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 دور بعض أنواع النفقات العامة في مصر 

 في  توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي

 د / السيد فراج السعيد محمد صقر 

 جامعة دمياط –التجارة كلية 

 ملخص البحث                                                        

النفقات العامة في مصر بعض أنواع   تتمثل مشكلة البحث في أنه ليس من الواضح ما إذا كان مشكلة البحث : 
على دعم التفاوت في توزيع  هذا تعمل على دعم العدالة في توزيع  وفي إعادة توزيع الدخل القومي أم تعمل 

  الدخل  ؟ .

يفترض الباحث أن الموازنة العامة للدولة في مصر أصبحت تلعب دورًا هامًا متزايدًا في  توزيع فرض البحث : 
وفي إعادة التوزيع للدخل القومي  . أي في توزيع وفي إعادة توزيع الدخل ما بين الفقراء والفئات محدودة الدخول 

 ء والفئات مرتفعة الدخول . و األغنيا

سوف يركز الباحث على دور بعض أنواع النفقات العامة للدولة في مصر في  توزيع وفي إعادة  أهداف البحث :
توزيع الدخل ما بين الفقراء والفئات محدودة الدخول و األغنياء والفئات مرتفعة الدخول . وهو ما يقتضي  من 

 للنفقات العامة الواردة بالموازنة العامة للدولة .الباحث تحليل المكونات األساسية 

سوف يساهم البحث في الكشف عن نمط الفكر المالي الذي يحكم تخصيص  بعض أهم أنواع أهمية البحث : 
توزيع النفقات العامة خاصة والسياسة المالية عامة  ، وعما إذا كانت النفقات العامة للدولة في مصر تعمل على 

الدخل لصالح األغنياء ومرتفعي الدخول . ذلك أن النفقات العامة  يجب أن تلعب دورًا محوريًا في عادة توزيع وإ 
توزيع وفي إعادة توزيع الدخل المحلي ، وخاصة أن نسبتها إلى الناتج المحلي في مصر خالل فترة الدراسة التقل 

 ( .  %33=  23 \ %7577عن )

الستنباطي من خالل تناول بعض النظريات واألفكار المتعلقة اعتمد الباحث على المنهج امنهج البحث : 
بأساليب توزيع وإعادة توزيع الدخل من خالل الموازنة العامة للدولة وخاصة من خالل النفقات العامة للدولة .  

مة كما اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي من خالل تحليل بعض البيانات المتعلقة ببعض أنواع النفقات العا
كما اعتمد الباحث األسلوب القياسي وذلك باستخدامه لنموذج قياسي  .ومن خالل بعض الدراسات المالية 

   لتحليل العالقة بين بعض أنواع النفقات العامة وتوزيع  وإعادة توزيع الناتج المحلي اإلجمالي .
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  بحث منها :توصل الباحث إلى بعض النتائج التي ضمنها نهاية الالنتائج والتوصيات : 

( أن الموازنة العامة للدولة في مصر قد لعبت دورًا كبيرًا في تهميش نصيب األجور من الناتج المحلي  1) 
 ( .  2013/  2012اإلجمالي  خاصة منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين وحتى نهاية العام المالي ) 

من خالل  –في دور النفقات العامة للدولة في مصر   –خالل فترة الدراسة  -( أن ثمة تراجعًا   2)  
في إعادة توزيع الدخل لصالح فئات الفقراء ومحدودي الدخل ، والسيما أن غالبية هذه  –سياسة الدعم 

دعم الطاقة الذي يتحوذ الفئات ممن ال يملكون سيارات وال يملكون مصانعًا ووحدات إنتاجية تستفيد من 
 على نسبة كبيرة من إجمالي الدعم  . 

( أن ثمة نكوصًا في دور الموازنة العامة للدولة  في مصر في تحقيق التوازن االقتصادي والتوازن  3) 
االجتماعي من خالل االستثمارات الحكومية ) رأس المال اإلنتاجي (  . ذلك أن ثمة تغيرًا في هيكل 

من طرق   Infer-structureحكومية نحو مزيد من التركيز على مشروعات البنية التحتيةاالستثمارات ال
سريعة وكباري ومطارات وموانئ وشبكات تليفون ) رأس المال االجتماعي ( ، وهى مشروعات تخدم في 

 المقام األول األثرياء  ومرتفعي الدخول . 

 كما توصل الباحث إلى بعض التوصيات منها : 

دة النظر في فصل سياسة األجور في القطاع الحكومي عن سياسة األجور في القطاع العام ، ( إعا 1) 
توطئة لتبني سياسة تتوخي تحقيق عدالة توزيع األجور فيما بين القطاعين الحكومي والعام  ، ذلك أن 

 ضعف أداء اإلدارة العامة ينسحب على مجمل إدارة عملية التنمية .

لى سياسة أذون الخزانة في إدارة الدين العام وفي تمويل العجز المتنامي في ( تخفيف االعتماد ع 2) 
الموازنة العامة للدولة ، من خالل زيادة االعتماد على سندات الخزانة ، وزيادة حجم الضرائب على 

 الدخول العالية من خالل زيادة الحد األعلى لمعدالت الضريبة التصاعدية . 

مى ضريبة االستغالل على العقارات غير المنتجة ، وحاصة أنه يوجد ما ( فرض ضريبة جديدة تس 3) 
ال يقل عن مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية غير مستغلة ، بل وأالف من األفدنة غير 

 المستغلة . ذلك أن هذه الضريبة ستحقق العديد من األهداف االقتصادية والمالية واالجتماعية .

 م الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة و إلى مبحثين هما :يقس  مكونات البحث : 



4 
 

دور النفقات العامة للدولة في تحقيق التوازن االجتماعي في البلدان المبحث األول : 
 المتخلفة . 

دور النفقات العامة في مصر في تحقيق التوازن االجتماعي خالل الفترة من العام المبحث الثاني : 
  . 2012/  2011ام المالي حتى الع 1991/ 1990المالي 

نموذج قياسي لتحليل العالقة بين بعض أنواع النفقات العامة وتوزيع وإعادة توزيع  المبحث الثالث :
 الناتج المحلي اإلجمالي .

 

مككن خككالل  -ال شككك أن الفكككر المككالي الحككديث قككد أنككار بالدولككة دورًا جديككدًا تمثككل فككي تككدخلها المقدمةةة : 
فككي النشككار االقتصككادي ، وذلككك لتحقيككق التككوازن االقتصككادي والتككوازن  –والنقديككة أساسككًا السياسككتين الماليككة 

االجتمككاعي فككي الككدول الرأسككمالية المتقدمككة ، وإنجككاز مشككروع التنميككة االقتصككادية واالجتماعيككة فككي الككبالد 
النكوعين مكن  المتخلفة . وتأتي السياسة المالية على رأس السياسات االقتصكادية التكي تتكوخى تحقيكق هكذين

 التوازن ، وتتوخى ، أيضًا ، بلوغ التنمية االقتصادية واالجتماعية .

بيككد أن الفكككر المككالي الكالسككيكي  قككد رفككض أي دور للدولككة فككي تحقيككق التككوازن االقتصككادي وفككي تحقيككق  
التوظكف  تلقائيكًا عنكد مسكتوي  –وفقًا لمنطق هذا الفككر  –التوازن االجتماعي . فالتوازن االقتصادي يتحقق 

تضككمن  -المنافسككة الكاملككة وحككافز الككر ح وجهككاز األسككعار  -الكامككل للمككوارد . كمككا أن اليككات السككوق الحككر
توزيككع الككدخل القككومي بككين أصككحاا خككدمات عناصككر اإلنتككاج توزيعككًا يتسككاوى مككع اإلنتاجيككة الحديككة لككككل 

للسكلع تعككس تكاليفهكا  عنصر من هذه العناصر . كما تضمن هذه اآلليات نفسها سريان مستويات أسكعار
 الحدية من ناحية ومنافعها الحدية من ناحية أخري .

تجكككد أساسكككها الموضكككوعي فكككي واقكككع   -وفقكككًا لمنطكككق هكككذا الفككككر  -فالعدالكككة فكككي توزيكككع الكككدخل القكككومي  
اإلنتاجية الحدية لكل عنصر مكن عناصكر اإلنتكاج . فكلمكا أراد صكاحب عنصكر اإلنتكاج زيكادة نصكيبه مكن 

 ي ، وجب عليه زيادة إنتاجيته الحدية ، توطئة لزيادة حصته في الناتج القومي .الدخل القوم

والحقيقيككككة أن العدالككككة الموضككككوعية فككككي توزيككككع الككككدخل القككككومي التككككي تحككككد  عنهككككا الفكككككر االقتصككككادي  
الكالسيكى ، قد اصطدمت بواقكع األزمكات االقتصكادية التكي أصكابت الكدول الرأسكمالية المتقدمكة ، وخاصكة 

أن اتجككاه  –عنككد تناولككه لنظريتككه فككي االسككتهال   –الكسككاد العظككيم . فقككد أوضككح جككون ماينككارد كينككز أزمككة 
الميل الحدي لالستهال  إلى التناقص في األجل الطويل ، وما يرتبكه ذلكك مكن تنكاقص فكي أحكد المكونكات 
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زيكككع يفضكككي األساسكككية للطلكككب الفعلكككي  ، وهكككو االسكككتهال  الخكككاا ، إنمكككا يتضكككمن نمطكككًا مكككن  أنمكككار التو 
 بالضرورة إلى األزمات االقتصادية .

قد أعاد إلى بؤرة البحكث والتحليكل االقتصكادي لكب القضكية التكي شكغلت  –بهذا التناول  –والشك أن كينز  
وهككي أثككر توزيككع النككاتج القككومي  –أمثككال ديفيككد ريكككاردو ورو ككرت مككالتس  -كبككار االقتصككاديين الكالسككيك 
تكككالي علكككى النمكككو . ومكككن ثكككم يككككون كينكككز قكككد أككككد علكككى أن أسكككاس األزمكككة علكككى التكككراكم الرأسكككمالي ، و ال

االقتصادية التي تصيب االقتصاديات الرأسمالية المتقدمة هو أساس اجتماعي متأصل فكي بنيكان عالقكات 
 التوزيع التي هي نمط من أنمار العالقات االجتماعية . 

لكة فكي مصكرفي تحقيكق التكوازن االجتمكاعي . ويرى الباحث ضرورة الوقكوف علكى دور الموازنكة العامكة للدو 
ويقصد بالتوازن االجتمكاعي تحقيكق العدالكة فكي توزيكع الكدخول ، سكواء فيمكا يسكمى التوزيكع األولكي للكدخول 

 أو التوزيع النهائي للدخول. 

(   2011حتكى عكام  1981ذلك أن التوزيع الوظيفي للدخل قد شهد تراجعًا نسبيًا خالل الفترة  مكن عكام ) 
( خكككالل الفتككرة مكككن عكككام )  % 34.13د بلكككت متوسككط نصكككيب األجككور إلكككى النككاتج المحلكككي اإلجمككالي ) فقكك

  1991( خكككالل الفتكككرة مكككن عكككام )  %26.15(  ، كمكككا بلكككت  هكككذا المتوسكككط )  1990حتكككى عكككام  1981
حتككى عككام  2001( خككالل سككنوات الفتككرة مككن عككام )  % 27.8( ، فككي حككين بلككت )  2000حتككى عككام ) 

( ،  كمككا أن نصككيب  2011 – 2010( خككالل العككامين )  %27.5ليسككتقر عنككد  متوسككط ) ( ،  2007
( إلككى )  1982/ 1981( مككن الككدخل  فككي عككام )  %23( مككن السكككان قككد انخفككض مككن )  %40أفقكر ) 
 . ( 1)(  2005/ 2004( في عام )  %20.3( ثم إلى  )  1999/2000( في عام )  18.8%

صدي السياسة المالية ، وخاصة من خالل سياسة النفقكات العامكة للدولكة  ومن ثم كان من الضروري أن تت
، للحد من هذا التراجع في نصيب متسلمي األجور وفي نصيب الفئكات األشكد فقكرًا فكي المجتمكع المصكري 

 من الناتج المحلي اإلجمالي  . 

 

 

                                                           
 . بعدها وما 526  صــ ، 2007 ، القاهرة ، األكاديمية المكتبة ، عاما   ثالثين في المصري االقتصاد ، العيسوي إبراهيم.  د -(  1 )

 ، الوزراء مجلس ، القرار ودعم المعلومات مركز ، مصر في االقتصادي واإلصالح األجور سياسات ، رضوان سمير.  د -   
 . بعدها وما 4 صـ ، 2011 ، القاهرة
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 المبحث األول

 دور النفقات العامة للدولة في تحقيق

 البلدان المتخلفةالتوازن االجتماعي في 

ال شك أن المهمة األساسية للسياسكة الماليكة فكي البلكدان المتخلفكة تختلكف عنهكا فكي الكدول المتطكورة . فك ذا 
مككن كسككاد  –كانككت هككذه المهمككة تتركككز  فككي الككدول المتطككورة فككي التغلككب علككى مضككار الككدورة االقتصككادية 

عالكة فكي انجكاز مشكروع التنميكة فكي البلكدان ، ف نهكا باإلضكافة إلكى ذلكك تترككز فكي المسكاهمة الف –وتضخم 
ومن ثم ف ن سياسة النفقات العامة يجب ، بدورها ، كسياسكة فرعيكة مكن السياسكة الماليكة للدولكة  المتخلفة .

 ، أن تستلهم انجاز مشروع التنمية بكافة محاوره .

مككن خككالل   -ازن االقتصككادي وإذا كككان دور النفقككات العامككة للدولككة يمكككن أن يتككوخى كككاًل مككن محككور تحقيككق التككو  
التكأثير علككى ككل مككن قكوى العككرض الكلكي وقككوى الطلكب الكلككي أي مكن خككالل التكأثير فككي ككل مككن الطاقكة اإلنتاجيككة 

ومحككككور تحقيككككق التككككوازن   -لالقتصككككاد القككككومي  وفككككي النككككاتج القككككومي ) الككككدخل القككككومي (  وفككككي الطلككككب الفعلككككي 
توزيكع األولكي للكدخل ( وفكي إعكادة توزيكع الكدخل  ) التوزيكع النهكائي من خالل التأثير في توزيع  ) ال –االجتماعي 

 للدخل ( ، ف ننا سوف نحاول تناول المحورالثاني فقط في هذا البحث .  

 (. 2)  أثر النفقات العامة في توزيع الدخل وفي إعادة توزيع الدخل والناتج القوميين 

بين عوامل اإلنتاج التي تسهم في العملية يالحظ أن هناك مدخلين لدراسة توزيع الدخل القومي 
 اإلنتاجية هما :

 ( : التوزيع األولي للدخل .                                                           1) 

 ( : التوزيع النهائي للدخل . 2) 
                                                           

 د .السيد عبد المولى :  المالية العامة ، الجزء األول ، األدوات المالية ، دار الفكر العربي ، القاهرة.   - ( 2) 

 .  1969د . محمود رياض عطية : موجز في المالية العامة ،  -
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  (1  ) 

 التوزيع األولي للدخل 

خكككالل مسكككاهمة عوامكككل اإلنتكككاج فكككي العمليكككة يقصكككد بكككالتوزيع األولكككي للكككدخل ذلكككك التوزيكككع الكككذي يجكككري  
ويتحكككدد التوزيكككع األولكككي للكككدخل القكككومي فكككي االقتصكككاديات الرأسكككمالية بكككين مختلكككف العناصكككر  اإلنتاجيكككة  .

