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هل حقا من أولويات الحكومة محاربة الجريمة والبلطجة واالنفات األمني؟ 
تحارب  هل  اختيارها؟  تبني  أساس  أي  وعلى  الدولة  تشجع  رياضات  أي 
اإلعاقة،  ذوو  المتفوقون،  بالدعم،  أحق  من  الــزواج؟  تأخر  ظاهرة  الدولة 
لإلسكان  مبارك  مشروع  يحل  لم  لماذا  السيارات؟  راكبو  أم  األرامل  العلماء، 
أزمة السكن؟ لماذا ال تنعم أنت ومن حولك بتأمين ضد البطالة وضد المرض؟ 
ولماذا يتقلص المعاش إلى ربع المرتب لنشيخ في مهانة؟ لماذا يسوء حال 
المرور؟ كل تلك األسئلة وأكثر تجد لها إجابات، أو مفاتيح إجابات، مخبأة في 
جداول وبيانات الموازنة العامة للدولة، والموجودة على بعد زر على لوحة 

مفاتيح الكومبيوتر.

الذي  ذا  فمن  الكثيرين.  وجوه  على  الخوف  من  وشيئا  االمتعاض  ذلك  أرى 
يحب أن يجد نفسه أمام عشرة جداول وفي كل جدول مائة رقم وخلف كل 

رقم مائة سؤال، فكرهتموه..

كشف المستور. هو لكل الصحفيين، أكيد، سيجد  هذا الدليل يساعدك على 
المتخصصين  غير  سيجد  ولكن  يفيدهم.  ما  فيه  االقتصاد  في  المتخصصون 
أيضا الكثير ممايهمهم. سواء كنت صحفيا أو إعاميا رياضيا أو ثقافيا، تغطي 
المحليات أو االسكان أو الصحة أو الكهرباء أو البترول أو البرلمان أو الشئون 
ببياناتهم  يمطرونك  الذين  المسؤولين  هؤالء  تكاشف  ألن  تحتاج  الدينية، 
تجد مساندة وأدلة أفضل من  أيديهم، ولن  تقدم  الصحفية وتسائلهم عما 
هي  شقيقة،  وزارة  عن  صادرة  حكومية،  رسمية  وبيانات  بأرقام  االستعانة 

وزارة المالية.

الهدف من هذا الدليل هو أن يمكنك من تحقيق سبق صحفي يرفع من شأنك 
الضرائب  دافعي  أموال  إنفاق  توجيه  في  تساهم  أن  أيضا  ولكن  المهني، 
مستوى  وبأفضل  ويحتاجونه،  يفيدهم  فيما  أهمهم-  من  وأسرتك  -وأنت 

ممكن. 

هذا الدليل يمكنك كصحفي أن تتبع األموال التي تنفقها الحكومة كل عام، 
لتعرف داخل أي من مجاالت تخصصك: لمن تذهب األموال؟ ومن يستفيد من 
هذا اإلنفاق أو ذاك؟ وبذلك تستنتج لماذا تسوء هذه الخدمة أو تتحسن تلك. 
الخالدة  المقولة  للرد على  أدلة رسمية  تملك  أن  وهكذا تستطيع كصحفي 

للحكومات المصرية "من أين أجيب لكم ؟". 

فهذا الدليل يساعد المصريين في النهاية أن يصبحوا مؤثرين، كما حدث في 
دول نامية كثيرة مثل غانا وكينيا وجنوب أفريقيا واألرجنتين والبرازيل وغيرها، 
عن طريق سبر أغوار الموازنة، حيث نجحوا في أن يقدموا للحكومات بدائل 
لتمويل وتطوير لهذه الخدمة أو تلك، وفي حاالت كثيرة كان ذلك بدون أي 

زيادة في اإلنفاق١ . 

قامت منظمة المشاركة الدولية للموازنة بتوثيق عدد من هذه التجارب   ١
International Budget Partnership : انظر موقع  



أصوله  له  عالم  الفراعنة،  بمعابد  أشبه  هو  للدولة  العامة  الموازنة  عالم 
وقواعده، ومغلق على كهنته. وهذا الدليل يفتح  لك الباب، فيسهل عليك 
اآلن  حتى  مغلق  هو  عالم  إلى  الدخول  ومستمعيك  مشاهديك  أو  وقرائك 

أماما لكثيرين.
 

لقدأمضيت كصحفية أكثر من عشرة أعوام، تابعت فيها الموازنة العامة. وفي 
كل عام أتعلم جديدا. لن أحكي لكم عن الساعات التي قضيتها وزمائي في 
)بعضها  الخفاء  في  الموازنة  جداول  لنطالع  ذاك،  أو  المسؤول  هذا  مكتب 
فقط، كما فهمنا فيما بعد بسنوات(. ثم نذهب آلخرين لنفهم منهم ما وراء 
تلك الجداول. ثم آلخرين لنسمع تحليلهم لها. ثم أقضي أياما وساعات في 
عمل جماعي مع زمائي كي نستطيع تقديم ما فهمناه في شكل دقيق 

ومفهوم وجذاب.

وألني محظوظة، فلم تكن المطبوعة التي أعمل بها تؤمن بالتخصص الضيق 
للعمل، فالكل يعمل ويا حبذا لو على أي موضوع يستهويه )وهو أهم درس 
تعلمته في الصحافة لما يخلقه ذلك من روح التعاون وسعة المعرفة(. تعلمت 
أيضا أن أعضاء البرلمان هم أول من يحصلون كل عام على نسخة من الموازنة 

العامة. ولكني كصحفية اقتصادية، لم يكن لي حق الدخول إلى البرلمان.

فكنا نهرع من "الباب الخلفي"، فنتصل بأعضاء المعارضة، أو من نعرف عنهم 
كم  فعرفنا  لديهم،  مما  نسخة  على  نحصل  كي  األغلبية،  حزب  من  التعاون 
كنا مضحوك علينا بفتات المعلومات. ثم فتحت لنا االنترنت بابا جديدا واسعا 
موقعها  على  ونشرتها  المالية  وزارة  تفضلت  أن  بعد  أكثر،  معلومات  على 
وإن كانت مشفرة، إال أننا استطعنا فك الشفرة كما سترون بين صفحات هذا 

الدليل. 
التفاصيل  من  المزيد  موقعها  على  المالية  وزارة  نشرت  الثورة،  وبعد 
وميزانيات  والمصالح  والهيئات  المؤسسات  عن  المطبوعة  والمعلومات 
واليوم،  المواطنين.  على  يخفى  ما  هناك  زال  ما  أنه  لنعرف  المحافظات، 
البيانات  كل  على  الحصول  أجل  من  معا  نحارب  أن  المفيد  من  يكون  قد 

الخاصة بالموازنة والمراقبة على تنفيذها، بل وإعادة تبويبها بشكل أسهل 
وأكثرمنطقية. فكلما زادت شفافية الموازنة حقق اإلنفاق الحكومي المزيد 

من التنمية والديمقراطية، كما يثبت عدد من الدراسات الحديثة.

الخاصة، أن هذا الدليل يساعدك مهما كان مجال تخصصك، أن تصبح مؤثرا 
وتطلعات  احتياجات  تعكس  بحيث  القرار،  صنع  عمليات  أهم  من  واحدة  على 
الدليل  هذا  لقراءة  مضطرا  فلست  القليل،  صفحاته  عدد  ورغم  المصريين. 
كاما، فهو مصمم بحيث أن تجعله دائما على سطح مكتبك، لترجع إليه كلما 

دعت الحاجة.
 

الموازنة في مصر، ما المقصود بها وما  الجزء األول صورة عن  ففيه في 
الجزء  بلغة سهلة وأمثلة كثيرة. وفي  أركانها وخصائصها،  وظيفتها وأهم 

الثاني، ينتقل بك
إلى مبادئ تحليل الموازنات، كيف تقرؤها وكيف تحللها ومتى وكيف تكتب 
عنها شارحا ومحلا لقرائك أو جمهورك. واألهم هو أن تحول كل تلك األرقام 

إلى معلومات سهلة ومفهومة وذات معنى. 

وأخيرا، فيه قاموس لشرح المصطلحات التي يحب أن يتغنى بها المسؤولون 
)ستجد الكثير منها بين صفحات الكتاب وتحتها خط(، لتتعلمها فيسعدون أنك 
معهم على نفس الخط، فتزداد ثقتهم بك. ثم تشرحها بدورك إلى قرائك، 

فيزداد اهتمامهم بما تكتب. 

هي معرفة 
يكسب من ورائها الجميع.



الموازنة فيالجزء االول:
عشرة أسئلة

         ١                                

انظر التعريف الكامل في ملحق المصطلحات   ١
انظر ملحق تحليل الموازنة، المعادلة رقم )١(، وذلك لحساب نسبة االنفاق على كل قطاع     ٢

من إجمالي اإلنفاق الحكومي.  

١.ماهي الموازنة 
العامة للدولة؟

القول  ينطبق هذا  أولوياتك.  لك ما هي  أقول  أموالك  تنفق  قل لي فيم 
أيضا على الحكومات. والطريقة األكيدة لمعرفة أولويات الحكومة الفعلية 
الموازنة  بيانات  هي  الدعاية(  لغرض  عنها  تعلن  كما  )وليست  وسياساتها 

العامة.

هي البيان السنوي الشامل الذي يوضح كافة أوجه 
النشاط الحكومي، من خطط لألمن والتعليم وللصحة 
وشرب  صرف  ومحطات  وطرق  والزراعة  والثقافة 
كصحفي  تستطيع  الموازنة  بيانات  وبتتبع  آخره.  إلى 
مختلف  على  الحكومي  اإلنفاق  أولويات  تتبين  أن 
ومــوارد  عملك  إطــار  في  تغطيها  التي  المجاالت 

تمويلها٢. وهذا ما نسميه السياسة المالية.

الموازنة 
العامة 
للدولة

النشاط  في  للتدخل  الحكومة  أدوات  من  أداة  هي  المالية  فالسياسة 
االقتصادي واالجتماعي. وبذلك فإن الموازنة هي بيان لتلك السياسة، تبين 
طبيعة ومدى تأثير الحكومة في االقتصاد. وتلعب الموازنة أدوارا في تنشيط 
هذا القطاع أو ذاك، أو مساندة هذه الفئة االجتماعية )مثل مستثمرين في 
الدخول  توزيع  إعادة  أساسيا في  دورا  لها  أن  كما  األدباء(.  أو  مجال معين، 

لتحقيق العدالة االجتماعية.



هذا اإلنفاق، بعضه يمكن الحصول على بياناته واآلخر غير متاح. وهذا من بقايا 
العهد غير الديمقراطي طبعا، فاألصل هو أن بيانات الموازنة يجب أن تشمل 

الحكومي  اإلنفاق  جوانب  وكل   ) العامة١  )اإليــرادات  الحكومية  الموارد  كل 

)االستخدامات العامة٢(، إال أن الحكومة المصرية تخفي جزءا من كليهما. 

وهناك مثال آخر على إنفاق عام )حكومي( مستتر هو مشروعات الشراكة 
العامة-الخاصة المعروفة بـ PPP .وعادة ما تمول الحكومة تلك المشروعات 
والرسمية  الشعبية  الرقابة  عن  بعيدة  تكون  ولكنها  االستدانة،  طريق  عن 

خاصة. فهي ديون ال تظهر في الموازنة العامة.

وأخيرا، إلى جانب جداول الموازنة، تنشر وزارة المالية على موقعها جداول 
أخرى عن جميع الهيئات االقتصادية وكل الهيئات الخدمية من مستشفيات 

ومراكز أبحاث ومصالح حكومية ودواوين وزارات، ،،، إلخ.

انظر التعريف الكامل في ملحق المصطلحات.  ١
٢  انظر التعريف الكامل في ملحق المصطلحات.

وتصدر الموازنة العامة بقانون كل سنة، وذلك لتأكيد أمرين،أوال: إذا لم تنفذ 
الحكومة ما التزمت به من وعود سنوية أمام الشعب، تكون قد خرجت على 
القانون. ثانيا: ال تصدر الموازنة إال بعد أن يوافق ممثلو الشعب في مجلس 

النواب على تلك األولويات في االنفاق وفي أسلوب التمويل.

هو إنفاق حكومي ال يظهر في جداول الموازنة 
العامة، إال أنه ال يقل أهمية خاصة للصحافة المتخصصة، سواء 
الرياضية، أو الثقافية أو تلك التي تغطي المحافظات والمحليات  

و الصحة والتعليم واإلسكان، إلى آخره...

اإلنفاق خارج 
باختصارالموازنة: 

 أي جهاز حكومي 
تــعــرف  أن  ــد  ــري ت
المالية،  أحــوالــه 
أن  إال  عليك  ــا  م
تتحلى بنفس تلك 
التي  ــة  ــح ــل األس
تجدها بين صفحات 

هذا الدليل.

عن  تهمك  التي  المعلومات  بعض  يلي  وفيما 
اإلنفاق الحكومي.



٢.ما هو االنفاق 
الحكومي؟

اإلنفاق  لبنود  تقسيمها  طريق  عن  الشخصية  ميزانيتك  لضبط  تلجأ  كما 
المختلفة، تجد الموازنة العامة مقسمة بحسب بنود اإلنفاق الحكومي. 

ويسمى في مصر "باب االستخدامات١" . ويعبر عن الحجم اإلجمالي للموازنة 
)االنفاق  الموازنة  حجم  تلقائيا  يزداد  عام،  وبشكل  سنة.  كل  في  العامة 
الحكومي( عاما بعد اآلخر، بسبب الزيادة السكانية وزيادة النشاط االقتصادي.

عندما تشتري الدولة قمحا أو سيارة أو تدفع أجورا هي 
تضخ أمواال في جيوب الموظفين والمزارعين وغيرهم، 
مما ينشط دورة االقتصاد. وأيضا، عندما تدفع الدولة 
إعانة بطالة لك هي تشجعك على طلب/ شراء السلع 
الحكومي  االنفاق  حجم  زاد  كلما  وهكذا،  والخدمات. 
زادت معدالت االستهاك )ومن ثم الطلب الكلي( في 

البلد، محفزا ذلك النمو.

الحالي  الحكومي٢  اإلنفاق  بنود  أهم  تقسيم  ويمكن 
في مصر إلى :

١- األجور
في  موظف  6مايين  حوالي  عليها  يحصل  التي 
وتشكل  والمحليات.  الحكومية  والمصالح  الوزارات 

في السنوات األخيرة حوالي خمس الموازنة 3

-حوالي  جنيها   ٢39٠ الحكومية  األجهزة  في  األجر  متوسط  أن  يعني  )مما 
ضعف الحد األدنى لألجر٤ (. 

