التطوير في
مجال حماية البيئة

هيئتي النظافة باجليزة و القاهرة
وزارة شئون البيئة
اجلهاز التنظيمي ملياه الشرب
والصرف الصحي و حماية
املستهلك

اإلسكان والمرافق
المجتمعية
تنمية اإلسكان
إدارة شئون األسكان
التنمية المجتمعية
إمدادات المياه
تصريف الصرف الصحي
إنارة الشوارع
البحوث و التطوير في
مجال اإلسكان و المرافق

وزارة اإلسكان و المرافق و
مديريات اإلسكان بالمحافظات
الجهاز المركزي للتعمير
الهيئة العامة للتخطيط العمراني
صندوق تطوير المناطق
العشوائية
الهيئة القومية لمياه الشرب و
الصرف الصحي
هيئة التمويل العقاري

خدمات املستشفيات و
العيادات اخلارجية
حدمات املستشفيات
املتخصصة
خدمات املراكز الطبية
ومراكز األمومة
خدمات الصحة العامة
البحوث و التطوير يف
مجال الشئون الصحية

وزارة الصحة و مديريات الشئون
الصحية بالمحافظات
المستشفيات العامة
المستشفيات الجامعية
المراكز الطبية المتخصصة
الهيئة العامة للمستشفيات و
المعاهد التعليمية
هيئة الرقابة و البحوث الدوائية
معهد بحوث أمراض العيون
المجلس القومي لمكافحة و عالج
األدمان
مركز سوزان مبارك اإلقليمي
لصحة و التنمية
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7

الشباب و الثقافة و
الشئون الدينية

8

التعليم

المجلس القومي للشباب
اخلدمات الشبابية و
المجلس القومي للرياضة
الترفيهية و الرياضية
مديريات الشباب و الرياضة
اخلدمات الثقافية
اخلدمات اإلذاعية و النشر بالمحافظات
وزارة الثقافة
اخلدمات الدينية
البيت الفني للمسرح و المركز
البحوث و التطوير يف
مجال الشباب و الثقافة و القومي للسينما
المجلس األعلي لآلثار
الدين
هيئة قصور الثقافة
وزارة األعالم و هيئة
األستعالمات
مكتبة األسكندرية
مكتبات مبارك العامة
دار الكتب و الوثائق
المجلس األعلي للصحافة
وزارة األوقاف و المديريات
اإلقليمية
نشر الدعوة اإلسالمية
األزهر الشريف
المجلس األعلي للشئون
اإلسالمية
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الملحق الثاني

التعليم قبل اجلامعي بكافة وزارة التربية و التعليم و مديريات
التربية و التعليم بالمحافظات
مراحله
وزارة التعليم العالي
التعليم العالي
الجامعات ( أقسام التعليم )
التعليم غير املحدد
مدينة البعوث اإلسالمية
مبستوي
األكاديمية المهنية للمعلمين
خدمات مساعدة التعليم
المركز القومي للبحوث التربوية
البحوث و التطوير يف
الهيئة العامة لمحو األمية و تعليم
مجال التعليم
الكبار
الهيئة العامة لألبنية التعليمية
صندوق تطوير التعليم

الملحق الثاني

9

الحماية االجتماعية

املساندة االجتماعية يف
حاالت العجز و الشيخوخة
الضمان االجتماعي
معاش الطفل
معاجلة البطالة
احلماية االجتماعية
الدعم
املعاشات
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وزارة التضامن االجتماعي
ومديريات التضامن االجتماعي
بالمحافظات
الشئون االجتماعية
التأمينات
المجلس القومي للطفولة
واألمومة
المركز القومي للبحوث
االجتماعية و الجنائية

حواشي وهوامش

1.1وزارة المالية ،استعراض مالمح مشروع العام المالي  ،2012 - 2011ص.1
2.2للوقوف علي كافة التعريفات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ،وكذلك
الواردة بهذا التقرير يجب مراجعة الملحق األول الخاص بتصنيف الموازنة
العامة وفقا ً لموجز احصاءات مالية الحكومة ،والملحق الثاني الخاص
بأهم مكونات التقسيم الوظيفي للموازنة العامة.
ُ 3.3يستثني من ذلك قطاعي النظام العام ،والدفاع حيث ال تدخل اإلدارة
المحلية في هيكلهما التنظيمي.
4.4خبراء االقتصاد :نرحب بإلغاء دعم الطاقة للمصانع كأول خطوة إيجابية
علي الطريق للحكومة الحالية ،جريدة األهرام اليومي بتاريخ  7نوفمبر
.2011
5.5توفير  9مليارات جنيه من ترشيد الدعم دون المساس باحتياجات
المواطنين ..الجنزوري يبحث سبل مواجهة العجز في الموازنة وزيادة
اإليرادات ،جريدة األهرام اليومي بتاريخ  11ديسمبر .2011
6.6السابق.

حواشي وهوامش

7.7تحجيم االقتراض من الخارج حلول آمنة لسد عجز الموازنة وبدون آثار
جانبية سلبية ،جريدة األهرام اليومي بتاريخ  25يونيو .2011
8.8ترشيد اإلنفاق العام بالموازنة وخفض مكافآت الجهاز اإلداري ،% 10
بوابة األهرام بتاريخ  8يناير  ،2012الساعة .11 : 19
 9.9أيمن نور :تبرع الجيش بمليار جنيه لسيناء يثير استفهاما حول موازنته،
المصري اليوم 18 ،نوفمبر .2012
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