والقككوى التككي تسككهم فككي العمليككة اإلنتاجيككة طبقككًا لقواعككد معينككة ) قككوانين العككرض والطلككب فككي أسككواق عوامككل 
 اإلنتاج ( . 

للككدخل القككومي عككن طريككق   Primary Distributionفككي هككذا التوزيككع األولككي وتشككار  الدولككة       
نفقاتها العامكة الفعليكة . ذلكك أن هكذه النفقكات تكؤدي إلكي توزيكع دخكول جديكدة علكي المسكتفيدين منهكا مقابكل 

 ما يقدمونه من إنتاج جديد ممثاًل في خدماتهم أو في السلع التي يقدمونها للدولة .

عالوة على ذلك يمكن للدولة أن تكؤثر علكى صكورة التوزيكع األولكى للكدخل القكومي عكن طريكق تكدخلها      
  Interestsوفوائكد Profitsوأر كا   Rentوريع  wagesلتحديد أسعار خدمات عناصر اإلنتاج من أجور

ثكككم  أو عككن طريكككق تحديكككدها ألسكككعار المنتجكككات ، ممكككا يضكككعف مككن تفاعكككل قكككوى العكككرض والطلكككب ، ومكككن
 يضعف من إتمام التوزيع األولي وفقًا لهذه القوى .

مكككن خكككالل النفقكككات  –يمككككن القكككول ، إذًا ، أن الدولكككة يمكنهكككا التكككأثير فكككي التوزيكككع األولكككي للكككدخل القكككومي 
 بثال  طرق هي :    -العامة 

 ( النفقات العامة الحقيقية . 1) 

 ( تحديد أسعار خدمات عوامل اإلنتاج . 2) 

 أسعار المنتجات .  ( تحديد 3) 

 

 

 

                                                         

 (2 ) 
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 التوزيع النهائي للدخل

يقصكد بكالتوزيع النهكائي للكدخل ذلككك التوزيكع الكذي يجكري بكين أفككراد المجتمكع بعيكدًا عكن العمليكة اإلنتاجيككة . 
فباإلضافة إلى تدخل الدولة في التوزيع األولكى ، أي فكي توزيكع الكدخل القكومي بكين المنتجكين ، ف نهكا تلجكأ 

توزيككع الككدخل القككومي مككرة ثانيككة بككين أيضككًا إلككى إدخككال تعككديالت علككى هككذا التوزيككع األولككى ، أي تلجككأ إلككى 
المستهلكين ، وهذا هو ما يعرف بك " التوزيع بكين المسكتهلكين " أو " التوزيكع النهكائي " .  سكواء مكن خكالل 

 .  أو من خالل تحديد أسعار المنتجاتالنفقات العامة التحويلية  ) المباشرة وغير المباشرة ( 

أن دور الدولة في توزيكع الكدخل القكومي لكيس مقصكورًا علكى أثكر النفقكات وحكدها . ذلكك أن الدولكة  ويالحظ
يمكنها أن تمارس اثارًا توزيعية من خالل اإليرادات العامة كذلك . كما يمكنها أيضكًا أن تمكارس مثكل هكذه 

ة التككي تحككدد أسككعار خككدمات اآلثككار التوزيعيككة خككالل أدوات غيككر ماليككة ، ومثلهككا القككرارات اإلداريككة المباشككر 
 عوامل اإلنتاج ، أو أسعار المنتجات .

 :( 3)وثمة عدد من المالحظات الهامة على التحليل الوارد أعاله  

أن الصورة الكاملة إلعادة توزيع الدخل القومي تتوقف إذن على أثر كل من النفقات العامة (  1) 
 ثمان المنتجات . واإليرادات العامة والقرارات المباشرة المعدلة أل

أن النفقات العامة تؤثر في التوزيع األولى للدخل القومي ) كنفقات حقيقية ( ، وتؤثر أيضًا في  ( 2) 
 إعادة توزيعه ) كنفقات تحويلية ( . هذا بينما يقتصر أثر الضرائب على إعادة توزيع الدخل القومي .

ع األولى ، بينما يدخل تحديد أثمان المنتجات أن تحديد مكافآت عوامل اإلنتاج يدخل في التوزي ( 3) 
األخرى ، عن طريق تحديدها لألر ا  في التوزيع األولى ، ويدخل أيضًا ، عن طريق تحديد الدخول 

 الحقيقية للمستهلكين ، في إعادة التوزيع  ) التوزيع النهائي ( .

                                                           

د . محمود رياض عطية :  . 1982: المالية العامة ،  د . عاطف صدقي ، د . محمد أحمد الرزاز -(  3 )
 .  1969موجز في المالية العامة ، 

د . رفعت المحجوب : المالية العامة ، مكتبة النهضة   -
 . 1985الحديثة ، القاهرة ، 

د . رفعت المحجوب : ثالث سياسات مالية ،دراسة في   -
 . 1964تطور السياسة المالية ، مجلة القانون واالقتصاد ، 

-  
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ظل قوى العرض والطلب في والحقيقة أنه في ظل توزيع الدخل القومي بين الفئات االجتماعية في 
السوق ، وجدت بعض الفئات التي يتمتع بعضها بدخول وثروات كبيرة توفر لها جل العناصر المادية 
الحياة ، كما وجدت فئات أخري تحصل بالكاد على دخل يسد رمقها . وهو ما قد يفضي إلى هشاشة 

 التوازن االجتماعي ، بل وقد يفضى إلى إعاقة التطور االقتصادي .

فهل يمكن لنا استخدام سياسة النفقات العامة للتخفيف من مضار هذا التفاوت الكبير في توزيع الدخل 
 القومي بين الفئات المختلفة في المجتمع ؟ .

بيد أنه قبل الولوج في اإلجابة عن هذا السؤال ، يجدر بنا أن نثير العوامل التي تحض على العمل 
الفئات االجتماعية المختلفة ، من خالل إعادة توزيع الدخول والثروات لتقليل الفروق الكبيرة بين دخول 

بينها . إذ ذهب بعض كتاا المالية العامة إلى أن أفضل سياسة للنفقات العامة هي تلك التي يكون من 
 طبيعتها أن تخفف من التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات .

لي عملية التوزيع األولي للدخل القومي ، وخاصة عندما تتسع ونؤكد على أنه كلما زادت سيطرة الدولة ع
أهمية سياسة إعادة التوزيع .  –علي األقل من الناحية النظرية  –ملكية الدولة لعناصر اإلنتاج  ، قلت 

فعملية إعادة التوزيع تتم بسبب عدم الرضا عن صورة التوزيع األولي للدخل ، الذي يتم عادة تحت 
لسوق . أما في حالة سيطرة الدولة على التوزيع األولي للدخل ، وهذا ما يحد  في ضغط تأثير قوي ا

الدول االشتراكية عادة  ، تلك الدول التي تستطيع في هذه المرحلة أن تقوم بتوزيع الدخل بالصورة التي 
 تتفق وسياستها االجتماعية واالقتصادية .

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 المبحث الثاني

 مصر في تحقيق التوازن االجتماعيدور النفقات العامة في 

 2012/  2011حتى العام المالي  1991/ 1990خالل الفترة من العام المالي 

كان من أهم شرور صندوق النقد الدولي عند تعاقده مع الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج االستقرار 
هو تخفيض  –1999حتى عام  وامتد 1991ذلك البرنامج الذي بدأ تنفيذه منذ بداية عام  –االقتصادي 

عجز الموازنة العامة للدولة من خالل زيادة وإعادة هيكلة اإليرادات العامة وكذلك تخفيض وإعادة هيكلة 
النفقات العامة ، مع ضرورة تمويل العجز المالي من خالل موارد مالية حقيقية ) المدخرات المحلية 

 واألجنبية ( .

صندوق النقد الدولي ، كانت مصحو ة ببعض التغيرات الهيكلية  والحقيقية أن استجابة مصر لشرور 
 السياسة المالية للدولة منها : Prioritiesالعميقة التي غيرت من أولويات 

الذي تم تمويل جزء منه من خالل البنو   – Domestic Public Debt) أ ( أن الدين العام المحلي 
قد أخذ في التضخم ، في حين أخذ الدين  –ي غير المباشر الخاصة والبنو  األجنبية ورأس المال األجنب

، 2010/2011العام الخارجي في الثبات النسبي تقريبًا  وأن أخذ في التزايد في السنتين األخيرتين ) 
2011/2012  . ) 

) ا ( أن صندوق النقد الدولي لم يعد يري في عجز الموازنة العامة للدولة خطرًا كبيرًا على معدل 
م أو على ميزان المدفوعات  ،  ما دام أن هذا العجز أصبح يمول من خالل موارد مالية حقيقية التضخ

. 

 ) جك ( أن ثمة تغيرًا مثيرًا في هيكل النفقات العامة للدولة سوف تكشف عنه هذه الدراسة .

 ) د (  أن ثمة تغيرًا في أسباا العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة .

ذلك قد أفضي إلى أن السياسة المالية في مصر ، ومن ثم الموازنة العامة للدولة قد تغير بيد أن كل 
دورها وتأثيرها ، سواء على صعيد تحقيق التوازن االقتصادي ) فقد نشطت برامج الخصخصة وانخفض 

ألخير االستثمار العام بشقيه : االستثمار الحكومي واستثمار قطاع األعمال العام ، مع فصل موازنة ا
، ونشط ما يسمى االستثمار المالي  1990/   1989عن الموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي 

علي حساا االستثمار الحقيقي ، وذلك في خضم التنامي الكبير في العجز المالي  ( أو على صعيد 
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سة النفقات العامة بما ال تحقيق التوازن االجتماعي ) من خالل استخدام سياسة اإليرادات العامة  وسيا
 يتناسب وأولويات بلوغ العدالة االجتماعية و تحقيق تكافؤ الفرا بين غالبية أفراد المجتمع ( . 

ويالحظ ، بداية ، أن نسبة النفقات العامة للدولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مصر قد بلغت ) 
.  كما  1989/  1988العام المالي  ( في % 41.4، بعد أن كانت )  2012( في يونيو  % 33.5

( في يونيو من العام  % 82.3أن نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغت ) 
، وهو ما يعني أن الدين العام 1989/  1988( في العام المالي % 80.3، بعد أن كانت )  2012

، وأصبح يشكل خطرًا على  (4)(  % 60األمان ) المحلي فقط  ) وليس كل الدين العام ( قد تخطى حد 
كل من العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية . ورغم أن نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي لم تتغير تغيرًا يذكر ما بين هاتين السنتين الماليتين ، ف ن نسبة فوائد الدين العام المحلي إلى 

إلجمالي  قد تضاعفت خالل هذه الفترة ، كما سنرى في الصفحات القادمة . وكل ذلك ، الناتج المحلي ا
في الحياة االقتصادية   -من خالل نفقاتها وموازنتها العامة  –الشك ، يعكس مدى عمق تدخل الدولة 

لحياة في ا -من خالل النفقات العامة  –واالجتماعية في مصر ، وذلك رغم تراجع الدور التدخلي للدولة 
 االقتصادية واالجتماعية .

ولكن ما حقيقة هذا الدور التدخلي للدولة ، من خالل النفقات العامة ، وخاصة منذ بداية التسعينيات 
من القرن العشرين ، تلك البداية التي واكبت تنفيذ عدد من برامج االستقرار والتكيف الهيكلي التي 

بلوغ التوازن  هل هذا الدور كان يستهدفآزرها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟. 
 االقتصادي والتوازن االجتماعي وانجاز مشروع التنمية ؟  أم أنه دور استهدف أغراضًا غير ذلك ؟ 

إن اإلجابة على مثل هذا التساؤل تتطلب تحليل بعض البيانات واألرقام الواردة بالموازنة العامة للدولة . 
قد انفصلت عن الموازنة العامة للدولة اعتبارًا مع العلم أن ميزانيات هيئات وشركات قطاع األعمال العام 

. ومن ثم سوف نتناول هنا دور النفقات العامة الواردة في الموازنة  1990/  1989من العام المالي 

                                                           
( 4)  
 .  2012البنك المركزي المصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، عدد سبتمبر ،  - 

اآلثار بالتطبيق على حالة مصر ، ندوة " إدارة الدين  –المؤشرات  –د .محمد عبد الحليم عمر ، الدين العام : المفاهيم   - 

 . 2003م ، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ، القاهرة ،  2033/ ديسمبر  21-هة  1424/ شوال  27العام " ، 

 



12 
 

العامة الموحدة للدولة ) موازنة الجهاز اإلداري والهيئات الخدمية وهيئة السلع التموينية و نك االستثمار 
ينات والمعاشات (  في استهداف أو عدم استهداف بلوغ التوازن االقتصادي القومي وصناديق التأم

من أجل محاولة اإلجابة على هذا  -والتوازن االجتماعي وانجاز مشروع التنمية . ولذلك سنتناول  
 المكونات األر عة التالية من مكونات النفقات العامة للدولة وهي : -التساؤل 

 رابعًا : االستثمارات .   ثالثًا : فوائد الدين العام المحلي .  الدعم . ثانيًا :   أواًل : األجور .

ذلك أن كاًل من األجور والدعم يمثالن بندين من البنود األساسية  التي تشتمل على الية هامة من اليات 
توخي تحقيق العدالة االجتماعية . فجزء من مخصصات األجور ، الشك ، يستهدف بلوغ أغراض 

مثله مثل الدعم الذي يخصص جزء منه  لتوخي ضرورات تحقيق العدالة االجتماعية ، كما  اجتماعية
رغم هذا  –يخصص جزء منه ، أيضَا ، لتوخي أسباا سياسية وحز ية ودعائية . ومن ثم سوف نعالج 

قارا كاًل منهما كأداة من أدوات تحقيق العدالة االجتماعية . وما االتجاهات التي تنادي بتحقيق الت  -
convergence  بين مستويات األجور والمرتبات الواردة بالموازنة العامة للدولة ، من خالل وضع حد

أدنى وحد أعلى لألجور والمرتبات ، إال محاولة لتأكيد دور الموازنة العامة للدولة في تحقيق التوازن 
أي من خالل ما يسمى  لة .االجتماعي من خالل السياسة األجرية التي تتبعها الموازنة العامة للدو 

 . التوزيع األولي للدخل

ويالحظ أنه بينما تدخل السياسة األجرية للنفقات العامة الحقيقية فيما يسمى التوزيع األولي للدخل ، 
 في التوزيع النهائي للدخل .  -من خالل ما يسمى النفقات العامة التحويلية  -تدخل سياسة الدعم 

ذلك الدين الذي أخذ يتضخم على نحو مثير منذ بداية التسعينيات من  –محلي أما فوائد الدين العام ال
فأصبحت تشكل نوعًا من أنواع النفقات المالية التحويلية ذات العبء  –القرن العشرين وحتى اآلن 

ي المتزايد على الموازنة العامة للدولة . والسيما أن النسبة األكبر من قيمة الدين العام المحلي تستخدم ف
تمويل نفقات عامة استهالكية أوفي سداد بعض الديون العامة المحلية التي حل أجل استحقاقها أو فيهما 
معًا  . بيد أن هذا النوع من التحويالت له شأن خاا يتمثل في أنه يعيد توزيع الدخل لصالح مالكي 

من األجور ومن الدعم .  األموال السائلة . أي أن مفعوله يعمل  ، تقريبًا ، عكس المفعول المستهدف
 وهذا اتجاه يجد تشجيعًا له من لدن المدرسة النقدية ، ومن أشياعها مثل صندوق النقد الدولي .