١  انظر التعريف الكامل في ملحق المصطلحات.
على القراء ،المشاهدين.. ٢  حجم الموازنة العامة= ما نسميه اإلنفاق الحكومي للتسهيل  
3  ال تشمل العاملين في شركات القطاع العام والالهيئات االقتصادية مثل المطار أو هيئة  

  البترول أو السكة الحديدأو اإلذاعة والتليفزيون.
لمعرفة كيفية حساب أي متوسط انظر ملحق المعادالت األساسية لتحليل الموازنة.  ٤

أجهزة  البناء،  ومواد  معدات  مثل  الحكومي،  النشاط  أوجه  لجميع  الازمة 
لخدمة  وذلك  المدرسية...  الوجبات  المستشفيات،  ومستلزمات  وأدوية 
ويحصل  البلد.  في  مشتٍر  أكبر  الحكومة  من  يجعل  وهذا  مواطن،  9٠مليون 
هذا البند في المتوسط على حوالي ٤٪ من االنفاق الحكومي في العام 

الماضي.

3- الدعم
تدعم الحكومة أسعار بعض المواد الغذائية لحوالي ثاثة عشر مليون أسرة، 

كما توفر البنزين والسوالر والبوتاجاز للجميع -فقراء وأغنياء، أفرادا وشركات- 

إلى  يذهب  الثلثين(  )حوالي  الدعم  من  األكبر  الجزء  ولكن  مخفضة.  بأسعار 

شركات انتاج الكهرباء )في شكل سوالر مدعم( وإلى عشرات  المصانع كثيفة 

استخدام الطاقة. وإجماال، توجه الحكومة حوالي ربع إنفاقها السنوي إلى 

هذا البند.

المصدر: وزارة المالية، بيانات الموازنة ٢٠١3-٢٠١٤

٢- شراء السلع



٤- فوائد الدين 
الحكومي

5- االستثمارات٢

لسداد  إنفاقها  خمس  من  أكثر  سنة  كل  الحكومة  توجه 

الفوائد على الديون المتراكمة عليها )غير سداد االقساط(. 

اإلنفاق  مجموع  ونصف  مرة  من  أكثر  المبلغ  هذا  ويشكل 

على التعليم والصحة معا١. 

وسنعرف أكثر عن هذا البند في أسئلة قادمة.

هي أفضل وسيلة لتنشيط االقتصاد مع الحد من الضغوط 

التضخمية. ويمكن معرفة كم األموال وإلى أي القطاعات 

وزارة  عام من على موقع  كل  استثماراتها  الحكومة  توجه 
التخطيط3

على  اإلنفاق  الدولة  تستطيع  كيف  أما 

هذه البنود وغيرها، فستجده في الصفحة 

التالية.

١  تم حسابه بمعرفة الكاتبة باستخدام المعادالت األساسية لتحليل الموازنة للعام المالي  
.٢٠١-٢٠١٤3  

٢  انظر أيضا إلى السؤال الرابع.
www.mop.gov.eg  3

 

عليها  تحصل  الجنيهات.  من  المليارات  مئات  سنويا  العامة  الخزانة  تدخل 

والجمارك  الضرائب  تحصيل  طريق  عن  القانون(  )بقوة  قصرا  إما  الحكومة 

وإما مقابل أداء بعض الخدمات مثل رسوم توصيل خدمة أو إصدار شهادة أو 

تمغات. وتعاني مصر هيكليا من انخفاض مزمن في اإليرادات، مقارنة بدول 

أخرى وبمصر نفسها في بداية الثمانينات.

وتعتبر الضرائب هي المصدر األكبر من الموارد الحكومية وتهدف أوال لتمويل 

االنفاق الحكومي. 

االقتصادي  النشاط  تهذيب  أدوار  لعب  هو  الضرائب  من  الثاني  الهدف 

على  أعلى  ضرائب  الحكومة  فرضت  كلما  أنه  األصل  الكلي.  الطلب  وترشيد 

نشاط اقتصادي، كبحته والعكس بالعكس. لذلك يبقى السؤال دائما على 

من تفرض الحكومة الضرائب، وهو ما يعرف بالسياسة الضريبية. وقد ترفع 

الحكومة الضرائب على الدخول المرتفعة، حتى ال يتركز الدخل واالنفاق في 

فاخرة(.  ومطاعم  ومابس  )اسكان  فقط  االقتصادي  النشاط  دائرة  أعلى 

في  الكساد  أوقات  في  الدخل  على  الضرائب  خفض  يساهم  وبالمقابل، 

الحفاظ على القدرة الشرائية.

٣.ما هي االيرادات 
الحكومية؟



االجتماعية.  للعدالة  تحقيقها  مدى  للدولة  الضريبية  السياسة  وتوضح 

والضرائب أنواع )في مصر بعضها فقط(:

١-   ضرائب على الدخل )من األجور والتوظف وعلى األرباح(

األصول   بيع  على  المحصلة  تلك  مثل  الرأسمالية  الضرائب  أيضا  وهناك   -٢
-مثل االراضي والعقارات، أو بيع حصص في الشركات وضرائب على األرباح 
سواء التي تحققها الشركات عن أعمالها أو الناتجة عن التداول في البورصة 

وهكذا(.

3- الضرائب القطعية على بيع أي سلعة أو خدمة بغض النظر عن امكانيات 
وتندرج  المضافة.  القيمة  بضريبة  تعرف  ما  غالبا  وهي  المالية،  المشتري 
الضرائب  أنواع  أكثر  من  وهي  مصر.  في  الموجودة  المبيعات  ضريبة  تحتها 

قسوة ألنها تشكل عبئا على المواطنين في الشرائح الدنيا للدخل.

تشجيع  بهدف  رجعية،  ضريبية  سياسة  تطبق  التي  الدول  من  مصر  وتعتبر 
القدرة  ذوو  )ألنهم  وشركات   -أفرادا  اإلنفاق  على  العليا  الدخول  أصحاب 
إحدى  مع  يتوافق  التوجه  وهذا  واالستثمار(.  والشراء  الطلب  على  العالية 

أهم نظريات النمو الرأسمالي.

من   ٪63 نسبة  إال  مصر  في  الحكومية  اإليــرادات  تغطي  ال  النهاية،  وفي 
االستخدامات -أي أقل من ثلثي االنفاق الحكومي، وهي نسبة منخفضة، 
طريق  عن  باألساس  الحكومة  تسده  مستديما،  ماليا  عجزا  هناك  يجعل  ما 

االستدانة.

وفيما يلي بعض المقارنات بين مصر ومجموعة 
الدول الصناعية المتقدمة:

يوضح أول سطرين في الجدول طول اإلجراءات البيروقراطية التي يواجهها 
مقابل   خطوة  الضرائب  دفع  خطوات  عدد  اجمالي  يبلغ  حيث  الضرائب،  دافع 
)نادي   OECD والتنمية االقتصادي  التعاون  ١٢ متوسط دول منظمة دول 
األعمال  رجال   أن  الجدول  في  التاليان  السطران  يوضح  كما  الغنية(.  الدول 
والمستثمرين في مصر يدفعون ضرائب أقل من هؤالء الذين يستثمرون في 
الدول المتقدمة، بينما يدفع الموظفون في مصر معدل ضريبة أعلى من 

موظفي الدول المتقدمة.

OECDمصرالمؤشر

 ٢9١٢عدد خطوات الدفع

 39٢١75عدد ساعات الدفع ١75

١3.٢١6.١متوسط ضريبة االرباح

٢5.8٢3.١متوسط ضريبة األجور

 3.6٢متوسط الضرائب األخرى

٤٢.6٤١مجموع متوسط الضرائب



كما تستطيع الحكومة فرض رسوم وتمغات لزيادة مواردها كما يوضح الرسم 

التالي:

المصدر: وزارة المالية، بيانات الموازنة ٢٠١3-٢٠١٤

ببساطة، عندما تزيد النفقات عن الموارد، يولد العجز. عجز الموازنة١ ، هو ذلك 
المفهوم الذي يتحدث الجميع عنه، غالبا بالسوء، وفقا للمدرسة االقتصادية 
األمثل  الحجم  على  اتفاق  هناك  ليس  الواقع،  في  أنه  إال  عالميا.  السائدة 
للعجز، وال إذا كان فائض الموازنة )أو التوازن المالي( هو الوضع األمثل، ألنه 

وضع نادر في االقتصادات العالمية. 

فعلى عكسك أنت، تستطيع الحكومات أن تعيش في حالة عجز مزمن، طالما 
تستطيع أن تسدد ديونها بانتظام. وبلغ عجز الموازنة في مصر 3٠3 مليارا 

جنيه.

للتعريف الدقيق لعجز الموازنة وأنواعه، انظر ملحق المصطلحات.  ١

المصدر: وزارة المالية، بيانات موازنة ٢٠١3-٢٠١٤. 

٤.ما هو عجز الموازنة؟  



هناك عيوب لعجز الموازنة، فهو يولد ضغوطا تضخمية١ . 

العام  اإلنفاق  يكون  أن  األفضل  من  بالتهور،  الحكومة  توصف  ال  كي  لذا، 

انتاجية  بناء طاقات  الحكومي، فإن ذلك من شأنه  لزيادة االستثمار  موجها 

للمستقبل، فتقل آثار العجز التضخمية. 

إال أن الجانب الجيد للعجز أنه يمثل تدفقا ماليا صافيا ينشط دورة االقتصاد، 

كما رأينا في أهمية اإلنفاق الحكومي.

وهكذا، يبقى على الحكومات دائما أن تخطط سياستها المالية بحسب حالة 

العام  االنفاق  زيادة  أداتان:  فأمامها  االقتصاد،  تنشيط  أرادت  إذا  االقتصاد: 

وتخفيض بعض الضرائب، وتستطيع أن تمزج بينهما وتسمى 

"سياسة مالية توسعية. "

والعكس إذا أرادت أن تحد من النشاط حتى ال ينفلت التضخم، تتبنى سياسة 

مالية انكماشية )يحدث هذا في حالة الصين مثا، عندما تسارع النمو لسنوات 

طويلة وبمعدالت أعلى مما تريد الحكومة (.

المثال  وهذا  البحر؟(.  عند  القلعة  جاءت  )كيف  الموازنة؟  بعجز  التضخم  عاقة  ما  تسأل  قد   ١
هو حالة قصوى لتقريب الفكرة:تخيل أن الحكومة وزعت أمواال على المواطنين دون أن يعملوا في 
مقابلها في انتاج أي سلع وخدمات. ستخلق األموال من ناحية طلبا عاليا على السلع والخدمات، في 
حين أنه لم تنتج أي سلع أصا، وحينما تشح المنتجات، ترتفع أسعارها. هذا ما يحدث حين تزيد النفقات 

عن الموارد، يصبح الطلب أعلى من العرض مما يؤدي الرتفاع األسعار.

انظر إلى ملعب كرة قدم مغطى بأكوام من فئة ١٠٠جنيه، كل كومة بارتفاع 

انسان متوسط الطول. هذا هو حجم الدين الحكومي في مصر١ . 

بلغت قيمته في ٢٠١3/٢٠١٢ أكثر من تريليون جنيها )١٢صفرا بعد الواحد!(. 

الفكرة مستوحاة من شرح للدين الحكومي األمريكي  ١

وتماما مثل ديونك الشخصية، هو هم بالليل وذل بالنهار. وهو يسمح للجيل 

عبء  عليها  سيكون  التي  القادمة  األجيال  حساب  على  ينفق  بأن  الحالي 

السداد. لذا يجدر بالحكومات أن تستأذن الشعب)عن طريق البرلمان واإلعام 

( قبل االستدانة، وبعد أن توضح ضرورة هذه االستدانة، وفيم ستنفق، وماذا 

سيعود على الشعب -واألجيال القادمة من هذه الديون.

٥- ما هو الدين الحكومي؟

المصدر: وزارة المالية، البيان المالي ٢٠١3-٢٠١٤



وبما أن أيا من هذا لم يحدث بالشكل الصحيح خال سنوات وسنوات، بسبب 

الديون  تراكمت  الحكومات،  أداء  على  الشعبية  والرقابة  الديمقراطية  غياب 

اليومية.  الناس  حياة  على  مناسبا  مردودا  هذا  يصاحب  أن  بدون  مصر  على 

والنتيجة هو أن مصر تسدد فواتير إسراف حكومات عهود مضت. وتستقطع 

لتلك  فوائد  لسداد  المصريين  جيوب  من  جنيه  مليار   ١8٢ سنة  كل  الحكومة 

على  تسدده  الذي  الدين  أصل  إلى  باإلضافة  هذا  الفوائد.  فقط  الديون، 

مليار  )ألف  الضخم  المبلغ  بهذا  مدينة  الوقت  طول  تظل  أنها  إال  أقساط، 

جنيه(، بل وتزيد عليه سنويا. 

ينقسم الدين الحكومي إلى دين محلي )هو الجزء األكبر من الدين الحكومي 
في مصر(، وهو الدين بالعملة المحلية )بالجنيه(. 

ويرتفع عندما تبيع الحكومة أذون خزانة )ورقة دين ترد الحكومة قيمتها بعد 
فترة قصيرة من 3-9أشهر باإلضافة إلى فائدة على هذا القرض(. وُيسمح 
للبنوك وبنوك االستثمار العاملة في مصر )محلية وأجنبية ( أن تشتري هذه 

األذون )بأموال مودعيها من أفراد الشعب(. 
كما تبيع أحيانا أيضا الحكومة أوراقا طويلة المدى )سندات حكومية( وتسدد 

قيمتها زائد الفائدة بعد 3-١٠ سنوات.

في  حجمه  تضاعف  وقد  الخارجي.  االقتراض  هو  الدين  من  اآلخر  النوع  أما 
دوالر  مليار  خمسين  من  أكثر  إلى  دوالر  ٢8مليار  من  الثورة  بعد  ما  سنوات 
)أي حوالي عشرة أضعاف دخل قناة السويس السنوي(. ويشكل سداد تلك 
القروض ضغوطا على قيمة الجنيه المصري. ويكون االقتراض الخارجي إما 
من دولة أخرى )حليفة سياسيا(، أو من مؤسسات مالية مثل صندوق النقد 
أو عن طريق سندات حكومية   ) له شروطه  الحالتين كاهما  )وفي  الدولي 

دوالرية)معدل الفائدة أعلى(.



٦.ما عالقة العجز بالدين 
الحكومي؟

طالما ظل االقتصاد يتوسع وينمو، زادت قدرته على تمويل احتياجاته وسداد 

الفائدة  )سعر  االقتراض  تكلفة  وانخفضت  الموازنة(  عجز  تمويل  )أي  ديونه 

على القروض( لثقة المقرضين في قدرته على السداد.

