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تمهيد
منذ ما يقرب من خمس سنوات والمجالس الشعبية المحلية غائبة عن المجتمع المصري
بعد أن تم حلها عقب األحداث السياسية التي جرت في يناير .2011
تعاني المجتمعات المحلية في مصر من تباطؤ معدالت التنمية باإلضافة إلي تردي
مستوي الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.
مصر علي أعتاب تشكيل مجالس محلية شعبية منتخبة لتكمل بذلك مسيرة نظام ما بعد
يونيو  .2013أمام هذه المجالس المحلية تحديات ضخمة تتعلق بتحسين جودة الخدمات
العامة ،والعمل علي تنمية المجتمعات المحلية التي تمثلها في إطار توزيع عادل للثروة
المجتمعية علي األقاليم الجغرافية المحلية.
من ناحية أخري ،هناك فرصة سانحة أمام تلك المجالس المحلية إلنجاز متطلبات
مجتمعاتها ،تتمثل في التحول السياسي الكبير الذي شهده المجتمع المصري خالل تلك
السنوات الخمس ،وما تم تعزيزه من آليات مطلبية خالل تلك الفترة ،فهل تنجح تلك
المجالس في النهوض بمجتمعاتها المحلية ،أم تظل رهن الهيمنة اإلدارية التي خضعت لها
طوال العقود الثالثين الماضية؟
في ضوء تلك المعطيات ،يحاول التقرير التالي الوقوف علي حالة اإلدارة المحلية في
مصر من خالل تحليل الهيكل التمويلي لتلك اإلدارة ،ومدي مساهمة و/أو مالئمة ذلك
الهيكل لتنمية المجتمع المحلي في مصر ،وذلك من خالل تحليل موازنة اإلدارة المحلية
للعام المالي  ،2016/2015وموقعها من هيكل الموازنة العامة ،والتأثيرات المتبادلة فيما
بينهما.
شارك في إعداد ذلك التقرير كل من؛ أحمد علي ،محرز فؤاد ،رضا غنيم من فريق عمل
المرصد ،بينما قام حلمي الراوي بتحرير التقرير وإعداده للنشر ،في حين قام محمد علي
بتصميم التقرير وإعداده للطباعة والنشر اإلليكتروني.
يتقدم فريق العمل بالمرصد بالشكر للوقفية األهلية للديموقراطية علي دعمها ذلك
اإلصدار ،لوال ذلك الدعم ما كان إصدار التقرير ممكنا.
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دورة إعداد موازنة اإلدارة المحلية
إن التعرف علي المراحل المختلفة التي تمر بها الموازنة مسألة أساسية لمن
يستهدف التأثير في مخرجاتها ،إذ أن كل مرحلة توفر فرصا للتدخل من قبل أصحاب
المصالح ،أو إلبداء المالحظات والتعقيبات علي المشروع المقدم من الحكومة ،أو
حتى التعرف علي مناطق القصور التنظيمي التي قد تتطلب تعديال تشريعيا لتأمين
فرص مشاركة الكافة في عملية صنع الموازنة.
تمر عملية إعداد الموازنة  -علي المستوي المحلي  -بنفس المراحل التي تمر بها
عملية إعداد الموازنة علي المستوي القومي ،وهي أربعة مراحل علي النحو التالي:
المرحلة األولى؛ اإلعداد(((:
مع بدايات شهر نوفمبر (أثناء تنفيذ موازنة العام المالي) تقوم المجالس التنفيذية
بالتعاون مع اللجان المالية المختصة في كل وحدة محلية بإعداد المشروع األولي
لموازنة العام القادم علي مستوي المراكز والقرى واألحياء ،بناء علي منشور إعداد
الموازنة الذي تصدره وزارة المالية سنوياً ،وكذا في ضوء خطة التنمية االقتصادية
االجتماعية.
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وتعتمد عملية إعداد الموازنة بشكل أساس علي تقديرات األعوام السابقة دون
اعتبار لحساب تكاليف تقديم الخدمات المختلفة أو معايير أداء أو تنفيذ الموازنات
السابقة (((،وبذلك يكون مشروع الموازنة صورة كربونية من مشروعات األعوام
السابقة مع مراعاة زيادة األموال مراعاة لعامل التضخم وزيادة األسعار السنوية
أو عالوات الموظفين .ثم تقوم المديرية المالية بتجميع كافة مشروعات الموازنات
الفرعية وصياغة مشروع موازنة المحافظة.
في هذه المرحلة ال يوجد أساس تشريعي يكفل مشاركة المواطنين في التعبير عن
احتياجاتهم الواقعية وطموحاتهم حول الخطط الحكومية التي سوف يستفيدون منها
لتضمينها في مشروع موازنة محافظتهم.

 .1المادتين  120 ،119من القانون رقم  ،1979/43أنظر الملحق رقم .1
The role of local councils in Empowerment and Poverty reduction in Egypt. Ibrahim, Solava, .2
.Cairo papers, Volume 27, American university in Cairo
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المرحلة الثانية؛ المناقشة واإلقرار:
خالل شهر أكتوبر تقريبا يتم عرض مشروع موازنة المحافظة علي المجلس المحلي
لمناقشتها وإقرارها ،حيث تقوم اللجان النوعية ،وكذا اللجان الدائمة بالمجالس
المحلية بالنظر في الموازنة المقترحة ومناقشتها وبحث التعديل إلي أن يتم الموافقة
عليها ،حيث يقوم المجلس المحلي بصياغة المشروع وإرساله إلي وزارة التنمية
المحلية التي تقوم بدورها بإرساله إلي وزارة المالية ،حيث تتم مراجعته بوزارة
المالية ومناقشته مع المختصين بالمجالس المحلية المختلفة للوصول إلي توافق
حول المخصصات المالية للمحافظات .تعود الموازنة الحكومية المقترحة مرة أخري
للمحافظات للعمل بها بعد ما قد يكون قد أدخل عليها من تعديالت أخري تختلف
عن تلك التي تم التوافق عليها ،وال يكون للتنفيذيين بالمحافظات أية آلية للتعقيب
علي التعديالت التي تمت علي الموازنة الحكومية ،وما عليهم سوي تنفيذها هكذا كما
قدمتها لهم وزارة المالية .وعلي الرغم من أن القانون يعطي الحق للمجالس المحلية
برفض مشروع الموازنة التي أعدها المجلس التنفيذي للمحافظة ،إال أن هذا اإلجراء
عادة ما يتم انتهاكه ،حيث يفرض الوزير المختص علي المجالس المحلية ضرورة
تقديم مشروع الموازنة في تواريخ محددة (((.كذلك ،تخلو القوانين المصرية من
النص علي إشراك المواطنين في عملية مناقشة الموازنة المقترحة أو إبداء الحلول
أو المقترحات للمشاكل القائمة.
المرحلة الثالثة :تنفيذ الموازنة:

خالل هذه المرحلة ال يكون للمواطنين أي دور يمكن القيام به ،حيث أن مرحلة
التنفيذ هي من اختصاص السلطة التنفيذية (الحكومة من خالل موظفيها) كاملة،
.3

.Ibid. page no. 60
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تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يوليو من كل عام ،حيث تقوم األجهزة المالية
المختصة في كل وحدة محلية باستالم االعتمادات المالية المخصصة ،حيث تبدأ
بصرف المصروفات علي كافة أوجه الصرف ،وتسجيل كافة المعامالت المالية في
الدفاتر المخصصة لذلك علي مدي اثني عشر شهرا ليتم تقفيلها في نهاية السنة
المالية في نهاية شهر يونيو من كل عام .حيث يتم نشر تقارير مالية شهرية وربع
سنوية خالل العام حول الكميات المالية التي يتم إنفاقها خالل فترة التقرير ،إال أن
الوصول إلي تلك التقارير من قبل العامة يكاد يكون منعدما ،حيث يتم توزيعها في
أضيق نطاق بين المختصين في أجهزة الدولة.