 -مباشرة  -يبقي االستثمار ، ويمكن القول أنه األداة الوحيدة الواردة بالموازنة العامة للدولة التي تتوخي 
وخاصة في قطاعات التعليم  –من جهود التنمية  تحقيق التوازن االقتصادي والحفاظ على حد أدني

الممولة من خالل الموازنة العامة للدولة . مع العلم أن ميزانيات هيئات   -والصحة والتدريب والتأهيل 
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/  1989وشركات قطاع األعمال العام قد انفصلت عن الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من العام المالي 
 ا .، كما سبق وأن ذكرن 1990

كما أن الباحث سوف يتناول ، أيضًا ، دور سياسة الدين العام المحلي في إعاقة كل من النمو 
االقتصادي وتحقيق العدالة االجتماعية  ، وذلك من خالل دمج هذه السياسة في سياسة العجز المالي 

اقتراض الحكومة من  وفي سياسة النفقات العامة ، وذلك على الرغم أن الموارد المالية المتأتية من خالل
الداخل تدخل ، عادة ، في باا اإليرادات العامة للدولة . فقد أصبح تضخم الدين العام سببًا من أسباا 
تضخم النفقات العامة للدولة ، و التالي سببًا من أسباا تنامي وتضخم العجز المالي . كما أن العجز 

 ام المحلي .المالي قد أصبح بدوره يستلزم زيادة وتضخم الدين الع

بيد أن زيادة الدين العام المحلي قد أصبحت تفرض قيدًا على النمو االقتصادي من خالل مساهمتها في  
مثيلتها في  –كثيرًا  –امتصاا المدخرات المحلية ، ومن ثم دورها في زيادة أسعار الفائدة زيادة تتخطى 

في االقتصاد المصري . ومن ثم الخارج ، وهو ما فرض بدوره ضغوطًا على االستثمار الحقيقي 
 تخفيض المعدل الممكن للنمو االقتصادي في مصر . 

كما أن سياسة الدين العام المحلي قد أصبحت تفرض قيودًا على تحقيق العدالة االجتماعية  ، وعلى 
توزيع الدخل محليًا وخارجيًا ، من خالل تنامي نصيب فوائد الدين العام المحلي  سواء كنسبة من 

فقات العامة أو كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  . فقد أصبحت أذون وسندات الخزانة وسيلة ذات الن
 مغانم كثيرة لرأس المال المالي المحلي واألجنبي .

حتى العام  1991/  1990وسوف يتناول الباحث هذه الدراسة في بعد زمني يتراو  من العام المالي 
 . 2012/ 2011المالي 

المكونات خالل هذه الفترة . ورغم ذلك ف ن دواعي المقارنة  تطورهذه(  1دول التالي رقم ) ويوضح الج 
 . 1990/  1989، وإلى عام  1989/  1988تتطلب الرجوع قلياًل إلى عام 

 

 

 ( 1جدول رقم )                                                         

 خالل الفترةتطور اإليرادات والنفقات العامة 



14 
 

 القيمة بالمليون جنيهاً       2012/ 2011حتى عام  1989/1988من عام  
                                                                                 

 المصدر :

 البنك المركزي المصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، أعداد مختلفة . -

 البنك المركزي المصري ، التقارير السنوية ، أعداد مختلفة . -

 أعداد مختلفة .البنك المركزي المصري ، المجلة االقتصادية ،  -

 وزارة المالية ، الحساب الختامي ، سنوات مختلفة  -

 نهاية السنة
 يونيو

  العامة اإليرادات
  
 
 
 
 (1 ) 

  العامة النفقات
 
 
 
 
 (2 ) 

 المحلي الناتج
 اإلجمالي

 
 
 
 (3 ) 

 الدين فوائد
 المحلي العام

 
 
 (4 ) 

 األجور
 
 
 
 
 
 (5 ) 

 الدعم
 
 
 
 
 
 (6 ) 

 االستثمارات
 
 
 
 
 
 (7 ) 

1989 18373 30220.1 73000 2471.9 5224.9 3789 8643 
1990 21876.9 35608.1 91600 2968.7 6064.2 4410 9803 
1991 30710 46184 109700 4069.4 7089.4 5566 10178 
1992 40680 49818 131100 6300 8200 7237 11365 
1993 46703 57749 146200 9315 9803 4047 11097 
1994 52567 56264 163000 11816 11096 3265 10659 
1995 55719 58256 191000 11177 12159 3818 11299 
1996 60893 63889 214200 12231 14016 4331 12581 
1997 64498 66826 239500 12337 15368 4134 14070 
1998 67963 70783 262000 12289 17025 4161 15635 
1999 73279 86009 283000 14081 18833 4498 15321 
2000 79416 95096 318000 16800 21657 5401 26125 
2001 91729 104380 358700 19074 28238 5831.5 20692 
2002 104042 113665 381700 20075 31871 6262 15260 
2003 115551 125497 417000 23497 33549 7321 16560 
2004 130202 141949 485300 27743 35500 8342 18322 
2005 133130 170890 538500 29778 41500 29700 23300 
2006 161500 236300 617700 33992 46700 68800 21200 
2007 188800 251000 744800 44687 52200 58400 25500 
2008 223800 293700 896600 46791 62838 92400 34200 
2009 284800 374700 1042.2 49212 76147 127100 43400 
2010 271400 395500 1206.6 69493 85368 103000 48400 
2011 271000 434000 1371.1 81661 96300 123100 39880 
2012 308200 474000 1575.5 101023 122800 150200 36000 
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ولكن حتى يتسنى لنا االستفادة من البيانات الواردة بالجدول السابق ، وإجراء المقارنات ، توطئة للوصول 
لمؤشرات معينة ، يصبح من الضروري تحويل بيانات هذا الجدول إلى نسب مالية معينة . ويوضح 

 ( هذه النسب المالية . 2ي رقم ) الجدول التال

 ( 2جدول رقم )                                               

 (  نسبة مئوية 1989/2012تطور بعض النسب المالية )    

 

 المصدر :

 (  1( اعتمادًا على البيانات الواردة بالجدول السابق رقم )  2قام الباحث بتقدير هذه النسب الواردة بالجدول رقم )  -

أصبحت مخصصات التأمينات  2001*يقصد بالفوائد هنا فوائد الدين العام المحلي فقط . ويالحظ أنه بداية من العام 
 موازنة العامة للدولة . االجتماعية تدمج في بند األجور الوارد بال

 السنة
 نهاية
 يونيو

/* فوائد
 إيرادات

/ فوائد
 نفقات

/  فوائد
 * ناتج

إي/أجور
 رادات

/ أجور
 نفقات

/أجور
 ناتج

/  دعم
 إيرادات

/  دعم
 نفقات

/  دعم
 ناتج

/      استثمار
 ايرادات

/استثمار
 نفقات

/ استثمار
 ناتج

1989 13.5 8.2 3.4 28.4 17.3 7.13 20.6 12.5 - 47 28.6 - 
1990 13.6 8.4 3.3 27.7 17 6.62 20.1 12.4 4.5 43.9 27.5 10.7 
1991 13.3 8.8 3.7 23.1 15.4 6.46 18.1 12 5 33.1 22 9.27 
1992 15.5 12.6 4.8 20.1 16.5 6.25 17.8 14.5 5.5 27.9 22.8 8.66 
1993 20 16.1 6.4 21 17 6.7 9 7 2.7 23.8 19.2 7.59 
1994 22.5 21 7.25 21.1 19.7 6.8 6.2 5.8 2 20.3 18.9 6.53 
1995 20.1 19.2 5.85 21.8 20.9 6.55 6.9 6.6 1.99 20.3 19.4 5.9 
1996 20.1 19.15 5.7 23 21.9 6.54 7.1 6.8 1.2 20.7 19.7 5.8 
1997 19.1 18.5 5.15 23.8 23 6.41 6.4 6.2 1.2 21.8 21 4.15 
1998 18.1 17.4 4.7 25 24.1 6.49 6.1 59 1.58 23 22 5.96 
1999 19.2 16.4 4.9 25.7 21.9 6.65 6.2 5.2 1.59 20.9 17.8 8.96 
2000 21.15 17.7 5.3 27.3 22.8 6.81 6.8 5.7 1.69 32.9 27.5 8.2 
2001 20.2 17.7 5.7 28.95 25.4 7.53 6.4 5.6 1.7 47.6 29.45 6.1 
2002 19.3 17.7 5.66 30.6 28 7.9 6 5.5 1.7 14.7 13.4 4 
2003 20.3 18.7 6.2 29 26.7 8.35 6.3 5.8 1.7 14.3 13.2 4 
2004 21.3 19.5 6 27.3 25 7.3 6.3 5.8 1.7 14.1 12.9 3.8 
2005 22.4 17.4 6 31.2 24.3 7.5 22.3 17 5.4 17.5 13.6 4.3 
2006 21 14.4 5.9 28.9 19.8 7.42 42 29.1 11.1 13.1 9 3.4 
2007 23.7 17.8 6.3 27.6 20.8 6.5 30.9 23.3 7.4 13.5 10.2 3.4 
2008 20.9 16 5.5 28.1 21.4 6.7 41 31.5 10.3 15.3 11.6 3.8 
2009 17.3 13.1 4.7 26.7 20.3 7.3 44.6 33.9 12.2 15.2 11.6 4.2 
2010 25.7 17.6 5.8 31.5 21.6 7.1 37.9 26 8.5 17.8 12.2 4 
2011 30.1 18.7 6 35.5 22 7 45.4 28.1 9 14.7 9.1 2.9 
2012 32.8 19.8 6.4 39.8 26 7.8 48.7 31.7 9 11.7 7.5 2.3 
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 ( ما يلي :  2ويتضح من قراءة النسب المالية الواردة بالجدول السابق رقم ) 

( في العام  %13.5قد ازدادت من )  أن نسبة فوائد الدين العام المحلي إلى اإليرادات العامة – 1
عام عن الموازنة ، وذلك قبل فصل ميزانيات هيئات وشركات قطاع األعمال ال 1989/ 1988المالي 

( في  % 20.1، كما سبق وأن ذكرنا ، إلى )  1990/  1989العامة للدولة اعتبارًا من العام المالي 
( خالل  % 20، ثم أخذت في التقلب حول نسبة بلغت في المتوسط )  1995/ 1994العام المالي 

وإلى )  2010ام ( في ع % 25.7، لترتفع  بشدة إلى )  2009حتى عام  1996الفترة من عام 
. ومن ثم تكون هذه النسبة قد بلغت 2012( في عام  % 32.8ثم إلى )  2011( في عام  % 30.1

 أكثر من الضعف في نهاية الفترة مقارنة  بما كانت في بداية الفترة . 

ة ( في بداي % 13.5فبعد أن كان نصيب فوائد الدين العام المحلي إلى اإليرادات العامة ال يزيد عن ) 
( من اإليرادات العامة للدولة . أي أن ثلث الدخل  % 32.8الفترة ، ف ن هذا النصيب قد أصبح يبتلع ) 

الحكومي ) اإليرادات العامة ( تقريبًا قد أصبح ينفق على فوائد الدين العام المحلي . تلك الفوائد التي 
جب أن تؤخذ في الحسبان عند تقييم دور . وهذه النسبة ي النفقات العامة المالية التحويليةتمثل جزءًا من 

 اإليرادات العامة للدولة في توزيع وفي إعادة توزيع الدخل القومي . 

( في العام  % 8.2قد ازدادت من )  أن نسبة فوائد الدين العام المحلي إلى النفقات العامة  – 2

العام عن الموازنة ، وذلك قبل فصل ميزانيات هيئات وشركات قطاع األعمال 1988/1989المالي 

( في العام المالي  % 19.2إلى )  1990/  1989العامة للدولة اعتبارًا من العام المالي 

 1996( في المتوسط خالل الفترة من عام  % 17.5، لتأخذ في التقلب حول نسبة )  1994/1995

ه النسبة قد . ويمكن القول أن هذ2012( في عام  % 21، لتزيد مرة أخرى إلى )  2011حتى عام 

ارتفعت في نهاية الفترة بأكثر من الضعف عما كانت عليه في بداية الفترة . أي أن فوائد الدين العام 

المحلي قد أصبحت تستحوذ في نهاية الفترة على خمس النفقات العامة بعد أن كانت تستحوذ على أقل 

ن ثمة تغيرًا أو حتى تحواًل في هيكل من عشر هذه النفقات في بداية الفترة . وهذا يدعم فرضنا القائل أ

النفقات العامة للدولة نحو مزيد من تخصيص هذه النفقات لتصب في غير صالح الفقراء ومحدودي 

 الدخل .
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كذلك ف ن هذه الزيادة في الوزن النسبي لفوائد الدين العام المحلي إلى النفقات العامة للدولة أنما تعكس 

فقات العامة ، قد أخذ يتبوأ وزنًا مؤثرًا وتأثيرًا مزمنًا يصعب تقليصه في أن ثمة متغيرًا من متغيرات الن

األجل القصير ، أال وهو فوائد الدين العام المحلي . أي أن فوائد الدين العام المحلي قد أصبحت من 

و مصطلحات اقتصاديات علم التمويل  –النفقات العامة التحويلية الضرورية . كما أنها قد أصبحت 

نفقة مالية ثابتة تضعف من مؤشر الرفع المالي . فقد أصبحت هذه الفوائد تشكل رقمًا  –دارة المالية واإل

نفقة مالية تمثل نسبة   -بالنسبة لشركة معينة  –حرجًا في النفقات العامة للدولة ، مثلما يمثل بند الفوائد 

 ما من نفقات هذه الشركة. 