 

ولكن هناك دائما مؤشرات للخطر: إذا تزايد الدين العام )الحكومي( عاما بعد 

عام بعد عام، وخاصة إذا تزامن ذلك مع تراجع النشاط االقتصاد )هل الخطر 

قريب من مصر؟ (

 

العام  اإلنفاق  يكون  أن  األفضل  من  بالتهور،  الحكومة  توصف  ال  كي  لذا، 

انتاجية  بناء طاقات  الحكومي، فإن ذلك من شأنه  لزيادة االستثمار  موجها 

للمستقبل، فتقل آثار العجز التضخمية. 

 

ولكن...

إذا ساءت أحوالك المالية وبدأت في بيع األثاث واألجهزة الكهربيائية التي 

تملكها لشراء الطعام، فهل تعتبر األموال التي حصلت عليها انتعاشا ماليا؟ 

الموازنة  جداول  تظهر  حتى  أصولها  بعض  لبيع  الحكومات  تلجأ  ما  أحيانا 

انخفاضا في حجم عجز الموازنة أو تقلل من االستدانة)الدين العام(، 

وهذا ما يعرف بالخصخصة. وتظهر خطط الخصخصة إذا وجدت مبالغ مخصصة 

في الباب الرابع من اإليرادات في جداول التصنيف االقتصادي وتسمى بإسم 

صعب جدا هو: المتحصات من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها١.

عندما تجد في جدول اإليرادات مبالغ مخصصة في هذا البند ، يمكنك أن تسأل الوزراء   ١
عن مصدر تلك المبالغ، وأي األصول تنوي الحكومة بيعها، لتحصل على تفاصيل خطة    

الخصخصة.  



7- ما عالقة احتياجات 
المواطنين -وخاصة قرائي- 

باالنفاق الحكومي؟ 

أو  الداخلية  أو  الثقافة  أو  اإلسكان  أو  الصحة  أخبار  تغطي  كصحفي  أنت 

التعليم... كلها قطاعات تحصل على أموال من الدولة لتقدم خدمة للشعب. 

وكما علمت للتو، تأتي هذه األموال من جيوب الشعب )إما مباشرة عن طريق 

الضرائب والرسوم، أو عن طريق البنوك التي تستثمر أموال مودعيها في 

تمويل الدين العام(. لذلك عليك أن تتأكد كل عام من اآلتي:

أن ما توجهه الحكومة لهذا القطاع من موارد:
  

١. كاف لتلبية االحتياجات.   
٢.يصل ألكبر عدد من المستفيدين المعنيين.   

3.اليشوبه تبديد أو فساد.   
٤.كفل جودة عالية/مناسبة للخدمة المقدمة.   

لتتبعه.  وسيلة  الكتاب  هذا  صفحات  من  سنعرف  كما  الجوانب  تلك  من  لكل 
وخطط  لهم  المقدمة  الخدمة  ظروف   لقرائك  تشرح  أن  كصحفي  فدورك 
الجهد  من  قدر  بذل  عليك  ذلك  أجل  ومن  الخطط.  هذه  وتقييم  تطويرها، 

لتفهم ما وراء األرقام. ثم تشرح لجمهورك ما فهمته بشكل بسيط وجذاب.

المؤشرات  الكتاب رسومات توضح لك عينة من  بين صفحات 
من مختلف القطاعات التي يمكنك الحصول عليها من خالل 

تتبع جداول الموازنة العامة.

تهم  جديدة  وبيانات  معلومات  تقديم  تريد 
قراءك؟ هناك كم هائل من المعلومات عن 
القطاعات وأكثر متاح من قبل  تلك  كل من 
الصفحة  في  سنكتشف  كما  المالية.  وزارة 

التالية.



٨.هل المتاح من 
المعلومات كاف لي 
كصحفي حتى لو غير 

متخصص في االقتصاد؟

مزمن  نقص  من  تشكو  )التي  الحكومية  المستشفيات  أن  تعلم  هل 
في الدواء بل والقطن والشاش والسرنجات( لم تستخدم كل األموال التي 

خصصتها لها الدولة لشراء هذه المستلزمات في أول عام بعد الثورة؟ 

وهل تعلم أن حكومة اإلخوان لم ترفع مخصصات التعليم والصحة، على عكس 

ما وعدت؟ وهل تعلم أن ما تم إنفاقه فعليا على الصحة والتعليم في

)قانون  للقانون  بالمخالفة  الحكومة،  خصصته  مما  أقل  كان   ٢٠١3-٢٠١٢  

الموازنة العامة لنفس العام(؟ 

اإللكترونية.  المالية  وزارة  بوابة  عبر  عليها  الحصول  تم  المعلومات  تلك  كل 
وكل هذا في العامين الذين تدهورت فيهما مؤشرات شفافية الموازنة في 
مصر! وال ينطبق هذا فقط على الصحة والتعليم، بل هو متاح أيضا لإلسكان، 
واألمن والدفاع، وأيضا في الثقافة والبيئة والتجارة والصناعة. وكما سنرى 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب، يمكنك أن تجد تلك المعلومات فيما يتعلق 
والهيئات  المعنية  الوزارة  ديوان  بين  التفرقة  مع  حدة،  على  محافظة  بكل 

التابعة لهذا القطاع.

المشاركة  الشفافية وفقر في  تعاني من نقص في  أن مصر  تعرف  لعلك 
المجتمعية فيما يتعلق ببيانات الموازنة، قياسا بعدد كبير من الدول األخرى. 

فكما تدل مؤشرات الموازنة المفتوحة١ أصبحت مصر، في ٢٠١٢، من الدول 
درجة ١٠٠/١3(. كما  )حصلت على  والمعلومات  الوثائق  ندرة  تعاني من  التي 
كانت في ذلك العام من بين دول أخرى شهدت انخفاضا بلغ ١5نقطة أو أكثر 

بما يعني تدهورا شديدا في درجة شفافية دورة الموازنة.

www.openbudgetindex.org  ١

المصدر: وزارة المالية، موازنة ٢٠١3-٢٠١٤



ورغم تلك المؤشرات التي تلقي علينا كصحفيين عبء الضغط من أجل حق 
الحصول على البيانات والمعلومات )والذي يتطلب إقرار قانون خاص به(، إال 
المتاح لك كصحفي كثير ويبقى غير مستغل، طالما لم تقدم أنت على  أن 

فك شفرته وحل ألغازه. 

أول عقبة في طريق الشفافية: البنط! 

الموازنة  جداول  تفتح  غير مألوف، ولهذا فعندما  المالية خطا  وزارة  اختارت 
على جهاز الكمبيوتر، ستجدها غالبا غير مقروءة.

قم بتحميل البنط "Arabic Transparent Bold” من على االنترنت على جهاز 
الكمبيوتر الخاص بك، وهذا لكي تتمكن من قراءة بيانات جداول الموازنة.

 
www.mof.gov.eg ثانيا: ادخل على موقع وزارة المالية

وإليك المفاتيح األولى لكي تستطيع اإلبحار 
في عالم اإلنفاق الحكومي:

هناك طريقتان لاضطاع على جداول الموازنة.

من  أو  الوزارة(  لموقع  الرئيسية  الصفحة  )أعلى  رئيسية  أنشطة  رابط  من 
رابط الموازنة العامة )إلى يمين الصفحة(.

والديون  الحكومي  اإلنفاق  عن  للمعلومات  أخرى  مصادر  أيضا  هناك  ثم 
الحكومية والضرائب تجدها في الصفحة التالية.

ثالثا: استعن بصديق
 

أحد  تستشير  أن  يحسن  الجداول،  هذه  لقراءة  الشرح...  الشرح..  الشرح.. 
االقتصاديين في الوزارة أو باحث في مجلس النواب أو حتى محاسب، لغاية 
أن تألف على تبويباتها وأين تجد البيان أو الرقم الذي تبحث عنه. وال بأس من 
تكرار هذه المساعدة في كل مرة ستكتب فيها عن الموازنة، فأهم ما يمكنك 
الحصول عليه من أي مصدر هو الشرح لألرقام التي يصعب عليك فهمها. 
من  لجمهورك  ودقيقة  ومفهومة  صحيحة  معلومة  تقديم  أجل  من  وذلك 

القراء أو المشاهدين أو المستمعين.



9.أين يمكن أن أجد 
معلومات وبيانات ذات 

عالقة بالموازنة والذات 
في مجال تخصصي 

الصحفي؟

يمكن تقسيم المصادر التي تتخصص في متابعة الموازنة إلى أربعة أنواع 
رئيسية١ 

مصادر 
حكومية 

وشبه 
حكومية

مصادر 
دولية

وزارة المالية، وزارة التخطيط، البرلمان، 
ووزراء   ، للمحاسبات  المركزي  الجهاز 

ومسؤولون سابقون.

• صندوق النقد الدولي
• البنك الدولي

ستجد عناوينها وأرقامها على االنترنت  ١

مصادر 
بحثية

ــن  مـــــصـــــادر م
منظمات مجتمع 
ــي تــراقــب  ــدن م
الموازنة  وتحلل 

العامة للدولة

االقتصادية  للدراسات  المصري  المركز  مثل: 
للحقوق  الــمــصــريــة  ــادرة  ــمــب ال واالجــتــمــاعــيــة، 
اإلنسان،  وحقوق  الموازنة  مرصد  الشخصية، 

منظمة شراكة الموازنة الدولية.

مــراكــز األبــحــاث مــثــل: مــراكــز كلية االقــتــصــاد والــعــلــوم 
السياسية، مركز العقد االجتماعي التابع لمركز معلومات 
السياسية  لــلــدراســات  ــرام  األهــ مــركــز  الـــــوزراء،  مجلس 
االقتصادية،  للدراسات  المصري  المركز  االستراتيجية، 

منتدى الدراسات االقتصادية.

من األفضل دائما بناء شبكة 
ــادر،  ــصــ ــمــ ــ ــن ال ــ ــعــــددة مـ ــ ــت مــ

لتحصل على كافة وجهات
 النظر حول الموضوع 

الذي تكتب عنه. 
ال تكتفي بمسؤولي 
الجهة التي تغطيها، 

فواجبك كصحفي التأكد 
من البيانات والحقائق١

١  نصيحة مهنية: اجعل شبكة مصادرك متاحة للجميع بحيث يستفيد منها زماءك ويضيفون  
  إليها. هكذا يسير العمل في كل المؤسسات الصحفية العريقةعالميا. وهكذا تساهم في  

خلق جو منالود والتعاون في مكان عملك،ويستفيد الجميع.  
هو المنشور الذي ترسله ا لحكومة للجهات الموازنية تطالبهم فيه بوضع تصوراتهم عن    

موازنةالعام المالي المقبل،في إطار التوقعات االقتصادية للدولة.  



١٠.كيف يمكن أن أشارك 
كصحفي في عملية 

تحديد احتياجات الجمهور 
وتمويلها؟

في "أوربا والدول المتقدمة" وكذلك عدد ليس بقليل من الدول النامية، 
ال يحمل المواطن هم تعليم أبنائه، وال نفقات الدروس الخصوصية. كما 
ال يحمل هم أن يمرض هو أو أفــراد عائلته، كما توفر الدولة طرقا آمنة 
ومواصالت ومالعب رياضية للجميع. فلماذا الحال مختلف في مصر؟ أحد 
والضغط  أولوياتهم،  حول  النقاش  عن  الناس  ابتعاد  هو  األسباب  أهم 
تلك  التفاوض حول  أجل  القرار من  الديمقراطية على صناع  الوسائل  بكل 

األولويات. وهذا دور تستطيع كصحفي أن تشارك فيه.

الموازنة  لعبة وضع  اللعبة،  المعرفة بقواعد  المشاركة  تتطلب  أوال، 
العامة للدولة. من هم أهم الالعبين؟ متى تبدأ اللعبة وكم عدد األشواط 
)مراحل اإلعداد( وهكذا )وهو ما سنعرفه بالتفصيل في الجزء الثاني من 

الكتاب(. 

المختلفة.  األطــراف  بمطالب  اإللمام  المشاركة  عملية  تتطلب  ثانيا، 
يضغط  كعكة،  تشبه  الحكومي(،  )أي  العام  اإلنفاق  أو  الدولة،  فموازنة 

األطراف المختلفة للحصول على أكبر قدر منها.

وكان الحال في مصر لعقود طويلة كاآلتي: استقر نمط تقسيم الكعكة 
لسنوات بحسب ثقل وقوة أطراف معينة من مؤسسات وجماعات قوى، 
البواقي.  أكبر من غيرهم، وتتقاسم بقية األطراف  أنصبة  يحصلون على 
وذلك بسبب غياب المشاركة الشعبية، سواء عن طريق التغطية اإلعالمية 
المصالح  يعبر عن  برلمان منتخب  غياب  بسبب  وأيضا  والمدققة،  الشارحة 
التام للمشاركة الشعبية من  المختلفة لجماعات الشعب، وأخيرا، الغياب 

خالل مجالس محلية منتخبة.

وهكذا، تستطيع بمعرفتك مواقيت الموازنة، وقدرتك على توسيع قاعدة 
أكبر  إعطاء وزن  أن تشارك في  الكعكة  بالتفاوض على تقسيم  المهتمين 
في  ذلك  كان  سواء  الموازنة،  أولويات  تحديد  في  يد  لها  يكن  لم  لفئات 
مرتبات  الثقافة،  والمرافق،  اإلسكان  الرياضة،  الصحة،  في  أو  التعليم، 
القضاة أو الضباط الجنائيين أو األطباء والممرضين، أو أولويات مشروعات 

التنمية داخل كل محافظة أو حي أو قرية.

للموازنة مواقيت معلومات، تشكل 
دورة مستقرة، فاقربوها وتابعوها وتعرفوا على أهم

الالعبين في كل من مراحلها في الفصل التالي.  



اعرف أكثرالجزء الثاني

داخل مصنع االخبار: 
دورة الموازنة 

والوثائق الخاصة بها

الفصل األول



في مصنع حديث، مليء باآلالت الكبيرة، يدخل شارلي شابلن داخل واحدة 
جــزءا منها، مسؤوال جزئيا عن  تروسها فيصبح  بين  يــدور  اآلالت،  تلك  من 
المنتج ونوعيته. هذا المشهد من فيلم العصور الحديثة، ولو أن القصد 
منه سياق آخر، إال أنه يوضح كيف يمكن لك كصحفي أن تدخل إلى عالم 

الموازنة.
أن  لك  تتيح  مسبقا  معلومة  محددة  مواعيد  في  متعددة  فــرص  لديك 
تحصل على ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات وأن تشرح وتعرض وتحلل 

كل ما يهم جمهورك عن االنفاق الحكومي.

يبدأ العام المالي من أول يوليو من 
كل سنة. 