وال ينص القانون علي إمكانية الرقابة الشعبية للحكومة أثناء مرحلة تنفيذ الموازنة
وإنفاق األموال التي جمعتها من فرض الضرائب عليهم.
المرحلة الرابعة :المراجعة والتدقيق المالي:
مع نهاية شهر أكتوبر ،أي بعد مرور أربعة أشهر من نهاية العام المالي ،تبدأ
األجهزة المالية بالمحافظة في تجميع الحسابات الختامية الفرعية للمحافظة
وصياغة الحساب الختامي الموحد لكل محافظة ،حيث يتم إرساله إلي وزارة التنمية
المحلية ،والجهاز المركزي للمحاسبات.
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة الحسابات الختامية وكتابة مالحظاته
حول تلك المراجعة ،ليقوم بإصدار تقرير الحساب الختامي في غضون شهر ديسمبر
تقريبا من كل عام .إال أن ذلك التقرير ال يتسنى للمواطنين أو المتخصصين في شئون
المالية العامة من اإلطالع عليه ومعرفة األسس التي تم االستناد إليها في إجراء
عملية المراجعة ونتائجها التي يتم إرسالها إلي المجالس المحلية المعنية دون سقف
زمني للرد عليها وتبرير المالحظات التي أوردها الجهاز المركزي في تقريره.
تقييم مراحل صنع الموازنة:
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يتضح من المراحل األربعة المختلفة لصنع الموازنة غياب النصوص التشريعية
التي تكفل مشاركة المواطنين في أي مرحلة من مراحلها ،وكذلك حرمان المواطنين
من معرفة نتائج أعمال األجهزة الرقابية ،من خالل عدم نشر تلك التقارير ،مما
يضعف إلي حد كبير جهود إصالح المؤسسات العامة المسئولة عن تقديم الخدمات
مباشرة للجمهور المعني.
كانت نتائج مسح الموازنة المفتوحة للعام  2015الذي تصدره الشراكة الدولية
للموازنة ،قد أورد حصول مصر علي درجة  16من مائة في ترتيب مؤشر شفافية
الموازنة ،والذي يعني أن مصر تقع ضمن فئة الدول التي تقدم معلومات غير كافية
عن الموازنة للجمهور ،مسبوقة في ذلك من األردن ( ،)%55تونس ( ،)%42المغرب
( ،)%38اليمن ( ،)%34الجزائر ( )%19ومتخلفة كثيرا عن المتوسط العالمي الذي
بلغ (.)%43
كانت درجة مشاركة العامة في عملية الموازنة قد بلغت  8من مائة علي درجات
المؤشر الفرعي ،وهي درجة تشير إلي أن فرص المشاركة «ضعيفة» ،وأقل كثيرا من
المتوسط العالمي الذي بلغ  ،%25وسبقها في ذلك كل من؛ األردن ( ،)%27تونس
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( ،)%21اليمن ( ،)%10كذلك بلغت قوة الرقابة من جانب أجهزة المراجعة الحسابية
(((
 42من مائة درجة بمرتبة «محدود».
وأوصت الشراكة الدولية للموازنة مصر بتحسين مستوي شفافية الموازنة من
خالل نشر مشروع الموازنة في الوقت المناسب دون تأخير ،وكذلك نشر تقارير
المراجعة المالية ،وتقرير مراجعة نصف العام المالي.
أما علي مستوي تحسين مشاركة المواطنين في عملية صنع الموازنة ،فقد أوصت
الشراكة الدولية بوضع آليات فعالة وذات مصداقية للحصول علي مجموعة كبيرة من
آراء الجمهور حول األمور المتعلقة بالموازنة (علي سبيل المثال؛ جلسات االستماع
العامة ،عمليات المسح ،وجماعات التركيز) ،وكذلك وضع آليات رسمية للجمهور
لمساعدة جهاز الرقابة األعلى علي تكوين برنامج المراجعة الخاص به والمشاركة
في تحقيقات المراجعة.
وعلي مستوي تحسين مراقبة الموازنة ،فقد أوصت الشراكة الدولية بضمان تقديم
مشروع الموازنة إلي الجهات التشريعية قبل ثالثة أشهر علي األقل من بداية العام
المالي ،وضرورة الحصول علي موافقة السلطة التشريعية أو القضائية قبل إقالة
رئيس جهاز الرقابة األعلى.
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 .4مسح الموازنة المفتوحة هو بحث تعده منظمة الشراكة الدولية للموازنة كل عامين ،يستخدم المسح
معايير مقبولة دوليا وضعتها منظمات متعددة األطراف مثل صندوق النقد الدولي ،منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،المنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا ،ويقوم البحث علي أساس تقييم الحقائق التي تحدث علي
أرض الواقع من خالل الظواهر القابلة للمالحظة بسهولة من خالل عدد من األسئلة لكل مرحلة من مراحل إعداد
الموازنة.
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هيكل الموازنة العامة للدولة وتصنيفاتها المختلفة

(((

يختلف هيكل الموازنة العامة للدولة تبعا لتصنيفاتها المتعددة ،حيث تنقسم تلك
التصنيفات إلي ثالثة أنواع رئيسية يستعرض كل منها جانبا من بيانات الموازنة
العامة علي النحو التالي:
أوال :التصنيف اإلداري للموازنة العامة:
التصنيف اإلداري للموازنة العامة للدولة ينقسم إلي ثالث مستويات إدارية تمثل
اإلدارة المحلية إحداها ،ويوضح لنا ذلك التصنيف توزيع الموازنة علي تلك المستويات
الثالثة وفقا للشكل التالي:
شكل ( )1-1التصنيف اإلداري للموازنة العامة للدولة
الموازنة
العامة للدولة

الجهاز اإلداري

اإلدارة المحلية

الهيئات الخدمية

القسم الثاني

ثانيا :التصنيف االقتصادي للموازنة العامة:
تقسم المصروفات العامة -وفقا لموجز إحصاءات مالية الحكومة لعام -2001
تقسيما اقتصاديا بمعني تقسيم النفقة وفقا للهدف منها ،حيث يتم تقسيم أبواب
االستخدامات إلي ثمانية أبواب ،كما يتم تقسيم تلك األبواب إلي مجموعات ،وكل
مجموعة إلي بنود ،وكل بند إلي نوع ،وكل نوع إلي فروع ،والهدف من ذلك تتبع
اإلنفاق الحكومي إلي أدني المستويات الممكنة بغية تفعيل الدور الرقابي علي اإلنفاق
الحكومي.
يحتوي التصنيف االقتصادي للموازنة علي كافة اإليرادات والمصروفات لكل من
 .5جميع البيانات المتعلقة بالموازنة تم استخراجها من وثيقة الموازنة العامة للدولة الصادرة بمعرفة
وزارة المالية المصرية ،يمكن الحصول علي نسخة من وثيقة الموازنة من الموقع اإلليكتروني .www.mof.gov.eg
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المستويات اإلدارية الثالث :الجهاز اإلداري ،اإلدارة المحلية ،والهيئات الخدمية،
وذلك وفقا للجدول التالي:
الجدول رقم ( )1-1الموازنة العامة وفقا للتصنيف االقتصادي اإلداري المزدوج
البيان

موازنة اجلهاز موازنة اإلدارة موازنة
الهيئات
املحلية
اإلداري
اخلدمية

إجمالي املوازنة املوازنة املعدلة
للعام احلالي للعام السابق

االستخدامات
املصروفات
الباب األول األجور وتعويضات العاملني
الباب الثاني  -شراء السلع واخلدمات
الباب الثالث  -الفوائد
الباب الرابع  -الدعم واملنح واملزايا
االجتماعية
الباب اخلامس  -املصروفات األخرى
الباب السادس  -شراء األصول غير املالية
(االستثمارات)
جملة املصروفات
الباب السابع – حيازة األصول املالية املحلية
واألجنبية
الباب الثامن – سداد القروض املحلية
واألجنبية
إجمالي االستخدامات
املوارد
اإليرادات

القسم الثاني

الباب األول الضرائب
الباب الثاني  -املنح
الباب الثالث  -اإليرادات األخرى
جملة اإليرادات
الباب الرابع – املتحصالت من اإلقراض
ومبيعات األصول املالية
الباب اخلامس  -االقتراض وإصدار األوراق
املالية
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وكما أوضحنا أعاله ،فإن الموازنة العامة تنقسم إلي جانبين؛ جانب االستخدامات
(المصروفات) ،وجانب الموارد (اإليرادات) ،حيث بلغت جملة استخدامات الموازنة العامة
للعام المالي  2016/2015قيمة  000 ,618 ,822 ,147 ,1جنيها ،في حين بلغت
إيراداتها قيمة  000 ,953 ,276 ,622جنيها ،وبذلك بلغ عجز الموازنة قيمة ,-509
 000 ,090 ,266جنيها .الشكل التالي يوضح لنا نصيب المستويات اإلدارية الثالث من
موارد (إيرادات) واستخدامات (مصروفات) الموازنة العامة للعام المالي .2015/2016
شكل ( )1الدائرة الخارجية تمثل اإليرادات ،والدائرة الداخلية تمثل المصروفات
للعام 2015/2016

