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 مقدمة 

يكتسب الحديث عن الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 أهمية خاصة 
في سياق التعديالت الدستورية الصادرة عام 2014. جاءت نصوص المواد 18، 
19، 21، 23 قاطعة في صياغتها من ضرورة تخصيص نسبة محددة من الدخل 
القومي لإلنفاق علي التعليم قبل الجامعي والجامعي، والبحث العلمي، والصحة.

ومن ناحية أخري، صرحت وزارة المالية أنها بصدد إجراء تعديالت جذرية 
من  الموازنة  عجز  علي  السيطرة  بهدف  العام  اإلنفاق  أولويات  ترتيب  إلعادة 

ناحية، وتدعيم العدالة االجتماعية من ناحية أخري. 

في ضوء هذه المعطيات يحاول التقرير التالي اختبار مدي التزام الحكومة 
المصرية بتعهداتها الدستورية، وتحسين مستوي معيشة المواطنين من خالل 
تبني سياسات توزيعية أكثر عدال من تلك التي اعتادت األنظمة السابقة فرضها 

علي الواقع االقتصادي االجتماعي المصري. 

يستند التقرير إلي وثائق خطة التنمية االقتصادية االجتماعية وكذلك وثيقة 
لكل  التعرض  يتم  2015، وسوف   -  2014 المالي  للعام  للدولة  العامة  الموازنة 
منهما أثناء إجراء التحليل بحسب مقتضي الحال. كما يستعرض التقرير معالجة 
الصحافة المصرية لمشروع الموازنة باعتبارها النافذة الرئيسية التي يطل منها 
الرأي العام علي الموازنة في غيبة مجلس الشعب المنوط به مناقشة وإقرار 

مشروع موازنة الحكومة.

التقرير كل من محرز محمد، وفاء السيد من فريق عمل  شارك في إعداد 
المرصد، بينما قام حلمي الراوي المدير التنفيذي للمرصد في تحرير التقرير، 
في حين قام محمد علي بتصميم التقرير وإعداده للطباعة والنشر اإللكتروني. 

يتوجه فريق العمل بمرصد الموازنة العامة وحقوق اإلنسان بالشكر العميق 
للوقفية األهلية للديموقراطية لدعمها إصدار ذلك التقرير، لوال ذلك الدعم ما 

كان إصدار ذلك التقرير ممكنا.
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 الصحافة المصرية رسائل حذرة حول موازنة 2014 - 2015 

أجواء   2015  -  2014 المالي  العام  موازنة  وإقرار  إعداد  عمليتي  شهدت 
سياسية مضطربة للغاية، وتعاقبت خاللها حكومتان مختلفتان نسبياً في التوجه 
السياسي، وإن كانا يتبعان نفس التوجه االقتصادي، لكنهما ينتميان لمدرستين 
مختلفتين، وهما: حكومة الدكتور حازم الببالوي المنحازة إلى الليبرالية الجديدة، 
وفقا  ضروريا  وجودها  »كان  االجتماعي  الميل  ذات  العناصر  ببعض  مدعومة 
لطبيعة مرحلة ما بعد الموجة الثانية لثورة 25 يناير في 30 يونيو«، ثم حكومة 
المدرسة  الليبرالي الكالسيكي وابن  المنهج  إبراهيم محلب صاحب  المهندس 

البيروقراطية.

وهو   ،»2014 »دستور  للبالد  جديد  دستور  إقرار  بعد  األولى  الموازنة  إنها 
وزارة  لعمل  والمنظمة  المالية،  القوانين  في  النظر  أهمية  فرض  الذي  األمر 
 ،2014 يناير   31 في  المالية  وزير  جالل  أحمد  الدكتور  أصدر  حيث  المالية، 
قرارا: »بتشكيل لجنة من قيادات وزارة المالية إلعادة النظر في القوانين المالية 
والمنظمة لعمل وزارة المالية ودراسة مدى احتياجاتها ألية تعديالت أو وضع 
قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد«، حيث تناقلت جميع وسائل اإلعالم 

خبر تشكيل اللجنة.)1(

لم تشر أي من »صحف العينة« - على اختالف مدارسها الصحافية معلومة 
الجهات  من  أي  تعلن  لم  كذلك  الموازنة،  األولى إلعداد  المرحلة  واحدة حول 
عن هذا اإلجراء، ولم ينشر حتى خبر واحد حول مشروعات موازنات الجهات 
والتي  المرحلة،  طبيعة  مع  المتماشية  التصريحات  بعض  باستثناء  المسئولة، 
استهدفت توجيه رسالة سياسية، لتجميل صورة الحكومة، حيث أعلنت بعض 
الوزارات والقطاعات عن زيادة النسبة المخصصة لهم بالموازنة الجديدة، وهو 

األمر الذي حرصت بعض »صحف العينة« على متابعته.)2( 

1. مصر العربية: جالل: جلنة لتوفيق القوانني املالية مع الدستور، 31 يناير 2014.