تــعــمــل فيه  ــوم  ــ ي أول  ــو           وهــ
أجهزتها  وكافة  الحكومة  مؤسسات 
وفقا للمخصصات المالية التي حصلت 
عليها. وتكون تلك المخصصات وليدة 
عملية بدأت مراحلها قبل ستة أشهر. 

         
منتصف  فـــي  الـــمـــوازنـــة  دورة  تـــبـــدأ 
السابق لها )أي شهر  المالي  العام 
بحوالي  بعدها  وتنتهي  ديسمبر(.  

عامين. 
         بداية الدورة هي إعداد التوقعات 
وتنتهي  المقبل،  المالي  العام  عن 
بــمــنــاقــشــة وإقـــــرار تــقــريــر الــمــراجــعــة 
العام  هــذا  حــدث في  عما  والتدقيق 

المالي )الحساب الختامي(. 
 

تشمل الدورة المراحل التالية:
          اإلعداد، المناقشة، اإلقرار، التنفيذ 
والتعديل، والمراجعة. ينبغي على كل 
دولة أن تنتج خالل هذه المراحل ثمان 

وثائق خاصة ببيانات الموازنة.

معلومات
تــــــهمــــك:





التفاصيل  وستجد هنا مزيدا من 
الـــخـــاصـــة بــكــل حــلــقــة فـــي تلك 

الدورة:

أوال: اإلعداد
 يبدأ من شهر ديسمبر. وينبغي أن ينتهي في إبريل. 
بالتنسيق مع  التخطيط والمالية  وتقوم بها وزارتي 

البنك المركزي.

العام  في  المصري  االقتصاد  وضع  عن  تصور  بوضع  المرحلة  هذه  تبدأ   -١
المالي القادم، والصعوبات )أو الفرص( التي تواجهه سواء داخلية أو خارجية 
االقتصاد  حالة  المتوقع،  الدوالر  سعر  المستورد،  البترول  مواد  أسعار  )مثل 
الدولة  تريد  التي  االقتصادية  المؤشرات  إلى  باإلضافة   ،) العالمي،... 
تضع  وكذلك  التضخم،  معدل  البطالة،  معدل  النمو،  معدل  مثل  تحقيقها: 
وزارة التخطيط تصورها للمشروعات االستثمارية التي تحتاجها الدولة لتلبية 

هذه التوقعات.

ما  التفصيل)وهو  من  قدر  بأكبر  التوقعات  هذه  الحكومة  تنشر  أن  وينبغي 
اليحدث في مصر، بحسب تقارير مؤشر الموازنة المفتوحة ٢٠٠8، ٢٠١٠، ٢٠١٢(. 

وتنشر مصر بدال منه وثيقة مختصرة تسمى منشور إعداد الموازنة٢٠.

١  تسمى بلغة الكار )وفقا للقانون( الجهات الموازنية.

٢- بناء على هذه التوقعات، وبدءا من يناير- مارس، تبدأ كل جهة حكومية١ 
في إرسال توقعات احتياجاتها من التمويل. )تطلب زيادة في االستثمارات، 
شراء سلع معينة، أو تضغط اإلنفاق على بند ما...(، لتبدأ وزارة المالية في 
اإلنفاق  عليه  سيكون  بما  متكاما  مشروعا  وتضع  التوقعات  هذه  تجميع 
هذا  لتغطية  الازمة  الموارد  تدبير  وكيفية  المقبل  المالي  للعام  الحكومي 

اإلنفاق. 

ثانيا: المناقشة اإلقرار 
قبل بداية العام المالي، وهي مباراة تفاوض أبطالها 
والــمــعــارضــة ومــن وراءالــكــوالــيــس  الحكومة  أحـــزاب 
واإلعــالم  المدني  المجتمع  منظمات  من  كل  يلعب 

دورا هاما.

إلي  الموازنة  تقدم  يوم  الشعب  به  يحتفي  عريق  تقليد  يوجد  انجلترا  في 
مجلس العموم )البرلمان(، حيث يخرج في الصباح وزير المالية من مقر وزارته 
حاما حقيبة جلدية حمراء تحتوي على وثائق مشروع الموازنة. ويذهب إلي 
نواب الشعب لكي يلقي عليهم بيانا يشرح لهم ما وراء األرقام والجداول من 

فلسفة ومنطق. 
 

في مصر ال حقيبة حمراء. ولكن يذهب وزير المالية ليلقي على نواب الشعب 
وموضحا  والضريبية  المالية  السياسة  شارحا  المالي"،  ب"البيان  يسمى  ما 

ومدافعا عن اختيارات حكومته لألولويات وكيفية تدبير التمويل لها.

موازنات  تفنيد  حدة  على  كل  البرلمان  في  النوعية3  اللجان  تبدأ  وبعدها 
من  تشاء  بمن  االستعانة  ولها  تخصصها.  إطار  في  تدخل  التي  القطاعات 
وتخرج  االجتماعات.  تلك  لحضور  وإعاميين  مدني،  مجتمع  ومنظمات  خبراء 
كل لجنة بتصور أو تقييم للبنود التي ناقشت موازناتها. كما قد يكون لديها 
مقترحات بتعديل موازنة هذا القطاع أو ذاك. وتبدأ لعبة التفاوض الجماعي.

على  المشروع  هذا  وستجد  الموازنة.  مشروع  تسمى:  وثيقة  في  ويصدر 
موقع وزارة المالية، كما يجب أن ينشر دليل مبسط للمواطنين يشرح لهم 
المبالغ  تخصيص  وكيفية  المقبل،  المالي  العام  في  الحكومة  أولويات 

لتحقيق تلك األولويات٢.

تسمى الوثيقة المبسطة عادة ب"موازنة المواطن"، ولم تصدرها الحكومة إال مرة واحدة،    ٢
وبجودة رديئة.  

هناك ١9 لجنة نوعية واللجان النوعية هي مهد مناقشة الموازنة وأولويات اإلنفاق     3
الحكومي. ابحث عن اللجنة التي تهمك، تعرف على أعضائها من كل األحزاب، وستحصل    

على كم هائل من المعلومات. ستتعرف في الصفحات التالية على تلك اللجان.  



مذاعة  علنية  عامة  جلسات  في  اللجان  كل  من  البرلمان  أعضاء  يجتمع   
ومصورة ليناقشوا المشروع المقدم لهم. كل تغيير مسموح بشرط أن كل 
زيادة مقترحة في اإلنفاق يجب أن تكون مصحوبة باقتراح لكيفية تمويل هذه 

الزيادة، حتى ال يزيد عجز الموازنة عن ذلك الذي قدرته الحكومة.

 وبعد أن يستقر الجميع ويوافق البرلمان على مشروع الموازنة، يقرها لتصدر 
بقانون الموازنة١. وتسمى حينها الموازنة المقرة، أي الموافق عليها.

 ويستحسن أن تتم عملية إقرار الموازنة قبل بداية العام المالي الجديد، حتى 
تصبح سارية في األول من شهر يوليو، أول يوم في العام المالي الجديد.

ثالثا: التنفيذ 
و التعديل    

من ١يوليو وحتى 3٠يونيو التالي. وتقوم بهذا الدور 
كل الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية.

ما أن يصدر قانون الموازنة حتى يصبح واجب النفاذ. وهكذا، تبدأ وزارة المالية  
حكومية  جهة  -أي  "موازنية"  جهة  كل  إلى  المالية  االعتمادات  صرف  في 
الموارد،  تحصيل  أو  اإلنفاق  العامة في  الموازنة  إنفاقها على  تعتمد في 

وفقا لقانون الموازنة الُمَقّر )الموافق عليه من البرلمان(. 

 وتنشر وزارة المالية على موقعها التقرير الشهري للمتابعة يوضح مدى 
تطابق التنفيذ مع الموازنة المقرة. فقد تطرأ تغيرات أثناء العام المالي مثا 
الحكومة  خططت  الذي  الضرائب  من  القدر  نفس  تحصيل  الصعب  من  تجعل 

الحصول عليه، بسبب تباطؤ النشاط االقتصادي الناشئ عن حظر التجول. 

ستجد القانون منشورا كل سنة على موقع وزارة المالية.  ١

رابعا: التدقيق   
  والمراجعة

بهذا  وتقوم  التالي.  3٠يونيو  وحتى  ١يوليو  من 
وزارة  مع  بالتنسيق  الحكومية  الجهات  كل  الدور 

المالية.

تستغرق هذه العملية جيشا من المحاسبين 
األكفاء وحوالي من أربعة إلى ستة أشهر.

٣٠يونيو هو آخر يوم في السنة المالية.
 

وترسل  المحاسبين.  بلغة  دفاترها  بتقفيل  المختلفة  الحكومية  الجهات  تبدأ 
المالية  وزارة  إلى  أنفقته(  وما  موارد  من  لها  دخل  )ما  المالية  قوائمها 
الحساب  الموازنة  وثائق  لغة  في  تسمى  موحدة  جــداول  في  لتجمعه 

الختامي. ويرسل الحساب الختامي إلي الجهاز المركزي للمحاسبات١، لتبدأ 
رحلة مراجعة وتدقيق في كل بيان ورقم يفد إلى الجهاز. وال يسمح القانون 
)ألنه  المراجعة  عملية  في  المجتمع  يشارك  بأن  الجهاز  عمل  ينظم  الذي 

قانون قديم غير ديمقراطي(.

هو الجهاز المعني رسميا  بمراجعة وتدقيق كل ماليات الحكومة.  ١

ضوء  في  السابقة  توقعاتها  الحكومة  تراجع  المالي،  العام  منتصف  وفي 
المستجدات، وقد تعدل على أساسها في بند أو أكثر من الموازنة. ولكنها 
يجب أن تحصل على موافقة البرلمان على تلك التعديات ويصدر بها قانون 
وزارة  موقع  على  ينشر  أيضا  وهو  الموازنة”،  تعديل  “قانون  يسمى  جديد 

المالية.

بتحقيق  الحكومة  التزام  تتابع كل شهر مدى  أن  وهكذا، تستطيع كصحفي 
وعودها ودقة خططها وتوقعاتها.

دورة  في  جديدة  مرحلة  فتبدأ  والكمال،  بالتمام  ١٢شهرا  ينتهي  أن  إلى 
الموازنة.



وفي نهاية هذه المدة، يصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا عن الحساب 
الختامي يشتمل على تقييم خبراء الجهاز لمدى تطابق اإلنفاق الفعلي مع 
به.  وعدت  بما  الحكومة  التزام  على  وماحظاته  اإلنفاق  وكفاءة  المخطط، 

ليبدأ االستعراض الكبير.
 

هل تذكر مواجهات وزير المالية األسبق يوسف بطرس غالي وجودت الملط 
الرئيس األسبق للجهاز المركزي للمحاسبات تحت قبة مجلس الشعب؟

هكذا جرت العادة، أنه في يوم معلوم من كل عام، يستعرض رئيس الجهاز أمام 
نواب الشعب في البرلمان أهم ما جاء في التقرير عن الحساب الختامي في 
جلسة علنية، يحضرها وزير المالية. ويتبارى هذا وذاك في تبادل الحجج تحت 
القبة، ثم ينفض السامر، كي يبدأ النواب في مناقشة التقرير عن الحساب 
الختامي، بندا بندا ليقر في النهاية بعد المداولة بقانون،أو تقومأزمة بين 

البرلمان والحكومة. 

تقرير المراجعة للحساب الختامي في مصر غير متاح ال لإلعام وال للشعب، 
وهذا ما ينقص دائما من ترتيب مصر على مؤشر الموازنة المفتوحة.

اختبار صغير
الموازنة  مراحل  عرفت  أن  وبعد  هكذا، 

ووثائقها ستفهم أهمية هذه الجملة: 
المنشورة  الموازنة  جداول  في  ستجد 
في البيان المالي لوزير المالية، والخاصة 
بكل عام مالي وفي كل بند خانة للمبلغ 
المخطط إنفاقه في الموازنة الجديدة، 
وخانة للرقم المعدل في العام الماضي 
للرقم  ثالثة  وخانة  المستجدات(  )بحسب 
الذي أنفق فعليا، وذلك بغرض تسهيل 

المقارنة.

لدورك  تصور  يلي  وفيما 
كــصــحــفــي فـــي كـــل من 

المراحل السابق شرحها:

اإلعداد١
هذه  باألخبار.  غنية  ألنها  كصحفي،  لك  األهم  الفترة  هي 
المرحلة فرصة لشرح وجهة نظر الحكومة في تحديد أولويات 
اإلنفاق  أولويات  وكذلك  األنشطة  مختلف  على  إنفاقها 
على  االنفاق  توزيع  حيث  ومن  السابق  العام  عن  وتطوره 

المناطق الجغرافية المختلفة.

١          اختبر نفسك.. ماهي فترة اإلعداد من كل عام؟



المناقشة واإلقرار

التنفيذ والتعديل

مناقشة الموازنة في مجلس النواب هي الفرصة األكبر إلشراك الرأي العام 
وتكون  المقترحة.  الحكومية  البرامج  ومختلف  األولويات  تلك  مناقشة  في 

حق  كصحفي  ولك  البرلمان١.  داخل  المختلفة  اللجان  خال  من  المناقشات 
الذي  بالمجال  المختصة  اللجنة  أو بعضها في  المناقشات  تلك  طلب حضور 
تكتب عنه. وكذلك يمكنك التعرف على مواقف األحزاب المختلفة من البرامج 

الحكومية المطروحة، وذلك من خال نواب تلك األحزاب داخل كل لجنة. 

وفي  الموازنة.  إلقرار  التالي  اليوم  من  برامجها  تنفيذ  في  الحكومة  تبدأ 
حين تنشر وزارة المالية على موقعها تقريرا شهريا عن مجمل ما تنفذه من 
بحلول منتصف  الحكومة من خططها  إذا عدلت  والتزامات. وكذلك  تعهدات 
العام المالي، وجب عليك متابعة التغييرات التي تريد عملها حتى تعرف إذا 

كانت ستمس جمهورك في وسائل اإلعام المختلفة. 

وإذا أردت أن تكسو تلك االرقام لحما ودما، فما عليك إال أن تتابع نواب مجلس 
الشعب )وفيما بعد أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة(. كذلك تتيح 
لك الزيارات الميدانية أن ترى بعينك وتنقل بكاميرتك أو قلمك حقيقة إنجاز 
١٠مستشفيات  بناء  الحكومة  استهدفت  إذا  فمثا،  األرض.  على  برنامج  أي 
)يمكن معرفة ذلك من خال محاضر  المالي  العام  أماكن محددة خال  في 
التخطيط(، فيمكنك  مجلس الشعب، والخطة االقتصادية على موقع وزارة 
أن ترى بعينك ما تم بناؤه، وهل يتوافق مع المدة الزمنية المحددة، وهل 
المكان بعيد أو مثا في حي غني بدال من إقامتها في حي فقير، وهكذا٢.