الجهاز اإلداري
اإلدارة المحلية

القسم الثاني

الهيئات الخدمية

يتضح من الشكل السابق أن مساهمة اإلدارة المحلية في موارد الموازنة العامة
ال تتجاوز نسبة  %1فقط من جملة الموارد العامة ،في حين تحصل اإلدارة المحلية
علي نسبة  %11من جملة االستخدامات ،بما يعني أن هناك فجوة تمويلية قيمتها
 %10في موازنة اإلدارة المحلية خالل العام المالي  .2015/2016تلك الفجوة التي
يتم تدبيرها من فوائض إيرادات الجهاز اإلداري (((.من ناحية أخري ،تساهم اإلدارة
المحلية بما يقرب من  %23من عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة ,833 ,-115
 000 ,208جنيها ،وفقا للشكل التالي:
 .6اليجب أن يفهم من ذلك أن إيرادات الجهاز اإلداري تحقق فائضا ،وإنما إيرادات الجهاز اإلداري بالمعني
الواسع يدخل ضمنها االقتراض الذي يتم من خالله تغطية الفجوات التمويلية.
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شكل ( )2مشاركة اإلدارة المحلية في عجز الموازنة العامة 2015/2016

الجهاز اإلداري
اإلدارة المحلية
الهيئات الخدمية

ثالثا :التصنيف الوظيفي للموازنة:
يستعرض لنا التصنيف الوظيفي للموازنة العامة للدولة نصيب قطاعات الدولة من
المصروفات العامة ،تنقسم تلك القطاعات إلي عشر قطاعات وظيفية يوضحها لنا
الشكل التالي ،باإلضافة إلي أنصبتها من جملة المصروفات:

الخدمات العمومية العامة
الدفاع واألمن القومي

القسم الثاني

النظام العام وشئون السالمة العامة
الشئون االقتصادية
حماية البيئة
اإلسكان والمرافق االجتماعية
الصحة
الشباب والثقافة والشئون الدينية
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القسم الثاني

هذه هي التصنيفات الرئيسية للموازنة العامة للدولة ،ولما كان ذلك التقرير
يلقي الضوء علي موازنة اإلدارة المحلية ،سنحاول في األقسام التالية تطبيق تلك
التصنيفات علي موازنة اإلدارة المحلية ،مع اإلشارة إلي باقي المستويات اإلدارية
كلما كان ذلك ضروري.
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القسم الثالث

موازنة اإلدارة المحلية
أوال :الصورة اإلجمالية لموازنة المحليات:
تمثلت أهم األسس والمباديء التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة في
عدالة توزيع اإلنفاق العام علي مستوي اإلنفاق الجاري واالستثماري بحيث يصل إلي
الفئات األكثر احتياجا ،وتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي بين المحافظات خاصة
(((
فيما يخص إتاحة المرافق والخدمات العامة.
بلغت جملة استخدامات اإلدارة المحلية للعام المالي  2015/2016قيمة
123.709.328.000جنيها ،في حين بلغت مواردها  7.876.120.000جنيها فقط،
وبذلك حققت عجزا كليا قدره  115.833.208.000جنيها ،وفقا للشكل التالي:
شكل ( )3الصورة اإلجمالية لموازنة اإلدارة المحلية 2015/2016

القسم الثالث

العجز

اإليرادات

المصروفات

ثانيا :هيكل موارد اإلدارة المحلية:
ينقسم هيكل موارد المحليات إلي ثالثة أقسام رئيسية هي:
.7

وزارة المالية ،البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  ،2016-2015يونيو  ،2015ص .14
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 -اإليرادات :وهي عبارة عن الضرائب ،المنح ،واإليرادات األخرى (غير الضريبية).

(((

 المتحصالت من حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية مصادر التمويل ،وذلك وفقا للشكل التالي:شكل ( )4هيكل موارد اإلدارة المحلية 2015 / 2016

الضرائب
منح
إيرادات أخرى
متحصالت من الحيازة
مصادر التمويل

 هيكل اإليرادات األخرى:تتمثل اإليرادات األخرى في كل من؛ األموال التي تحصلها وحدات اإلدارة المحلية
من عوائد الملكية بنسبة  ،%0حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة  %96تقريبا،
حصيلة التعويضات والغرامات بنسبة ضئيلة جدا تمثل  %0.3فقط ،والعائد من
 .8تتمثل ضرائب المحليات في؛ ضرائب علي الممتلكات وضرائب علي بيع السلع والخدمات ،بينما تمثل المنح
قيمة األموال التي تحصل عليها اإلدارة المحلية من الحكومة المركزية ،في حين تمثل اإليرادات األخرى عوائد
الملكية ،وحصيلة بيع السلع والخدمات ،وحصيلة الغرامات التي تحصلها وحدات اإلدارة المحلية.
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القسم الثالث

يتضح من الشكل السابق أن النسبة العظمي من موارد اإلدارة المحلية تأتي من بند
اإليرادات األخرى بنسبة  ،%88بينما تساهم اإليرادات الضريبية بنسبة  %12فقط
من جملة الموارد ،في حين ال تساهم المنح ،المتحصالت من حيازة األصول المالية،
أو مصادر التمويل بأي نسبة تذكر في تمويل اإلدارة المحلية.

اإليجارات بنسبة  ،%3.6الشكل التالي يوضح مدي مساهمة كل من هذه البنود في
هيكل اإليرادات األخرى:
شكل ( )5هيكل اإليرادات األخرى المحلية 2015-2016

عوائد ملكية أخرى
عائدات اإليجارات
غرامات العقوبات والمصادرات
ايرادات الخدمات
ايرادات بيع السلع

 هيكل الضرائب المحلية:ينقسم هيكل الضرائب المحلية إلي ضرائب علي الممتلكات بنسبة  %22من
اإليرادات الضريبية ،وضرائب علي بيع السلع والخدمات للجمهور بنسبة  ،%78الشكل
التالي يوضح نسبة مساهمة هذين البندين في تمويل اإليرادات الضريبية المحلية:

القسم الثالث

شكل ( )6هيكل الضرائب المحلية 2015-2014

ضرائب الممتلكات
ضرائب السلع والخدمات
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 اختالالت هيكل الموارد المحلية(((:تعاني موارد اإلدارة المحلية من اختالل هيكلي يتمثل في؛
أن الموارد المالية الجارية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الموارد المتاحة للمحليات،
في حين تعاني الموارد المحلية من االنخفاض النسبي في الموارد السيادية الممثلة
في الضرائب ،وتعتمد الموارد المحلية بشكل أساسي علي إعانة الحكومة المركزية
للخدمات بنسبة كبيرة.
ومن ناحية أخري ،تعاني اإلدارة المحلية من اختالل هيكل الموارد الرأسمالية
حيث يعتمد بشكل أساسي علي قروض بنك االستثمار القومي.
انخفاض الموارد المالية الجارية والسيادية.
ضعف جهود المشاركة الشعبية في تمويل المحليات.
ومما الشك فيه ،فإن تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع الموازنة والرقابة
عليها سوف يؤدي إلي شعور المواطنين بامتالك ما يؤثر علي معيشتهم اليومية،
واحتياج المجتمع المحلي إلي حشد كافة موارده من أجل مستوي معيشي الئق ،ما
قد يؤدي إلي تدعيم الموارد المالية من خالل تعزيز المشاركة الشعبية في التمويل
المحلي .وكذلك هناك ضرورة لزيادة نسبة المحليات من موارد الصندوق المشترك
للمحافظات ،وإضافة ضريبة محلية علي عدد من األوعية الضريبية تؤول حصيلتها
للمحليات بهدف توفير التمويل الالزم للتنمية المحلية.
ثالثا :مصروفات اإلدارة المحلية وفقا للتصنيف االقتصادي:

 .1المصروفات:
الباب األول :األجور وتعويضات العاملين الباب الثاني :شراء السلع والخدمات
 .9محاضرات البرنامج التدريبي إلعداد المخطط االستراتيجي العام للتنمية العمرانية للقرى المصرية ،آليات
التمويل للتنمية المحلية ،عرض تقديمي مقدم من الدكتور المهندس عبد الوهاب إبراهيم حلمي.
 10علي خالف الموازنة العامة للدولة التي تنقسم إلي ثمانية أبواب بعد إضافة باب حيازة األصول المالية
المحلية واألجنبية الذي يستحوذ عليه الجهاز اإلداري للدولة.
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القسم الثالث

ينقسم التصنيف االقتصادي لمصروفات اإلدارة المحلية إلي سبعة أبواب
رئيسية ((1(،وكل باب ينقسم إلي مجموعات وبنود ،وهذه األبواب السبعة هي:

الباب الثالث :الفوائد الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية الباب الخامس:
المصروفات األخرى الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات).
 .2الباب الثامن :سداد القروض المحلية واألجنبية.
الشكل التالي يوضح لنا توزيع االستخدامات علي البنود االقتصادية المختلفة،
ونصيب كل بند من استخدامات اإلدارة المحلية:
شكل ( )7توزيع استخدامات المحليات وفقا للتصنيف االقتصادي
2015-2016

األجور
شراء السلع والخدمات
فوائد الديون
الدعم والمنح
المصروفات األخرى
االستثمارات

القسم الثالث

سداد القروض

يتضح من الشكل السابق أن األجور تستحوذ علي النسبة العظمي من استخدامات
اإلدارة المحلية بواقع  %86تقريبا ،تليها شراء السلع والخدمات بنسبة  %8تقريبا ،ثم
االستثمارات بنسبة  ،%5وكل من فوائد الديون ،الدعم والمنح والمزايا االجتماعية،
المصروفات األخرى ،وسداد القروض بنسبة  %1.3فقط من جملة االستخدامات.
وهذا الهيكل يخبرنا حقيقتين هامتين؛ أوالهما أن الحكومة ال تقترض من أجل
اإلنفاق علي المحليات ،ألن سداد الديون وفوائدها ال تصل إلي نصف في المائة من
موازنتها ،وثانيتهما أن الحكومة ال تقدم دعما يذكر للمحليات ،حيث ال تصل قيمة
الدعم أيضا إلي نصف في المائة من موازنتها .سنحاول في الجزء التالي التعرف
علي هيكل األجور بوصفه يمثل الجزء األكبر من مصروفات اإلدارة المحلية.
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 هيكل األجور في موازنة اإلدارة المحلية(:((1ينقسم هيكل األجور إلي عدد من البنود هي؛ أجور الوظائف الدائمة ،أجور الوظائف
المؤقتة ،مكافآت ،بدالت نوعية مختلفة بحسب الوظيفة ،مزايا نقدية وعينية ،مزايا
تأمينية تتضمن حصة الحكومة (كصاحب عمل) في نظام التأمينات والمعاشات،
وأخيرا بند للمتطلبات اإلضافية واالحتياطيات العامة.
شكل ( )8هيكل األجور في موازنة اإلدارة المحلية 2015/2016

الوظائف الدائمة
الوظائف المؤقتة
المكافآت
بدالت نوعية
مزايا نقدية
مزايا عينية
مزايا تأمينية
احتياطي أجور

رابعا :مصروفات اإلدارة المحلية وفقا للتصنيف الوظيفي:
يوضح لنا التصنيف الوظيفي األهداف أو الوظائف التي تقوم بها وحدات اإلدارة
المحلية (تعليم ،صحة ،إسكان) والتي من أجلها يتم إنفاق أموال الموازنة .يشتمل
.11

يتمثل هذا الباب في تكلفة األجور المدفوعة علي اختالف أنواعها سواء نقدية (أجور أساسية،

مكافآت ،بدالت) أو عينية في صورة أغذية ومالبس وعالج علي نفقة الجهات ،والتي يتم تقديمها للعاملين
بالدولة.
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القسم الثالث

يوضح لنا الشكل السابق أن بند المكافآت يستحوذ علي ما يقرب من نصف موازنة
األجور بالمحليات بنسبة  ،%41في حين ال تمثل المرتبات األساسية سوي %20
فقط ،أي أن مخصصات المكافآت ضعف مخصصات األجور األساسية.

ذلك التصنيف علي سبعة قطاعات وظيفية ((1(،يتفرع عنها مديريات تابعة لتلك
القطاعات ،مثل مديرية التربية والتعليم ،مديرية الشؤون الصحية ،وهكذا ،الشكل
التالي يستعرض لنا تلك القطاعات وأهميتها النسبية في برامج اإلنفاق ،ثم نستعرض
في وقت الحق نصيب مديريات القطاعات الوظيفية من بنود اإلنفاق المختلفة(:((1
شكل ( )9نصيب القطاعات الوظيفية من مصروفات المحليات 2015-2016

الخدمات العامة
الشئون االقتصادية
االسكان والمرافق المجتمعية
الصحة
الثقافة والشئون الدينية
التعليم

القسم الثالث

الحماية االجتماعية

يوضح لنا الشكل السابق أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في خطط اإلنفاق
الحكومية بحيث يستحوذ علي نسبة  %56من جملة مصروفات المحليات ،أي ما
يقرب من ثلثي المصروفات تقريبا ،يليه قطاع الصحة بنسبة  ،%18.4ثم قطاع
الخدمات العامة بنسبة  ،%15.6ثم الشؤون االقتصادية بنسبة  ،%6قطاع الشباب
والثقافة والشؤون الدينية  ،%2وأخيرا قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية بنسبة
 %0.5أي أقل من .%1
وذلك علي خالف التصنيف الوظيفي للموازنة العامة الذي ينقسم إلي عشرة قطاعات بعد إضافة
.12
الدفاع واألمن القومي ،والنظام العام باعتبارهما قطاعات مركزية تابعة للدولة وليست لإلدارة المحلية ،وكذلك
قطاع حماية البيئة.
يتمثل قطاع الخدمات العامة في الخدمات التي تقدمها األجهزة التنفيذية والخدمات الجمركية
.13
وإدارة وتشغيل خدمات األفراد ،وهذا القطاع يقتصر في اإلدارة المحلية علي مديرية التنظيم واإلدارة .أما
قطاع الشؤون االقتصادية فيتمثل في الخدمات المتعلقة بالشؤون االقتصادية والتجارية العامة وتنفيذ السياسات
الخاصة بها من قبيل الزراعة والري واإلنتاج الحيواني والصيد البحري والبري والنقل والمواصالت.
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خامسا :نصيب مديريات القطاعات الوظيفية من بنود الموازنة (وظيفي +
اقتصادي):
 األجور:يتمثل هذا الباب في تكلفة األجور المدفوعة والتعويضات علي اختالف أنواعها
سواء نقدية؛ مثل المكافآت والبدالت والعالوات ،أو عينية مثل األغذية والمالبس
والعالج والتي يتم تقديمها للعاملين بالجهاز الحكومي للدولة.
دواوين عام المحافظات
مديريات اإلسكان والمرافق
مديريات التربية والتعليم
مديريات التموين والتجارة
مديريات التنظيم واإلدارة
مديريات الزراعة
مديريات الشباب والرياضة
مديريات الشئون االجتماعية
مديريات الشئون الصحية
مديريات الطب البيطري
مديريات الطرق والنقل

 شراء السلع والخدمات:يتضمن هذا الباب السلع والخدمات الالزمة لتسيير دوالب العمل في الدولة،
وكذلك مستلزمات إنتاج سلع وخدمات بغرض إعادة بيعها ،وقيمة التغير في المخزون
السلعي .أما المعامالت الحكومية التي تتم بين القطاعات المختلفة والتي يترتب
عليها تحويل لتلك السلع والخدمات من قطاع حكومي إلي قطاع حكومي آخر فال
27
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ويتضح من الشكل السابق استحواذ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات
المختلفة علي النسبة العظمي من تكلفة األجور داخل اإلدارة المحلية ،حيث تستحوذ
علي نسبة  %62من إجمالي األجور ،تليها مديريات الشئون الصحية بالمحافظات
بنسبة  ،%19ثم دواوين عموم المحافظات بواقع  ،%8وباقي مديريات الخدمات
بنسبة العشرة في المائة المتبقية.