2. املال: احلكومة: املوازنة العامة راعت توفير زيادة اإلنفاق على الصحة والتعليم 19 مايو 2014، العدوي: موازنة الصحة 
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قبل اإلعالن عن  ما  متابعة  نفسه في  المنهج  »العينة«  كافة صحف  واتبعت 
الموازنة، حيث تبنت جميعها منهج النقل الحرفي لما جاء على لسان مسئولين 
بالحكومة، أو في بيانتهم اإلعالمية، التي لم تتعد حد اإلفادة عن اقتراب موعد 
التي  المشكالت  ببعض  المرتبطة  التسريبات  باستثناء  الموازنة،  عن  اإلعالن 

تواجه القائمين على إعدادها.)3(

تتعد مجلس  لم  التي  الموازنة -  وجاءت متابعات الصحف لمرحلة مناقشة 
الوزراء، الجهة المسئولة عن إعداد وتنفيذ الموازنة، حيث لم تتح الفرصة ألي 
لحالة  انعكاًسا   2015  -  2014 موازنة  مشروع  لمناقشة  المجتمعية  القوى  من 
الخطر  حول  المستمرة  الدولة  بدعاية  مصحوبة  تبريرات  مع  العام،  االرتباك 
المطالبة  بين  حال  الذي  األمر  باإلرهاب،  يعرف  ما  جراء  البالد  يهدد  الذي 
المجتمع  قبل  من  المجتمعي  للحوار  الموازنة  مشروع  لطرح  والفاعلة  الجادة 

المدني، كما كان الحال خالل نفس الفترة لموازنة 2013 - 2014.)4( 

وبعد اعتماد مجلس الوزراء الموافقة على قانون الموازنة العامة للدولة للعام 
 - المستشار  المؤقت  الجمهورية  رئيس  إلى  رفعها  تم   ،2015  -  2014 المالي 

 31 للوزارة،  العامة  املوازنة  قيمة  بزيادة  توقعات  الزراعة:  وزير   ،2014 مايو   22 املالي اجلديد،  العام  مليار جنيه خالل   50
مايو 2014، 104 مليار جنيه لدعم املواد البترولية يف موازنة العام املالي اجلديد، 26 مايو 2014، املالية: توجيه 55 % من 
مخصصات املوازنة العامة يف برامج البعد االجتماعى، 20 يونيو 2014. الدستور: محلب: 53 % من املوازنة العامة للخدمات 
االجتماعية، 12 - يونيو - 2014، وزير املالية: زيادة األجور لـ 208 مليار جنيه سبب عجز املوازنة، 24 - يونيو - 2014، وزير 
املالية: 22 مليار جنيه زيادة يف مخصصات التعليم والصحة، 20 يونيو 2014، 3.6 مليار جنيه لتنفيذ املشروعات اخلدمية 

بدواوين عموم املحافظات، 29 يونيو 2014.
»املالية«:   ،02-12-2013 المقبل،  العام  موازنة  في  والصحة  العلمي  والبحث  التعليم  مخصصات  زيادة  المالية:  اليوم:  المصري 
زيادة اإلنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة طبقا للدستور، 2014-05-26، وزير المالية 19 % زيادة في مخصصات 
زيادة  إلدخال  الجديدة  الموازنة  ُتعدل  المالية  2014-05-26، مصادر:   ،2015  -  2014 موازنة  في  االجتماعية  والمزايا  الدعم 

معاشات المدنيين والعسكريين، 16-06-2014.
األخبار: وزير المالية: االستحقاقات الدستورية تزيد اإلنفاق العام بـ 140 مليار، 09 أبريل 2014.

3. مصر العربية: املالية: إعداد أكبر موازنة ملصر بقيمة 800 مليار جنيه، 01 أبريل 2014، املالية تلتهم سيولة البنوك لتمويل 
املوازنة اجلديدة، 1 أبريل 2014، تغيرات باملوازنة اجلديدة بسب الدعم وتوقعات بزيادة العجز إلى 8 %، 16 أبريل 2014، 

4. املال: منظمات مجتمع مدني: على احلكومة االلتزام بنشر مشروع املوازنة، يف 15 أبريل 2014.
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ما  سرعان  ولكن  االنتقالية،  رئاسته  لفترة  األخيرة  األيام  في  منصور،  عدلي 
تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وأعلن عن رفضه للموازنة 
إجراءات  تنفيذ  على  مشدًدا  جنيه،  مليار   288 تبلغ  التي  العجز  قيمة  بسبب 
كالصاعقة  الذي جاء  األمر  المتوقفة،  لعجلة االقتصاد  التوازن  صارمة إلعادة 

على كل من حكومة »محلب« واألسواق بشكل عام.)5(

تناولت الصحف خبر الرفض بمنهجية مختلفة، حيث قالت »مصر العربية«: )بدأ 
التقشف بنفسه، ورفض الموازنة، السيسي يقلب موازين الخطة االقتصادية(،)6( 
على  للموازنة  الوزراء  مجلس  مناقشة  عملية  تناولت  قد  كانت  أن  بعد  وذلك 
العجز  بزيادة  وتوقعات  الدعم  بسب  الجديدة  بالموازنة  تغيرات  التالي:  النحو 
إلى 8%،)7( كما تابعت الجريدة عمل الحكومة على التعديالت من خالل مصادر 

مجهلة، نظراً لتعمد الحكومة عدم الكشف عن حقيقة ما يجرى.)8( 

 أما »المال« فتناولت الخبر بمنهجية الجريدة المتخصصة حيث أوردت الخبر 
كالتالي: السيسي يخفض عجز الموازنة بنسبة 2%، 30 يونيو 2014(، وتابعتها 
كالتالي: مصادر: الحكومة ناقشت إجراءات تخفيض العجز بالموازنة بعد رفض 
السيسي، 25 يونيو 2014(، وتابعت ما جاء من تصريحات وبيانات حكومية حول 
متطلبات الرئيس من تعديالت بالموازنة: )وزير المالية: الرئيس طالب بوقف اإلنفاق 
غير الفعال في الموازنة العامة، 24 يونيو 2014(، كذلك لجأت »المال« إلى مصادر 
مجهلة أيضاً حول ما يجرى في عملية التعديل: )مصادر: الحكومة ناقشت إجراءات 
تخفيض العجز بالموازنة بعد رفض السيسي، األربعاء 25 يونيو 2014(، كما أنها 
حاولت الكشف عن ما يجرى من مناقشات حول تعديل الموازنة عبر مصادرها: 

)مخصصات دعم الطاقة تعطل حسم تعديالت الموازنة، 26 يونيو 2014(.

