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أوراق غير حزبيت للثورة
الوصريت هى اإلصذاس اٌجذٌذ
ٌٍبحىد
اٌخٍّٕت
ٌششواء
واالسخشاساث واٌخذسٌب ،واٌزي
ٌسخهذف حمذٌُ ػذد ِٓ اٌخىصٍاث
ٌصٕاع اٌمشاس اٌسٍاسً فً ِصش فً
وافت ِجاالث اٌخٍّٕت ،ورٌه ِساهّت
ِٕهُ فً طشح أساط ػًٍّ ٌسٍاساث
اٌخٍّٕت فً ِصش ،وٌأٍِىْ أْ ٌىىْ
رٌه خطىة ػٍى طشٌك حفؼًٍ ّٔىرج
سشٍذ فً صٕغ اٌمشاس.
ولذ أشخشن فً وخابت حٍه األوساق
ٔخبت ِٓ أبشص اٌخبشاء اٌّصشٌٍٓ
اٌّشهىد ٌهُ باٌىفاءة واالسخمالي.
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مقدمة:
عمى الرغم من التغيرات اإليجابية في السياسة المالية التي شيدتيا الفترة

-2006/2005

 ، 2009/08وقد تمثل ذلك فيما يمي :1
 انخفاض عجز الموازنة إلى  %6.9إلى الناتج المحمي اإلجمالي عام . 2009/08

 انخفاض معدل الدين العام الحكومي إلى  %81مقارنة بنحو  %120في عام
.2002/2001

إال أن ىذه التغيرات ال تعكس تغي ار ىيكميا في الموازنة العامة لمدولة ولكنو يعكس تدفق بعض
الموارد االستثنائية إلي الموازنة ومنيا:
 الموارد االستثنائية من بيع األراضي -رخصة المحمول الثالثة -بيع حقوق استكشاف
لممناطق البترولية ( -)Concessionsرخص الحديد واألسمنت.

 تدفق االستثمارات األجنبية في ظل ارتفاع معدل النمو االقتصادي ليصل إلي . %7.1

 إعادة حساب الدين العام بحيث تم خصم االلتزامات الحكومية المتقاطعة بين الموازنة
والييئات االقتصادية وبنك االستثمار خاصة بعد ضم صناديق التأمينات والمعاشات
وبنك االستثمار إلى و ازرة المالية.

وفي إطار ذلك تيدف ىذه الورقة إلي دراسة وتحميل بعض القضايا اليامة في مجال إصالح
المالية العامة؛ حيث يتم التركيز عمى ثالثة أولويات ىي إصالح الييكل الضريبي ونظام الدعم
إدارة الدين العام مع طرح بعض المقترحات لمتعامل مع ىذه الممفات بناء عمى خبرات بعض
الدول.
أول :الختاللت المالية الييكمية
ً
( )1ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة لمدولة إلي الناتج المحمي اإلجمالي لتصل إلي
حوالي  %10في عام  2011/2010كما يبدو من الشكل التالي.
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زرة المالية ،التقرير السنوي.2010/2009 ،
وا
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نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي اإلجمالي
9.8
8.11

9.2
6.8

6.6

9.4

9.1

9.1

9.8

5.6

المصدر :بيانات و ازرة المالية
( )2يتسم ىيكل المصروفات العامة بالجمود في ظل سيطرة بعض المكونات ،حيث يتضح
من الشكل التالي أن نسبة  %31من إجمالي اإلنفاق العام توجو إلي الدعم والمنح

والمزايا االجتماعية في المتوسط لمفترة  2012 /2011-2007/2006مقابل %23

لألجور والتعويضات لمعاممين و %20لمفوائد و %11.5لالستثمارات كما يتضح من

الشكل التالي.

هيكل المصروفات العامة في متوسط عدد السنوات من 2012/11 - 2007/06
11.45
7.99
22.98

االجور و التعوٌضات للعاملٌن
شراء السلع و الخدمات
الفوائد

6.94

الدعم و المنح و المزاٌا اإلجتماعٌة

19.58

31.06

المصروفات األخري
شراء أصول غٌر مالٌة (االستثمارات)

المصدر :بيانات و ازرة المالية
( )3تزايد اعتماد ىيكل الضرائب عمي الضرائب عمي دخول األفراد من التوظف والذي بمغ