يتضمنها ذلك الباب وإنما تندرج ضمن إعانات ومنح ومنافع اجتماعية.

(((1

دواوين عام المحافظات
مديريات اإلسكان والمرافق
مديريات التربية والتعليم
مديريات التموين والتجارة
مديريات التنظيم واإلدارة
مديريات الزراعة
مديريات الشباب والرياضة
مديريات الشئون االجتماعية
مديريات الشئون الصحية
مديريات الطب البيطري
مديريات الطرق والنقل
مديريات القوى العاملة

تستحوذ دواوين عموم المحافظات علي ما يقرب من نصف موازنة ذلك البند
بنسبة  ،%46تليها مديريات التعليم بنسبة الثلث تقريبا بقيمة  ،%28ثم مديريات
الشئون الصحية بنسبة  ،%22وباقي مديريات الخدمات فقط بنسبة  %4المتبقية.
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 فوائد الديون:يعتبر االقتراض الحكومي أحد المصادر التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل أنشطتها،
وبالتالي يترتب علي تلك المعاملة خدمة لهذا االقتراض علي شكل فوائد مستحقة
علي الحكومة للجهات الدائنة لها ،وفي الغالب تكون الفوائد مستحقة علي أذون
وسندات الخزانة سواء قصيرة أو طويلة األجل أو قروض لتمويل مشروعات الخطة
العامة للدولة .يقع عبء إجمالي فوائد الديون علي عاتق دواوين عموم المحافظات،
وكذلك سداد أصل القرض ،لذلك فإن االقتراض ال يستهدف اإلنفاق علي مديريات
الخدمات.
 الدعم والمنح والمزايا االجتماعية:يمثل الدعم تلك التحويالت الجارية من جانب الحكومة إلي المنتجين من أجل
.14
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مساندتهم في العملية اإلنتاجية لتشجيع الصادرات أو للتأثير علي العرض بشكل
عام ،أو للمستهلكين بهدف رفع مستوي معيشتهم ،أما المنح فهي تحويالت جارية
أو رأسمالية اختيارية من جهة حكومية إلي جهة أخري سواء كانت حكومية أو غير
حكومية.
أما المزايا االجتماعية فهي تلك التحويالت النقدية والعينية التي تقدمها الحكومة
لبعض فئات المجتمع في إطار البعد االجتماعي وتستهدف منها أساسا حماية هذه
الفئات من المخاطر االجتماعية التي تؤثر سلبا علي مستوي معيشتهم بانخفاض
دخولهم الحقيقية ألي من األسباب منها اآلثار السلبية لسياسات اإلصالح االقتصادي
التي تنفذها الحكومة علي مستوي االقتصاد الكلي ،ومن هذه المزايا تقديم الخدمات
(((1
الطبية ومعاشات الضمان االجتماعي.
دواوين عام المحافظات
مديريات اإلسكان والمرافق
مديريات التربية والتعليم
مديريات التموين والتجارة
مديريات التنظيم واإلدارة
مديريات الزراعة
مديريات الشباب والرياضة
مديريات الشئون االجتماعية
مديريات الشئون الصحية
مديريات الطب البيطري
مديريات الطرق والنقل
مديريات القوى العاملة

 المصروفات األخرى:تتمثل تلك المصروفات في استئجار األصول غير اإلنتاجية المستوجبة الدفع من
.15
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تستحوذ دواوين عموم المحافظات ومديريات الشباب والرياضة علي ما يقرب من
ثلثي ذلك البند ،ثم مديريات الشئون االجتماعية بنسبة  ،%22ثم الشئون الصحية
بنسبة  ،%11وباقي مديريات الخدمات النسبة الضئيلة المتبقية.

إحدى الجهات الحكومية إلي مالك ذلك األصل عندما تقوم الحكومة باستخدامه.
تستحوذ دواوين عموم المحافظات ومديريات الشئون الصحية ومديريات التعليم
علي جملة ذلك البند تقريبا وفقا للشكل التالي:
دواوين عام المحافظات
مديريات اإلسكان والمرافق
مديريات التربية والتعليم
مديريات التموين والتجارة
مديريات التنظيم واإلدارة
مديريات الزراعة
مديريات الشباب والرياضة
مديريات الشئون االجتماعية
مديريات الشئون الصحية
مديريات الطب البيطري
مديريات الطرق والنقل
مديريات القوى العاملة

 االستثمارات:يتضمن ذلك الباب االستثمارات الحكومية المتوقع تنفيذها خالل العام المالي،
مثل المشتريات من المباني واإلنشاءات واآلالت والمعدات ووسائل النقل واألصول
الزراعية والحيوانية.
دواوين عام المحافظات
مديريات اإلسكان والمرافق
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مديريات التربية والتعليم
مديريات التموين والتجارة
مديريات التنظيم واإلدارة
مديريات الزراعة
مديريات الشباب والرياضة
مديريات الشئون االجتماعية
مديريات الشئون الصحية
مديريات الطب البيطري
مديريات الطرق والنقل
مديريات القوى العاملة
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تستحوذ دواوين عموم المحافظات علي النسبة العظمي من تكلفة اإلنفاق علي
ذلك البند بواقع  %80تقريبا ،ثم مديريات التعليم والصحة علي النسبة المتبقية ،وال
يتبقي شيء يذكر لباقي مديريات الخدمات.
 سداد القروض:دواوين عام المحافظات
مديريات اإلسكان والمرافق
مديريات التربية والتعليم
مديريات التموين والتجارة
مديريات التنظيم واإلدارة
مديريات الزراعة
مديريات الشباب والرياضة
مديريات الشئون االجتماعية
مديريات الشئون الصحية
مديريات الطب البيطري
مديريات الطرق والنقل
مديريات القوى العاملة

متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق علي اإلدارة المحلية:
يشير متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق علي اإلدارة المحلية إلي المقارنة بين
المحافظات المختلفة في إطار توجهات الدولة والتعرف علي أولويات اإلنفاق
الجغرافية.
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يوضح الشكل السابق ارتفاع متوسط نصيب األفراد في المحافظات التي حرمت
تاريخيا وتم تهميشها علي مستوي تقديم الخدمات العامة ،حيث بلغ أعلي متوسط
لنصيب الفرد في محافظة الوادي الجديد بمتوسط  7135جنيها ،تلتها محافظات
شمال وجنوب سيناء ومطروح ،بينما جاءت المحافظات الحضرية مثل القاهرة
والجيزة في ذيل قائمة المحافظات.
نصيب األقاليم الجغرافية في ضوء كثافتها السكانية:
يمثل نصيب األقاليم الجغرافية من اإلنفاق الحكومي محاولة قياس عدالة توزيع
المخصصات المالية علي تلك األقاليم مقومة بكثافتها السكانية ،تشير البيانات إلي
تزايد مخصصات المحافظات الحدودية ،ومحافظات إقليم القناة مقومة بأعداد
سكانها ،مقارنة بإقليم الوجه البحري والقبلي والقاهرة الكبري ،وهو ما يشير إلي
تغير سياسات اإلنفاق لصالح تلك األقاليم الجغرافية علي حساب األقاليم التي
استفادت طويال من النسبة العظمي من المخصصات العامة حسبما يوضحه الشكل
التالي(:((1
النصيب من السكان
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النصيب من االنفاق

تم االعتماد علي بيانات مسح السكان والمنشآت لعام  2006باعتباره أخر مسح رسمي صادر عن
.16
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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اختالالت هيكل استخدامات اإلدارة المحلية:
يواجه هيكل استخدامات (مصروفات) اإلدارة المحلية اختالال رئيسيا يتمثل في
استحواذ بند األجور علي أكثر من ثالثة أرباع الموازنة بكثير ،في الوقت الذي اليتبقي
فيه لبند شراء السلع والخدمات المسئول عن دوران دوالب العمل سوي ( )%8تقريبا
مما ينتج عنه ضعف كفاءة تقديم الخدمات العامة ونقصها في أحيان كثيرة ،كما أن
ضعف االستثمارات الشديد ( )%5تقريبا ينتج عنه تالشي جهود التنمية المحلية،
وافتقار معظم المحافظات المصرية إلي الخدمات العامة لحساب توفيرها في عدد
محدود من عواصم المحافظات دون ريفها.
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الخالصة والتوصيات