5. رفض املوازنة يهوي مبؤشرات البورصة املصرية باخلتام، 24 يونيو 2014.

6. مصر العربية، 24 يونيو 2014.

7. مصر العربية، 16 ابريل 2014.

8. مصر العربية: لوضع تعديالت هيكلية على اجلديدة، مصادر باملالية: احلكومة تتجه ملد العمل باملوازنة القدمية، 25 يونيو 
.2014
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آراء  عبر  الموازنة،  رفض  حول  األفعال  ردود  متابعة  »الدستور«  وحاولت 
الخبراء والمتخصصين على سبيل المثال: )درويش: »السيسي« رفض التوقيع 
على »الموازنة« لتوفير 40 مليار جنيه، 24 - يونيو - 2014(، كما أنها تبنت نقل 
بيانات وتصريحات الوزراء التي اتبعت منهج الترويج للموازنة: )محلب: %53 
من الموازنة العامة للخدمات االجتماعية، 12 - يونيو - 2014(، كذلك دعايتها 
التفصيلية: )وزير المالية: زيادة األجور لـ 208 مليار جنيه سبب عجز الموازنة، 
24 - يونيو - 2014(، أيضاً: )خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي 

في 3 سنوات، 30 يونيو 2014(.

وتبنت »المصري اليوم« نفس منهجية بقية »صحف العينة« في متابعة عملية 
بالكشف  أنها حاولت االنفراد  الموازنة، باستخدام مصادر مجهلة، كما  تعديل 
عن بعض الخفايا كزيادة المعاشات، بأن كشفت أن عملية التعديل شملت رفع 
أصالً:  المدنيين  معاشات  بزيادة  الخبر  ربطت  ولكنها  العسكريين،  معاشات 
المدنيين  معاشات  زيادة  إلدخال  الجديدة  الموازنة  ُتعدل  »المالية«  )مصادر: 
أنها ركزت علي استخدام لغة األرقام في  16-06-2014(، غير  والعسكريين.. 
نشر مخصصات الموازنة الجديدة: )75.3 مليون جنيه لتحديث الصناعة خالل 
توفير  لضمان  جنيه  مليار   3.6 )المالية:  المقبل،2014-06-23(،  المالي  العام 
السلع والخدمات العامة للمواطنين،26-06-2014(، وتابعت كغيرها التصريحات 
الصادرة عن المسئولين: )»المالية«: ضريبة األغنياء تسدد نقدا ال عينا وتدفع 

مع إقرار يناير 2015، )2014-06-12(.

وبعد أن توقع البعض مد العمل بموازنة 2013 - 2014، انتهت الحكومة من 
التعديالت المستهدفة لموازنة 2014 - 2015، قبل نهاية العام المالي وتقدمت 
بها إلقرارها من رئيس الجمهورية: )الوزراء: ناقشنا المسودة الثانية للموازنة 
لعرضها على الرئيس، المصري اليوم في 25 - يونيو - 2014(، )محلب يعرض 

الموازنة على الرئيس.. واتجاه إلقرارها، المال في 29 يونيو 2014(.

وكانت توجهات الرئيس السيسي تستهدف العمل على تخفيض 12 مليار جنيه 
االستثمارات في خطة  من  مليار جنيه   8.6 منها  للموازنة،  النقدي  العجز  من 
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الدولة وال يظهر أثرها في الموازنة، وتضمنت الموازنة تعديالت بزيادة إيرادات 
الضرائب، من 356 مليار جنيه إلى 358 مليار جنيه، فيما وافق المجلس على 
مطالب  من  الرغم  على  جنيه  مليار   2.8 بقيمة  الضريبية  غير  اإليرادات  رفع 
الثانية  الموجة  2013، أي قبل   - 6  - 27 النواب بتخفيضها، وذلك في  بعض 
من الثورة المصرية في 30 يونيو، والتي نتج عنها خلع الرئيس مرسي، وبالتالي 
حل الحكومة وتعليق وضع الموازنة على ما كانت عليه، وتم اعتماد الموازنة قبل 
نهاية العام المالي: )»السيسي« يعتمد الموازنة العامة بعد خفض نسبة العجز 

إلى 10%، المصري اليوم في 29 - يونيو - 2014(.

تصديق  عقب  للموازنة  المالي  البيان  إصدارها  عن  المالية  وزارة  وأعلنت 
-2014 موازنة  حول  المالية  لوزارة  )بيان   :2014 يونيو   30 في  عليها  الرئيس 
الفنية  النسخة  هو  المالي  والبيان  في2014-06-30(،  اليوم  المصري   ،2015
المفصلة لجملة اإليرادات والمصروفات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، 
إلى  تلجأ  الحكومة  جعلت  التي  المالية  والمؤشرات  المدلوالت  يحدد  أنه  كما 
تحديد مخصصات اإليرادات والمصروفات لكل بند، فضالً عن أن البيان المالي 
للعام الحالي سيتضمن أيًضا عدًدا من اإلجراءات اإلصالحية الالزمة لتخطى 
أزمة عجز الموازنة المتفاقم. وتسابقت جميع »صحف العينة« على نشر البيان 

المالي بشكله التفصيلي دون أي تدخل يذكر.



الثاني القسم 
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  أهداف السياسة المالية للعام 2014 - 2015 

األهداف  أحد  يمثل  االجتماعية  العدالة  تدعيم  أن  إلي  المالي  البيان  أشار 
االقتصادية واالجتماعية للسياسة المالية التي تم علي أساسها إعداد الموازنة 

العامة للعام المالي 2014 - 2015، وذلك من خالل محورين رئيسيين: 

- توفير وتحسين الخدمات العامة األساسية: من خالل تحسين مباشر في 
بمراحله  والتعليم  الصحية،  الخدمات  وأهمها  والمرافق،  الخدمات  مستوي 
واإلسكان  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  خاصة  التحتية  والبنية  المختلفة، 

ووسائل النقل العام.