قد ازدادت في بداية الفترة )  إلى الناتج المحلي اإلجمالي أن نسبة فوائد الدين العام المحلي – 3

( وذلك قبل فصل ميزانيات هيئات وشركات قطاع األعمال العام عن  % 3.4( من )   1989/1988

/ 1994( في عام  % 5.85، إلي )  1990/  1989الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من العام المالي 

حتى  1996/ 1995( تقريبًا وذلك خالل الفترة من عام  % 5ول ) ، وإن أخذت في التقلب ح 1995

. وهذا يعني أن ثمة تغيرًا في  2012/  2011( في عام  % 6.4، لترتفع إلى )  2011/ 2010عام 

كل من هيكل التوزيع األولي وهيكل التوزيع النهائي للدخل المحلي اإلجمالي ، نحو تزايد دور الموازنة 

ن خالل فوائد الدين العام المحلي التي تعتبر شكاًل من أشكال النفقات العامة المالية م -العامة للدولة 

التحويلية ، و التالي تدخل في نطاق التوزيع النهائي للدخل أو ما يسمى إعادة توزيع الدخل ، كما تعتبر 

توزيع  شكاًل من أشكال المدفوعات ألصحاا خدمات رأس المال النقدي ، و التالي تدخل في نطاق

وفي وإعادة توزيع الدخل المحلي اإلجمالي لصالح أصحاا  –الدخل أو ما يسمى التوزيع األولي للدخل  

األصول النقدية ) حائزي أذون الخزانة العامة (  واألصول المالية ) حائزي سندات الخزانة العامة للدولة 

 ( ، وغيرهم ممن تقترض منهم الحكومة . 

كومة  المصرية قد أنكرت عمليًا ما عليها من ديون تجاه صناديق التأمين وسوف نتبين كيف أن الح 

االجتماعي ، ومن ثم تكون قد أنكرت الفوائد التي كان يجب أن تدفع لهذه الصناديق . وقد بلغت هذه 
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. وهذا يعني أن 2007/  2006( مليار جنيهًا مصريًا  في العام المالي  200الديون ما ال يقل علي  ) 

مة المصرية إذ تنكر ما عليها من الديون المذكورة ، و التالي تنكر ما عليها من فوائد ومستحقات الحكو 

ألصحاا المعاشات والتأمينات االجتماعية ، ف نها تكون قد خفضت ، عمليًا ، األجور الحقيقية للعاملين  

السن . ومن ثم تكون الموازنة  بالحكومة والقطاع العام الذين بلغوا سن التقاعد والذين لم يبلغوا بعد هذا

العامة قد استعادت المزايا  المالية واالجتماعية التي حصل عليها العاملون في القطاعين العام 

 والحكومي عبر فترات طويلة من النضال لتحسين مستويات أجورهم .

عية الواردة وهذا أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان عند معالجة األجور والمعاشات والتأمينات االجتما 

بالموازنة العامة للدولة . وذلك للوقوف علي مدي التدهور التاريخي في نصيب األجور من الدخل 

المحلي اإلجمالي ، الذي تسببت فيه سياسة النفقات العامة للدولة ، وسياسة الدين العام المحلي . هذا 

باتخاذ عدة خطوات لعالجها منها  يةديونها لوزارة التأمينات االجتماع وتحاول الحكومة الخروج من أزمة

 :(5)ما يلي  

ضكمت بموجبهككا  «العمليكات الماليكة الموحككدة للحكومكة»( إعكادة تصكوير الموازنككة العامكة تحكت مسككمي  1) 
موازنكككة العمليكككات الماليكككة الخاصكككة بككككل مكككن بنكككك االسكككتثمار القكككومي وهيئكككة السكككلع التموينيكككة الإلكككى قائمكككة 

وذلككك باعتبككار أن بنككك االسككتثمار القككومي ومككا يحصككل عليككه مككن أمككوال  وصككناديق التككأمين االجتمككاعي .
وأن هيئككة السككلع التموينيككة تسككتحوذ علككى الككدعم  ،صككناديق التككأمين االجتمككاعي هككو الككدائن األكبككر للحكومككة

الحككككومي لشكككراء السكككلع المدعمكككة، وهكككذا اإلجكككراء اإلداري فضكككاًل عكككن مخالفتكككه للمكككادة األولكككي مكككن قكككانون 
فكي الجهكات يكدخل هكذه التكي حكددت نطكاق الموازنكة العامكة للدولكة بمكا ال  1973( لسكنة 53) الموازنة رقم

اتخكذ إلظهكار خدمكة الكديون بأقكل  إجكراء شككلي ه، ف نكالموازنة ، ألنها هيئات اقتصكادية ال تشكملها الموازنكة
 .من حقيقتها

                                                           
-هة  1424/ شوال  27اآلثار بالتطبيق على حالة مصر ، ندوة " إدارة الدين العام " ،  –المؤشرات  –د .محمد عبد الحليم عمر ، الدين العام : المفاهيم   ( 5 )

 . 2003م ، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ، القاهرة ،  2033/ ديسمبر  21

 



19 
 

رة التخطكيط ، بالمخالفكة لقكانون بنكك ل تبعية بنك االستثمار القومي إلكى وزارة الماليكة بكداًل مكن وزانق(  2) 
االسككتثمار القككومي ، وهككذا أيضككًا إجككراء شكككلي ال يتضككمن تسككديد الككديون المسككتحقة علككى الحكومككة لككوزارة 
التأمينككككات والمعاشككككات ، وإنمككككا الغككككرض منككككه تخفككككيض الككككديون شكككككليًا ، وذلككككك بنقككككل تبعيككككة الككككدائن )بنككككك 

 االستثمار القومي( للمدين وهو وزارة المالية.

الرصككيد التراكمككي فككي إدارة التأمينككات االجتماعيككة . حيككث يقككوم نظككام ( إتبككاع نظككام الموازنككة بككداًل مككن  3) 
هيئكككة التأمينكككات االجتماعيكككة وتحصكككيلها حصكككص االشكككترا  فكككي  علكككى اسكككتغاللنظكككام الرصكككيد التراكمكككي 
األعمكككال واسككتثمارها ثكككم دفككع المعاشكككات مكككن حصككيلة االشكككتراكات وعائكككد  وأصكككحااالتككأمين مكككن العككاملين 

فك ن الفكائض يتكراكم  ،ونظرًا ألن المحصل يكون عادة أكبر من التأمينات والمعاشكات المدفوعكة ،االستثمار
مليككار جنيككه ، يككتم إقككراض الجككزء األكبككر منككه  200مككن سككنة ألخككرى حتككى وصككل رصككيده اآلن إلككى حككوالي 

ت العامكة االقتصككادية بواسكطة بنككك االسككتثمار، و هكو رصككيد يكدخل فككي إطكار الككدين العككام ئككاللحكومكة والهي
المحلكككي . ولقكككد فككككرت الحكومكككة فكككي سكككبيل إدارتهكككا للكككدين العكككام فكككي الكككتخلص مكككن ديكككون هيئكككة التأمينكككات 

أن  نظكككام الموازنككة السكككنوية الككذي يقضكككي أواًل ب زالككة ديككون التأمينكككات مككن الكككدين العككام علكككىفكككرة فطرحككت 
تظهككر االشككتراكات المحصككلة فككي جانككب المككوارد بالموازنككة العامككة للدولككة مقابككل أن تتعهككد الحكومككة بسككداد 

قككات العامككة فككي الموازنككة، و ككذلك تحككرم التأمينككات مككن فوائككدها نفالمعاشككات السككنوية ويظهككر ذلككك ضككمن ال
معاشككات، ونظككرًا ألن نظككام علككى الرصككيد التراكمككي الككذي كككان يمثككل دخككاًل لمسككاندة االشككتراكات فككي دفككع ال

الموازنكة فشكل فكي الكدول التككي طبقتكه وأنكه القكي معارضككة كبيكرة مكن الكرأي العككام فلقكد توقفكت الحكومكة عككن 
 على مستوي كبير لدراسته. اً الحديث عنه رغم تشكيلها لجان

( أخيككرًا بككدأت الحكومككة فككي سككبيل الككتخلص مككن ديككون التأمينككات بطككر  مشككروع لبيككع بعككض شككركات  4) 
القطككاع العككام إلككى هيئككة التأمينككات مقابككل ديونهككا ومككا زال هككذا الحككل تحككت الدراسككة ولكككن توجككد مالحظككات 

 عليه من أهمها ما يلي:

) أ ( إذا كانككت أمككوال التأمينككات فككي المنظككور العككام تحككت يككد الحكومككة وشككركات القطككاع العككام شككركات    
 نفس المشرف عليه. حكومية ف ن األمر ال يمثل أكثر من نقل ملكية شيء إلى

مككن شككركات القطككاع العككام  %50الخصخصككة قككد باعككت حككوالي  فككي برنككامج) ا ( إذا كانككت الحكومككة    
ة أغلبهكككا شكككركات خاسكككرة وتعكككاني مكككن خلكككل فكككي هياكلهكككا قيكككابمليكككار جنيكككه، وأن الشكككركات ال 16بحكككوالي 

نيككه، فهككل تكفككي الشككركات مليككار ج 200التمويليككة وأن ديككون هيئككة التأمينككات علككى الحكومككة تبلككت حككوالي 
 الخمس المقتر  بيعها لسداد هذا الدين؟ .
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خكككذ هكككذه أتمثكككل دخكككاًل مضكككمونًا لهكككا و  %9) جكككك ( إن اسكككتثمارات أمكككوال التأمينكككات بعائكككد ثابكككت حكككوالي    
الشككركات مكانهككا وهككي شككركات خاسككرة ، وحتككى إن كانككت تحقككق ر حككًا فكك ن الككر ح متقلككب ونسككبته أقككل مككن 

 تحصل عليها التأمينات حاليًا مما يعرضها للمخاطر. نسبة الفائدة التي

 .  ؟ هو الحل اإذًا م

لمواجهة أزمة الدين العام المحلي يجب أن يتركز أواًل : حول عالج أسبابه . ويتمثكل بعكض هكذه الحل إن 
 :األسباا فيما يلي 

ما ككذلك بترشكيدها ، مثكل العجز في الموازنة العامة للدولة : وذلك ليس بتخفيض النفقات فقط ، وإن(  1) 
ترشككيد الككدعم ، والتوقككف عككن اإلنفككاق الترفككى المتمثككل بالدرجككة األولككي فككي اإلنفككاق علككى السككيارات الفارهككة 
واقتناء األثا  والمفروشات الفاخرة في الوزارات واإلعالنات الحكومية خاصة التي تدخل فكي نطكاق النفكاق 

دة ، وتقليكككل إقامكككة االحتفكككاالت واإلنفكككاق علكككى السكككفريات االجتمكككاعي وإدارة المخكككزون الحككككومي إدارة رشكككي
 أصكككحااوالمكككؤتمرات ، ثكككم تنشكككيط تحصكككيل اإليكككرادات الحكوميكككة خاصكككة مكككن الضكككرائب المسكككتحقة علكككى 

 الدخول العالية واألثرياء.

طبيعتهككا فككي أنهككا يجككب أن  نت عككخرجككت العامككة االقتصككادية التككي يئككا( العجزالمككالي فككي غالبيككة اله 2) 
. وهككذا مككا لككم يحككد  رغككم أنهككا تمككارس أنشككطة  وتحقككق فائضككاً شككطتها  مككن إيراداتهككا الذاتيككة ، بككل تمككول أن

. فعلككي سككبيل المثككال كيككف ًا مرتفعككًا علككى رأس المككال يمارسككها  القطككاع الخككاا ويحقككق مككن خاللهككا عائككد
والتليفزيككون محطككات اإلذاعككة    المئككات مككنيحقككق اتحككاد اإلذاعككة والتليفزيككون عجككزًا  ، فككي حككين يوجككد هنككا

 مليكار جنيكه ، 1.9. ثم كيف تحقق هيئة السكك الحديدية عجزًا بلت حوالي  ؟!الخاصة التي تحقق أر احًا 
وكذا  تحقق هيئة النقل العام بالقاهرة عجزًا ، رغم وجود شركات نقل قطاع خاا تعمل فكي نفكس المجكال 

 . ، وتحقق فائضاً 

االقتصككادية تبيككع خككدماتها للمككواطنين بأسككعار تعككادل ت العامككة ئككاومككن الجككدير بالككذكر أن هككذه الهي
 تقريبًا أسعار السوق .

بيد أن الحكومة تدفع اآلن و سخاء فوائد الدين العام المحلي ألصحاا األصول النقدية ) كحائزي أذون  

مليار جنيهًا في  36.3مليار جنيهًا ، و لغت قيمة فوائدها  408.5الخزانة العامة التي بلت رصيدها 

(  وألصحاا األصول المالية ) كحائزي سندات الخزانة العامة  2012/  2011هاية العام المالي ن
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مليار جنيهًا في نهاية العام  25مليار جنيهًا مصريًا ، و لغت فوائدها  270للدولة التي بلت رصيدها 

(  % 11لة و ) ( من اإليرادات العامة للدو  % 20أي ما نسبته )  . (6) . (   2012/  2011المالي 

 . (7)( من الناتج المحلي اإلجمالي ، تقريبًا في ذات العام   % 4من النفقات العامة للدولة و) 

( و )   478.3هذا وقد ارتفع الرصيد القائم لكل من أذون وسندات الخزانة  العامة علي التوالي إلى ) 

. أي أن أكثر من ثلثي الدين العام   2013/  2012( مليار جنيهًا في نهاية العام المالي  315.5

يأخذ  – 2013/  2012( مليار جنيهًا تقريبًا في نهاية العام المالي  1370الذي بلت )   -المحلي 

شكل ديون مرتفعة التكلفة . فمتوسط سعر الفائدة السنوي على أذون وسندات الخزانة العامة قد بلت ) 

. في حين أن متوسط الفوائد على الودائع بالجنيه المصري  2013( في نهاية سبتمبر من عام  % 15

 .( 8)( سنويًا   % 9 – 7يتراو  من ) 

سندات وأذون الخزانة العامة المصرية من البنو  العامة والبنو  الخاصة  و ما أن جل المكتتبين في
والبنو  األجنبية ومن األجانب ، يتضح ، إذًا ، دور الموازنة العامة للدولة في إعادة توزيع الدخل لصالح 
ذوي الدخل المرتفع ورأس المال المالي وعلى حساا أصحاا المدخرات الصغيرة . فأموال صغار 

( سنويًا ، يتم تدويرها  % 9( إلى )  % 7ين المودعة لدي البنو  عند أسعار فائدة تتراو  من ) المدخر 
(  % 15في شكل قروض للحكومة تأخذ شكل أذون وسندات خزانة يبلت متوسط سعر الفائدة عليها ) 

من  –امة للدولة سنويًا ، بل ر ما أكثر من ذلك . وال شك أن مثل هذه السياسة إنما تؤكد أن الموازنة الع
قد أصبحت توزع أو تعيد توزيع الدخل لصالح حملة األصول  النقدية  –خالل أداة الدين العام المحلي 

 والمالية من المقيمين ومن غير المقيمين . 