معدل نموه  % 21.2في المتوسط لمفترة  2011/2010-2008/2007مقابل
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 % 17.5%لمضرائب عمي أرباح الشركات و % 13.9لمضرائب عمي دخول األفراد
بخالف التوظف عن نفس الفترة .2

( )4المتأخرات الضريبية :فمقد بمغ رصيد المتأخرات المستحقة لمحكومة في نياية يونيو
 2009نحو  99.5مميار جنيو ،مقارنة بنحو  101.1مميار جنيو في عام .20083

ثانيا :ىيكل النظام الضريبي

تمثل اإليرادات الضريبية نسبة ىامة من اإليرادات العامة في الموازنة العامة لمدولة تصل
الي %64في المتوسط خالل الفترة  2011/2010-2007/2006وتحميل ىيكل اإليرادات يشير
إلي الحقائق التالية :4
 ارتفاع األىمية النسبية لمضرائب عمي الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية لتمثل نسبة %46من إجمالي اإليرادات الضريبية في المتوسط لمفترة /2010 -2006/2005
.2011
 الجانب األكبر من اإليرادات الضريبية عمي الشركات يأتي من خالل الضرائب المستحقةعمى الييئة المصرية العامة لمبترول والشريك األجنبي ،والتي تمثل نسبة  %60من
الضرائب عمي أرباح الشركات.
 تمثل الضرائب عمي العمميات التجارية والرأسمالية نسبة  % 46في المتوسط لمفترة 2011/2010 -2006/2005من الضرائب عمي الممتمكات ويرجع ذلك إلي فرض
الضرائب عمي العائد من أذون الخزانة بنسبة  %20منذ عام .2008
 تمثل الضرائب عمي السمع والخدمات نسبة  % 36في المتوسط لمفترة -2006/2005 2011/2010حيث تمثل الضرائب عمي المبيعات منيا نسبة . %45
أىم التحديات التي تواجو النظام الضريبي
( )1تزايد اعتماد ىيكل الضرائب عمي الضرائب عمي دخول األفراد من التوظف والذي بمغ معدل
نموه  % 21.2في المتوسط لمفترة  2011/2010-2008/2007مقابل  % 17.5لمضرائب
عمي أرباح الشركات و % 13.9لمضرائب عمي دخول األفراد بخالف التوظف عن نفس الفترة.5
2

تم حسابها من وزارة المالٌة ،التقرٌر السنوي،أعداد متفرقة.
 3لجنة الخطة والموازنة ،مجلس الشعب ،الحساب الختامً للموازنة العامة للدولة2009/2008 ،
4
مصدر البٌانات ،وزارة المالٌة ،التقرٌر السنوي ،أعداد متفرقة.
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( )2المتأخرات الضريبية :فمقد بمغ رصيد المتأخرات المستحقة لمحكومة في نياية يونيو 2009
نحو  99.5مميار جنيو ،مقارنة بنحو  101.1مميار جنيو في عام  .2008وتجدر اإلشارة إلي
أن الجانب األكبر من تمك المتأخرات ناتج عن عالقات مالية بين الخزانة العامة وجيات
حكومية؛ حيث:6
 31.0 مميار متأخرات مستحقة لو ازرة المالية ،يخص معظميا قطاع الكيرباء.

 18.5 مميار جنيو من متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين ،مستحقة عمى طرف
وحدات القطاع العام ،والييئات االقتصادية والبنوك ،وغيرىا من الوحدات ،بخالف

القطاع الخاص.

 المتأخرات المستحقة عمى القطاع الخاص حوالي  6.5مميار جنيو ،منيا  5.8مميار
جنيو ضرائب متنازع عمييا.