- إتباع سياسات للحماية االجتماعية: من خالل إعادة صياغة برامج الدعم 
بالتحول التدريجي إلي الدعم النقدي.)9(

وأكد البيان علي مراعاة االستحقاقات الدستورية من ضرورة زيادة اإلنفاق 
ثالث  خالل  تدريجي  »بشكل  للوصول  العلمي  والبحث  والتعليم  الصحة  علي 

سنوات لإلنفاق علي هذه المجاالت كنسبة من الناتج المحلي«.)10(

وهنا البد من وقفة أمام هذه المفاهيم المغلوطة التي جاء بها البيان المالي 
لوزير المالية:

االلتزامات،  تلك  لتنفيذ  سنوات  ثالث  فترة  يحدد  لم  الدستوري  النص  إن 
وإنما كان مفهوم اإلعمال التدريجي منصبا علي زيادة نسب اإلنفاق علي هذه 
المجاالت لبلوغ المعدالت العالمية، بما يفيد أن النسب المذكورة مقصود بها 
اإلعمال الفوري للنص الدستوري. ومن ناحية أخري لم يذكر النص الدستوري 
أن يكون اإلنفاق علي تلك المجاالت كنسبة من »الناتج المحلي«، وإنما كنسبة 
من »الدخل القومي«، وهناك فارق كبير بين الناتج المحلي والدخل القومي، وال 

9.  وزارة املالية املصرية، البيان املالي عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املالي 2014 - 2015، ص 16- 17.

10.  البيان املالي السابق ص 18.



15

ي
ثان

م ال
قس

ال

يخفي علي أي مراقب أن هذا التضليل مقصود بهدف التحلل من االلتزامات 
الدستورية من قبل الحكومة المصرية. 

الجزء التالي يقدم تحليال مستقال للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 
الدستور المصري  التي خصها  القطاعات  التركيز علي موازنات  2015، مع   -
بنسبة محددة من اإلنفاق العام للوقوف علي حقيقة مدي التزام السياسة المالية 

للحكومة المصرية بنصوص الدستور.

التقسيم االقتصادي للمصروفات:

ُقْدرَت المصروفات العامة للعام المالي 2014 - 2015 بقيمة 789.430.922.000 
جنيها مصريا، تم توزيعها علي البنود االقتصادية علي النحو التالي:

توزيع املصروفات العامة على البنود االقتصادية 2014 - 2015شكل رقم )1(
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نسبة  علي  يستحوذون  والدعم  والفوائد  األجور  أن   )1( رقم  الشكل  يوضح 
 - والخدمات  السلع  شراء  بند  يحصل  بينما  المصروفات،  إجمالي  من   %81
الالزم لتشغيل دوالب العمل في الدولة – علي نسبة 4% فقط، في حين تحصل 
االستثمارات بكافة القطاعات علي نسبة 9%، وهي نسبة يستحيل معها تطوير 
حجم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أو تسريع وتيرة النمو االقتصادي 
وبلوغ التنمية االقتصادية االجتماعية لتجاوز الشريحة الدنيا من الدول متوسطة 

الدخل التي تقع ضمنها مصر.

التقسيم الوظيفي للمصروفات:

توزعت البنود االقتصادية للمصروفات علي القطاعات الوظيفية العشر علي 
النحو التالي:

توزيع املصروفات العامة على القطاعات الوظيفية 2014 - 2015شكل رقم )2(



17

ي
ثان

م ال
قس

ال

العمومية  الخدمات  قطاع  استحواذ  يوضح  للمصروفات  الوظيفي  التقسيم 
العامة علي أكثر من ثلث المصرفات بنسبة 34%، يليه قطاع الحماية االجتماعية 
بنسبة تقترب من الثلث بواقع 28%، أي أن هذين القطاعين يستحوذان علي 
أكثر من ثلثي المصروفات، تاركين الثلث الباقي ليتوزع علي القطاعات الثمانية 
المتبقية، حيث توزعت نسبة 5% علي قطاع الدفاع واألمن القومي، 5% لقطاع 
النظام العام وشئون السالمة العامة، 4% للشئون االقتصادية، 0.2% لحماية 
الدينية،  والشئون  والثقافة  للشباب   %4 للصحة،   %5 لإلسكان،   %3 البيئة، 

12% للتعليم.

الجزء التالي يحاول اختبار مدي التزام الحكومة المصرية بالتعهدات الدستورية 
المتعلقة بزيادة اإلنفاق علي قطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي، وكذلك 

مدي استجابة الحكومة لمتطلبات العدالة االجتماعية. 
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الحق في الصحة:

من   %5 بنسبة  جنيها   42.401.036.000 بقيمة  الصحة  مصروفات  قدرت 
جملة المصروفات، وتوزعت تلك المصروفات علي البنود االقتصادية المختلفة 

علي النحو التالي:

توزيع املصروفات العامة للصحة علىشكل رقم )3(
البنود االقتصادية 2014 - 2015

يوضح الشكل رقم )3( أن األجور في قطاع الصحة تستحوذ علي أكثر من 
وال  فقط،   %13.5 نسبة  لالستثمارات  يخصص  حين  في  المصروفات،  ثلثي 
يمكن القول بأي حال من األحوال بأن هذه النسبة المتدنية من االستثمارات 
يمكن أن تؤدي إلي تحسين المؤشرات العامة للصحة من ناحية، أو تحسين جودة 

الخدمات الصحية المقدمة من ناحية أخري. 
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التوزيع القطاعي الستثمارات الحكومة الصحية:

االستثمارات  توزيع  االجتماعية  االقتصادية  التنمية  خطة  وثائق  توضح 
الحكومية للصحة علي النحو التالي:)11(