، وعلى سبيل المثال ، بلت نصيب حيازة بنك باركليز من أذون الخزانة  2013ففي مارس من عام 
( ، في حين بلغت نسبة قروضه إلى مجموع أصوله )  % 38وع أصوله ) العامة المصرية إلى مجم

                                                           

( والبيانات المستقاة من  1علي كل من بيانات الجدول رقم )  قام الباحث بتقدير هذه النسب اعتماداً ( 6 )
 المرجع السابق مباشرة .

 . 2013البنك المركزي المصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، عدد سبتمبر ،  ( 7 )

 . 2013بنك باركليز ، التقرير السنوي ،  (8 )
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( في مارس من ذات العام  . أما بنك المؤسسة العر ية المصرفية فقد بلغت هاتان النسبتان )  % 36
(  تطور حيازة  3ويصور الجدول التالي رقم )  ( .9)( على التوالي في ذات العام   % 28( و)  % 36

لشركات والبنو  الخاصة واألجنبية واألجانب من أذون الخزانة خالل السنوات من العام األفراد و عض ا
 . 2012/  2011حتى العام المالي  2003/  2002المالي 

 ( 3جدول رقم ) 

 *2012حتى  2003تطور حيازة  األفراد وبعض الشركات والبنوك الخاصة واألجنبية واألجانب من أذون الخزانة خالل السنوات من 

 نهاية السنة
 يونيو

 رصيد
 الخزانة أذون 

 
 
 
 
 (1 ) 

 الخزانة أذون  حجم
 البنوك لدى
  واألجنبية الخاصة

 واألجانب
 
 (2 ) 

 الخزانة أذون  حجم
 البنوك** لدى

  واألجنبية الخاصة
 واألجانب

 
 (3 ) 

 (2  ( / )
1 ) 

 
 
 
 
 
 

 (4 % ) 

(3 /) 
(1 ) 
 
 
 
 
 
   
 (5 %    ) 

 أذون  فوائد
 الخزانة

 
 
 
 

( 6 ) 

 (4  )x  (
6) 
 
 
 
 
 
 
 (7 ) 

(5 )x (6 ) 
 
 
 
 
 

    
 (8 ) 

2003 55318 14263 15071 25.8 27.2 3910.5 1009 1064 
2004 83774 17749 18190 21.2 21.7 4812.6 1020 1044 
2005 124907 31908 33242 25.5 26.6 5534 1411 1472 
2006 103144 47019 52439 45.6 50.8 6315 2880 3208 
2007 118657 64566 71210 54.4 60 7818 4253 4691 
2008 146439 70943 83483 48.5 57 9700 4704.5 5529 
2009 239000 81740 113162 34.2 47.3 13400 4582.8 6338.2 
2010 266000 115648 157224 43.5 59.1 25200 10962 14893.2 
2011 356000 146554 213250 41.2 59.9 26200 10794.4 15693 
2012 408000 130805 201054 32 49.3 36300 11616 17895.9 
    45.9 37.2    المتوسط

 المصدر :

 البنك المركزي المصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، أعداد مختلفة .( 10) -

 البنك المركزي المصري ، التقارير السنوية ، أعداد مختلفة .( 11) -

 المركزي المصري ، المجلة االقتصادية ، أعداد مختلفة .البنك ( 12) -

 وزارة المالية ، الحساا الختامي ، سنوات مختلفة .( 13) -

                                                           
 . 2013بنك المؤسسة العربية المصرفية ، التقرير السنوي ،   ( 9 )

 . مختلفة أعداد ، الشهرية اإلحصائية النشرة ، المصري المركزي البنك ( 10)

 . مختلفة أعداد ، السنوية التقارير ، المصري المركزي البنك ( 11 )

 . مختلفة أعداد ، االقتصادية المجلة ، المصري المركزي البنك ( 12 )

 . مختلفة سنوات ، الختامي الحساب ، المالية وزارة ( 13 )
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* اقتصر الباحث على دراسة تطور حيازة األفراد و عض الشركات والبنو  الخاصة واألجنبية واألجانب من أذون الخزانة 
فر بيانات تفصيلية عن حيازة البنو  الخاصة واألجنبية واألجانب ، وذلك لعدم توا 2012حتى  2003خالل السنوات من 

من أذون الخزانة إال خالل هذه الفترة فقط . كما أنه لم يتناول دراسة سندات الخزانة وذلك لعدم توافر بيانات تفصيلية عن 
 حيازة البنو  الخاصة واألجنبية واألجانب من هذه السندات خالل هذه الفترة أيضًا .

ضمن حيازة كل من الشركات القابضة االستثمارية والقطاع العائلي وصناديق االستثمار وشركات التعامل في األوراق **يت
 المالية من أذون الخزانة .

 ( ما يلي :  3يتضح لنا من الجدول السابق رقم ) 

رصيدها من ( إذا افترضنا أن ما تحصل عليه البنو  الخاصة واألجنبية واألجانب من فوائد علي  1) 
) فوائد األذون ( ، ف نه يالحظ أن   xأذون الخزانة = ) نسبة ما لديها من أذون خزانة / رصيد األذون ( 

إلى )  2003/  2002( في العام المالي  % 25.8نصيب هذه الفئة من هذه الفوائد قد ازداد من ) 
 2007/  2006م المالي ( في العا % 54.4ثم إلى )  2006/  2005( في العام المالي  % 45.6

 .  2012/  2011( في العام المالي  % 32، وإن أخذ في االنخفاض العام  بعد ذلك حتى هبط إلى ) 

 % 37.2أي أن البنو  الخاصة والبنو  وفروع البنو  األجنبية واألجانب قد استحوذوا علي ما نسبته ) 
 ( في المتوسط خالل هذه الفترة .

ا تحصل عليه البنو  الخاصة واألجنبية واألجانب باإلضافة إلى الشركات ( إذا افترضنا أن م 2) 
القابضة االستثمارية والقطاع العائلي وصناديق االستثمار وشركات التعامل في األوراق المالية من أذون 
 xالخزانة من فوائد علي رصيدها من أذون الخزانة = ) نسبة ما لديها من أذون خزانة / رصيد األذون ( 

) فوائد األذون ( ، ف نه يالحظ أن نصيب هذه الفئة ) القطاع الخاا تقريبًا (  من هذه الفوائد قد ازداد  
ثم  2006/  2005( في العام المالي  % 50إلى )  2003/  2002( في العام المالي  % 27من ) 
ذلك حتى هبط  ، وإن أخذ في االنخفاض العام  بعد 2007/  2006( في العام المالي  % 60إلى ) 
. أي أن البنو  الخاصة والبنو  وفروع البنو   2012/  2011( في العام المالي  %49.3إلى ) 

األجنبية واألجانب باإلضافة إلى الشركات القابضة االستثمارية والقطاع العائلي وصناديق االستثمار 
( في المتوسط خالل هذه  % 45.9وشركات التعامل في األوراق المالية قد استحوذوا علي ما نسبته ) 

 الفترة .

وحتى نتبين مدي استفادة القطاع العائلي من دور الموازنة العامة للدولة في توزيع وإعادة توزيع الناتج 
( تطور رصيد  4يصور الجدول رقم )   -من خالل الفوائد على أذون الخزانة  –المحلي اإلجمالي 
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حتى العام  2003/  2002انة خالل الفترة من العام المالي القطاع العائلي ) األفراد ( من أذون الخز 
 . 2012/  2011المالي 

 ( 4جدول رقم )                                                  

 تطور رصيد القطاع العائلي ) األفراد ( من أذون الخزانة بالمليون جنيهاً 

 2012/  2011العام المالي حتى  2003/  2002خالل الفترة من العام المالي 

 المصدر :

 البنك المركزي المصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، أعداد مختلفة .  -

 البنك المركزي المصري ، التقارير السنوية ، أعداد مختلفة . -

 البنك المركزي المصري ، المجلة االقتصادية ، أعداد مختلفة . -

 وزارة المالية ، الحساب الختامي ، سنوات مختلفة . -

 ( . 5( و )  3الباحث بتقدير العمودين رقمي ) *قام 

( ، أنه إذا افترضنا أن ما يحصل عليه القطاع العائلي ) األفراد (   4يتضح من الجدول السابق رقم ) 
) فوائد   xمن فوائد علي رصيده من أذون الخزانة = ) نسبة ما لديه من أذون خزانة / رصيد األذون ( 

 السنة
 نهاية
 يونيو

 أذون  رصيد
 الخزانة

 

 (1 ) 

 القطاع رصيد
 من العائلي

 الخزانة أذون 

 (2 ) 

 (2  ( / )1 ) 
 

 

 (3 *% ) 

 أذون  فوائد
 الخزانة

 

 (4 ) 

 (3  )x   (4 ) 
 
 

 (5 *) 
2003 55318 216 0039. 3910.5 15 
2004 83774 88 001. 4812.6 5 
2005 124907 103 001. 5534 5.5 
2006 103144 114 0012. 6315 8 
2007 118657 134 0013 7818 10 
2008 146439 11 00013. 9700 12.61 
2009 239000 495 002. 13400 26.8 
2010 266000 1816 0068. 25200 171.4 
2011 356000 3302 00927. 26200 242.9 
2012 408000 12878 0315. 36300 1143.45 
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.% ( خالل هذه 5نصيب هذه القطاع من هذه الفوائد قد كان في المتوسط ) األذون ( ، ف نه يالحظ أن 
 ( السالفتين .  45.9( ، )  37.2الفترة . وهو نصيب غاية في الضآلة إذا ما قورن بالنسبتين ) 

( في عام  % 28.4قد أخذت في التناقص التدريجي من )  أن نسبة األجور إلى اإليرادات العامة – 4

 % 30.6، لتأخذ بعد ذلك في التزايد التدريجي لتصل إلى )  1994( في عام  % 21.1إلى )  1989

( خالل الفترة من  % 29. بيد أنها تأخذ في التقلب حول نسبة بلغت في المتوسط )  2002( في عام 

(  % 39.8وإلى )  2011( في عام  % 35.3مرة أخرى إلى ) ، لترتفع  2010حتى عام  2003عام 

 . 2012في عام 

قد أخذت اتجاهًا عامًا نحو الزيادة . فقد ازدادت من )  أن نسبة األجور إلى النفقات العامة للدولة – 5

 2000( في عام  % 22.8ثم إلى )  1995( في عام  % 20.9إلى )  1989( في عام  % 17.3

 .   2012( في عام  % 24، وإن تراجعت قلياًل إلى )  2005( في عام  % 24.3وإلى ) 

إلي  1989( في عام  % 7.13انخفضت من )  قد أن نسبة األجور إلى الناتج المحلي اإلجمالي – 6
، فقد أصبحت مخصصات التأمينات  2001. بيد أنه منذ العام المالي   2000( في عام  % 6.81) 

االجتماعية تدمج في بند األجور الوارد بالموازنة العامة للدولة . ومن ثم ف ن الزيادة في هذه النسبة 
غير حقيقية ، ناتجة عن تغير طريقة قيد األجور والتأمينات اعتبارًا من العام المذكور تكون زيادة 

االجتماعية . ولذلك يمكن القول أن هذه النسبة قد انخفضت في نهاية الفترة مقارنة بما كانت عليه في 
 بداية الفترة .

ار ف ذا أضفنا إلى هذا االنخفاض في نصيب األجور الوارد بالموازنة العامة للدولة ، ما ترتب علي إنك 
الحكومة لديونها المستحقة عليها لوزارة التأمينات االجتماعية من تراجع في األجور الحقيقية ) األجور 
الواردة بالموازنة العامة للدولة + قيمة التأمينات االجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام (  لتبين لنا 

ي تهميش نصيب األجور من الناتج المحلي كيف أن الموازنة العامة للدولة قد لعبت دورًا كبيرًا ف
 اإلجمالي . 

( مليار جنيهًا في بداية  200ف ذا كانت مستحقات وزارة التأمينات االجتماعية تجاه الحكومة قد بلغت ) 
وهو  –( سنويًا  % 10. وأن هذا المبلت يستثمر بسعر فائدة بسيطة )  2007/  2006العام المالي 
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ف ن العائد السنوي =  –دة السوقي علي أذون وسندات الخزانة خالل هذه الفترة تقريبًا متوسط سعر الفائ
200 x  10 %  =20  مليار جنيهًا . ف ذا كان المتوسط  السنوي لما تدفعه الحكومة من تأمينات

ل ( مليار جنيهًا ، ف ن الموازنة العامة للدولة تبتلع سنويًا ما ال يق 7اجتماعية  خالل هذه الفترة هو ) 
( مليار جنيهًا من الفوائد المستحقة على أموال العاملين بالحكومة وقطاع األعمال العام من  13عن ) 

العاملين  الحاليين والمتقاعدين . ويالحظ أن المتوسط السنوي لقيمة التأمينات التي تدفعها الحكومة 
 ( مليار جنيهًا .   7)  2012/  2011يساوي في نهاية العام المالي 

، قد أخذت اتجاهًا عامًا نحو االنخفاض خالل الفترة  أن نسبة الدعم إلى اإليرادات العامة للدولة – 7
إلى )  1989(  في عام  % 20.6. فقد انخفضت هذه النسبة من )  2002حتى عام  1989من عام 

رًا . إال أن هذه النسبة قد تضاعفت اعتبا 2002( في عام  % 6تم إلى )  1995( في عام  % 6.9
( ، لتأخذ بعد ذلك اتجاهًا عامًا نحو الزيادة وتبلت )  % 22.3إلى )  2005/  2004من العام المالي 

قد تم  2005/  2004.  بيد أنه اعتبارًا من العام المالي  2013/  2011( في العام المالي  % 48.7
باألسعار العالمية . وهو ما أدي  تسعير بنود الدعم ، وخاصة دعم الطاقة ، الوارد بالموازنة العامة للدولة

إلى مضاعفة رقم الدعم الوارد بالموازنة العامة للدولة عدة مرات . ومن ثم يمكن القول أن جزءًا كبيرًا من 
الزيادة في هذه النسبة ال يرجع إلى زيادة حقيقية في الدعم الوارد بالموازنة العامة للدولة بقدر ما يرجع 

ألسعار العالمية . ف ذا استبعدنا هذه الزيادة الظاهرية في قيمة الدعم ، ف نه إلى إعادة تسعير الدعم با
يمكن القول أن قيمة الدعم الوارد بالموازنة العامة للدولة قد أخذ اتجاهًا عامًا نحو التراجع كنسبة من 

 اإليرادات العامة للدولة . 