 أكثر من  %66من متأخرات مصمحة الضرائب عمى المبيعات متأخرات متنازع عمييا.
()3اتساع حجم القطاع غير الرسمي وصعوبة تتبع المرتبطين بو ضريبيا في ظل صعوبة إلزاميم
بمتطمبات قانون الضريبة.
( )4التحيز ضد المشروعات الصغيرة من خالل حصول المشروعات الصغيرة الممولة من
الصندوق االجتماعي فقط عمي إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات.
( )5انتشار التيرب الضريبي حيث تؤكد اإلحصائيات الرسمية خسارة الدولة لـ  4مميارات جنيو
عمى األقل خالل عام  2010فقط نتيجة االتجار غير المشروع في السجائر.7
( )6نسبة إيرادات الضرائب من الناتج المحمي اإلجمالي في مصر بمغت  %15عام .2008
وىى تعتبر نسبة منخفضة مقارنة بكل من تركيا ( )%17و الب ارزيل (.8)%17
الضوابط الحاكمة لإلصالح الضريبي لتحقيق النمو القتصادي والعدالة الضريبية
تحدد األدبيات االقتصادية عدة ضوابط أساسية عند اتخاذ القرار باإلصالح الضريبي:
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تم حسابها من وزارة المالٌة  ،التقرٌر السنوي  ،أعداد متفرقة.
6
لجنة الخطة والموازنة ،مجلس الشعب ،الحساب الختامً للموازنة العامة للدولة.2009/2008 ،
7
الموقع االلكترونً لوزارة المالٌة.
8
منال متولً ورشا رمضان ،اإلصالح الضرٌبً مابٌن العدالة االجتماعٌة والنمو االقتصادي ،ورقة مقدمة فً مؤتمر كلٌة االقتصاد
والعلوم السٌاسٌة ،مؤتمر مستقبل مصر :رؤٌة لقضاٌا سٌاسٌة واقتصادٌة 31 ،مارس و 1ابرٌل .2012
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 أن يكون اإلصالح شامل؛ أي توافر رؤية متكاممة لإلصالح،

 أن يتم التفرقة بين الضرائب عمي الدخل الشخصي والضرائب عمي الشركات،
 أن تكون الضرائب عمي الدخل الشخصي أكثر تصاعدية،

 تقرير معاممة ميسرة لممشروعات الصغيرة بغض النظر عن مصدر التمويل،
 أن يؤخذ في االعتبار المعدل الفعمي لمضرائب مقارنة بالسعر القانوني لمضريبة،
 تدعيم االىتمام بالضريبة غير المباشرة ألنيا قد تكون أكثر دعما لالقتصاد،

 األخذ بالضريبة االفتراضية عمي القطاع غير الرسمي وبما يتناسب مع طبيعة النشاط،
وبمعدالت بسيطة لمعاممة األنشطة التي تعمل في ىذا القطاع.

منظومة اإلصالح الضريبي في اآلجمين :القصير والمتوسط
األجل القصير:
( )1وضع رؤية متكاممة لإلصالح الضريبي مع وضع أولويات وبدائل اإلصالح.
( )2إصالح المصالح اإليرادية لزيادة حصيمة اإليرادات الضريبية من خالل عمميات
تنشيط الحصيمة والحصر السميم لممجتمع الضريبي وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في
و ازرة المالية.
( )3مراجعة قانون الضرائب عمي الدخل لمراعاة ما يمي:
 رفع حد اإلعفاء الشخصي بما يتناسب مع الظروف االقتصادية.
 المساواة في المعاممة بين المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق االجتماعي أو من
أي مصدر آخر.

 إعادة النظر في معاممة الشركاء في شركات األشخاص في ظل اختالفيا عن الشركات
المساىمة.

 دراسة فرض ضريبة اعتبارية عمي القطاع غير الرسمي.
( )4إعادة النظر في تطبيق قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات رقم  135لسنة 2010
في ظل أثاره االقتصادية الكمية السالبة عمي االقتصاد المصري .ومما يتطمب إعادة النظر في
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تطبيق ىذا القانون وأىمية تطوير قانون التأمينات االجتماعية الحالي رقم  79لعام  1975عمى
النحو الذي يتفق مع المرحمة االقتصادية التي تمر بيا البالد .حيث تيدف ىذه التعديالت إلي:
 عودة و ازرة التأمينات لمقيام بدورىا الفعال في تحقيق أىداف التأمينات االجتماعية وادارةاستثماراتيا بما يحقق المصالح االجتماعية وانتياء فكرة كونيا مجرد وسيمة لسد عجز

الموازنة العامة لمدولة.

 -التأكيد عمى أن أموال التأمينات االجتماعية مال خاص وممموك ممكية خاصة لمن اشتركوا

فى تكوينيا والمستحقين لمزاياىا مستقبال وال يعتبر ماال عاما وال يجوز اعتباره جزءا من

موارد الخزانة العامة.

 التأكيد عمى ضرورة التمثيل الجيد ألصحاب المصالح فى مجمس إدارة الييئة ،عمى أن يمثلأصحاب المعاشات والمؤمن عمييم وأصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات

واتحاد العمال فى ىذا المجمس.

 إضافة بعض التعريفات اليامة التي يحتاج القانون إلييا مثل معدل التضخم ،ومتوسط األجرالتأميني والمعاش األساسي.