١     تلك اللجان هي: )اللجنة التشريعية، لجنة الشئون الخارجية،  لجنة الخطة والموازنة، لجنة 
االقتراحات  لجنة  التعليم،   لجنة  االقتصادية،   اللجنة  العربية،  الشئون  لجنة  القومي،   واألمن  الدفاع 
الدينية واألوقاف، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الشئون الصحية والبيئية،  والشكاوى، لجنة الشئون 
الثقافة  لجنة  الزراعة،  لجنة  المحلية،  اإلدارة  لجنة  والمواصات،  النقل  لجنة  العاملة،  القوى  لجنة 
واإلعام والسياحة، لجنة اإلسكان، لجنة الشباب، لجنة حقوق اإلنسان(.  ويصدر مجلس الشعب في كل 

دورة كتيبا يضم أسماء وأرقام تليفونات كل أعضاء المجلس ألي لجنة ينتمون.

بوالق  تأهيل مستشفى  إعادة  االقتصاد تشمل  لتنشيط  الحكومة عن خطة  أعلنت  ٢    مثا: 
وغيزها من المستشفيات التي تحولت إلى عيادات خارجية بسبب عدم توافر مستلزمات غرف العمليات 
والغرف بقيت لسنوات خاوية. وعندما ذهبنا كصحفيين لنتحقق من حجم إنجاز الخطة على أرض الواقع، 
لم نجد أي أثر لبدء تنفيذ الخطة بل ووجدنا مدير المستشفى ال يعرف شيئا عن تلك الخطة. وهذا ما 
مشروع  كل  التخطيط.  وزارة  موقع  عبر  كلها  )عرفناها  الخطة  هذه  تحت  أخرى  مشاريع  في  وجدناه 
خطة  حساب  كشف  عن  الصحفية  للقصة  قوية  بداية  لنا  شكل  ما  وهو  منه(.  االنتهاء  وزمن  وتكلفته 

التحفيز.

المراجعة والتدقيق

المعلومات  من  كبير  مخزون  لديك  اآلن  أنت  المالي،  العام  ينتهي  أن  بعد 
الخاص عما قدمته  بنكك  التي تشكل  المصادر  والبيانات وقاعدة ملونة من 
الحكومة خال العام من نوايا ومن إنفاق على المجال الذي يهمك كصحفي.

للمحاسبات على مراجعة  المركزي  الجهاز  اآلن جيش من موظفي  ويعكف 
عن  المسؤولة  الحكومية  الجهات  قدمتها  التي  الحسابات  كشوف  وتدقيق 
تنفيذ بنود إنفاق الموازنة. ويكتب تقارير مفصلة عن مستوى التزام الحكومة 

بما وعدت به. 

المرئية،  أو  المسموعة  المكتوبة،  الصحافة  في  تعمل  كنت  سواء  وهكذا، 
تتيح لك التغطية الصحفية المتعددة خال كل عام مالي في مختلف مراحله 
ال  أم  الدولة  التزمت  وهل  مطالبهم،  من  تحقق  ماذا  لقرائك  توضح  أن 
بوعودها، ولماذا؟ ومستوى الجودة الذي وفرته الدولة، وهل هو متوافق 

مع التوقعات أم ال.

من  بحار  داخل  الغوص  عن  يغنيك  لن  األسف-  -مع  المجهود  ذلك  كل  أن  إال 
األرقام في محيطات من الجداول. 

ومن لألسف،  ال القانون وال الدستور كفل للشعب وال للصحفيين حق االطاع 
على تلك التقارير١  كما ال تسمح بالمشاركة في عملية التدقيق والمراجعة 
على عكس عدد كبير من الدول النامية، التي تعتبر مثا أن سكان هذا الحي 
يجب  وبالتالي  المدرسة  أو  رياضية،  ماعب  إقامة  من  المستفيدون  هم 

إشراكهم في تقييم هذا المشروع(.

الحساب  عن  التقرير  هذا  مناقشة  حضور  تطلب  أن  لك  كصحفي،  أنك  إال 
الختامي للحكومة في مجلس النواب، ويمكنك الحصول على نسخة منه عن 

طريق شبكة مصادرك التي نسجتها داخل المجلس.

١    حصلت مصر على درجة  ١3 من ١٠٠ على مؤشر الموازنة المفتوحة فيما يتعلق بشفافية  
عملية المراجعة والتدقيق في العام ٢٠١٢. لمزيد من المعلومات، انظر   
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فبدون تلك البيانات وتلك األرقام لن تحصل على معلومات دقيقة تبني عليها 
موضوعك الصحفي أو تكشف على أساسها درجة مصداقية الحكومة فيما 
تردده من خطاب دعائي لترويج إنجازاتها. وفي الفصل القادم بعض أدوات 

الغوص لكي تنطلق.  

فبدون تلك البيانات وتلك األرقام لن تحصل على معلومات دقيقة تبني عليها 
موضوعك الصحفي أو تكشف على أساسها درجة مصداقية الحكومة فيما 
تردده من خطاب دعائي لترويج إنجازاتها. وفي الفصل القادم بعض أدوات 

الغوص لكي تنطلق.  

التصنيفات الثالث: 
لماذا يجب أن تقرأ 

الموازنة من ثالث زوايا

الفصل الثاني



في هذا الفصل، ندخل إلى األعماق..
عنها  ابتعدت  طالما  التي  الموازنة  جداول  عالم  نقتحم 
كصحفي. وهي كلها موجودة على موقع وزارة المالية.

موازنة مطار القاهرة الدولي، مستشفى القصر العيني، 
استاد القاهرة الدولي، ديوان محافظة المنوفية، قصور 

الثقاقة، السجون.. اطلب واتمنى.

الجداول كلها متاحة في شكل مجمع للموازنة اإلجمالية 
لكافة الجهات الحكومية، أو مقمسة لقطاعات. كما تنشر 
الوزارة -بنفس التصنيفات التي سنشرحها حاال- موازنات 
منفصلة لجهات ال تدخل في الموازنة العامة مثل الهيئات 

االقتصادية، بشكل مفصل على نفس الموقع.
وها هي مفاتيح قراءة تلك الجداول.



التصنيف االقتصادي

يعتبر هو األكثر شيوعا وقراءة. كأنك تقسم المرتب إلى إنفاق جاري )بنود 
أجر  والتليفون،  الكهرباء  فواتير  )المأكل،  مثل  آخر،  إلى  شهر  من  متكررة 
عمالة المنزل وحارس العمارة(، وإنفاق استثماري )أي انفاق من شأنه زيادة 
المطبخ...  تجديد  كثربائية،  أجهزة  منزل،  سيارة،  )شراء  وممتلكاتك  أصولك 

إلخ(. 
 

وعليه، تنقسم الموازنة العامة وفقا للتقسيم االقتصادي إلى جانبين: جانب 
اإلنفاق )االستخدامات( وجانب اإليرادات )الموارد(.

وستتضح أهمية هذا التصنيف لك كصحفي بعد أن نتعرف على بنوده.

إلى  العام(  اإلنفاق  الحكومي/  )اإلنفاق  الدولة  استخدامات  تقسم  وفيه 
ثمانية أبواب.

 
تسمى األبواب الستة األولى منه: مصروفات والمقصود هو اإلنفاق الجاري 

)أي المتكرر خال العام المالي(. 

١.االستخدامات:

الباب األول: األجور  

الباب الثاني: شراء السلع والخدمات  

الباب الثالث: الدعم والمنح والمزايا االجتماعية  

الباب الرابع: الفوائد  

الباب الخامس: المصروفات األخرى  

الباب السادس: شراء األصول غير المالية١  

الباب السابع: حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية   

الباب الثامن: سداد القروض المحلية واألجنبية.  

وتنقسم إلى أربعة أبواب:

الباب األول: الضرائب

الباب الثاني: المنح

الباب الثالث: اإليرادات األخرى

الباب الرابع: المتحصات من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من     
         األصول. 

٢- الموارد الحكومية 
     )اإليرادات العامة(

يقصد به االستثمارات الحكومية، مثل اإلنفاق على بناء مدارس أو طرق أو محطات كهرباء    ١
أو صرف. للتعريف الدقيق والشامل انظر ملحق المصطلحات.  



بالنسبة  أنه مهم  والخاصة 
من  أن  معرفة  للصحفي 
هذه المصاريف ما هو جاري 
ما  ومنها  عام،  كل  ومتكرر 
زاد  وكلما  استثمارا.  يعد 
نصيب القطاع الذي يهمك 
االستثمارات  من  كصحفي 
زادت  كلما  الــحــكــومــيــة، 
لما  ــاره،  وازده نموه  فرص 
االستثمارات من قدرة على 

تحفيز النمو والتشغيل. 
كمثل،  التعليم  أخــذنــا  لــو 
هو  ــدارس  ــ ــم ــ ال ــاء  ــن ــب ف
وظائف  سيخلق  استثمار 
وعاملين  لمدرسين  جديدة 
ــن  ــي ــائ ــن ــن )وب ــي ــف ــوظ وم

ونقاشين ونجارين...(

ولعلك اآلن أدركت أنه من األهمية أن نعرف نسبا مثل تطور األجور من إجمالي 
ومثلها  الحكومة،  مشتريات  إجمالي  من  األدوية  نصيب  الحكومي،  اإلنفاق 
للسياسة  العامة  االتجاهات  معرفة  نستطيع  كي  وذلك  المعلومات...  من 

المالية.
 

لكنك لن تستطيع بقراءة التصنيف االقتصادي وحده من معرفة  مثا نصيب 
أو  والمعدات،  السلع  شراء  على  الشرطة  تنفق  كم  أو  األجور،  من  الصحة 
محطات  على  اإلنفاق  مقارنة  المدعم  السكن  على  االنفاق  نسبة  مقارنة 
الكهرباء، أو اإلنفاق على الثقافة )أو حتى االنتخابات( إال من خال النظر إلى 

الموازنة بالتصنيف الوظيفي.

لو اخذنا مرتبك كمثال ثانية، فهو تقسيم المرتب بحسب نوع اإلنفاق. )األكل، 
أم  وجاري  متكرر  اإلنفاق  كان  إن  النظر  بغض  الترفيه(،  الصحة،  التعليم، 
الدولة ستجده مقسما إلى عشرة قطاعات  استثماري. وفي حالة موازنة 

رئيسية: )انظر تعريفاتهم والجهات التي يضمها كل قطاع في ملحق ٢(. 

المصدر : وزارة المالية، بيان موازنة ٢٠١3 - ٢٠١٤
فكرة : محمود نجم

١- قطاع الخدمات العامة  
٢- النظام العام وشئون السامة العامة )الداخلية(  

3- قطاع الشئون االقتصادية  
٤- قطاع حماية البيئة  

5- قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية  
6- قطاع الصحة  

7- الشباب والثقافة والشئون الدينية   
8- قطاع التعليم  

9- الحماية االجتماعية  
١٠- أنشطة وظيفية متنوعة )الدفاع(  

التصنيف الوظيفي



التصنيف اإلداري

االبتدائي  )التعليم  اإلنفاق  جهة  بحسب  أظرف  في  سيقسم  اآلن  مرتبك 
والتعليم الجامعي. الطعام من بائع اللحوم ومن الخضري ومن محات األكل 

الجاهز، وهكذا...(
بالمثل، التصنيف اإلداري يوضح الجهة اإلدارية التي تحصل على نصيبها من 

اإلنفاق الحكومي وفيم تنفقه بدورها. 

بشكل عام، كل قطاع حكومي يقوم على إدارته: الجهاز اإلداري١، واإلدارة 
المحلية٢ والهيئات الخدمية3 .

الصحة  وزارة  ديوان  نصيب  نتتبع  أن  مثا  اإلداري  التصنيف  لنا  يتيح  وهكذا، 
التي  الحكومية  المستشفيات  بنصيب  العاملين( مقارنة  به آالف من  )مبنى 
الخدمية(،  )الهيائات  ،والممرضين  والفنيين  األطباء  من  اآلالف  مئات  توظف 
الصحة من خال  إنفاق على  نصيب كل محافظة من  تتبع  أيضا  لنا  يتيح  كما 

مديريات الصحة )اإلدارة المحلية(. 

مثل ديوان الوزارة، وزارة الصحة مثا.  ١
مثل مديريات الصحة أو التعليم المنتشرة في كل المحافظات.  ٢

الجامعات والمستشفيات مثل القصر العيني وغيرها ومراكز األبحاث وهيئة الطاقة  3
النووية هي هيئات خدمية تدخل ضمن األجهزة الموازنية.  

وهكذا يتيح لنا هذا التصنيف عقد المقارنات بين نصيب المحافظات المختلفة 
اإلنفاق  ومقارنة  الرياضية  األنشطة  على  )الموازنة(  الحكومي  اإلنفاق  من 

على مياه الشرب بين المحافظات.

لك  تشرح  بحيث  الموازنة مقسمة طوليا وعرضيا  بيانات  جداول  تجد  وهكذا، 
عاقات مختلفة تجمع بين كل تقسيمين، وهكذا، لن تتضح الرؤية الكاملة إال 

من خال قراءة أكثر من جدول.

وبالرجوع إلى مرتبك الشخصي، إليك هذا المثال الذي يوضح الفكرة:
إنفاقه  ويبلغ  تعليمية مختلفة.  مراحل  أبناء، في  ثاثة  لديه  أحدهم  كان  إذا 

على التعليم ١5٠جنيها.
توضح الجداول التالية التصنيفات المختلفة  لهذا اإلنفاق، والدمج بينها.

يمكنك  مــثــا  وهــكــذا، 
ــب  ــي ــص احــــتــــســــاب ن
إجمالي  من  المصروفات 

اإلنفاق )7٠/١5٠*١٠٠(،...

التصنيف االقتصادي:

اإلجمالي البند  

مصروفات        7٠
دراسية

كتب        ٢٢

مواصات       58

اإلجمالي      ١5٠



وأيضا يمكن الجمع بين تقسيمين 
لصورة أشمل )مثا إداري مع اقتصادي(:

اإلجماليالثالثالثانياألولالبند

٢٠٢٠3٠7٠مصورفات مدرسية

57١٠٢٢كتب

8١53558مواصات

33٤٢75١5٠اإلجمالي 

التصنيف الوظيفي:

اإلجمالي البند  

التعليم                    33
االبتدائي

التعليم            ٤8
الثانوي

      
التعليم              75

الجامعي

اإلجمالي      ١5٠

إلى  تبحر  أن  أردت  كلما  للموازنة،  الثاثة  التصنيفات  فائدة  بالضبط  وهذه 
األعمق، عليك التزود بالجداول المناسبة. 