االستثمارات احلكومية للصحةشكل رقم )4(

يوضح الشكل رقم )4( أن اإلنفاق االستثماري علي الرعاية العالجية والخدمات 
يليه  الصحة،  استثمارات  ثلثي  من  أكثر  علي  يستحوذ  المتخصصة  الصحية 
الرعاية الصحية األولية بنسبة 26%، ثم خدمات اإلسعاف بنسبة 9%، الصحة 
الوقائية بنسبة 3% فقط، وأخيرا خدمات السكان وتنظيم األسرة بنسبة %0.2 
فقط. أما من حيث مصادر تمويل تلك االستثمارات، تشير بيانات الخطة إلى 

11.  وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، مالحق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام املالي 2014 - 2015، 
نسخة أولية، 30 - 6 - 2014.
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طريق  عن   %12  ،%88 بنسبة  االستثمارات  بتمويل  العامة  الخزانة  اضطالع 
الذاتي من خالل المؤسسات الصحية، بينما ال  التمويل  المنح أو القروض أو 
تقدم المشاركة مع القطاع الخاص أية مساهمة علي ذلك المستوي، كما يوضح 

الشكل )5(.

مصادر متويل االستثمارات الصحيةشكل رقم )5(
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التوزيع الجغرافي الستثمارات الحكومة الصحية:

توزعت االستثمارات الصحية علي األقاليم االقتصادية والجغرافية علي النحو 
الذي يبينه الشكل )6(:

توزيع استثمارات الصحة على األقاليم اجلغرافيةشكل رقم )6(

يتضح من الشكل رقم )6( استحواذ جنوب الصعيد علي نصف االستثمارات 
الدلتا  تليها  الصحية،  االستثمارات  خمس  علي  الكبري  القاهرة  ثم  الصحية، 
بنسبة 12%، وكل من اإلسكندرية وشمال الصعيد بنسبة 5%، وأخيرا وسط 

الصعيد بنسبة 1% فقط.
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األهداف العينية لخطة التنمية الخاصة بالصحة:

األهداف  من  عددا  تنفيذ  االجتماعية  االقتصادية  التنمية  خطة  تستهدف 
العينية القابلة للقياس، هي:

- تطوير عدد 78 وحدة رعاية صحية أولية بالقرى األكثر فقرا. 

- تطوير عدد 160 مستشفي عام مركزي وتوفير األجهزة والمعدات الطبية 
أشعة  غرفة   20 عدد  وتجديد  المركزة  العناية  ووحدات  المختلفة  باألقسام 
عمليات. وذلك علي الرغم من أن المتوقع بالنسبة للعام الماضي 2013 - 14 

كان 39 مستشفي، هكذا يقفز الرقم بزيادة 121 مستشفي دفعة واحدة.

- تطوير عدد 368 وحدة رعاية صحية أولية، وتوفير عدد 34 وحدة أسنان 
بوحدات طب األسرة، وتوفير التجهيزات الطبية وغير الطبية لعدد 68 وحدة 

صحية وتجهيز عدد 79 وحدة أخري.

- تدعيم مرفق اإلسعاف بعدد 300 سيارة مجهزة، وعدد 50 سيارة تنك مياه، 
واستكمال منظومة اإلسعاف النهري.

- تجهيز مشروع تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية بأجهزة السونار، والموازين 
الطبية، وأجهزة حفظ، وتطوير مخازن وسائل تنظيم األسرة وبحوث العمليات 

لعدد 2 محافظة بالصعيد.

- توفير األجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية اإلقليمية بالمحافظات، 
اإلقليمي  المعمل  تطوير  واستكمال  سيناء،  بشمال  اإلقليمي  المعمل  وتطوير 

باإلسماعيلية، وتطوير وتجهيز عدد 11 مركز إقليمي لنقل الدم. 

الجيزة،  مايو، شبرا،   15 الخليفة،  )العباسية،  الصدر  تطوير مستشفيات   -
الصف، العياط(.
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- تطوير وتجهيز عدد 15 غرفة تخص المحافظات بالمستلزمات المعملية 
ومكافحة  المتميزة،  واألمراض  الطيور،  انفلوانزا  حاالت  لفحص  الالزمة 

البلهارسيا.

- تجهيز عيادات جراحات اليوم الواحد باآلالت واألجهزة الطبية الالزمة لها، 
واستكمال المبني الجديد بجراحات المرج.

- تطوير وزيادة عدد أسرة العناية المركزية لجراحة القلب بمستشفي الشيخ 
األقصر  بمستشفي  المركزة  العناية  وجناح  العجوزة،  مستشفي  وتطوير  زايد، 

الدولي، وتوفير جهاز رنين مغناطيسي لها، وإنشاء مركز أورام سوهاج. 

إن تعقب معدالت تنفيذ استثمارات خطة العام السابق للمشروعات الصحية 
الحالية،  الخطة  إطار  في  المطروحة  االستثمارات  مصير  توضح  أن  يمكنها 
المدرجة  الصحية  المشروعات  من  عشوائية  عينة  يقدم   )2-1( رقم  الجدول 
بالخطة السابقة، ومعدالت تنفيذها، ويتضح منه أن معدل تنفيذ المشروعات 
المدرجة تخطي النصف بقليل، وهناك الكثير من المشروعات بباقي المحافظات 
لم تصل إلي ذلك المعدل رغم اقتراب العام المالي التالي من نهايته، كيف يمكن 
الخطة  أن  حين  في  الجديدة  بالخطة  استثمارية  مشروعات  عن  الحديث  إذا 