 وضع إطار واضح لييكل استثمار أموال التأمينات والمعاشات حيث تشير كل التجاربالدولية إلى أن ىناك ىيكل الستثمار أموال التأمينات االجتماعية وكذلك ىناك حدود قصوى

الستثمار ىذه األموال في األوعية االستثمارية المختمفة ،وذلك حتى يتم تحقيق التنوع في

استثمار أموال التأمينات لكي تعطى أكبر عائد ممكن مما يساعد في زيادة المعاشات
واستدامتيا.

 ضمان الرقابة المالية والشعبية عمي أموال التأمينات واستثماراتيا.( )5االستفادة من تطبيق قانون الضرائب عمي المباني حيث تتيح المادة رقم  4منو فرض
الضرائب عمي القصور إلي أن يتم االنتياء من دراسة قانون الضريبة العقارية ليؤخذ في االعتبار
ما ىو حد اإلعفاء المناسب وآليات التعامل مع تعدد الممكيات والتباين في المواقع الجغرافية.
( )6دراسة العائد والتكمفة من فرض الضرائب عمي العائد من أذون الخزانة والسندات بمعدل
 %20من حيث:
 األثر عمي سعر الفائدة في االقتصاد المصري،
 العبء عمي الموازنة العامة لمدولة،

 العائد عمي السندات المصرية التي يتم إصدارىا في الخارج،
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األجل المتوسط
( )1دراسة قانون اإلجراءات الضريبية الموحدة في إطار دمج مصمحتي الضرائب العامة
والضرائب عمي المبيعات.
( )2دراسة التحول عن الضريبة عمي المبيعات إلي تطبيق الضريبة عمي القيمة
المضافة من خالل:
 إمكانية فرض ضريبة بمعدل موحد عمي السمع المنتجة محميا والمستوردة (اندونيسيا)،

 أن يتم إعفاء بعض المجموعات االستيالكية الالزمة لمحدودي الدخل ويمكن فرض
بعض األسعار الضريبية عمي السمع الكمالية (اندونيسيا والب ارزيل وكولومبيا وكوريا)،

 استخدام الضريبة االعتبارية عمي المنشآت التي تتعامل في تجارة التجزئة.

( )3اإلسراع بتطوير المنظومة القائمة عمى إدارة النظام الضريبي في مصر بما يسمح
بزيادة الحصيمة من خالل الحصر السميم لممجتمع الضريبي .فالحصيمة من الممكن أن
تزيد بمعدالت كبيرة إذا تم توسيع قاعدة المجتمع الضريبي دون المساس بالفئات الضريبية
الموجودة.
ثالثا :حول إصالح نظام الدعم في مصر
مفيوم الدعم
عرف الد عم بأنو التحويالت الجارية من جانب الحكومة بدون مقابل لممنتجين أو لممستيمكين.
ُي َّ
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وقد يكون الدعم عيني أو نقدي .ويمثل نظام الدعم في مصر منذ ثورة يوليو  1952توجيا

رسمياً لمدولة متمثل في كونو أحد أدوات السياسة المالية حيث تبنت الجميورية األولى سياسات
لتقديم سمع اجتماعية أساسية لممواطنين وخدمات عامة اجتماعية (تعميم ،وصحة  ،ثقافة ،الخ)
بأسعار ُمناسبة أو مجانية .وقد جرى توسيع نظام الدعم عبر الزمن من حيث عدد السمع
والخدمات التي يشمميا كما أن عدد السكان المستفيدين من النظام زاد زيادة ىائمة .ومع استمرار
ضمان الدولة لثبات أسعار السمع والخدمات أو ضمان مجانية وصول المستيمكين ليا زاد حجم

 9وصاسة اٌّاٌٍت »اٌذًٌٍ اٌّبسط ٌخصٍٕف اٌّىاصٔت اٌؼاِت ٌٍذوٌت وفما ً ٌّىجض إحصاءاث ِاٌٍت اٌحىىِت ٌؼاَ .1002 ،«1002
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التمويل المخصص لمدعم وصارت قضية الدعم قضية أكثر إلحاحا من الناحية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
وتتضمن بنود الدعم حالياً فئتين أساسيتين ىما:
 .1دعم المؤسسات غير المالية :ويشمل دعم السمع التموينية،
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ودعم المواد البترولية،