الخالصة:
إن ضعف هيكل إيرادات اإلدارة المحلية مع تزايد استخداماتها يؤدي إلي تزايد
عجز موازنة اإلدارة المحلية بما ينعكس علي العجز الكلي للموازنة العامة للدولة،
حيث تساهم اإلدارة المحلية بنسبة  %23من عجز الموازنة العامة .كذلك ،فإن انعدام
المشاركة الشعبية في صنع الموازنة يقوض جهود تعزيز موارد موازنة المحليات من
خالل المبادرات الشعبية.
وعلي المستوي االقتصادي؛ يبتلع بند األجور كافة اقتصاديات اإلدارة المحلية،
حيث تمثل األجور نسبة  %86من التكلفة االقتصادية لإلدارة المحلية ،في حين تمثل
االستثمارات أقل من  ،%5لذلك تتباطيء التنمية المحلية إلي حد التالشي .كذلك،
فإن هيكل األجور يعاني من تشوهات تتمثل في استحواذ بند المكافآت علي ما يقرب
من نصف موازنة األجور ،في حين تمثل األجور األساسية  %20فقط.
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أما علي المستوي الوظيفي؛ تستحوذ ثالثة قطاعات علي  %90من موازنة المحليات،
التعليم بنسبة  ،%56الصحة بنسبة  ،%18.4والخدمات العامة  ،%15.6بينما تتوزع
نسبة  %10فقط علي أربعة قطاعات أخري؛ الشئون االقتصادية ،اإلسكان والمرافق
االجتماعية ،الشباب والثقافة والشئون الدينية ،والحماية االجتماعية.
تستحوذ دواوين عموم المحافظات علي النسب العظمي من بنود اإلنفاق علي
حساب مديريات الخدمات ،فعلي سبيل المثال؛ تستحوذ علي ما يقرب من نصف
بند شراء السلع والخدمات ( ،)%46إجمالي بند الفوائد ،ما يعني أن االقتراض
يتم لصالح الدواوين وليس لصالح مديريات الخدمات ،ثالثة أرباع بند المصروفات
األخرى ( ،)%74النسبة العظمي من االستثمارات ( ،)%80وإجمالي بند سداد
القروض .بمعني آخر تلتهم دواوين عموم المحافظات موازنة اإلدارة المحلية ،وال
تترك سوي الفتات لمديريات الخدمات.
التوصيات:
يجب العمل علي تعزيز موارد اإلدارة المحلية من خالل إعادة النظر في هيكل
الموارد الضريبة وعوائد الممتلكات ورسوم بيع السلع والخدمات ورسوم استغالل
الموارد الطبيعية مثل المناجم والمحاجر.
تقوية الرقابة المالية علي مصادر اإليرادات الذاتية وأهمها الحسابات والصناديق
الخاصة لمنع تسرب تلك اإليرادات.
36

تعزيز المشاركة الشعبية في صنع موازنة المحليات وتمكين المجتمعات المحلية
من ملكية برامج التنمية بما سينعكس إيجابا علي موارد اإلدارة المحلية.
ضرورة التحول إلي موازنة البرامج واألداء بما يكفل تقديم الخدمات وفق األهداف
التنموية في ضوء دراسة التكاليف المعيارية ،األمر الذي يمثل آلية قوية لمكافحة
الفساد.

الخالصة والتوصيات
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الملحق األول

المواد القانونية المتعلقة بموازنة اإلدارة المحلية
أوال؛ القانون رقم :1979 - 43
مادة  :119تحدد األجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها
السنوية شامالً إليراداتها ومصروفاتها وفقا ً للقواعد المعمول بها في وضع موازنة
الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على األقل
على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات
اإليرادات والمصروفات.
مادة  :120يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شامالً
مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على
المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة
أشهر على األقل ،وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي
المحلي له إلى الوزير المختص باإلدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص ،ثم
إرساله مشفوعا ً بمالحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.
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مادة  :123على األجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات
الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لهما إلى كل من وزارة المالية
والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا ً للقواعد واإلجراءات
المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة  :124يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شامالً
المشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة مرفقا ً بها مالحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي
للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا ً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من
وزير المالية.
ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي بكل محافظة في قسم
خاص من الحساب الختامي للدولة ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من
أحكام.
مادة  133مكرر ًا :يقدم الوزير المختص باإلدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب
تقريراً سنويا ً عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه
40

من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة ،وبيانا ً باألسئلة وطلبات اإلحاطة
واالقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات
التي صدرت بشأنها.
مادة  :136تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقا ً لقانون
الموازنة العامة ،وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات
المحلية بالنسبة إليراداتها ومصروفاتها.
ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات
ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي
تفصله الالئحة التنفيذية.
ثانيا؛ الالئحة التنفيذية لقانون نظام اإلدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الوزراء

رقم  707لسنة :1979

مادة ( :68مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم  1251لسنة )1988
تقوم المديرية المالية بكل محافظة بإعداد مشروع موازنة المحافظة شامال
مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها .ويعرض المحافظ المشروع على
المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة
اشهر على األقل ،وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي
المحلى له إلى الوزير المختص باإلدارة المحلية ليتولى بحثه مع المحافظ المختص
ثم يقوم بإرساله مشفوعا بمالحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.

مادة  :70للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية
وسلطاته في المسائل المالية بالنسبة للمرافق واألجهزة والوحدات المحلية وموازناتها
وذلك بما ال يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة
للدولة  .ويكون لرؤساء المصالح أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة سلطات وكيل
الوزارة في المسائل المالية بالنسبة لإلعتمادات المالية التي توضع تحت تصرفهم
من االعتماد الخاص بالمرفق الذي يشرفون عليه .ويكون لسكرتير عام المحافظة
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مادة  :69تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة في دائرتها بموازنة كل منها
فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعمل على تنفيذها .وال يجوز االرتباط
بنفقة إال في حدود اعتمادات الموازنة كما ال يجوز استعمال أي اعتماد في غير
الغرض المخصص له فى الموازنة .

سلطات وكيل الوزارة في المسائل المالية بالنسبة لديوان عام المحافظة .ويكون لكل
من رؤساء المراكز والمدن واألحياء بالنسبة لإلعتمادات التي توضع تحت تصرفهم
والخاصة بكافة المرافق سلطات وكالء الوزراء ورؤساء المصالح في المسائل المالية .
ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن واألحياء بالنسبة لإلعتمادات المشار إليها.
مادة ( :71الفقرة األخيرة من المادة  71مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  314لسنة  )1982ال يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط
يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة أو أن يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ وتعرض
الوحدة المحلية األمر على المحافظ مشفوعا بتقرير يتضمن قيمة التبرع واسم
الشخص أو الجهة التي قدمته والشروط المقيدة له أو مبررات تغيير تخصيصه
والغرض من ذلك ،فإذا كان التبرع مقدم من هيئة أو شخص أجنبي تصدر الموافقة
على قبوله من رئيس مجلس الوزراء.
مادة  :72ال يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو االرتباط بأي مشروع غير
وارد في الخطة أو الموازنة أو إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إال
بموافقة مجلس الشعب ،ويعرض األمر على مجلس الشعب بعد موافقة المجلس
الشعبي المحلى لكل من الوحدة المحلية المختصة والمحافظة عن قيمة القرض
ومبررات عقده واستعماالته وبعد أخذ رأى المحافظ وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
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مادة  :73تتبع الوحدة المحلية فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجالت المالية
واالستثمارات وضبطها للنظام المتبع بوزارة المالية.
مادة  :74يفتح للوحدة حساب في البنك الذي يعينه المحافظ باالتفاق مع وزارة
المالية ويكون الصرف بشيكات موقعة من رئيس الوحدة أو من ينيبه توقيعا أوال ومن
رئيس الحسابات أو مندوب عنه توقيعا ثانيا وذلك دون إخالل باختصاصات رئيس
المجلس الشعبي المحلى بالنسبة لإلعتمادات المدرجة بالموازنة لمواجهة نفقات
الوحدة المحلية.
مادة  :75تسرى على أموال الوحدات المحلية وحساباتها ومخازنها أحكام الالئحة
المالية للميزانية والحسابات والئحة المخازن والمشتريات والئحة المناقصات
والمزايدات وغيرها من القواعد العامة المطبقة على األموال الحكومية .
مادة  :76تسرى على الوحدات المحلية بالنسبة للحسابات الختامية والمتابعة
المالية ما تصدره وزارة المالية من تعليمات عن كيفية ونوعية تقديم الحسابات
الختامية والمتابعة المالية بالنسبة لوحدات الجهاز اإلداري للدولة .
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مادة  :77تعين وزارة المالية بكل محافظة مديرا ماليا ممثال لها يختص بمراجعة
حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إيرادا ومصروفا ويكون مسئوال
عن صحتهما ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويعاونه في
ذلك مديرو أو رؤساء الحسابات ووكالئهم في كل وحدة.
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قاموس مصطلحات الموازنة
االعتماد املالى
Appropriation