القديمة لم يكتمل تنفيذها؟ 

جدول رقم )1-2( عينة لمعدالت تنفيذ المشروعات الصحية بخطة العام 
2014 - 2013

نسبة التنفيذاملشروعاملحافظة

52.5%املستشفيات العالجيةمطروح

52.5%تطوير مستشفي السلوم العاممطروح

52.5%تطوير وجتهيز مستشفي اخلارجة العامالوادي اجلديد

52.5%جتهيز مستشفي قفط املركزيقنا

52.5%مستشفي نخلشمال سيناء

52.5%مركز طبي القسيمةشمال سيناء
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مخصصات الصحة في ضوء الدستور:

الدولة  بالتزام  المصري  الدستور  من   18 المادة  من  الثانية  الفقرة  تقضي 
بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومي، 
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية. ولما كان الدخل القومي في 
يوليو 2014 وقت إقرار الموازنة العامة كان قد بلغ 2197.7 مليار جنيها مصريا، 
فإن نسبة الصحة إلي الدخل القومي تبلغ 1.9% فقط، بالمخالفة لاللتزامات 

الدستورية التي تعهدت الحكومة بتنفيذها. 

الحق في التعليم:

12% من  94.354.600.000 جنيها، بنسبة  التعليم بقيمة  ُقدرَت مصروفات 
المصروفات، وتوزعت تلك المصروفات علي البنود االقتصادية المختلفة علي 

النحو التالي:

توزيع املصروفات العامة للتعليم علىشكل رقم )7(
البنود االقتصادية 2014 - 2015
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يوضح الشكل رقم )7( استحواذ األجور في التعليم علي أكثر من ثالثة أرباع 
فقط،   %6 التعليمية  للعملية  الالزمة  والخدمات  السلع  شراء  المصروفات، 
واالستثمارات بنسبة متدنية بواقع 8%، بينما ال تقدم الدولة دعما للتعليم إال 

بنسبة 1% فقط. 

التوزيع القطاعي الستثمارات الحكومة التعليمية:

االستثمارات  توزيع  االجتماعية  االقتصادية  التنمية  خطة  وثائق  توضح 
الحكومية بقطاعات التعليم ما قبل الجامعي علي النحو التالي:)12(

االستثمارات احلكومية للتعليم قبل اجلامعيشكل رقم )8(

يوضح الشكل رقم )8( أن أغلب استثمارات التعليم ما قبل الجامعي تذهب 
تطوير  لصالح   %47 المتبقية  والنسبة  تعليمية جديدة،  منشآت  إقامة  لصالح 

12. وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، السابق.
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الجامعي؛  للتعليم  بالنسبة  أما  التعليمية،  العملية  وتطوير  القديمة  المنشآت 
فتتوزع االستثمارات علي النحو الذي يوضحه الشكل رقم )9(:

االستثمارات احلكومية للتعليم اجلامعيشكل رقم )9(

إلي  الخطة  بيانات  تشير  االستثمارات،  تلك  تمويل  مصادر  حيث  من  أما 
اضطالع الخزانة العامة بتمويل االستثمارات في التعليم ما قبل الجامعي بنسبة 
97%، والنسبة الباقية 3% عن طريق المنح أو القروض أو التمويل الذاتي من 
الخزانة  تساهم  والجامعي؛  العالي  للتعليم  بالنسبة  أما  التعليمية،  المؤسسات 
العامة بأكثر من ثلثي االستثمارات، ويتقاسم القطاع الخاص والمنح نسبة %40 

تقريبا كما هو واضح بالجدول )2-2(:
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جدول رقم )2-2( مصادر تمويل االستثمارات التعليمية

مشاركة القطاع اخلاصمنح - ذاتي - قروضخزانة عامةنوع التعليم

0%3%97%التعليم ما قبل اجلامعي

21%19%60%التعليم اجلامعي

التوزيع الجغرافي الستثمارات الحكومة التعليمية:

علي  التعليمية  الحكومية  االستثمارات  توزيع  نسب  يوضح  التالي  الجدول 
األقاليم الجغرافية للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، ويتضح من الجدول أن 
النسبة الكبري الستثمارات التعليم ما قبل الجامعي تتركز في القاهرة، وكذلك 

المشروعات التعليمية العامة غير الموزعة جغرافيا.

جدول رقم )3-2(: التوزيع الجغرافي لالستثمارات التعليمية

القاهرة اإلقليم
شمال القناةالدلتااإلسكندريةالكبري

الصعيد
وسط 

الصعيد
جنوب 
عامةالصعيد

قبل 
16%13%5%12%11%17%9%17%اجلامعي

عالي 
0%25%3%7%10%14%27%14%وجامعي

في  االستثمارات  نصف  فتتركز  الجامعي  التعليم  الستثمارات  بالنسبة  أما 
إقليمي اإلسكندرية، وجنوب الصعيد، بينما يحظى إقليم وسط الصعيد بأقل 

نسبة من االستثمارات التعليمية.

تشير معدالت تنفيذ االستثمارات التعليمية بخطة العام السابق 2013 - 2014 
قبل  للتعليم  بالنسبة  سواء  المشروعات  أغلب  تنفيذ  في  الحكومة  إخفاق  إلي 

الجامعي أو الجامعي، وذلك علي النحو الذي يوضحه جدول رقم )2-4(:
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جدول رقم )4-2( عينة لمعدالت تنفيذ المشروعات التعليمية بخطة العام 
2014 - 2013

نسبة التنفيذاملشروعاملحافظة

0%إنشاء وجتهيز 3300 فصل تعليم أساسيمطروح

0%إنشاء وجتهيز 3300 فصل تعليم أساسيالوادي اجلديد

87.7%كلية التربية بالوادي اجلديدالوادي اجلديد

0%كلية الزراعة بالوادي اجلديدالوادي اجلديد

0%إنشاء وجتهيز 3300 فصل تعليم أساسيشمال سيناء

27.5%كليات التربية بالعريششمال سيناء

0%إحالل وجتديد مدارس ابتدائيأسوان

0%املستشفي اجلامعي بأسوانأسوان

0%انشاء وجتهيز فصول إبتائي وحضانةقنا

77.5%املستشفي اجلامعي بقناقنا

0%إنشاء وجتهيز 3300 فصل تعليم أساسيالسويس

6.6%كلية العلوم بالسويسالسويس

مخصصات التعليم في ضوء الدستور:

تقضي الفقرة الثالثة من المادة 19 من الدستور المصري بالتزام الدولة بتخصيص 
نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم قبل الجامعي ال تقل عن 4% من الناتج القومي، 
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية. وكذلك، تقضي الفقرة الثانية 
من المادة 21 من الدستور بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي 
للتعليم الجامعي ال تقل عن 2% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق 
مع المعدالت العالمية، بما يعني 6% من الناتج القومي للتعليم بمرحلتيه. يضاف 
إلي ذلك نص الفقرة األولي من المادة 23 من الدستور التي تلزم الدولة بتخصيص 
نسبة 1% من الناتج القومي لإلنفاق علي البحث العلمي وبناء اقتصاد المعرفة، 

بما يفيد وصول النسبة إلي 7% من الناتج القومي.
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ولما كان الدخل القومي في يوليو 2014 وقت إقرار الموازنة العامة كان قد بلغ 
2197.7 مليار جنيها مصريا، فإن نسبة التعليم إلي الدخل القومي تبلغ %4.3 

فقط، بالمخالفة لاللتزامات الدستورية التي تعهدت الحكومة بتنفيذها. 

مكافحة الفقر:

يشير بحث الدخل واإلنفاق إلي ارتفاع نسبة الفقراء من 16.7% عام 1999 - 
2000، إلي 19.6% عام 2004 - 2005، ثم إلي 26.3% عام 2012 - 2013، وهو 
ما يفيد تزايد عدد الفقراء عاما بعد آخر. ومن ناحية أخري، ارتفعت معدالت 
الفقر المدقع من 2.9%، إلي 3.6%، ووصلت إلي 4.4% خالل نفس الفترات.)13(

 ويعد الفقر نتيجة مباشرة لعدم عدالة توزيع الدخل في أي مجتمع، حيث 
من   %10 أقل  أن  إلي   2013  -  2012 عام  واإلنفاق  الدخل  بحث  نتائج  تشير 
األفراد ينفقون حوالي 4.1% من جملة اإلنفاق االستهالكي، في حين يستحوذ 
أكثر 10% إنفاقا علي نسبة 26% من جملة اإلنفاق االستهالكي، أي أن إنفاق 
الشريحة العليا من الدخل تماثل ستة أضعاف إنفاق الشريحة الدنيا من الدخل.

فقد  المصرية،  الحكومة  وبصر  تحت سمع  والمعلومات  البيانات  هذه  وألن 
المصري  المجتمع  منه  يعاني  الذي  التوزيعي  للخلل  لوضع حد  التدخل  قررت 

وتحسين أحوال محدودي الدخل من خالل عدد من اإلجراءات:

علي مستوي اإليرادات:

يؤكد البيان المالي أن نسبة الضرائب للناتج المحلي في مصر تعتبر منخفضة 
بالمقارنة مع دول العالم األخرى، حيث ال تتجاوز في مصر 15.2%، مقابل %23 
المتقدمة. كذلك،  للدول   %36 النامية،  للدول   %28 الدخل،  للدول منخفضة 
الموازنة أن ما يدفعه الموظفون من ضرائب علي الدخل يمثل  بيانات  توضح 
سبعة أضعاف ما يدفعه أصحاب المهن الحرة غير التجارية رغم التقارب في 
أعداد المخاطبين بأحكام الضريبة من الشريحتين. هكذا تعترف الحكومة أن 

13.  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مؤشرات الفقر طبقا لبيانات بحث الدخل واإلنفاق 2012 - 2013. 
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األغنياء ال يتحملون العبء الضريبي المتناسب مع نصيبهم من الناتج المحلي.

وعلي الرغم من ذلك، استبعدت الحكومة اللجوء للضرائب التصاعدية التي 
الضريبية، ومحاربة  القاعدة  الدستور، واستبدلت ذلك بمحاولة توسيع  أقرها 
التهرب الضريبي. كما فرضت ضريبة مؤقتة لمدة ثالث سنوات بواقع 5% علي 
من يزيد دخولهم عن مليون جنيها سنويا، وضريبة أخري بواقع 10% علي صافي 
تتجاوز  أال  علي  األسهم  توزيع  وعوائد  البورصة  لتعامالت  الرأسمالية  األرباح 
بالنسبة ألصحاب الشركات. األمر الذي يعكس بوضوح انحياز الحكومة   %5
ألصحاب رؤوس األموال علي حساب محدودي الدخل، حيث تتصاعد معدالت 
فضال  الدانمرك،  في   %62 إلي  لتصل  المتقدمة  االقتصاديات  في  الضريبة 
عن ذلك أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا – قبيل انعقاد المؤتمر االقتصادي 
بواقع  الدخل  علي  للضريبة  المصري – عن سعر جديد  الشيخ  بمنتجع شرم 
22.5%، وهو ما يمثل انحيازا واضحا ألصحاب رؤوس األموال، حيث انخفضت 
بذلك الضريبة بالنسبة لهم بواقع 2.5%، وارتفعت بالنسبة لمحدودي الدخل 
والطبقة المتوسطة بنفس النسبة، وهو ما يؤكد أن عبء اإلنفاق العام وتمويل 

الخزانة العامة تلقي به الحكومة علي كاهل الفقراء. 