ودعم تنشيط الصادرات ،ودعم الكيرباء ،ودعم نقل الركاب ،والتامين الصحي واألدوية
وحاالت العالج عمى نفقة الدولة.
 .2دعم المؤسسات المالية:ويشمل دعم فائدة القروض الميسرة ،ودعم إسكان محدودي
الدخل.
وقد أشارت دراسات عديدة إلى تمتع الطبقات األكثر يس اًر بنسبة متزايدة من دعم الطاقة (تسرب
الدعم) و عدم وصول الدعم لمستحقيو  .وقد أستحوذ دعم الطاقة عمى ما يقرب من ثمثي إجمالي
حجم الدعم ( ،)%69يميو في األىمية دعم السمع التموينية ( .)%17.2وفي ىذا السياق،
أستحوذ دعم الخبز عمى اىتمام كبير ألنو يمثل الجزء األعظم (أكثر من  )%90من إجمالي
دعم السمع التموينية .ومنذ ثورة  25يناير  2011زادت تحديات مشكمة الدعم إلى درجة باتت
تؤرق صانعي السياسة .خاصة في ظل زيادة مخصصات الدعم من جراء ارتفاع أسعار البترول،
والمطالب الفئوية ،واستنزاف اإلحتياطيات من النقد األجنبي لدى البنك المركزي ،وتباطؤ نمو
االقتصاد ويصب ذلك سمباً في نياية المطاف في ارتفاع معدالت العجز بالموازنة العامة ،ومن
ثم ارتفاع معدالت َّ
الدين العام (الداخمي والخارجي) وأعباء خدمتو.
ونظ اًر ليذا التطور في نسب مخصصات الدعم والتداعيات في الموازنة العامة جرت
دراسات متضمنة مراجعة لتجارب ناجحة ،واتخذت إجراءات بيدف تقميل عبء مخصصات
الدعم  ،واعادة ىيكمتو  ،وضمان وصولو لمستحقيو ،مع النظر في إمكانية إحاللو بنظام بديل
جديدة يؤدى الغرض منو.
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 10حُ َى َّصع ػٍى اٌبطالاث اٌخّىٌٍٕت شهشٌا ً ِمشساث ِٓ اٌشاي ،واٌسىش ،و صٌج اٌطؼاَ ،واألسصٌ .سخفٍذ ِٕها حاٌٍا ً ٍٍِ 26ىْ ِىاطٓ ِٓ
خالي ٍٍِ 26ىْ بطالت حّىٌٓ لائّت.
11
Nawar, Abdel-Hameed (2012) “Creating Fiscal Space for Repairing damaged Social Protection
Floors in Egypt,” Unpublished draft research paper.
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المربع رقم ( :)1تجارب دولية متميزة في إصالح نظام الدعم
ىناك تجارب لدول عربية عديدة  ،مثالً األردن ،و سورية ،وتونس ،في ترشيد نظام الدعم عمى
السمع التموينية باستخدام نظام البطاقات أو الكوبونات والذي يسمح لحامميا بشراء كميات ُمحددة

المدعمة وشراء أي كميات إضافية من ىذه السمع بأسعار السوق مع ُمحاربة جادة
من السمع ُ
لمفساد ومنع ممارسات االحتكار وحماية المستيمك من االستغالل.
وتبرز تجربة إيران خالل السنوات األخيرة.
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فقد بدأت إيران تنفيذ إصالح رئيسي لنظام الدعم

الذي تبنتو منذ ثالثة عقود من خالل زيادة حادة في أسعار منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية
في ديسمبر  ،2010وازالة ما يقرب من  60مميار دوالر أمريكي (نحو  %15من الناتج المحمي
اإلجمالي) من مبمغ الدعم السنوي ليذه المنتجات .وفي الوقت ذاتو ،بدأت الحكومة في تسميم
تحويالت نقدية شيرية ممولة من اإليرادات الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة تستيدف أفقر
المواطنين ،لتحل محل الدعم .وقد ارتفعت أسعار الخبز بنسبة ال تقل عن % 25و تضاعفت
أسعار البنزين إلى أربعة أمثاليا ،بيد أن المستوى العام لألسعار لم يرتفع .وقد أشاد صندوق النقد
الدولي بالنجاح المبكر ليذه التجربة ،وتسارع نمو االقتصاد اإليراني مع التخفيضات في الدعم
بدون زيادات حادة في التضخم.