أن  تريد  صحفيا؟  تتميز  أن  تريد 
تحصل على معلومات أشمل وأدق 
لجمهورك؟ تريد أن تحاسب بشكل 
المسؤولين  وموضوعي  كــفء 
قراءك  تمس  سياسات  إعداد  عن 
ومشاهديك؟فلم  ومستمعيك 
السطح  على  متاح  هو  بما  تكتف 

للجميع؟
 

أما وقد تعرفت على مبادئ فهم 
الموازنة وتحليلها، يبقى التحدي 
تقدم  كــيــف  ــو  ه كصحفي  ــك  ل
الدسمة  الوجبة  هذه  لجمهورك 
بشكل  ــام  واألرق المعلومات  من 
فالدقة  وجذاب.  ومفهوم  بسيط 
ضرورية-  الكار  أبناء  لنا  كانت  -وإن 
الجمهور  أنها غير كافية لجذب  إال 
في  مقدمة  تكن  لم  ما  العريض 
يدور  ما  هو  وهذا  مقبول.  قالب 

حوله الفصل القادم.



وأخيرا... 
كيف نكتب؟

الفصل الثالث

بعدقبل

دقيق.. وبال أرقام!١
خطر لي ذات مرة أن أوزع على صحفيين متخصصين في االقتصاد خبرا صحفيا 
منشورا في أحد الجرائد اليومية المرموقة عن الموازنة. كان الخبر عبارة عن 
قص ولصق من جداول الموازنة وكل سطر فيه با مبالغة أربعة أرقام مختلفة 
ال عاقة لها ببعضها البعض. وطلبت منهم إعادة صياغة الخبر، وانتقاء جزء 
مترابط من األرقام الكثيرة التي يحتوي عليها الخبر األصلي. عدت بعد نصف 
ساعة ألجد األوراق الموزعة عليهم خاوية! عجز هؤالء المتخصصون جميعا عن 
فك طاسم هذه األرقام المتراصة جنبا إلى جنب با هدف. فما بالك بقارئك 

أو مشاهدك المسكين؟

الموازنة  عن  تكتب  كيف  إذن، 
مليئة  فــقــرة  تحشر  أن  بـــدون 
بخمسة أرقام، كل رقم بالمليون 
إلى  ستة  من  )أي  المليار  أو 
تسعة أعداد (؟ يبدو لي في أي 
موضوع/ تقرير متعلق بالموازنة 

أن هذا هو أكبر تحدي.

كل األرقام واألمثلة الواردة في هذا الفصل هي خيالية من تأليف الكاتب. هي مجرد أمثلة    ١
لتقريب األفكار.   



ستجد في صفحات هذا الكتاب بعض الرسوم البيانية وبعض األساليب في 
كتابة األرقام ومقارنتها تساعدك على تجنب حشر ورص أرقام هي بالنسبة 
للقارئ )كما هي بالنسبة لك(.. سخيفة ومملة وصعبة القراءة. ولكن قبل 
ذلك دعنا نتفق أن من أهم مهام الصحفي هي أن يشرح ما يحدث لجمهوره. 

وهي -رغم أهميتها- إحدى المهام الغائبة عن وسائل إعامنا.

لهذا الغرض دعنا في البداية نستعين ببعض المفاهيم والمعادالت التي 
تسمح لك بتحليل بيانات الموازنة وفهم حقيقة األرقام١.

هناك ملحق ١ يشمل المعادالت األساسية التي تمكنك من تحليل بيانات الموازنة، فا    ١
تكتفي بترديد مبالغ ضخمة، بل تصف لجمهورك هل هذا أقل أم أكثر من المطلوب؟ أقل   
أم أكثر من العام الفائت؟ كم يبلغ نصيب كل فرد من هذا المبلغ المخصص )للصحة مثا(،    
وهل هو أقل أم أكثر من دول في نفس طور التنمية؟ وهكذا، تصف لهم ما وراء الرقم.  

طرق  إيجاد  علينا  ثم 
مختلفة لتفادي حشر 

األرقام. 

•  إذا كان والبد من نشر سلسلة طويلة من األرقام ألهميتها، فكر في أن 
تضعها في جدول أو في رسم بياني، تابع للموضوع.

•  األرقام في متن التقرير:

فكر مرتين.. هل هذا الرقم ضروري وال غنى عنه؟ إذن فليكن...
 

ولكن ال تعط القارئ رقما قائما في ذاته.

5٠٠ألف جنيها هل هذا مبلغ كبير أم صغير؟ كيف سيعرف القاريء؟

حجم  عن  عبارة  هو  مثا  الموازنة  عن  صحفي  تقرير  أي  عنوان  تجد  ما  عادة 
اإلنفاق على قطاع معين )لنقل التعليم(. أن الصحفي ال يجد في البيان الذي 

بين يديه أي شيء الفت إال هذا الرقم الذي يبدو أنه ينشر ألول مرة.
 

الموازنة، يكون مطلوب منك  كصحفي غير متخصص في االقتصاد أو في 
أن تكتب سريعا في موضوع صعب. فا تجد أقرب منك سوى بيان صحفي 
أرسلته لك جهة حكومية. فتنقله لجمهورك. هكذا تقريبا تسير األمور. ولكن 
عليك أن تعلم أن كل تلك الجهات )الحكومة والشركات( تدفع أمواال إلدارات 
إعامية وشركات متخصصة كي تجمل صورتها. لذلك عليك أن تنظر لما ترسله 

إليك على أنه إحدى وجهات النظر و ليست الحقيقة المطلقة.
 

مثال: الحكومة تخصص هذا العام 5٠٠ألف جنيها للعاج على نفقة الدولة. 
 

للتقريب، يستحسن بدال من ذكر الرقم فقط أو المبلغ يمكنك أن تقارنه بأمر 
هو يعرفه مثل ) يساوي هذا المبلغ كم ضعف الحد األدنى لألجر، أو ماينفقه 

على الطعام في كم شهر؟، وهكذا... أو نسبته إلى إجمالي اإلنفاق.
 

كما يمكنك حساب تطوره من عام إلى آخر، ونسبة نمو المبلغ )أو انخفاضه( 
من عام إلى آخر.

 
ما  تلخص  الكام  من  فقرة  عندك  اآلن  أنت  بها  قمت  التي  الحسابات  وبعد 

أظهرته لك الحسابات.

مثال: 
جاءك بيان صحفي بأن الحكومة تحملت مليار جنيه تكلفة اإلنفاق على نفقة 

الدولة.

١. اسأل نفسك أكبر كم من األسئلة وابحث عن إجابات: مثا لماذا تريد الحكومة 
نشر هذا البيان؟ هل هذا الرقم كبير أم صغير، مقارنة بأعوام سابقة وبدول 
شبيهة لنا؟ هل هو كاف لعدد المرضى الفقراء؟ هل هذا الحدث يقع ألول 

مرة؟ لماذا أرى كصحفي أن هذا الموضوع مهم؟١...

هذا السؤال بالذات من المهم اإلجابة عليه في الموضوع الذي تكتبه في الفقرة األولى،    ١
ألنه يشرح للقارئ لماذا عليه أن يقرأ موضوعك أو يسمع تقريرك.  



٢. بدال من أن تضع هذا الرقم كعنوان، قمت أنت باستخدام المعادالت الست 
األساسية لتكتشف مثا أحد الحقائق التالية:

الموضوع  بين  النوعي  الفرق  تخيل 
بالبيان  الذي كنت ستكتبه لو اكتفيت 
من  لديك  أصبح  ما  وبين  الصحفي، 
نتيجة  لجمهورك،  تنقلها  معلومات 
اآلن  أصبحت  التي  السحرية  األلعاب 

تعرفها وتستعملها.

• المبلغ في حقيقته أقل من قيمة المبلغ في العام الماضي بعد استبعاد 
أثر التضخم.

• عدد المستفيدين زادوا، بحيث انخفض متوسط نصيب الفرد من العاج على 
نفقة الدولة. أن الدولة كانت قد خططت في قانون الموازنة مبلغا أقل من 
مليار إال أنها اضطرت لزيادته في تعديل الموازنة في منتصف العام المالي 

استجابة لطلب الكثير من الفقراء.

عنوان بال معاناة

خبر وخلفية

وسهلة    غنية  معلومات  على  حصلت  حيث  وللقارئ،  لك  مكسب  أول  هو 
الكتابة وبا أرقام.

نصيب  “انخفاض  العنوان:  يكون  أن  يمكن  السابق،  المثال  على  بناء  مثال: 
الفرد من العاج على نفقة الدولة" أو" التضخم يأكل أثر الزيادة في العاج 

على نفقة الدولة" وهكذا....

أي خبر تقرر أن تطلع عليه جمهورك، يجب أن تسأل نفسك لماذا يهم هذا 
الخبر القارئ )المشاهد(؟ ولكي يصبح الخبر مهما في عين جمهورك عليك 
أن تشرح له في فقرة واحدة هذا السبب. فبدونه، سيفقد المتابع اهتمامه 

ألنه سيحس أنه ال شأن له بهذا الخبر ولن يؤثر عليه في شيء.

مثال: خلفية عن الخبر السابق

كانت الدولة في العام الماضي قد قررت االستمرار في نظام العاج على 
نفقة الدولة بدال من التحول إلى نظام التأمين الصحي لكل المصريين، وذلك 
التأمين  نظام  تعميم  فيه  تبدأ  موعدا  تحدد  أن  بدون  وذلك  تكلفته،  الرتفاع 

الصحي.

أو:

بسبب  الدولة  نفقة  على  للعاج  المخصصات  بزيادة  وعدت  قد  الدولة  كانت 
على  الحصول  انتظار  في  المرضى  من  الطوابير  وطول  الخدمة  تدهور 

موافقات حكومية على طلبهم للعاج.



أو:

بسبب  الدولة  نفقة  على  للعاج  المخصصات  بزيادة  وعدت  قد  الدولة  كانت 
على  الحصول  انتظار  في  المرضى  من  الطوابير  وطول  الخدمة  تدهور 
موافقات حكومية على طلبهم للعاج. كان العام الماضي قد شهد سلسلة 
من الفضائح السياسية التي مست عددا من المسؤولين القادرين ماليا الذين 
استخدموا مخصصات عاج الفقراء على نفقة الدولة بدون وجه حق في عاج 

أنفسهم وأسرهم.

وهكذا يصبح للخبر الممل 
إدارة  ــه  ــت ــل أرس الــــذي 
الــعــالقــات الــعــامــة في 

الوزارة طعما مختلفا.

من منا ال يحب أن يشاهد فيلما شيقا؟ عليك أن تحكي حواديت مثيرة وشيقة 
عما وراء أرقام الموازنة لكي تجذب أوسع جمهور ممكن. يسمى هذا القالب 
وأراء  والخلفية  والمعلومات  الخبر  بين  يمزج  قالب  وهو  الصحفية،  القصة 
البشر واألهم حكاياتهم المرتبطة بالخبر الذي تحكي عنه. إنه "أنسنة" الخبر، 

أي إكسابه حياة. وهو قالب يناسب تماما الحديث عن اإلنفاق الحكومي. 

و"بوكسات  القصة  متن  إلى  المعلومات  بتقسيم  القالب  هذا  يسمح  أيضا 
الضوء  بالقصة، يلقي  أو حوار قصير ذو عاقة  صغيرة بها معلومات جانبية 
على رأي بارز، وهكذا تتفادى أن تكتب كتلة صماء من آراء الخبراء. فمن في 

زمن االنترنت لديه من الوقت أن يقرأ موضوعا واحدا من ١٠٠٠كلمة؟

تخيل بناء على المثال السابق لو قابلت أحد المرضى الذين لم يتمكنوا من 
الحصول على العاج على نفقة الدولة، وبدأت قصتك الصحفية على لسانه، 
بعد  لتنتقل  العاج،  رفض  وأسباب  الحكومية  المكاتب  بين  مساعيه  يحكي 
ذلك إلى الخبر السابق ذكره عن تخفيض القيمة الحقيقية للعاج على نفقة 
الدولة. ثم تضع تعليقا من مسئول حكومي يشرح أسباب التخفيض، ثم آخر 
ومثله  القصة  بداية  في  الحدوتة  صاحب  على  التخفيض  هذا  تبعات  يناقش 
وكيف  أخرى  دول  مقارنات١مع  تضيف  أن  يمكن  كما  المرضى.  من  المايين 

تتعامل مع عاج الفقراء وهكذا،...  
انسج فقراتك وكأنك روائي، ممسك بكاميرا تجول فيها بين طوابير المرضى 
تصف ما تراه. بشكل عام، وبعيدا عن مثالنا، ما عليك إال أن تغادر مكتبك إلى 

الشوارع، لتجد ألرقامك معنى متجسد٢.  

١        يوفر عدد من المؤسسات الدولية روابط مخصصة للمقارنات الدولية، مثل البنك 
        الدولي ومنظم الصحة العالمية ومنظمة الشفافية الدولية، في شكل جداول وأحيانا  

        في شكل رسوم بيانية تضفي جماال ومعلومات قيمة على قصتك.
٢        نصيحة مهنية: قبل أن تسلم قصتك لرئيس القسم، اقرأها بنفسك، ودع أحد زمائك 

        يقرؤها ليتعرف على أي أخطاء

القصة 
الصحفية

مثال:



ــر مــا أوصــيــك به.  هــي آخ
جمهورك  سيدفع  ما  وهي 
متابعة  في  االستمرار  إلى 
نظره  يصرف  أو  الموضوع 
البدايات.  أحسن  لــذا  عنه. 
إذا كتبت خبرا، فلتكن الجمل 
كله  الخبر  تلخص  قصيرة، 
ألكبر  إجابات  على  وتحتوي 
يجب  التي  األسئلة  من  عدد 
أن يجيب عنها أي موضوع/ 
كتبت  وإذا  تحقي.  أو  خبر 
قصة صحفية فلتبدأ بمشهد 
مؤثر أو عن الشرير أو حكاية 

أبطال من قلب الحدث.
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المالحق

الملحق ١

كيف تفهم حقيقة األرقام الحكومية؟ 
)المعادالت األساسية لتحليل بيانات الموازنة(

)أو عن  السابق  العام  أعلن عنه عن  الذي  الرقم  زاد  اكتشاف هل  أوال  عليك 
الرقم المتوقع/المخطط( أم نقص. 

وماهو معدل هذه الزيادة )أو النقصان]١[(.

السابقة(/ السنة  في  األخيرة-المبلغ  السنة  في  )المبلغ  النمو=  معدل 
١٠٠ x المبلغ في السنة السابقة

١. معدالت النمو

ذاك  أو  المسؤول  هــذا  سمعت  إذا 
تقف  ما  عــادة  األرقـــام،  بلغة  يتكلم 
منبهرا، حتى لو لم تفهم ماقال. أجل، 
كام.  ألي  مصداقية  األرقــام  تعطي 
الخدع  خادعة. وهذه  تكون  أنها قد  إال 
لنصدق  استخدامها  السياسيون  يجيد 

كامهم.
بين يديك هي كعصا  التي  المعادالت 
موسى تنقلب على الساحر وتأكل كل 

األرقام المغشوشة.