علي مستوي المصروفات:

أشار البيان المالي إلي أن إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام هو السبيل إلي 
نظام  التدريجي من  التخلص  وذلك من خالل  العامة،  الموازنة  تخفيض عجز 
الدعم غير الفعال، واالنتقال التدريجي إلي نظام الدعم النقدي. وعلي إثر ذلك 
تم تخفيض دعم الطاقة ) الكهرباء والمنتجات البترولية( بواقع 41 مليار جنيه، 
وتقليل دعم السلع الغذائية من 34.6 إلي 31.6 مليار جنيه بنسبة تخفيض %9 

عن المنصرف الفعلي للعام الماضي. 

إن التنفيذ الفعلي لتخفيض دعم الطاقة والتحول إلي الدعم النقدي للسلع 
التموينية يوضح أن تكلفة ذلك التخفيض قد وقع علي عاتق الفقراء والطبقة 

المتوسطة مرة أخرى؛
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إن رفع أسعار المنتجات البترولية أدي بشكل مباشر إلي ارتفاع أسعار وسائل 
المواصالت الرئيسية بنسب تتراوح بين 50%، 100%، وانعكس ذلك علي رفع 
أسعار منتجات الخضر والفاكهة ومنتجات البقالة حيث تحتاج جمعيها إلي نقلها 

من أماكن إنتاجها وتخزينها إلي أماكن بيعها. 

مسجل  فرد  لكل  جنيها   15 مبلغ  الجديد  التموينية  السلع  دعم  نظام  حدد 
بالبطاقة التموينية ليستخدمها في شراء ما يحتاجه من بين عشرين سلعة، أدي 
كان يضمن  القديم  فالنظام  الدعم،  قيمة  إلي خفض حقيقي في  النظام  ذلك 
حصول الفرد علي كميات محددة من السلع مقابل مبلغ 10 جنيهات، بينما يبلغ 
سعر نفس الكميات 32 جنيها، وهو ما يعني تخفيض الدعم بواقع 84% تحديداً.

اقترن دعم السلع التموينية بنظام جديد لدعم وتوزيع رغيف الخبز من خالل 
ذلك  ويقضي  مستحقيه.  غير  إلي  الدعم  تسرب  دون  للحيلولة  الذكي  الكارت 
النظام بتحديد خمسة أرغفة للفرد يوميا بحد أقصي 40 رغيفا لألسرة، اقترن 
ذلك بتخفيض وزن الرغيف من 130 جرام إلي 90 جرام، ثم 70 جرام بعد رفع 
سعر السوالر، وهكذا أصبح الوزن الفعلي للخبز يمثل ثالثة أرغفة فقط للفرد. 



والتوصيات الخالصة 
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 الخالصة 

التنفيذية  كانت عملية صناعة وإعداد الموازنة العامة ملكا خالصا للسلطة 
 2014 الدستورية  التعديالت  جاءت  أن  إلي  اتفق،  كيفما  تمارسها  )الحكومة( 
لتلزمها بتخصيص نسبة محددة من الدخل القومي لإلنفاق علي الصحة والتعليم 

والبحث العلمي. 

أخفقت الحكومة في أول اختبار دستوري، وخالفت النصوص التي ألزمها بها 
المشرع الدستوري في المواد 18، 19، 21، 23 من الدستور المصري، وجاءت 
مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي أقل كثيرا مما تتطلبه تلك النصوص.

 2015  -  2014 للعام  االجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الحكومة خطة  أعدت 
أبعد ما تكون عن الواقع، وذلك في ظل إخفاق الحكومة في تنفيذ خطة العام 
الخطة  أداء مشروعات  2014، حيث سجلت معظم مؤشرات   -  2013 السابق 
مستوي متدنيا من التنفيذ، بل إن الكثير من المشروعات التعليمة لم يتم البدء 

في تنفيذها علي الرغم من مرور تسعة أشهر من خطة العام التالي.

أخفقت وزارة المالية المصرية في تنظيم حوارا مجتمعيا حول أولويات اإلنفاق 
العام، وأهداف السياسة المالية للحكومة الجديدة، فتقاعست عن إشراك أي 

من القوي المجتمعية إلبداء آرائهم حول تلك القضايا.

المشروعات  تنفيذ  في  للحكومة  العون  يد  مد  عن  الخاص  القطاع  تخاذل 
الصحية والتعليمية على الرغم من كافة التسهيالت الممنوحة له.

الحذر  يشوبها  باهتة  معالجة  الموازنة  مشروع  المصرية  الصحف  عالجت 
واالرتباك تأثرا بما أطلق عليه الحرب علي اإلرهاب، واقتصرت معالجتها علي 
تكرار ما تنشره الحكومة من تصريحات حول مشروع الموازنة، وكان حري بها 
السياسية  العملية  تلك  علي  منها  يطل  التي  ونافذته  المجتمع  مرآه  تكون  أن 
االقتصادية االجتماعية الهامة، خاصة في ظل غياب مجلس تشريعي ينوب عن 

الشعب في مناقشة وتعديل أولويات الحكومة االقتصادية والمالية.
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الخالصة والتوصيات

 التوصيات 

- على الحكومة المصرية االلتزام بما نص عليه الدستور من تخصيص نسبة 
محددة من الدخل القومي لصالح اإلنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

- دعوة المجتمع المدني المصري لالشتراك في تنظيم حوار مجتمعي حول 
الموازنة العامة لتحديد أولويات وأهداف السياسة المالية واالقتصادية المصرية 

أثناء مرحلة إعداد الموازنة العامة.

- االلتزام بالمواعيد المقررة دستوريا إلتاحة مشروع الموازنة وطرحه على 
الرأي العام في غيبة المجالس النيابية التشريعية، وإتاحة الفرصة لكافة القوى 

المجتمعية للتعبير عن طموحاتهم ورؤاهم حول مشروع الموازنة العامة. 