ونستعرض فيما يمي أىم مالمح الحمول المقترحة:
 .1فيما يتعمق بدعم الطاقة:

بالنسبة لممشروعات :تخفيض والغاء الدعم الموجو لمصناعات كثيفة االستخدام لمغاز .وقد بدأ
بالفعل منذ سنوات تطبيق تعديل أسعار الغاز الطبيعي ليذه الصناعات.

بالنسبة لألفراد :ترشيد دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة لمدولة والتي قامت بدراستيا أخي اًر

الييئة العامة لمبترول بيدف تطبيقيا -وىناك اتجاه بالفعل إلقرارىا في أقرب وقت وفق برنامج
زمني يتم تنفيذه عمي مدي السنوات الخمس المقبمة -من خالل تحديد قيم مالية تمثل حصصا

 12أٔظش ِضٌذ ِٓ اٌخفاصًٍ فً:
Guillaume, Dominique; Zytek, Roman and Farzin, Mohammad Reza (2011) "Iran–The Chronicles of
the Subsidy Reform" Middle East and Central Asia Department, IMF Working Paper Series
WP/11/167, July.
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مدعمة يحصل عمييا األفراد لكل من البنزين و السوالر و إسطوانات الغاز ،وما يزيد عن ىذه
القيمة المدعمة سيتم بيعو بأسعار مختمفة تناسب مع التكمفة الحقيقية ،من خالل بيع كوبونات

لمالكي السيارات المستخدمة لمبنزين والسوالر ،وتوزيع كوبونات إسطوانات البوتاجاز لألسر

المستحقة.

 .2فيما يتعمق بدعم السمع التموينية:
ُيقترح أن يجري مراجعة كاممة لمنظومة سمسمة توريد إنتاج الخبز بحيث يتم تحرير عمميات طحن
الدقيق ،وانتاج الخبز ،عمي أن تتدخل الدولة بالدعم في المرحمة األخيرة من السمسمة ،أال وىي
مرحمة توزيع الخبز.
ُيقترح أيضاً تخفيض الدعم عمى بقية السمع التموينية تدريجياً وصوالً إلى إلغاؤه تماماً ،مع ُمحاولة
استبدال الدعم العيني من السمع التموينية بالدعم النقدي تدريجياً وتحديث نظام التسجيل لمحصول
عمى بطاقات الدعم التمويني.

بأوجو الدعم األخرى:
 .3فيما يتعمق ُ
ُيقترح وضع برنامج قومي إلعادة توزيع بنود الدعم األخرى غير الطاقة و السمع الغذائية وتشمل

دعم تنشيط الصادرات و الكيرباء و اإلنتاج الصناعي ،وفائدة القروض الميسرة،و نقل الركاب،

والتامين الصحي واألدوية وحاالت العالج عمى نفقة الدولة واسكان محدودي الدخل) لصالح
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،واالىتمام بسياسات إعادة توزيع الدخل والعدالة االجتماعية

لصالح الطبقات األشد فق اًر.
رابعا :الدين العام — المحمي والخارجي— في مصر
مفيوم الدين المحمى
تعكس بيانات الدين العام  -المحمي والخارجي  -أرصدة الدين المستحقة عمى ثالث مستويات
تجميعية ىى )1( :الدين العام لمحكومة المركزية ( Central Governmentوتشمل أجيزة
الموازنة العامة لمدولة وىي وحدات الجياز اإلداري ،ووحدات اإلدارة المحمية ،والييئات الخدمية)،
( )2الدين العام لمحكومة العامة (ويضيف إلى مفيوم الحكومة المركزية ( )1بنك االستثمار
القومي ،وصناديق التأمين االجتماعي) ،وأخي اًر ( )3الدين العام الكمي المجمع (ويضاف إلى
مفيوم الحكومة العامة ( )2الييئات االقتصادية المستقمة عن الموازنة) .وغالباً ما ُيستخدم المفيوم

الثالث لمدين العام المجمع نظ ار ألن الخزانة العامة لمدولة يقع عمى عاتقيا العبء الشرطي
12