اإلسمي  النمو  معدل  نسميه  ما  هو  السابقة  المعادلة  في  حسابه  تم  ما 
النقود،  قيمة  تتآكل  التضخم]٢[،  معدالت  ارتفاع  بسبب  ولكن  )الشكلي(. 
فقد يزيد المبلغ الذي خصصته الحكومة لإلنفاق على الصحة، ولكنها زيادة 
ارتفاع األسعار. لهذا نحتاج لحساب معدل  الزيادة في  اسمية، أي أقل من 

النمو الحقيقي. ونحتاج هنا لمرحلتين:

أوال: القيمة الحقيقية للعام األسبق = القيمة اإلسمية في موازنة العام 
اسعار  مؤشر  ــدث/  األح العام  في  المستهلك  آسعار  مؤشر   x األسبق 

المستهلك في العام األسبق
 

ثانيا: معدل النمو الحقيقي= )المبلغ في السنة األخيرة- القيمة الحقيقية 
للمبلغ في السنة السابقة(/القيمة الحقيقية للمبلغ في السنة السابقة 

١٠٠ x

١٠٠ x )نصيب الجزء= )قيمة الجزء/القيمة الكلية
 

السابق(/نسبة  العام  الالحق-نسبة  العام  )نسبة  الزيادة/النقص=  نسبة 
١٠٠ x السابق

نصيب الفرد= المبلغ/ عدد السكان )أو عدد المستفيدين(

١٠٠ x )نسبة الفعلي إلى المخطط= )الفعلي/المخطط بالموازنة

٢. معدل النمو الحقيقي

3. حساب األنصبة

٤. حساب نصيب الفرد

5. حساب نسبة الفعلي إلى المخطط

الملحق ١

التصنيف الوظيفي

تم تقسيم النفقات الحكومية وظيفيا في ٢٠٠١، وهذا عن طريق توزيع تلك 
النفقات على الوظائف واألهداف التي تستهدف الحكومة تحقيقها، 

وهم ١٠وظائف:

١.  قطاع الخدمات العامة  
٢. النظام العام وشئون السامة العامة   

3. قطاع الشئون االقتصادية  
٤. قطاع حماية البيئة  

5. قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية  
6. قطاع الصحة  

7. الشباب والثقافة والشئون الدينية  
8. قطاع التعليم  

9. الحمياة االجتماعية  
١٠. أنشطة وظيفية متنوعة "الدفاع واألمن القومي"  

وتقوم  تباشر  التي  الحكومية  الوحدات  كافة  تجميع  يتم  للتصنيف  ووفقا 
الحكومة  تتبع  الجهات  القطاع، سواء كانت تلك  بأنشطة مماثلة تحت نفس 
المركزية أو اإلدارة المحليةأو الهيئات العامة الخدمية "العبرة بنوع النشاط"، 

وعلى سبيل المثال سنشرح تعريف بعض القطاعات.

األجهزة  بها  تقوم  التي  الخدمات  بأنها  تعرف  العامة:  الخدمات  قطاع   -١
والجمركية  والضريبية  المالية  والخدمات  التشريعية  والهيئات  التنفيذية 

وإدارة الدين العام وإدارة الشئون الخارجية، وهي بذلك تتضمن:



•       دواوين المحافظات والهيئات  

•       األجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون المالية وشئون   
                       المالية العامة والشئون الخارجية

•       المعونة االقتصادية األجنبية  

•       الخدمات الشاملة  

•       معامات الدين العام  

•       تحويات ذات طبيعة عامة بين مختلف مستويات الحكومة  

٢. النظام العام وشئون السامة العامة )الداخلية والمحاكم(

•       نفقات القضاء والنيابة  

•       دار االفتاء المصرية  

•       السجون  

3. قطاع الشئون االقتصادية: تشمل االنفاق على شئون االقتصاد والتجارة 
والزراعة والري واالنتاج الحيواني والتعدين والصناعة والطاقة وغيرها من 

االنشطة االقتصادية وتتضمن:

•       وزارات االستثمار والقوى العاملة والبترول والكهرباء   
                       والصناعة والنقل والطيران واالتصاالت والسياحة

•       قطاع التمثيل التجاري  

•       مديريات التموين  

•       صندوق تنمية الصادرات  

•       الهيئة العامة لمشروعات الصرف  

•       مديريات الطب البيطري  

•       هيئة الثروة السمكية  

•       الوقود النووي  

•       الهيئة العامة للطرق والكباري  

•       الهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان  

الصرف  ومعالجة  النفايات  بادارة  المتعلقة  الخدمات  البيئة:  حماية  قطاع   .٤
واالنشطة الخاصة بالبيئة

5. قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية

6. قطاع الصحة

7.الشباب والثقافة والشئون الدينية: يتضمن

•       وزارات الثقافة والشباب واالعام واآلثار واالوقاف  

•       هيئة استاد القاهرة  

•       دار األوبرا  

•       الهيئة العامة لاستعامات  

•       المجلس االعلى للصحافة   

•       األزهر الشريف  



8. قطاع التعليم

9.  الحماية االجتماعية: يتضمن معظم أشكال الدعم من طاقة وغذاء واسكان    
والتأمينات االجتماعية والشئون االجتماعية ومجلس الطفولة واألمومة

والقومي،  واألمن  الدفاع  قطاع  يسمى  كان  متنوعة:  وظيفية  أنشطة   .١٠
البيان المالي للموازنة مع الحفاظ عليه بنفس األسم  ولكن تم تغييره في 

في بيان التصنيف الوظيفي الُمفصل ويشمل نفقات:

•       وزارة الدفاع  

•       االناج الحربي  

•       قطاع التدريب العسكري  

•       الهيئة العامة لمشروعات الصرف  

•       مديريات الطب البيطري  

•       هيئة الثروة السمكية  

•       الوقود النووي  

•       الهيئة العامة للطرق والكباري  

•       الهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان  

الصرف  ومعالجة  النفايات  بادارة  المتعلقة  الخدمات  البيئة:  حماية  قطاع   .٤
واالنشطة الخاصة بالبيئة

5. قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية

6. قطاع الصحة

7.الشباب والثقافة والشئون الدينية: يتضمن

•       وزارات الثقافة والشباب واالعام واآلثار واالوقاف  

•       هيئة استاد القاهرة  

•       دار األوبرا  

•       الهيئة العامة لاستعامات  

•       المجلس االعلى للصحافة   

•       األزهر الشريف  



فك الطاسم: مصطلحات الموازنة وكيف نشرحها للقارئ 

الملحق ٣

ا

االعتماد المالى
Appropriation

يشير االعتماد المالي )المخصصات( إلى التفويض 
التي تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية 
محدد.  لغرض  الــمــال  مــن  معين  مبلغ  إلنــفــاق 
من  إقرارها  يتم  السنوية  المالية  واالعتمادات 
خال قانون الموازنة السنوى. وتتباين التشريعات 
التفاصيل،  حيث  من  المالية  باالعتمادات  المتعلقة 
والبعض  بكاملها،  لوزارة  األموال  يمنح  فبعضها 
تمنح  ما  ــادة  وع معينة.  لبرامج  يمنحها  ــر  اآلخ
خال  األمــوال  إنفاق  سلطة  المالية  االعتمادات 
سنة مالية واحدة. لكن االعتماد الدائم أو المفتوح 
أما  سنوات.  عدة  مدار  على  اإلنفاق  سلطة  يمنح 
صدور  بعد  أحيانا  منحه  فيتم  اإلضافي  االعتماد 
كفاية  عــدم  ثبت  إذا  السنوي  االعتماد  قانون 
األموال الممنوحة عند التخصيص لمقابلة األغراض 

المستهدفة

احتياطيات الطوارئ
 Contingency

Reserve

هي مبالغ توضع جانبا فى الموازنة لمواجهة أى 
والناتجة  المالية  السنة  خال  متوقعة  غير  تكاليف 
عن  الناشئة  التكاليف  )مثل  خارجية  ظــروف  عن 
يتم  المبالغ  الطبيعية(وهذه  والكوارث  الطوارئ 
موافقة  إلى  الحاجة  دون  حينه  فى  تخصيصها 
كبيرا  المبلغ  هذا  وجدت  لو  التشريعية.  السلطة 

اسأل المسؤولين عما يختفي تحت هذا البند.

الحكومية ــول  ــ األص
 Governmental

Assets

هي األشياء التي تمتلكها الحكومة أو تديرها 
والتي لها قيمة. واألصول يمكن أن تشمل 

األصول المادية )كاألراضي والمباني واآلالت( 
واألصول المالية )كالنقدية أو السندات أو 

األسهم(. وعلى خاف شركات القطاع الخاص، 
تحتفظ القليل من الحكومات بميزانيات تأخذ في 
الحسبان قيمة أصولها وخصومها، غير أن الكثير 

من الحكومات تحتفظ بسجات تحتوي على قائمة 
بأصولها المادية. وعادة ما تتم مراقبة األصول 

المالية كجزء من عملية إدارة الديون.

اإلنفاق الحكومى
 Governmental

Expenditures

الحكومة  تقوم  التى  المبالغ/األموال  هى 
بصرفها للوفاء بالتزاماتها المختلفة وتحقيق 
اإلنفاق  حجم  ويساوي  القومية.  أهدافها 

الحكومي حجم الموازنة العامة. 

اإلطارالكلي لالقتصاد
 Macroeconomic

Framework

النمو  بشأن  التوقعات  أو  االفــتــراضــات 
ــي أو  ــال ــم ــض ال ــائ ــف االقـــتـــصـــادي، وال
وسعرالصرف،  المدفوعات،  العجز،وميزان 
على  والسياسات  ونمواالئتمان،  والتضخم، 
تقديرات  من  الخارجي،وغيرها  االقــتــراض 

االقتصاد الكلي

أموال من خارج الموازنة
 Extra-Budgetary

Funds

أموال/صناديق خاصة تملكها الحكومة وال 
تظهر فى الموازنة العامة. ويتم الصرف من 
هذه األموال وفقا لقواعد مختلفة، وليست 

تحت سلطة قانون الموازنة. 
قد يغذى هذه األموال/الصناديق بعض 

الضرائب المخصصة، مع غيرها من المصادر 
مثا لرسوم والمساهمات من صناديق 

أخرى

ت

 التصنيف االقتصادى
 Economic

Classification

هو تقسيم االستخدامات والموارد 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 المصروفات وفقا للوظائف 
التى تستهدف الحكومة تحقيقها )دفاع، 
أمن، حماية بيئة، إسكان، صحة، تعليم، ...(

التخصيص
Allocation

تحديد مبلغ معين من المال لبرنامج أو لغرض 
معين



التصنيف اإلدارى 
)التصنيف المزدوج(
 Administrative
Classification

رأسيا  المصروفات فى جدول يتضمن  هو تقسيم 
ستقوم  التى  إداراته  بكافة  الوظيفى  التصنيف 
بالصرف، وأفقيا التصنيف االقتصادى بكافة بنوده 
النفقات  تتبع  يمكن  وبالتالى  وفروعه.  وأنواعه 
بشكل متكامل وأكثر تفصيا من خال هذا التصنيف

التضخم
Inflation

التغير في قيمةالمال إلى األقل مع مرور الوقت، 
لشراء  الازمة  النقدية  الوحدات  عدد  يزداد  بحيث 

نفس السلعة )بسبب ارتفاع األسعار(

التحويالت الحكومية
 Governmental

Transfers

تحويل األموال من مستوى حكومى إلى مستوى 
اإلدارى  الجهاز  من  التحويات  ذلــك  مثال  آخــر. 
بالمحافظات.  اإلداريــة  األجهزة  إلى  المركزى 
والقيام هذه التحويات هو أمر حيوى وحاسم من 
على  الخدمات  تقديم  فى  والعدالة  الكفاءة  أجل 

المستوى المحلى

التخصيص
Allocation

تحديد مبلغ معين من المال لبرنامج أو لغرض معين

د

دورة الموازنة
Budget Cycle

البلد،  يتم فيها وضع موازنة  التي  الزمنية  الفترة 
اعتمادها، تنفيذها، والمراجعة عليها. وهي مكونة 
السلطة  حيثتضع  الصياغة،  مرحلة  مراحل:  أربع  من 
التنفيذية مقترح الموازنة؛ مناقشة/موافقة، حيث 
تناقش السلطة التشريعية هذا المقترح، وتعدله، 
التنفيذ،  المعتمدة؛  الموازنة  ليصبح  عليه  وتوافق 
الموازنة؛  أنشطة  بتنفيذ  الحكومة  تقوم  حيث 
الرقابة  ديــوان  يقوم  حيث  الحسابات،  ومراجعة 
وتقييم  بمراجعة  التشريعية  والمؤسسات  المالية 

النفقات التي تدفع في إطار الموازنة

الدين الحكومى
 Governmental

Debt

على  تستحق  التي  القائمة  المبالغ  إجمالى  هو 
فترة  أي  في  الخاصة  اإلقراض  لجهات  الحكومة 
داخليا.  أو  خارجيا  يكون  أن  ممكن  والدين  زمنية. 
فالحكومة يمكنها االقتراض من الحكومات األخرى 
مثل  المالية  المؤسسات  أو  التجارية  البنوك  أو 
أيضا  يمكنها  كما  النقد،  وصندوق  الدولى  البنك 
المحلية  الشركات  تشتريها  التي  السندات  إصدار 
هو  الحكومية  السندات  فشراء  واألجنبيةواألفراد. 
في األساس عملية يتم من خالها إقراضاألموال 
صورة  في  المسددة  والمبالغ  ــة.  دوري بصورة 
الدين- خدمة  تكاليف  بأنها  تعرف  فوائد-والتي 

وتكاليف  الحكومية.  الموازنات  بنود  من  بندا  تمثل 
خدمة الدين – في الدول النامية تحديدا- يمكن أن 
مما  اإلجمالية،  النفقات  من  كبيرا  جانبا  تستهلك 
يعكس حجم الدين الضخم الذي يتراكم على هذه 
الدول وارتفاع أسعار الفوائد التي يجب أن تسددها 