لنسبة الدعم إلى اإليرادات العامة والحقيقية أن نفس منطق التحليل الذي انطبق على تناولنا  - 8
للدولة خالل فترة الدراسة ، ينطبق أيضًا على نسبة الدعم إلى النفقات العامة للدولة وعلى نسبة 

فكلتا هاتين النسبتين قد شهدتا تراجعًا عامًا خالل الفترة من العام  الدعم إلى الناتج المحلي اإلجمالي .
. لتأخذ كل منهما  اتجاهًا عامًا نحو الزيادة  2002/  2001لي حتى العام الما 1989/  1988المالي 

 .  2012/  2011حتى العام المالي   2005/  2004اعتبارًا من العام  المالي 

 1989/  1988( في العام المالي  %12.5فقد انخفضت نسبة الدعم إلى النفقات العامة للدولة من )  
. إال أن هذه النسبة قد تضاعفت اعتبارًا من العام  2002 / 2001( في العام المالي  % 5.5إلى ) 
(  % 29.4( ، لتأخذ بعد ذلك اتجاهًا عامًا نحو الزيادة وتبلت )  %17إلى )  2005/  2004المالي 

 .   2012/  2011في العام المالي 
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المالي ( في العام  %4.5كما انخفضت ، أيضًا ، نسبة الدعم إلى الناتج المحلي اإلجمالي من ) 
. إال أن هذه النسبة قد تضاعفت  2002/  2001( في العام المالي  %1.7إلى )  1989/  1988

( ، لتأخذ بعد ذلك اتجاهًا عامًا نحو الزيادة  %5.4إلى )  2005/  2004اعتبارًا من العام المالي 
 .  2012/  2011( في العام المالي  % 9وتبلت ) 

شكال التوزيع النهائي للدخل ، ف نه يمكن القول أن ثمة تراجعًا في دور و ما أن الدعم يمثل شكاًل من أ
في إعادة توزيع الدخل لصالح فئات الفقراء ومحدودي  –من خالل سياسة الدعم  –النفقات العامة للدولة 

الدخل ، والسيما أن غالبية هذه الفئات ممن ال يملكون سيارات وال يملكون مصانعًا ووحدات إنتاجية 
 فيد من دعم الطاقة . تست

قد أخذت اتجاهًا عامًا نحو االنخفاض  أن نسبة االستثمارات الحكومية إلى اإليرادات العامة للدولة – 9
 1988( في العام المالي  % 47التدريجي خالل الفترة محل الدراسة . فقد انخفضت هذه النسبة من ) 

/  2004( في العام المالي  % 17.5)  ثم إلى 1995( في العام المالي  % 20.3إلى )  1989/ 
. أي أن هذه النسبة قد هبطت في  2012/  2001( في العام المالي  % 11.7، وإلى )  2005

 في بداية الفترة .  -تقريبًا  –نهاية الفترة إلى ر ع ما كانت عليه 

عامًا نحو  قد أخذت اتجاهاً  أن نسبة االستثمارات الحكومية إلى النفقات العامة للدولة - 10
( في العام  % 28.6االنخفاض التدريجي خالل الفترة محل الدراسة . فقد انخفضت هذه النسبة من ) 

( في العام المالي  %12.9ثم إلى )  1995( في العام المالي  %19.4إلى )  1989/  1988المالي 
سبة قد هبطت في . أي أن هذه الن 2012/  2001( في العام المالي  % 7، وإلى ) 2005/  2004

 في بداية الفترة .  -تقريبًا  –نهاية الفترة إلى ر ع ما كانت عليه 

قد أخذت اتجاهًا عامًا نحو أن نسبة االستثمارات الحكومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  -11
( في العام  % 10.7االنخفاض التدريجي خالل الفترة محل الدراسة . فقد انخفضت هذه النسبة من ) 

( في العام المالي  %4.3ثم إلى )  1995( في العام المالي  %5.9إلى )  1989/  1988لمالي ا
. أي أن هذه النسبة قد هبطت  2012/  2001( في العام المالي  %2.3، وإلى ) 2005/  2004

 في بداية الفترة .   -تقريبًا  –في نهاية الفترة إلى ر ع ما كانت عليه 

أي تحقيق  –ستثمارات يمكن أن تتوخي كاًل من تحقيق التوازن االقتصادي و ما أن هذه اال       
ف نها تتوخي أيضًا بلوغ التوازن االجتماعي من خالل إقامة  –معدالت معينة من النمو االقتصادي 

المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية الجديدة التي تدخل في عداد االستثمارات الحكومية .  ومن 
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القول أن نكوا هذه االستثمارات إلى الر ع في نهاية فترة الدراسة مقارنة بما كانت عليه في  ثم يمكن
سواء كنسبة من اإليرادات العامة للدولة أو كنسبة من النفقات العامة أو كنسبة من  –بداية هذه الفترة  

في تحقيق التوازن إنما يعني نكوصًا في دور الموازنة العامة للدولة  –الناتج المحلي اإلجمالي 
االقتصادي والتوازن االجتماعي من خالل االستثمارات الحكومية . وخاصة أن بعض الدراسات قد أكدت 
أن ثمة تغيرًا في هيكل االستثمارات الحكومية نحو مزيد من التركيز على مشروعات البنية 

 . (14)ليفون  من طرق سريعة وكباري ومطارات وموانئ وشبكات ت structure -Inferالتحتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

نموذج قياسي لتحليل العالقة بين بعض أنواع النفقات العامة وتوزيع وإعادة توزيع الناتج 
 المحلي اإلجمالي 

                                                           

د. رمزي زكي : الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث ، دار سينا  ( 14 )
 . 1993للنشر ، القاهرة ، 
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النفقات  –فوائد الدين العام  –الدعم  –يمكن بلورة العالقة بين بعض أنواع النفقات العامة ) األجور 
( وتوزيع وإعادة توزيع الناتج المحلي اإلجمالي من خالل نموذج انحدار  والصحةالعامة على التعليم 
المتغيرات المستقلة ويمثل ) نصيب أو نسبة حقوق الملكية في  النفقات العامة  تمثل فيه بعض أنواع

 . (15)الناتج المحلي اإلجمالي  ( المتغير التابع والذي يمثل مؤشر التوزيع الوظيفي للدخل  

( تمثل نفقات  %80 – % 75وقد اختار الباحث هذا المؤشر  ألن نسبة كبير من النفقات العامة )
 .عامة حقيقية تؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في توزيع وفي إعادة توزيع الناتج المحلي اإلجمالي  

ثير غير المباشر خاصة إذا ما تم معالجة مدفوعات الدين العام المحلي كنفقات حقيقية ، وتم أخذ التأ
 للدعم على توزيع الناتج المحلي اإلجمالي في االعتبار .

 وعلى الملكية حقوق  أصحاا لصالح يتم المحلي الدخل توزيع أن تعني المؤشر هذا زيادة أن شك وال
 مكتسبي لصالح يتم المحلي الدخل توزيع أن تعني المؤشر هذا تراجع أن كما.  األجور مكتسبي حساا
 .  الملكية حقوق  أصحاا حساا وعلى األجور

تم معالجة إنكار الحكومة لمديونيتها لوزارة الشئون االجتماعية ، تلك المديونية التي ويالحظ أنه قد 
( من خالل خصم هذه القيمة من قيمة  2007/  2006( مليار جنيهًا في عام )  200قدرت بمبلت ) 

مليار جنيهًا  x 10%  =20 200سنوي لهذا المبلت ) األجور وقيمة الدعم ، ومن خالل خصم العائد ال
من قيمة األجور ومن قيمة الدعم خالل الفترة من  -سنويًا  %10وذلك بفرض أن معدل الفائدة  -( 

( . فالحقيقة أن إنكار هذا الدين  2011/2012( حتى العام المالي )  2007/  2006العام المالي ) 
عاشات ( ومن الدعم ) خاصة أن الدعم يمثل خصمًا حقيقيًا من األجور وملحقاتها ) التأمينات والم

 مكمل لألجور إلى حد كبير ( .

 كمؤشر -  اإلجمالي المحلي الناتج في الملكية حقوق  نصيب تطور(   5)  رقم التالي الجدول يمثلو 
/  2011 – 1989/ 1988)  من الفترة خالل - اإلجمالي المحلي للناتج الوظيفي التوزيع عن

2012  . ) 

                                                           

 اإلجمالي المحلي الناتج توزيع وإعادة توزيع في للدولة العامة الموازنة دور على الوقوف أن الحقيقة(  15 )
 من أكبر الثاني كان فإذا.  كمستهلك ودخلها كمنتج ااالجتماعية الفئة أو األسرة أو الفرد دخل بين المقارنة يتطلب
 مما أكبر عامة منافع من الفرد عليه حصل ما كان إذا أي.  صحيح والعكس لصالحه الدخل توزيع كان األول
 مما أقل عامة منافع من الفرد عليه حصل ما كان إذا و ، لصالحه الدخل توزيع كان ، عامة أعباء من تحمله
 أمرا   يعد المتغيرات بهذه المتعلقة البيانات توفير أن بيد.  صالحه لغير الدخل توزيع كان ، عامة أعباء من تحمله
 في(  العامة النفقات)  الجوانب هذه من جانب دور يتناول الباحث فإن ثم ومن.  مستحيل   يكن لم إن ، صعبا  
 .  بيانات من متاح هو ما ضوء في اإلجمالي المحلي الناتج توزيع وإعادة توزيع
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 ( 5)  رقم جدول

 المصدر : السنوات :

( م: د . إبراهيم العيسوي ، االقتصاد المصري في ثالثين عامًا ، المكتبة األكاديمية ،  2000 – 88/89من )   -
 . 844( ، صكك  2007القاهرة ، ) 

( : د. سمير رضوان ، سياسات األجور واإلصال  االقتصادي في مصر ، مركز  2007 – 2001من )  -
 . 5، صكككك  2007المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، مجلس الوزراء المصري ، 

 ( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء . 2011،  2010)  -

 م الحصول عليها باستخدام معادلة االتجاه العام .( ت 2011/2012،  2008/2009،  2008/ 2007)  -

يتضح من هذا الجدول أن ثمة اتجاهًا عامًا نحو زيادة نصيب حقوق الملكية في الناتج المحلي اإلجمالي 
، خاصة إذا علمنا أن هذه الزيادة أخذت تتأصل منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين . فمنذ هذا 

وسوف جور في الناتج المحلي اإلجمالي أخذ يتفاقم على نحو سريع . التاريخ والتناقص في نصيب األ
 الناتج في الملكية حقوق  نصيب نسبة)  التابع المتغير بين العالقة لدراسة التالي النموذج الباحث يستخدم
 :   مستقلة كمتغيرات التالية والمتغيرات(  Y)  بالرمز له ونرمز اإلجمالي المحلي

 موجباً  معاملها يكون  أن المتوقع ومن ( 1X)  اإلجمالي المحلي الناتج/  المحلي العام الدين فوائد (  1) 
 .   الدخل توزيع من مزيد إلى تؤدي زيادتها ان افتراض حالة في

 حالة في سالباً  معاملها يكون  أن المتوقع ومن (  2X)  اإلجمالي المحلي الناتج إلى األجور(  2) 
 .   الدخل توزيع من تحسن انها افتراض

 96/97 95/96 94/95 93/94 92/93 91/92 90/91 89/90 88/89 السنة

 72.7 73.8 74.6 74.6 75.5 75.6 73.6 67 71.3 %النسبة

/2001 2000/2001 99/200 98/99 97/98 السنة
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

2004/2005 2005/2006 

 73.4 72 71 69.6 71.5 73.4 71.8 71.8 72.5 %النسبة

/2006 السنة
2007 

2007/
2008 

2008/2009 
 

2009 /2010 2010/2011 2011/2012 

 
 72.1 73.6 74.6 %النسبة

 
71.6 71.8 71.5 
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 حالة في سالباً  معاملها يكون  أن المتوقع ومن   ( 3X)  اإلجمالي المحلي الناتج إلى الدعم(  3)  
 .  الدخل توزيع من تحسن انها افتراض

 يكون  أن المتوقع ومن(  4X)  اإلجمالي المحلي الناتج إلى والصحة التعليم على العامة النفقات(  4) 
                                                                                                      . األجور مكتسبي لصالح الدخل توزيع من تحسن زيادتها أن افتراض حالة في سالباً  معاملها

.  المتغيرات هذه عنها تعبر التي البيانات(  6)  رقم التالي الجدول ويثضمن  

 نهاية السنة
 يونيو

 نسبة معامل
 الملكية حقوق 
 الناتج إلى

 اإلجمالي حليالم
 (Y  ) 

% 

 (1 ) 

 العامة النفقات
 الناتج/ 

 المحلي
  اإلجمالي

% 
 

 (2 ) 

 العام الدين فوائد
 الناتج/  المحلي
  اإلجمالي المحلي
 (1x  ) 

% 
 
 (3  ) 

 الناتج/األجور
 اإلجمالي المحلي
 (2x  ) 

% 
 
 

 (4  ) 

/  الدعم
 الناتج
 المحلي
 اإلجمالي

 (3x  ) 

% 
 (5  ) 

 على العامة النفقات
/  والصحة التعليم

 المحلي الناتج
  اإلجمالي

 (5x  ) 

% 
 (6  ) 

 
1989 .713 41 3.4 7.13 - 6.3 
1990 67. 38.9 3.3 6.62 4.5 5 
1991 736. 42 3.7 6.46 5 4.07 
1992 .756 38 4.8 6.25 5.5 3.96 
1993 .755 39.5 6.4 6.7 2.7 3.26 
1994 .746 34.5 7.25 6.8 2 3.57 
1995 .746 30 5.85 6.55 1.99 3.74 
1996 .738 29.8 5.7 6.54 1.2 4.08 
1997 .727 28 5.15 6.41 1.2 4.35 
1998 .725 27 4.7 6.49 1.58 5.05 
1999 .718 30.3 4.9 6.65 1.59 5.19 
2000 .718 29.9 5.3 6.81 1.69 5.2 
2001 .734 29.85 5.7 7.53 1.95 6.075 
2002 .715 29.8 5.66 7.9 1.7 6.95 
2003 .696 30 6.2 8.35 2 6.78 
2004 .71 29.3 6 7.3 2.3 6.43 
2005 .72 31.7 6 7.5 5.4 6.14 
2006 .734 38.3 5.9 7.42 11.1 5.71 
2007 .746 33.7 6.3 0 0 5.13 
2008 .736 32.8 5.5 0 5.2 5.23 
2009 .721 36 4.7 6.3 12 5.34 
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( 6)  رقم جدول  
 المصدر : 

 ( . 1( حسبت بمعرفة الباحث من الجدول رقم )  5 – 2األعمدة أرقام )  -

رضوان : المواءمة بين النمو وعدالة التوزيع مصطفى أحمد السيد  –مع التصرف  –(  6،  1رقمي ) ان العمود -
 –بالتطبيق على االقتصاد المصري ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية التجارة  –في صياعة استراتيجيات التنمية 

 . 120( ، صككك  14 – 2، جدول رقم )  2014جامعة المنصورة ، 

                                                             :(16) التالية المعادلة في القياسي النموذج عن التعبير ويمكن       

Yt = B0  + B1  Xt1   – B2  Xt2   – B3  Xt3   – B4  Xt4   + et . 