المتمثل في ضمان سداد ديون الييئات االقتصادية المستقمة وبنك االستثمار القومي وصناديق
التأمينات.
تطور مشكمة الدين العام في مصر
عند قيام ثورة  25يوليو  1952كانت مصر دولة دائنة حيث حققت أرصدة دائنة من خالل
مواردىا التي أتاحتيا لبريطانيا خالل الحرب العالمية الثانية .بيد أن الضغوط االقتصادية
والسياسية والعسكرية أدت إلى تحول مصر من دولة دائنة إلى دولة مدينة من جراء الحروب
التي دخمت فييا عام  ،1956عام  1967و عام  .1973وتكمن خطورة الدين الخارجي أيما
كانت حجمو ونسبتو أن تأخر (عجز) الدولة عن سداد أقساط الديون وفوائدىا في مواعيد
استحقاقيا المحددة يترتب عميو خفض تصنيفيا االئتماني وىو األمر الذي قد يتطور إلى إشيار
إفالسيا .وأصبح الدين العام الخارجي مشكمة مزمنة منذ الثمانينيات؛ حيث بمغ  52مميار دوالر
مصر من كبوتيا العالمية سوى حرب الخميج الثانية والتي بناء
فى نياية الثمانينيات ولم ُيخرج
َ
عمى موقف مصر السياسي فييا قامت مؤسسات التمويل الدولية والدول الدائنة بالوصول إلى

أتفاق لتسوية ديون مصر الخارجية .وفي نياية عام  1997أُسقطت نسبة  %50من ديون مصر
الخارجية .ولكن في الوقت الذي تراجع فيو الدين العام الخارجي ،بدأ التوسع في االقتراض
المحمي ،وقد بدأت الحكومة منذ يناير 1991برنامج تمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار
أذون عمى الخزانة العامة بمعدل اقتراض أسبوعي  200مميون جنيو وزاد تدريجيا لنحو 500
مميون حتي بمغ عدة مميارات أسبوعيا في السنوات األخيرة.
الجدول رقم () :تطور نسبة رصيد إجمالي الدين العام الداخمي والخارجي في الفترة -2002

)%( ،2011
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2002/2002

2002/2002

2002/2002

2002/2002

2010/2002

المالية

2011/2010

السنوات

بيان

نسبة إجمالي الدين العام المحمي 76.1 /
الناتج المحمى اإلجمالي
نسبة إجمالي الدين العام الخارجي
 /الناتج المحمى اإلجمالي

%
27.6

61.8

63.8

%

%
15.9

15.2

%

%

%66

%60

22.8

20.1

16.9

%

%

%

%68

المصدر :و ازرة المالية ،الموازنة العامة المصرية
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/debt/Government_De
bt/15.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/debt/Government_De
bt/19.pdf

ومنذ ثورة  25يناير  2011دخل االقتصاد المصري مرحمة حرجة يبدو فييا أنو في أمس
الحاجة إلى موارد خارجية ،وبناء عميو تتجو الحكومة لالستدانة من الخارج إلعادة بعض من
التوازن لميزانية الدولة التي تعاني عج اًز تجاوز  24مميار دوالر ( 144مميار جنيو مصري .وقد
وصل الدين العام المصري إلى  1362.9مميار جنيو ( 226مميار دوالر) في موازنة السنة
المالية ُ 2012/2011محققا زيادة كبيرة في إجمالي الدين المحمي والخارجي المستحق ،حيث بمغ
رصيد الدين المحمي  1133مميار جنيو ( 188مميار دوالر) ،في نياية شير ديسمبر،2011
14

موزعاً بنسبة  %79مستحق عمى الحكومة ،و %5.9مستحق عمى الييئات العامة االقتصادية،
و%15.1عمى بنك االستثمار القومي.
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وقد وصمت أعباء خدمة الدين العام في مصر 106

مميار جنيو فوائد ،و 102مميار جنيو أقساط .وتمتيم المديونية الداخمية وحدىا نحو  %20من
إيرادات الموازنة العامة مما يؤدي لزيادة عجز الموازنة وترتفع الفوائد عمييا مما يؤدي لسوء توزيع
الدخل.
الحمول المقترحة لعالج مشكمة الدين العام في مصر:
(أ) إدارة النفقات العامة :منيا:
 -1تحديد قواعد لمسيطرة عمى النفقات العامة الممولة بالدين بيدف الحد منيا ومنع
تزايده باطراد.

 -2تصحيح منظومة الدعم في الموازنة العامة لمدولة الذي وصل إلى نحو  138مميار
جنيو في موازنة  ، 2012/2011السيما دعم منتجات الطاقة والسمع التموينية.

 -3نقل تبعية بنك االستثمار القومي إلى و ازرة التخطيط ،واخضاعو لرقابة البنك المركزي
باعتباره بنك من بنوك التنمية لحل مشكمة المديونية التي يعاني منيا سواء ديونو

المستحقة لييئة التأمينات االجتماعية أو القروض التي أتاحيا لمعديد من الجيات
العامة وعجزت عن الوفاء بالتزاماتيا.