على القروض

س

سلطة التعديل
 Amendment

Power

التشريعي  للمجلس  القانونية  السلطة  هي 
المقترحة  الموازنة  مشروع  لتعديل  )البرلمان( 
هذه  مثل  )الحكومة(.  التنفيذية  السلطة  قبل  من 
لإلطار  تبعا  كبير  بشكل  تختلف  أن  يمكن  السلطة 
القانوني لبلد معين: من ال قيود على حقا لسلطة 
لحق  كامل  تقييد  إلى  الموازنة  التشريعيةلتعديل 
هو  كما  الموازنة  تعديل  فى  التشريعية  السلطة 
األخيرة،يكون  الحالة  هذه  )وفي  مصر.  في  الحال 
للسلطة التشريعية الحق فقط فى قبوأل ورفضا 

لموازنة(

السنة المالية
Fiscal Year

مدة ١٢ شهرا متتالية تقوم خالها الحكومة بتنفيذ 
عمليات موازنتها من صرف وتحصيل لاستخدامات 
السنة  هذه  محاسبيا.  ذلك  وتسجيل  والموارد، 
المالية قد تكون يناير إلى ديسمبر، أو أى ١٢ شهر 

أخرى متتالية. )١يوليو إلى3٠ يونيو فى مصر(



ص

صافي حيازة 
األصول المالية

 Net Financial
Acquisitions

المالية  المدفوع فى حيازة األصول  هو عبارة عن 
فى  الخزانة  مساهمة  )بدون  واألجنبية  المحلية 
منه  مطروحا  الهيكلة(  ــادة  إع صندوق  تمويل 
)بدون  األصول  ومبيعات  اإلقراض  من  المتحصات 

حصيلة الخصخصة(

صافي حصيلة 
الخصخصة

 Net Privatization
Income

منه  مطروحا  الخصخصة  حصيلة  عن  عبارة  هو 
إعــادة  صندوق  تمويل  فى  الخزانة  مساهمة 

الهيكلة 

ع

العجز)أو الفائض( 
النقدي

Cash Deficit

أبواب  بين المصروفات )وتشمل الستة  الفرق  هو 
األولى من بند االستخدامات(، واإليرادات )وتشمل 
خال  وذلك  اإليرادات(  بند  من  األولى  أبوب  الثاثة 

السنة المالية للموازنة

العجز )أو الفائض(
الكلى

Total Deficit

مضافا  النقدى  الفائض(  )أو  العجز  عن  عبارة  هو 
إليه صافي حيازة األصول المالية

العجز)أو الفائض(
األولى

Primary Deficit

فوائد  حساب  بدون   الكل  الفائض(   )أو  العجز  هو 
القروض

العجز الفعلى/
االحتياجات التمويلية 

Actual Deficit/
Financing Needs

هو العجز)أو الفائض( الكلي مطروحا منه صافي 
حصيلة الخصخصة ومضافا إله أقساط القروض

العبء الضريبى 
Tax Burden

مختلفة  قطاعات  على  الضرائب  مختلف  ــر  أث
أخذ  يتم  حين  المثال،  سبيل  على  السكان.  من 
التعديات  وجميع  المبيعات  وضريبة  الدخل  ضريبة 
الذي  القطاع  هو  فمن  االعتبار،  فى  االقتصادية 

يتحمل الكلفة األكبر فى دفع الضرائب؟



ق

القيمة اإلسمية
Nominal Value

القيمة معبر عنها بوحدات العملة فى وقت معين، 
قيمة  في  التغيرات  تأثير  االعتبار  فى  األخذ  دون 

المال مع مرور الوقت )التضخم(

القيمة الحقيقية
Real Value

قيمة األشياء مع  األخذ بعين االعتبار التغيرات في 
قيمة المال معمرورالوقت )التضخم(

القروض
Loans

الحكومة  تلتزم  أن  على  للحكومة،  تقدم  أموال 
بسدادها الحقا

م

الموازنة
Budget

تشمل  والتي  الحكومة  بأموال  شامل  بيان  هي 
والدين.  الفائض،  أو  والعجز  االستخداماتوالموارد، 
الحكومة  لسياسات  الرئيسية  الوثيقة  وهــي 
الحكومة  االقتصادية، حيث توضح بها كيف تخطط 
من  استخدامها  ثم  ومن  العامة  الموارد  لتحصيل 
أجل تحقيق أهداف هذه السياسة. وحيث أنها بيان 
تأثير  تبين طبيعة ومدى  المالية، فهى  للسياسة 
الحكومة فى االقتصاد. وتقوم السلطة التنفيذية 
بإعداد الموازنة، تم ترفعها إلى الهيئة التشريعية 
وتبدأ  كقانون.  وتطبيقها  وتعديلها  لمراجعتها 
عملية إعداد الموازنة قبل بدء السنة المالية التي 
تغطيها الموازنة بعدة شهور حتى يمكن تحويلها 

إلى قانون قبل بدء السنة المالية

الموازنة المعدلة
Amended Budget

فى  تغييرات  عمل  يتم  قد  المالية  السنة  خال 
االستخدامات والموارد بالموازنة مقارنة بالموازنة 
بداية  فى  عليها  الموافقة  تمت  التى  األصلية 
اإلجــراءات  من  مجموعة  ذلــك  ويتطلب  السنة. 
التغييرات،  لعمل هذه  المحددة  والقواعدالرسمية 

كما يتطلب بالنهاية موافقة السلطة التشريعية.

المصاريف/النفقات 
الرأسمالية
 Capital

Expenditures

وتعني تلك المصاريف التى يتم من خالها إنفاق 
األموال لشراء أصول طويلة األجل، ويمكن تقسيم 
عدة  مدى  على  األصــول  على  اإلنفاق  إجمالى 
المعدات،  على  اإلنفاق  هذا  يشمل  وقد  سنوات. 
وتكاليف  القانونية  والنفقات  المباني،  األراضي، 

نقل الملكية األخرى ذات الصلة

المصاريف الجارية/
النفقات المتكررة 

 Recurrent
Expenditures

وتعنى تلك المصاريف التى ال ينتج عنها الحصول 
تشتمل  ما  عادة  وهي  األجل،  طويلة  أصول  على 

على األجور وشراء البضائع والخدمات

الموارد
Revenues

إجمالى قيمة الموارد المتاحة للحكومة خال السنة 
المالية )الضرائب بأنواعها، المنح، القروض،إلخ(

مؤشر أسعار 
المستهلك

)CPI(
 Consumer Price

Index

السلع  من  ممثلة  سلة  سعر  يعكس  مقياس  هو 
والخدمات  السلع  )أي  االستهاكية  والخدمات 
التي يحتاج المواطن العادي إلى شرائها، وتعتبر 
أسعارها هى نفقات معيشته اليومية(. ويستخدم 
المستهلك  التضخم على  أثر  المؤشر لقياس  هذا 

العادي

متأخرات السداد
Arrears

الحكومة  على  تتراكم  التي  الــديــون  من  نــوع 
المستحقة  المدفوعات  سداد  نتيجةإخفاقهافى 
الفترة  فيغضون  أو  العقد  في  محدد  تاريخ  قبل 
الموردين  فواتير  معينة،مثل  لصفقة  العادية 
ومقدمي الخدمات، والرواتب، والتحويات، وخدمة 
المدفوعات يجب سدادها فى  الخ.... هذه  الدين، 
زيادة  فى  تساهم  فهى  ولهذا  المطاف،  نهاية 
الديون. على سبيل المثال، إذا تعاقدت الحكومة مع 
مقاول لبناء الطرق فى سنة مالية معينة،ولكنها 
تلك  فى  المقاول  مستحقات  دفع  من  تتمكن  لم 
متأخرات  يصبح  المستحق  المبلغ  هذا  السنة،فإن 
سداد يجب أن تدفع في العاما لتالي )في كثيرمن 

األحيان مع الفوائد(



المبالغ التقديرية
Estimates

يتم  التى  االستخدامات/الموارد  مبالغ  هى 
تقديرها فى الموازنة سواء فى مشروع الموازنة 

أو الموازنة المعتمدة أو المعدلة

المبالغ الفعلية
Actual

هذه  فعليا.  المدفوعة/المحصلة  المبالغ  هى 
وتقارير  الختامى  الحساب  فى  تظهر  المبالغ 

المراجعة

المنح
Grant

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

المراجعة/التدقيق
Audit

الحكومة.  العامةفي  للحسابات  رسمي  فحص 
الحسابات  لمراجع  يمكن  الفحص،  هذا  خال  من 
والمالي  القانوني  االلــتــزام  على  االطمئنان 
العامة.  المالية  إدارة  فى  الحكومة  لممارسات 
يقوم  )أي  داخلية  إما  تكون  أن  يمكن  والمراجعة 
بها مكتب أو جهة داخل الجهاز/القسم الذي يتم 
مستقلة  جهة  به  تقوم  )أي  أوخارجية   مراجعته(  
سامة  وضــمــان  القانونية  االلــتــزامــات  لتلبية 

المعلومات المقدمةفي تقاريرالحكومة(

ن

الناتج المحلى 
اإلجمالى 

)GDP(
 Gross Domestic

Product

في  المنتجة  والخدمات  للسلع  اإلجمالية  القيمة 
بلد ماخال سنة. ويعتبر التغير في الناتج المحلي 
كان  إذا   - أخرى  إلى  واحــدة  سنة  من  اإلجمالي 

إيجابيا - هو مقياس للنمو االقتصادي

الناتج المحلى 
اإلجمالي للفرد 

GDP per Capita

عدد  على  مقسوما  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
في  للدخل  شامل  مقياس  أبسط  وهو  السكان. 

الباد

المصاريف/النفقات 
الرأسمالية
 Capital

Expenditures

وتعني تلك المصاريف التى يتم من خالها إنفاق 
األموال لشراء أصول طويلة األجل، ويمكن تقسيم 
عدة  مدى  على  األصــول  على  اإلنفاق  إجمالى 
المعدات،  على  اإلنفاق  هذا  يشمل  وقد  سنوات. 
وتكاليف  القانونية  والنفقات  المباني،  األراضي، 

نقل الملكية األخرى ذات الصلة

المصاريف الجارية/
النفقات المتكررة 

 Recurrent
Expenditures

وتعنى تلك المصاريف التى ال ينتج عنها الحصول 
تشتمل  ما  عادة  وهي  األجل،  طويلة  أصول  على 

على األجور وشراء البضائع والخدمات

الموارد
Revenues

إجمالى قيمة الموارد المتاحة للحكومة خال السنة 
المالية )الضرائب بأنواعها، المنح، القروض،إلخ(

مؤشر أسعار 
المستهلك

)CPI(
 Consumer Price

Index

السلع  من  ممثلة  سلة  سعر  يعكس  مقياس  هو 
والخدمات  السلع  )أي  االستهاكية  والخدمات 
التي يحتاج المواطن العادي إلى شرائها، وتعتبر 
أسعارها هى نفقات معيشته اليومية(. ويستخدم 
المستهلك  التضخم على  أثر  المؤشر لقياس  هذا 

العادي

متأخرات السداد
Arrears

الحكومة  على  تتراكم  التي  الــديــون  من  نــوع 
المستحقة  المدفوعات  سداد  نتيجةإخفاقهافى 
الفترة  فيغضون  أو  العقد  في  محدد  تاريخ  قبل 
الموردين  فواتير  معينة،مثل  لصفقة  العادية 
ومقدمي الخدمات، والرواتب، والتحويات، وخدمة 
المدفوعات يجب سدادها فى  الخ.... هذه  الدين، 
زيادة  فى  تساهم  فهى  ولهذا  المطاف،  نهاية 
الديون. على سبيل المثال، إذا تعاقدت الحكومة مع 
مقاول لبناء الطرق فى سنة مالية معينة،ولكنها 
تلك  فى  المقاول  مستحقات  دفع  من  تتمكن  لم 
متأخرات  يصبح  المستحق  المبلغ  هذا  السنة،فإن 
سداد يجب أن تدفع في العاما لتالي )في كثيرمن 

األحيان مع الفوائد(



الشراكة  منظمة  إعــداد  من  المصطلحات  ملحق 
)IBP( الدولية للموازنة

ن

الناتج المحلى 
اإلجمالى 

)GDP(
 Gross Domestic

Product

في  المنتجة  والخدمات  للسلع  اإلجمالية  القيمة 
بلد ماخال سنة. ويعتبر التغير في الناتج المحلي 
كان  إذا   - أخرى  إلى  واحــدة  سنة  من  اإلجمالي 

إيجابيا - هو مقياس للنمو االقتصادي

الناتج المحلى 
اإلجمالي للفرد 

GDP per Capita

عدد  على  مقسوما  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
في  للدخل  شامل  مقياس  أبسط  وهو  السكان. 

الباد

نفقات من خارج 
الموازنة

 Off-Budget
Expenditure

في  تضمينها  يتم  لم  التي  الحكومية  المعامات 
المثال،القروض  سبيل  )على  السنوية  الموازنة 
القطاعين  بين  والشراكات  والضمانات،  المباشرة، 

العام و الخاص(

نقص التمويل
Underfunding

معينة  جهة  أو  لــوزارة  الازم  التمويل  توفر  عدم 
حتى يمكنها أداء وظيفتها أو الوفاء بالتزاماتها

نقص الصرف
Underspending

خال  تخصيصها  تم  التى  االعتمادات  صرف  عدم 
الفترة المالية التي كان من المفترض صرف هذه 

األموال خالها

نقل االعتمادات
Virementر

عملية تحويل االعتمادات من بند إلى آخرخال سنة 
منظمة  قواعد  هناك  تكون  ما  وعادة  الموازنة. 
على  الحصول  أجل  من  منها  البد  إدارية  وإجراءات 

الموفقات الازمة لعمل هذه التحويات



المستور.  كشف  على  يساعدك  الدليل  "هذا 
المتخصصون  سيجد  أكيد،  الصحفيين.  لكل  هو 
في االقتصاد فيه ما يفيدهم. ولكن سيجد غير 
سواء  يهمهم.  مما  الكثير  أيضا  المتخصصين 
ثقافيا، تغطي  أو  رياضيا  إعاميا  أو  كنت صحفيا 
أو  الكهرباء  أو  الصحة  أو  االسكان  أو  المحليات 
تحتاج  الدينية،  الشئون  أو  البرلمان  أو  البترول 
يمطرونك  الذين  المسؤولين  هؤالء  تكاشف  ألن 
ببياناتهم الصحفية وتسائلهم عما تقدم أيديهم، 
االستعانة  من  أفضل  وأدلــة  مساندة  تجد  ولن 
بأرقام وبيانات رسمية حكومية، صادرة عن وزارة 

شقيقة، هي وزارة المالية.

سلمى حسين

" أرى ذلك االمتعاض وشيئا من الخوف على وجوه الكثيرين. 
فمن ذا الذي يحب أن يجد نفسه أمام عشرة جداول وفي 
كل جدول مائة رقم وخلف كل رقم مائة سؤال، فكرهتموه.."

رسوم: 
عمرو عكاشة

"