وقد اسفر التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول رقم ) 6 ( - وفقاً  لمعادلة اإلنحدار 
 الخطي المتعدد )17( المذكورة أعاله مباشرة - عن النتائج التالية :          

     Coefficients a       جدول رقم )7 ( 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. R 

Square 

F Sig. Durbin-

Watson 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .739 .028 
 

26.159 .000     

X1 1.009 .386 .428 2.610 .018 .525 4.970 .007 1.554 

X2 -.189 .169 -.186 -1.122 .277     

X3 -.034 .102 -.054 -.328 .747     

                                                           

 (  .  مطلقا   فقرا   الفقراء نسبة وليكن)  الفقر على أنواعها وبعض العامة النفقات أثر دراسة أيضا  يمكن(  16 )

 المستقلة والمتغيرات التابع المتغير بين قياسيا    العلقة تحليل  خللها من يمكن  متعددة نماذج توجد(  17 )
 ثم أوال   األجل طويلة العلقة بتقدير وذلك جرانجر – إنجل من كل طوره الذي النموذج منها.  البحث موضوع
 أن من فلبد صحيحا   ذلك يكون حتى ولكن ، ثانيا   األجل قصيرة العلقة تقدير في الناتجة المعاملت استخدام
 – ديكي باختبار االستعانة يجري التكامل هذا وجود والختبار.  الدرجة نفس من الدراسة متغيرات تكامل يكون
 يساوي للبواقي التسلسلي االرتباط معامل بأن العدم فرض على يقوم اختبار وهو.  للبواقي المقدرة للقيمة فولر
 قبل فإذا.  األولى الدرجة من مشترك تكامل متكاملة الدراسة متغيرات أن فرض تحت وذلك -  صحيح واحد
 والعكس ،  الدراسة متغيرات بين األولى الدرجة من مشترك تكامل يوجد ال أنه ذلك معنى كان ، العدم فرض
 وتلك األجل قصيرة التحركات من كل   تضم واحدة خطوة في الخطوتين هاتين بين الجمع يمكن كما.  صحيح

 يمكن وكذلك.     ( Bewley , Wickness , Breusch ) من كل طوره الذي النموذج في وذلك األجل طويلة

 عمل خلل من  أيضا   األجل وطويلة قصيرة  التغيرات بتحليل يهتم نموذج وهو  ( ARDL ) نموذج استخدام

 فيها المبطئة والتغيرات األخري والمتغيرات التابع والمتغير ناحية من  التابع للمتغير األول للفرق إنحدار
 يمكن أن بمعنى.   الثانية الدرجة من متكاملة غير الدراسة متغيرات أن يفترض ولكنه.  مستقلة كمتغيرات
 .  الصفرية الدرجة من متكامل وبغضها األولى الدرجة من متكاملة المتغيرات بعض أن حالة في تطبيقه

                                                                                                                                  

2010 .716 32.8 5.8 6.2 7.7 4.81 
2011 .718 31.9 6 6.2 8.2 5 
2012 715 32.5 6.4 7.1 8.8 5.5 
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X4 -1.110 .346 -.533 -3.211 .005     

a. Dependent Variable: Y     

 

 (  ما يلي : 7رقم )  يتضح من الجدول

( . حيث أن  %1. ( وهو معامل معنوي بمستوى معنوية ) 525( أن معامل التحديد قد بلت )  1) 
( عند عدد  4.58( الجدولية )  F( بينما بلغت قيمة )  4.970( المحسو ة قد بلغت )  Fقيمة ) 

( . وهذا يعني  %1( ، و مستوى معنوية )  18( وعدد درجات حرية للمقام )  4درجات حرية للبسط ) 
. ( من التغير في المتغير التابع ) نصيب حقوق الملكية من الناتج 525أن النموذج ككل يفسر نسبة ) 

العامة ال تحدد وحدها توزيع وإعادة توزيع الناتج المحلي اإلجمالي ( . وهذا أمر منطقي . فالنفقات 
(  %33المحلي اإلجمالي . ذلك أن متوسط نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلت ) 

 تقريبًا خالل فترة الدراسة .

ت ( . أما الحدين األقصي واألدنى فقد بل 1.554واتسون قد بلغت )  –( أن  قيمة إحصاء دير ن  2) 
( . وهو ما يعنى أننا ال نستطيع تحديد هل يوجد Id =.95( و ) ud =1.99كل منهما على التوالي ) 

 .)18(أو ال يوجد ارتبار ذاتي للبواقي 

                                                           

 ولكنهما  ( ARDL ) ونموذج   Bewley , Wickness , Breusch ))  نموذج بتجربة الباحث قام وقد(  18 )

 استخدام حاول كما ، لوغاريتمي نصف نموذج استخدام الباحث حاول كما.  أهمية ذات نتائج عن يسفرا لم
 الدراسات بعض استخدمت وقد. كبير بشكل  معنويين غير ككل النموذجان كان ولكن النمو لمعدالت نموذج

 وعلى  المحلي الناتج توزيع وإعادة توزيع على االقتصادية المتغيرات بعض أثر دراسة في  ( ARDL )نموذج

 :  منها ، نموه معدل
 على تطبيقية دراسة ، االقتصادي والنمو المالية السياسة مكونات بين العلقة ، الحسيني عادل إسراء  -

 ، القاهرة ، القاهرة جامعة ، السياسية والعلوم االقتصاد كلية ، دكتوراه رسالة ، المصري االقتصاد
2014  . 

 النمو معدالت الكلي االقتصاد مؤشرات تطور ، فؤاد هناء.  د ، الفقي فخري.  د ، السيد سامي. د -
 االقتصادية والدراسات البحوث مركز ،(  2011)  حتى(  1975)  من الفترة خلل االقتصادي
 .  2013  ، القاهرة ، القاهرة جامعة ، ، السياسية والعلوم االقتصاد كلية ، والمالية

 – التنمية استراتيجيات صياعة في التوزيع وعدالة النمو بين المواءمة:  رضوان السيد أحمد مصطفى -
 .  ذكره سبق مرجع ، المصري االقتصاد على بالتطبيق

 المتغير بين القياسية العامة االتجاهات تناول أجل من متعدد خطى إنحدار نموذج استخدم قد الباحث ان بيد
 المتغيرات من متغير وكل التابع المتغير بين اإلنتشار أشكال أن وخاصة ، المستقلة والمتغيرات التابع

  مستقل كمتغير  المتغيرالتابع استخدام أن خاصة . خطي شكل في بينها العالقة بلورة إمكانية تبدى  المستقلة
 ارتباط مشكلت كبير حد إلى يثير أكثر أو إبطاء بفترة المستقلة المتغيرات استخدام  وكذلك أكثر أو إبطاء بفترة

 للمتغيرات ارتباط أو المستقل للمتغير ذاتي ارتباط ولكن للبواقي التسلسلية العلقة مصدره يكون ال قد للبواقي
 استخدام يتطلب ما وهو.  مستقل كمتغير إبطاء بفترة التابع للمتغير الذاتي االرتباط أو البعض وبعضها المستقلة

 : المعتاد واتسون ديربن اختبار وليس ، تعقيدا   أكثر أخري واختبارات بل ،  ( Durbin’h test ) اختبار
  G. S . Maddala ,  Introduction to Econometric , JOHN WILEY& SONS.LTD Third 
Edition , Baffins Lane , Chichester , West Sussex  PO19 IUD , England , 2001, pp ( 245 

– 247 ) .                                                                                                                                         
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. ( . وهذا 739( . فقد بلت هذا المعامل )  %1( أن الحد الثابت يبدي معنوية كبيرة عند مستوى معنوية )  3) 
ل توزيع الدخل وظيفيًا يتحدد من خالل متغيرات أخري خارج النموذج . وهذه نتيجة يعني أن جزءًا كبيرًا من معام

( من الناتج المحلي  %7.5منطقية ذلك أن نصيب األجور الواردة بالموازنة العامة للدولة يقدر فقط بنسبة ) 
 اإلجمالي .

كما هو  –اإلجمالي قد بلت قيمة موجبة ( أن معامل متغير نسبة فوائد الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي  4) 
( يتر تب عليه  %1( . وهذا يعني أن تغير هذه الفوائد بنسبة )  %5( بمستوى معنوية )  1.009)  –متوقع 

(  %1(  . فزيادة هذه الفوائد بنسبة )  1.009تغير نسبة التوزيع وإعادة التوزيع ألصحاا حقوق الملكية بنسبة ) 
بة التوزيع وإعادة التوزيع للدخل لصالح أصحاا حقوق الملكية ولغير صالح مكتسبي يتر تب عليه زيادة نس

( يتر تب عليه تحسن نسبة التوزيع وإعادة  %1(   . كما أن تناقص هذه الفوائد بنسبة )  1.009األجور) 
 (   . 1.009التوزيع لصالح متسلمي األجور ولغير صالح أصحاا حقوق الملكية ) 

. ( 189-)  –كما هو متوقع  –متغير األجور إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلت قيمة سالبة  ( أن معامل 5) 
ولكنه غير معنوي . وهذا يعني أن تغير هذه األجور ال يلعب دورًا ملموسًا في التأثير في توزيع وإعادة توزيع 

صة أن متوسط نسبة األجور الدخل وظيفيًا لصالح مكتسبي األجور على مستوى االقتصاد المصري ككل . خا
 .(19)( خالل فترة الدراسة  %6الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ال تتعدى ) 

. ( 034-)  –كما هو متوقع  –( أن معامل متغير الدعم  إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلت قيمة سالبة  6) 
الدعم ليس له دور ملموس أو جوهري في التأثير في توزيع الدخل وظيفيًا  ولكنه غير معنوى . وهذا يعني أن هذا

 . (20)لصالح مكتسبي األجور على مستوى االقتصاد المصري ككل 

إذ تشير اإلحصائيات إلى أن ذوي الدخل المرتفع واألغنياء هم األكثر استفادة من الدعم . وخاصة أن دعم المواد 
التي تمثل  -ة من إجمالي الدعم . فقد بلت نصيب الشريحة األعلي دخاًل البنرولية يستحوذ على نسبة كبير 

( ،  %60من متوسط نصيب كافة األسر من دعم المنتجات البترولية ما يساوي )  -( من السكان   20%) 
: ( . فقد بلت دعم كل من ) السلع التموينية ، المنتجات البترولية (  2005/ 2004وذلك خالل العام المالي ) 

( ،  2009/2010( مليار جنيهًا في السنوات )  95،  22( ، )  82،  31( ، )  66،  16.8) 
 . (21)( على التوالي   2011/2012( ، )  2010/2011) 

                                                           

 األجور مجمل في الحكومة بها تشارك التي األجور فقط  للدولة العامة بالموازنة الواردة األجور تمثل ال(  19 )

 خللها من يتم التي  االقتصادية والهيئات العام األعمال قطاع وحدات هناك بل ، القومي المستوى على
 .  القومي المستوى على األجور من كبير جزء في بالمساهمة -  األوسع بمعناها - الحكومة اضطلع

 عند المعنوية عد حيث من األكبر المتغير ألنه – النموذج من الدعم متغير بإسقاط الباحث قام عندما(  20 )

 في وال المعاملت قيمة في وال التحديد معامل في ال معنوية تغيرات تحدث لم فإنه  - ( t ) اختبار استخدام

 .  معنوياتها مستوى

 www.mof.eg.org:   االلكتروني الموقم:  المالية وزارة(  21 )
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 –( أن معامل متغير النفقات العامة على التعليم والصحة إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلت قيمة سالبة  7) 
( يتر  %1( . وهذا يعني أن تغير هذه النفقات بنسبة )  %1( بمستوى معنوية )  1.110 -) –كما هو متوقع 

(  %1( . فزيادة هذه االنفقات  بنسبة )  1.110تب عليه تغير نسبة التوزيع وإعادة التوزيع لمكتسبي األجور )
(  . كما أن تناقص  1.110يتر تب عليه زيادة نسبة التوزيع وإعادة التوزيع للدخل لصالح مكتسبي األجور نسبة )

( يتر تب عليه تدهور نسبة التوزيع وإعادة التوزيع لغير صالح متسلمي األجور و  %1هذه النفقات بنسبة ) 
وقد يفسر ذلك بأن زيادة هذه النفقات تحسن من فرص الفقراء ومحدودي الدخل صالح أصحاا حقوق الملكية. 

 في الحصول على عمل .

. ( بالنسبة لمتغير نسبة فوائد الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي 428بلت ) ( أن معامل بيتا قد  8) 
اإلجمالي . أي ان تغير اإلنحراف المعياري لهذا المتغير بمقدار واحد صحيح يؤدي إلى تغير اإلنحراف المعياري 

 االتجاه .. ( في ذات 428لمتغير نسبة نصيب حقوق الملكية في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار )

. ( بالنسبة لمتغير نسبة النفقات العامة على التعليم والصحة إلى الناتج 533-( أن معامل بيتا قد بلت )  9) 
المحلي اإلجمالي . أي أن تغير اإلنحراف المعياري لهذا المتغير بمقدار واحد صحيح يؤدي إلى تغير اإلنحراف 

 . ( في االتجاه العكسي . 533ناتج المحلي اإلجمالي  بمقدار )المعياري لمتغير نسبة نصيب حقوق الملكية في ال

. ( بالنسبة لمتغير نسبة فوائد الدين العام المحلي إلى الناتج 275( أن معامل التحديد الجزئي قد بلت )  10) 
في ( من التباين  في متغير نسبة نصيب حقوق الملكية  %27.5المحلي اإلجمالي . أي ان هذا المتغير يفسر ) 

 .(22)الناتج المحلي اإلجمالي 

. ( بالنسبة لمتغير النفقات العامة على التعليم والصحة إلى 364( أن معامل التحديد الجزئي قد بلت )  11) 
( من التباين  في متغير نسبة النفقات العامة  %36.4الناتج المحلي اإلجمالي . أي ان هذا المتغير يفسر ) 

 : (23) اتج المحلي اإلجمالي على التعليم والصحة إلى الن

                                                           

 في األخرى المتغيرات تأثير استبعاد بفرض X )1  ( وللمتغير  ( Y ) للمتغير الجزئي التحديد معامل(  22 )

 أن حيث  k ) –+ n  2/ t 2( t 4X 3X 2. X 1Y X 2r:  األتية المعادلة من إيجاده يمكن ، منهما كل على النموذج

 (n    )المفردات عدد هى ،  (k   )الثابت الحد+  النموذج متغيرات عدد هى . 

 وإعادة توزيع على االقتصادية المتغيرات بعض أثر دراسة في النموذج هذا الدراسات بعض استخدمت(  23 )

 :  منها ، نموه معدل وعلى  المحلي الناتج توزيع
 على تطبيقية دراسة ، االقتصادي والنمو المالية السياسة مكونات بين العلقة ، الحسيني عادل إسراء  -

 ، القاهرة ، القاهرة جامعة ، السياسية والعلوم االقتصاد كلية ، دكتوراه رسالة ، المصري االقتصاد
2014  . 