 -4ترشيد أوجو النفقات العامة األخرى وخاصة من خالل مكافحة الفساد المالي
واإلداري.

(ب) إدارة اإليرادات العامة :منيا:
 -1توسيع قاعدة الضريبة (تصاعدية الضريبة عمى الدخل) ،وادخال الضريبة العقارية.
 -2تحصيل المتأخرات الضريبية من خالل برنامج لمحوافز في حالة السداد.

 -3تحسين عوائد ممكية الدولة من خالل استغالل الثروة المعدنية من المناجم والمحاجر
(األسمنت و الحديد و الذىب ،والفوسفات ،الخ) لتحقيق عائد اقتصادي أعمى.
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أنشئ بنك االستثمار القومً بالقانون رقم  119لسنة  1980وكان ٌتبع وزارة التخطٌط التً تتولى الشق االستثماري للموازنة
العامة للدولة ،حٌث ٌقوم البنك وفقا لقانون تأسٌسه بتموٌل الخطة االستثمارٌة ألجهزة الموازنة؛ كما ٌتولى البنك تموٌل استثمارات
الهٌئات العامة االقتصادٌة  ،مثل هٌئة السكك الحدٌدٌة ،وشركات الكهرباء الخ .وقد ُنقلت تبعٌته بنك االستثمار القومً لوزارة المالٌة
وفقا ً للقانون بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم  418لسنة  .2001ومنذ السنة المالٌة  2007/2006أصبحت العالقة مباشرة بٌن الخزانة
العامة وصنادٌق التأمٌن بعد أن كانت تتم بوساطة بنك االستثمار القومً .وأخٌراً تم إعادة تبعٌة بنك االستثمار القومً إلشرا وزارة
التخطٌط والتعاون الدولً مرة أخرى بالقانون بقرار رئٌس المجلس األعلى للقوات المسلحة رقم  285لسنة  2012بعد أكثر من 10
سنوات تحت سٌطرة وزارة المالٌة .وتسرى على البنك أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفً.
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 -4إدارة أصول الدولة من خالل الشراكة مع القطاع الخاص المحمي والعالمي ،بما
يضمن تحقيق فوائض مالية تضاف لمموازنة.

 -5تضمين جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة لمخزانة العامة.
خامسا :توصيات عامة لإلصالح المالي
 إعادة النظر في برنامج دعم الصادرات وبما يساىم في إدارتو بصورة جيدة من خالل اإلدارة
باألىداف واعادة التقييم الدوري لمبرنامج .

 المراجعة الفورية لييكل اإلنفاق العام تحقيقا لضبط اإلنفاق وإلمكانية تطبيق موازنة البرامج
واألداء.

 إلغاء الضريبة عمى عوائد األذون والسندات ألنيا تحمل الدولة ارتفاعاً في أسعار الفوائد عمى
االقتراض الحكومي أكثر من الحصيمة ،في ظل ما يتم من حيل التجنب الضريبي من قبل

حائزي السندات الحكومية.

 العمل عمى إعادة ىيكمة األجور ووضع سيناريوىاتيا المختمفة.
 العمل عمي حل التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبقية الفاعمين في المنظومة المالية
.ولن يتأتى ذلك إال من خالل االستمرار في إصالح منظومة التأمينات االجتماعية في

مصر


تطوير المنظومة القائمة عمى إدارة النظام الضريبي في مصر من خالل الحصر السميم

لممجتمع الضريبي ورفع كفاءة المصالح االيرادية.

 اإلصالح التدريجي ألنظمة الدعم بما يسمح بترشيد وكفاءة اإلنفاق العام ،وخاصة دعم
الطاقة.

 ا لنظر في وضع الصناديق الخاصة لدى العديد من الجيات من أجل توحيد بنية النظام
المالي وزيادة كفاءة إدارتو.
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ترقبوا صدور األعداد التالية من أوراق غير حزبية:
 -1إستراتيجية جديدة لألمن القومي المصري.
 -2سياسة خارجية لمصر الديمقراطية.
 -3السياسة المائية لمصر
 -4مواجية الفقر والنيوض بالعشوائيات.
 -5السياسة الصناعية في مصر.
 -6السياسة الصحية في مصر.
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