يشير االعتماد املالي إلى التفويض التي متنحه السلطة التشريعية للسلطة
التنفيذية إلنفاق مبلغ معني من املال لغرض محدد .واالعتمادات املالية
السنوية يتم إقرارها من خالل قانون املوازنة السنوى .وتتباين التشريعات
املتعلقة باالعتمادات املالية من حيث التفاصيل ،فبعضها مينح األموال لوزارة
بكاملها ،والبعض اآلخر مينحها لبرامج معينة .وعادة ما متنح االعتمادات
املالية سلطة إنفاق األموال خالل سنة مالية واحدة .لكن االعتماد الدائم أو
املفتوح مينح سلطة اإلنفاق على مدار عدة سنوات .أما االعتماد اإلضايف فيتم
منحه أحيانا بعد صدور قانون االعتماد السنوي إذا ثبت عدم كفاية األموال
املمنوحة عند التخصيص ملقابلة األغراض املستهدفة

احتياطيات الطوارئ
Contingency Reserve

هي مبالغ توضع جانبا فى املوازنة ملواجهة أى تكاليف غير متوقعة خالل
السنة املالية والناجتة عن ظروف خارجية (مثل التكاليف الناشئة عن الطوارئ
والكوارث الطبيعية)وهذه املبالغ يتم تخصيصها فى حينه دون احلاجة إلى
موافقة السلطة التشريعية

األصول احلكومية
Governmental Assets

هي األشياء التي متتلكها احلكومة أو تديرها والتي لها قيمة .واألصول
ميكن أن تشمل األصول املادية (كاألراضي واملباني واآلالت) واألصول املالية
(كالنقدية أو السندات أو األسهم) .وعلى خالف شركات القطاع اخلاص،
حتتفظ القليل من احلكومات مبيزانيات تأخذ يف احلسبان قيمة أصولها
وخصومها ،غير أن الكثير من احلكومات حتتفظ بسجالت حتتوي على قائمة
بأصولها املادية .وعادة ما تتم مراقبة األصول املالية كجزء من عملية إدارة
الديون

اإلنفاق احلكومى
Governmental
Expenditures

هى املبالغ/األموال التى تقوم احلكومة بصرفها للوفاء بالتزاماتها املختلفة
وحتقيق أهدافها القومية

اإلهدار Wastage

عدم حتقيق أفضل النتائج باألموال التى مت صرفها

اإلطاراالقتصادالكلي
Macroeconomic
Framework

االفتراضات أو التوقعات بشأن النمو االقتصادي ،والفائض املالي أو العجز،
وميزان املدفوعات ،وسعر الصرف ،والتضخم،ومنو االئتمان ،والسياسات على
االقتراض اخلارجي ،وغيرها من تقديرات االقتصاد الكلي

أموال/صناديق خاصة متلكها احلكومة وال تظهر فى املوازنة العامة .ويتم
أموال من خارج املوازنة
 Extra-Budgetary Fundsالصرف من هذه األموال وفقا لقواعد مختلفة ،وليست حتت سلطة قانون
املوازنة .قد يغذى هذه األموال/الصناديق بعض الضرائب املخصصة،مع
غيرها من املصادر مثل الرسوم واملساهمات من صناديق أخرى
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التصنيف االقتصادى
Economic Classification

هو تقسيم االستخدامات واملوارد وفقا لطبيعتها والهدف منها (مرتبات ،سلع وخدمات،
فوائد ،دعم ومنح ،شراء أصول ،سداد قروض ،إلخ( ،)...ضرائب ،منح ،مبيعات أصول،
اقتراض ،إلخ)...

التصنيف الوظيفى
Functional Classification

هو تقسيم املصروفات وفقا للوظائف التى تستهدف احلكومة حتقيقها (دفاع ،أمن،
حماية بيئة ،إسكان ،صحة ،تعليم)...،

التصنيف اإلدارى (التصنيف هو تقسيم املصروفات فى جدول يتضمن رأسيا التصنيف الوظيفى بكافة إداراته التى
ستقوم بالصرف ،وأفقيا التقسيم االقتصادى بكافة بنوده وأنواعه وفروعه .وبالتالى
املزدوج)
 A d m i n i s t r a t i v eميكن تتبع النفقات بشكل متكامل وأكثر تفصيال من خالل هذا التصنيف
Classification
التضخم
Inflation

التغير يف قيمة املال إلى األقل مع مرور الوقت ،بحيث يزداد عدد الوحدات النقدية
الالزمة لشراء نفس السلعة (ارتفاع األسعار)

التحويالت احلكومية
Governmental Transfers

حتويل األموال من مستوى حكومى إلى مستوى آخر .مثال ذلك التحويالت من اجلهاز
اإلدارى املركزى إلى األجهزة اإلدارية باملحافظات .وعمل هذه التحويالت هو أمر حيوى
وحاسم من أجل الكفاءة والعدالة فى تقدمي اخلدمات على املستوى املحلى

التخصيصAllocation

حتديد مبلغ معني من املال لبرنامج أو لغرض معني

د

الدين احلكومى
Governmental Debt

هو إجمالى املبالغ القائمة التي تستحق على احلكومة جلهات اإلقراض اخلاصة يف أي
فترة زمنية .والدين ممكن أن يكون خارجيا أو داخليا .فاحلكومة ميكنها االقتراض من
احلكومات األخرى أو البنوك التجارية أو املؤسسات املالية مثل البنك الدولى وصندوق
النقد ،كما ميكنها أيضا إصدار السندات التي تشتريها الشركات املحلية واألجنبية
واألفراد .فشراء السندات احلكومية هو يف األساس عملية يتم من خاللها إقراض
األموال بصورة دورية .واملبالغ املسددة يف صورة فوائد-والتي تعرف بأنها تكاليف خدمة
الدين-متثل بندا من بنود املوازنات احلكومية .وتكاليف خدمة الدين – يف الدول النامية
حتديدا -ميكن أن تستهلك جانبا كبيرا من النفقات اإلجمالية ،مما يعكس حجم الدين
الضخم الذي يتراكم على هذه الدول وارتفاع أسعار الفوائد التي يجب أن تسددها على
القروض

س
سلطة التعديل
Amendment Power

السلطة القانونية للمجلس التشريعي لتعديل مشروع املوازنة املقترحة من قبل السلطة
التنفيذية .مثل هذه السلطة ميكن أن تختلف بشكل كبير تبعا لإلطار القانوني لبلد
معني :من القيود على حق السلطة التشريعية لتعديل املوازنة إلى تقييد كامل حلق
السلطة التشريعية فى تعديل املوازنة (ويف هذه احلالة األخيرة يكون للسلطة التشريعية
احلق فقط فى قبول أو رفض املوازنة)

السنة املالية
Fiscal Year

مدة  12شهرا متتالية تقوم خاللها احلكومة بتنفيذ عمليات موازنتها من صرف وحتصيل
لالستخدامات واملوارد ،وتسجيل ذلك محاسبيا .هذه السنة املالية قد تكون يناير إلى
ديسمبر ،أو أى  12شهر أخرى متتالية( .يوليو إلى يونيو فى مصر)

ص
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دورة املوازنة
Budget Cycle