 النمو معدالت الكلي االقتصاد مؤشرات تطور ، فؤاد هناء.  د ، الفقي فخري.  د ، السيد سامي. د -
 االقتصادية والدراسات البحوث مركز ،(  2011)  حتى(  1975)  من الفترة خلل االقتصادي
 .  2013  ، القاهرة ، القاهرة جامعة ، ، السياسية والعلوم االقتصاد كلية ، والمالية

 – التنمية استراتيجيات صياعة في التوزيع وعدالة النمو بين المواءمة:  رضوان السيد أحمد مصطفى -
 .  ذكره سبق مرجع ، المصري االقتصاد على بالتطبيق
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 النةتةائةةةج
 إلى النتائح التالية :  توصل الباحث   بعد إجراء هذه الدراسة

( إن الموازنة العامة للدولة في مصر قد لعبت دورًا كبيرًا في تهميش نصيب األجور من الناتج  1) 
/  2012المحلي اإلجمالي  خاصة منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين وحتى نهاية العام المالي ) 

2013  . ) 

إلي  1989( في عام  % 137.قد انخفضت من )  أن نسبة األجور إلى الناتج المحلي اإلجماليذلك 
، فقد أصبحت مخصصات التأمينات  2001. بيد أنه منذ العام المالي   2000( في عام  % 6.81) 

االجتماعية تدمج في بند األجور الوارد بالموازنة العامة للدولة . ومن ثم ف ن الزيادة في هذه النسبة 
اتجة عن تغير طريقة قيد األجور والتأمينات اعتبارًا من العام المذكور تكون زيادة غير حقيقية ، ن

االجتماعية . ولذلك يمكن القول أن هذه النسبة قد انخفضت في نهاية الفترة مقارنة بما كانت عليه في 
 بداية الفترة .

من خالل  –في دور النفقات العامة للدولة في مصر   –خالل فترة الدراسة  -( إن ثمة تراجعًا   2) 
ي إعادة توزيع الدخل لصالح فئات الفقراء ومحدودي الدخل ، والسيما أن غالبية هذه ف –سياسة الدعم 

الفئات ممن ال يملكون سيارات وال يملكون مصانعًا ووحدات إنتاجية تستفيد من دعم الطاقة الذي يتحوذ 
 على نسبة كبيرة من إجمالي الدعم  . 

أخذت اتجاهًا عامًا نحو االنخفاض خالل الفترة  ، قد ذلك أن نسبة الدعم إلى اإليرادات العامة للدولة
إلى )  1989(  في عام  % 20.6. فقد انخفضت هذه النسبة من )  2002حتى عام  1989من عام 

. إال أن هذه النسبة قد تضاعفت اعتبارًا  2002( في عام  % 6تم إلى )  1995( في عام  % 6.9
، لتأخذ بعد ذلك اتجاهًا عامًا نحو الزيادة وتبلت ) (  % 22.3إلى )  2005/  2004من العام المالي 

قد تم  2005/  2004.  بيد أنه اعتبارًا من العام المالي  2013/  2011( في العام المالي  % 48.7
تسعير بنود الدعم ، وخاصة دعم الطاقة ، الوارد بالموازنة العامة للدولة باألسعار العالمية . وهو ما أدي 

الدعم الوارد بالموازنة العامة للدولة عدة مرات . ومن ثم يمكن القول أن جزءًا كبيرًا من إلى مضاعفة رقم 
الزيادة في هذه النسبة ال يرجع إلى زيادة حقيقية في الدعم الوارد بالموازنة العامة للدولة بقدر ما يرجع 

اهرية في قيمة الدعم ، ف نه إلى إعادة تسعير الدعم باألسعار العالمية . ف ذا استبعدنا هذه الزيادة الظ
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يمكن القول أن قيمة الدعم الوارد بالموازنة العامة للدولة قد أخذ اتجاهًا عامًا نحو التراجع كنسبة من 
 اإليرادات العامة للدولة . 

والحقيقية أن نفس منطق التحليل الذي انطبق على تناولنا لنسبة الدعم إلى اإليرادات العامة للدولة 
لدراسة ، ينطبق أيضًا على نسبة الدعم إلى النفقات العامة للدولة وعلى نسبة الدعم إلى خالل فترة ا

فكلتا هاتين النسبتين قد شهدتا تراجعًا عامًا خالل الفترة من العام المالي  الناتج المحلي اإلجمالي .
الزيادة اعتبارًا . لتأخذ كل منهما  اتجاهًا عامًا نحو  2002/  2001حتى العام المالي  1989/  1988

 .  2012/  2011حتى العام المالي   2005/  2004من العام  المالي 

 1989/  1988( في العام المالي  %12.5فقد انخفضت نسبة الدعم إلى النفقات العامة للدولة من )  
ام . إال أن هذه النسبة قد تضاعفت اعتبارًا من الع 2002/  2001( في العام المالي  % 5.5إلى ) 
(  % 29.4( ، لتأخذ بعد ذلك اتجاهًا عامًا نحو الزيادة وتبلت )  %17إلى )  2005/  2004المالي 

 .   2012/  2011في العام المالي 

( في العام المالي  %4.5كما انخفضت ، أيضًا ، نسبة الدعم إلى الناتج المحلي اإلجمالي من ) 
. إال أن هذه النسبة قد تضاعفت  2002/  2001( في العام المالي  %1.7إلى )  1989/  1988

( ، لتأخذ بعد ذلك اتجاهًا عامًا نحو الزيادة  %5.4إلى )  2005/  2004اعتبارًا من العام المالي 
 .  2012/  2011( في العام المالي  % 9وتبلت ) 

تصادي والتوازن ( إن ثمة نكوصًا في دور الموازنة العامة للدولة  في مصر في تحقيق التوازن االق 3)  
االجتماعي من خالل االستثمارات الحكومية ) رأس المال اإلنتاجي (  . ذلك أن ثمة تغيرًا في هيكل 

من طرق   Infer-structureاالستثمارات الحكومية نحو مزيد من التركيز على مشروعات البنية التحتية
ماعي ( ، وهى مشروعات تخدم في سريعة وكباري ومطارات وموانئ وشبكات تليفون ) رأس المال االجت

 المقام األول األثرياء  .

قد أخذت اتجاهًا عامًا نحو االنخفاض فنسبة االستثمارات الحكومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  
( في العام المالي  % 10.7التدريجي خالل الفترة محل الدراسة . فقد انخفضت هذه النسبة من ) 

/  2004( في العام المالي  %4.3ثم إلى )  1995في العام المالي (  %5.9إلى )  1989/  1988
. أي أن هذه النسبة قد هبطت في نهاية  2012/  2001( في العام المالي  %2.3، وإلى ) 2005

 في بداية الفترة .  -تقريبًا  –الفترة إلى ر ع ما كانت عليه 



38 
 

الككدين العككام المحلككي  ، وخاصككة أداة أذون  مككن خككالل أداة  –( إن الموازنككة العامككة للدولككة فككي مصككر  4) 
قككد أصككبحت تككوزع أو تعيككد توزيككع الككدخل لصككالح حملككة األصككول  النقديككة والماليككة مككن المقيمككين  –الخزانككة 

 ومن غير المقيمين . 

.% ( خكالل الفتكرة  5فنصيب  القطاع العائلي في مصر من فوائد أذون الخزانة ،  قد كان في المتوسكط ) 
 ( ، وهو نصيب غاية في الضآلة . 2012 – 2003من ) 

( إن اسكككتخدام أداة أذن الخزانكككة فكككي مصكككر وإن ككككان يصكككلح إلدارة مرحلكككة مؤقتكككه لوجكككود فكككائض أو  5)  
عجككز طككار  فككي الموازنككة العامككة أو وجككود فككائض أو عجككز طككار  فككي السككيولة المحليككة ، ف نككه اليعككد أداة 

بعكككدما تضكككخم  حجكككم هكككذا الكككدين وتخطكككي حكككاجز االثنكككين  ماليكككة ذات كفكككاءة فكككي إدارة الكككدين العكككام للدولكككة
 تريليون جنيهًا . 

حيكككث أصكككبحت التككككاليف االقتصكككادية لهكككذه األداة سكككببًا رئيسكككيًا مكككن أسكككباا تسكككارع عجكككز الموازنكككة العامكككة 
 للدولة . ومن ثم أصبحت أداة من أدوات تعميق عدم االستقرار االقتصادي وزيادة فجوة الموارد المحلية . 

( مكن  % 11( مكن اإليكرادات العامكة للدولكة و )  % 20بلغت فوائد الدين العام المحلكي  مكا نسكبته ) فقد 
 2012/  2011( من الناتج المحلكي اإلجمكالي ، تقريبكًا فكي العكام المكالي  % 4النفقات العامة للدولة و) 

 . 

اإلجمالي قد بلت قيمة موجبة  ( أن معامل متغير نسبة فوائد الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي 6) 
( . وهذا يعني أن تغير هذه الفوائد بنسبة  %5( بمستوى معنوية )  1.009)  –كما هو متوقع  –
(  .  1.009( يتر تب عليه تغير نسبة التوزيع وإعادة التوزيع ألصحاا حقوق الملكية بنسبة )  1%) 

سبة التوزيع وإعادة التوزيع للدخل لصالح أصحاا ( يتر تب عليه زيادة ن %1فزيادة هذه الفوائد بنسبة ) 
(  %1(   . كما أن تناقص هذه الفوائد بنسبة )  1.009حقوق الملكية ولغير صالح مكتسبي األجور) 

يتر تب عليه تحسن نسبة التوزيع وإعادة التوزيع لصالح متسلمي األجور ولغير صالح أصحاا حقوق 
 (   . 1.009الملكية ) 

-)  –كما هو متوقع  –ل متغير األجور إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلت قيمة سالبة ( أن معام 7) 
. ( ولكنه غير معنوي . وهذا يعني أن تغير هذه األجور ال يلعب دورًا ملموسًا في التأثير في توزيع 189

اصة أن وإعادة توزيع الدخل وظيفيًا لصالح مكتسبي األجور على مستوى االقتصاد المصري ككل . خ
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(  %6متوسط نسبة األجور الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ال تتعدى ) 
 خالل فترة الدراسة .

-)  –كمكا هكو متوقكع  –( أن معامل متغير الدعم  إلى الناتج المحلي اإلجمالي قكد بلكت قيمكة سكالبة  8) 
الككدعم لكيس لكه دور ملمكوس أو جككوهري فكي التكأثير فككي . ( ولكنكه غيكر معنكوى . وهككذا يعنكي أن هكذا 034

 . توزيع الدخل وظيفيًا لصالح مكتسبي األجور على مستوى االقتصاد المصري ككل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التةوصةيةات
( الحفاظ على نسبة األجور الواردة في الموازنة العامة للدولة من اإلنخفاض . وخاصة أن األجور  1) 
وخاصة أجور العاملين في القطاع الحكومي ، تمثل أداة رئيسية من أدوات تحقيق االستقرار ‘ 
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( مليار  200االجتماعي ، والسيما بعدما أنكرت الحكومة ما عليها من دين عام بلت ما اليقل عن ) 
 جنيهًا هى في جزء كبير منها من مستحقات العاملين بالقطاع الحكومي . 

( إعادة النظر في فصل سياسة األجور في القطاع الحكومي عن سياسة األجور في القطاع العام ،  2) 
 توطئة لتبني سياسة تتوخي تحقيق عدالة توزيع األجور فيما بين القطاعين الحكومي والعام

خفيف االعتماد على سياسة أذون الخزانة في إدارة الدين العام وفي تمويل العجز المتنامي في ( ت 3) 
الموازنة العامة للدولة ، من خالل زيادة االعتماد على سندات الخزانة ، وزيادة حجم الضرائب على 

 الدخول العالية من خالل زيادة الحد األعلى لمعدالت الضريبة التصاعدية .

 د مخصصات األجور والمزايا العينية في بعض الوزارات والمصالح والهيئات . ( ترشي 4) 

( زيادات االستثمارات الحكومية في مجاالت التعليم والصحة والتدريب ، مع ر ط تلقي هذه  5) 
 الخدمات بمستوى دخل المتقدم للحصول عليها ، و مستوى تفوقه بالنسبة لتلقى التعليم الحكومي . 

ريبة جديدة تسمى ضريبة االستغالل على العقارات غير المنتجة ، وحاصة أنه يوجد ما ( فرض ض 6) 
ال يقل عن مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية غير مستغلة ، بل وأالف من األفدنة غير 

 .المستغلة . ذلك أن هذه الضريبة ستحقق العديد من األهداف االقتصادية والمالية واالجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 قةةائةمةةة الةمةراجةةع

( د .السيد عبد المولى :  المالية العامة ، الجزء األول ، األدوات المالية ، دار الفكر العر ي ،  1) 
 القاهرة .
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 .  1969( د . محمود رياض عطية : موجز في المالية العامة ،  2) 

 . 1985القاهرة ،  (  د . رفعت المحجوا : المالية العامة ، مكتبة النهضة الحديثة ، 3) 

(  د . رفعت المحجوا : ثال  سياسات مالية ،دراسة في تطور السياسة المالية ، مجلة القانون  4) 
 . 1964واالقتصاد ، 

 . 1982( د . عاطف صدقي ، د . محمد أحمد الرزاز : المالية العامة ، 5) 

 . 2012بتمبر، ( البنك المركزي المصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، عدد س 6) 

اآلثار بالتطبيق على حالة  –المؤشرات  –( د .محمد عبد الحليم عمر ، الدين العام : المفاهيم  7) 
م ، مركز صالح  2033/ ديسمبر  21-هك  1424/ شوال  27مصر ، ندوة " إدارة الدين العام " ، 
 . 2003كامل لالقتصاد اإلسالمي ، القاهرة ، 

 2013مصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، عدد سبتمبر ، ( البنك المركزي ال 8)  

 . 2013( بنك باركليز ، التقرير السنوي ،  9) 

 .  2013( بنك المؤسسة العر ية المصرفية ، التقرير السنوي ،  10) 

( د . سمير رضوان ، سياسات األجور واإلصال  االقتصادي في مصر ، مركز المعلومات  11) 
 . 2011لس الوزراء ، القاهرة ، ودعم القرار ، مج

 ( البنك المركزي المصري ، التقارير السنوية ، أعداد مختلفة .  12) 

 ( البنك المركزي المصري ، النشرة اإلحصائية الشهرية ، أعداد مختلفة .  13) 

هرة ، ( د . إبراهيم العيسوي ، االقتصاد المصري في ثالثين عامًا ، المكتبة األكاديمية ، القا 14) 
2007 . 

( مصطفى أحمد السيد رضوان : المواءمة بين النمو وعدالة التوزيع في صياعة استراتيجيات  15) 
جامعة المنصورة ،  –بالتطبيق على االقتصاد المصري ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية التجارة  –التنمية 

 . 120( ، صككك  14 – 2جدول رقم ) 

 المجلة االقتصادية ، أعداد مختلفة . ( البنك المركزي المصري ، 16) 

 ( وزارة المالية ، الحساا الختامي ، سنوات مختلفة .  17) 
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