الفترة الزمنية التي يتم فيها وضع موازنة البلد ،اعتمادها ،تنفيذها ،واملراجعة عليها.
وهي مكونة من أربع مراحل :مرحلة الصياغة ،حيث تضع السلطة التنفيذية مقترح
املوازنة؛ مناقشة/موافقة ،حيث تناقش السلطة التشريعية هذا املقترح ،وتعدله ،وتوافق
عليه ليصبح املوازنة املعتمدة؛ التنفيذ ،حيث تقوم احلكومة بتنفيذ أنشطة املوازنة؛
ومراجعة احلسابات ،حيث يقوم ديوان الرقابة املالية واملؤسسات التشريعية مبراجعة
وتقييم النفقات التي تدفع يف إطار املوازنة

هو عبارة عن املدفوع فى حيازة األصول املالية املحلية واألجنبية (بدون مساهمة اخلزانة
صايف حيازة األصول املالية
 Net Financial Acquisitionsفى متويل صندوق إعادة الهيكلة) مطروحا منه املتحصالت من اإلقراض ومبيعات
األصول (بدون حصيلة اخلصخصة)
هو عبارة عن حصيلة اخلصخصة مطروحا منه مساهمة اخلزانة فى متويل صندوق
صايف حصيلة اخلصخصة
 Net Privatization Incomeإعادة الهيكلة
ع
العجز(أو الفائض) النقدي
Cash Deficit

هو الفرق بني املصروفات (وتشمل الستة أبواب األولى من بند االستخدامات)،
واإليرادات (وتشمل الثالثة أبوب األولى من بند اإليرادات) وذلك خالل السنة املالية
للموازنة

العجز (أو الفائض)الكلى
Total Deficit

هو عبارة عن العجز (أو الفائض) النقدى مضافا إليه صايف حيازة األصول املالية

العجز(أو الفائض)األولى
Primary Deficit

هو العجز(أو الفائض) الكليبدون حسابفوائدالقروض

الفعلى/االحتياجات هو العجز(أو الفائض) الكلي مطروحا منه صايف حصيلة اخلصخصة ومضافا إليه
العجز
أقساط القروض
التمويلية
Actual Deficit/Financing
Needs
العبء الضريبى
Tax Burden

أثر مختلف الضرائب على قطاعات مختلفة من السكان.على سبيل املثال ،حني يتم أخذ
ضريبة الدخل وضريبة املبيعات وجميع التعديالت االقتصادية فى االعتبار ،فمن هو
القطاع الذي يتحمل الكلفة األكبر فى دفع الضرائب؟

القيمة اإلسمية
Nominal Value

القيمة معبر عنها بوحدات العملة فى وقت معني ،دون األخذ فى االعتبار تأثير التغيرات
يف قيمة املال مع مرور الوقت (التضخم)

القيمة احلقيقيةReal Value

قيمة األشياء مع األخذ بعني االعتبار التغيرات يف قيمة املال مع مرور الوقت (التضخم)

القروضLoans

أموال تقدم للحكومة ،على أن تلتزم احلكومة بسدادها الحقا
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املوازنة
Budget

هي بيان شامل بأموال احلكومة والتي تشمل االستخدامات واملوارد ،والعجز أو الفائض ،والدين.
وهي الوثيقة الرئيسية لسياسات احلكومة االقتصادية ،حيث توضح بها كيف تخطط احلكومة
لتحصيل املوارد العامة ومن ثم استخدامها من أجل حتقيق أهداف هذه السياسة .وحيث أنها بيان
للسياسة املالية ،فهى تبني طبيعة ومدى تأثير احلكومة فى االقتصاد .وتقوم السلطة التنفيذية
بإعداد املوازنة ،مت ترفعها إلى الهيئة التشريعية ملراجعتها وتعديلها وتطبيقها كقانون .وتبدأ عملية
إعداد املوازنة قبل بدء السنة املالية التي تغطيها املوازنة بعدة شهور حتى ميكن حتويلها إلى قانون
قبل بدء السنة املالية

خالل السنة املالية قد يتم عمل تغييرات فى االستخدامات واملوارد باملوازنة مقارنة باملوازنة األصلية
املوازنةاملعدلة
 A m e n d e dالتى متت املوافقة عليها فى بداية السنة .ويتطلب ذلك مجموعة من اإلجراءات والقواعد الرسمية
املحددة لعمل هذه التغييرات ،كما يتطلب بالنهاية موافقة السلطة التشريعية.
Budget
وتعني تلك املصاريف التى يتم من خاللها إنفاق األموال لشراء أصول طويلة األجل ،وميكن تقسيم
ا ملصا ر يف  /ا لنفقا ت إجمالى اإلنفاق على األصول على مدى عدة سنوات .وقد يشمل هذا اإلنفاق على املعدات ،األراضي،
املباني ،والنفقات القانونية وتكاليف نقل امللكية األخرى ذات الصلة
الرأسمالية
C a p i t a l
Expenditures
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املصاريف اجلارية /وتعنى تلك املصاريف التى ال ينتج عنها احلصول على أصول طويلة األجل ،وهى عادة ما تشتمل
املتكررة على األجور وشراء البضائع واخلدمات
النفقات
Recurrent
Expenditures
املوارد
Revenues

إجمالى قيمة املوارد املتاحة للحكومة خالل السنة املالية (الضرائب بأنواعها ،املنح ،القروض،إلخ)

مؤشر أسعار املستهلك هو مقياس يعكس سعر سلة ممثلة من السلع واخلدمات االستهالكية (أي السلع واخلدمات التي
يحتاج املواطن العادي إلى شرائها ،وتعتبر أسعارها هى نفقات معيشته اليومية) .ويستخدم هذا
()CPI
 Consumer Priceاملؤشر لقياس أثر التضخم على املستهلك العادي
Index
املبالغ التقديرية
Estimates

هى مبالغ االستخدامات/املوارد التى يتم تقديرها فى املوازنة سواء فى مشروع املوازنة
أو املوازنة املعتمدة أو املعدلة

املبالغ الفعلية
Actual

هى املبالغ املدفوعة/املحصلة فعليا .هذه املبالغ تظهر فى احلساب اخلتامى وتقارير
املراجعة

املنحGrants

أموال أو بضائع أو خدمات تقدم للحكومة ،دون أن يكون على احلكومة أى التزام
بالسداد

املراجعة/التدقيق
Audit

فحص رسمي للحسابات العامة يف احلكومة .من خالل هذا الفحص ،ميكن ملراجع
احلسابات االطمئنان على االلتزام القانوني واملالي ملمارسات احلكومة فى إدارة املالية
العامة .واملراجعة ميكن أن تكون إما داخلية (أي يقوم بها مكتب أو جهة داخل اجلهاز/
القسم الذي يتم مراجعته) أو خارجية (أي تقوم به جهة مستقلة لتلبية االلتزامات
القانونية وضمان سالمة املعلومات املقدمة يف تقارير احلكومة)

ن

الناجت املحلى اإلجمالي للفرد
GDP per Capita

الناجت املحلي اإلجمالي مقسوما على عدد السكان .وهو أبسط مقياس شامل للدخل
يف البالد

نفقات من خارج املوازنة
Off-Budget Expenditure

املعامالت احلكومية التي لم يتم تضمينها يف املوازنة السنوية (على سبيل املثال،
القروض املباشرة ،والضمانات ،والشراكات بني القطاعني العام واخلاص)

نقص التمويل
Underfunding

عدم توفر التمويل الالزم لوزارة أو جهة معينة حتى ميكنها أداء وظيفتها أو الوفاء
بالتزاماتها

نقص الصرف
Underspending

عدم صرف االعتمادات التى مت تخصيصها خالل الفترة املالية التي كان من املفترض
صرف هذه األموال خاللها

نقل االعتمادات
Virement

عملية حتويل االعتمادات من بند إلى آخر خالل سنة املوازنة .وعادة ما تكون هناك
قواعد منظمة وإجراءات إدارية البد منها من أجل احلصول على املوفقات الالزمة
لعمل هذه التحويالت
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الملحق الثاني

الناجت املحلى اإلجمالى ()GDP
Gross Domestic Product

القيمة اإلجمالية للسلع واخلدمات املنتجة يف بلد ما خالل سنة .ويعتبر التغير يف
الناجت املحلي اإلجمالي من سنة واحدة إلى أخرى -إذا كان إيجابيا-هو مقياس للنمو
االقتصادي

