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  :ملخص البحث 
تعد الصنادیق والحسابات الخاصة أداة تمویلیة ھائلة ال یستھان بھا، فمن خاللھا  

یتم تنفیذ بعض المشروعات وتطویر البعض اآلخر، كما تقوم بدورحیوي في تقدیم العدید 
 من الخدمات االقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة، وغیرھا، دون تحمیل الموازنة العامة

  .أعباء إضافیة
ورغم أھمیة ھذا الدور، إال أن الواقع العملي أسفر عن بعض المشكالت وأوجھ  

القصور في أداء الصنادیق والحسابات الخاصة، وتسبب في ذلك عدة عوامل، منھا 
التوسع المفرط في إنشاء تلك الصنادیق والحسابات، األمر الذي أدى إلى عدم القدرة على 

إیراداتھا ومصروفاتھا، ومن ثم المناداة بإغالق حساباتھا وضمھا  حصرھا والرقابة على
  .للموازنة العامة للدولة

ونظًرا لتأثیر ذلك على الموازنة العامة للدولة، والمشروعات والخدمات التي  
تدعمھا الصنادیق والحسابات الخاصة، فمن ھنا ظھرت الحاجة للتوازن بین اإلبقاء على 

وبین إصالح  -لكونھا محملة بأعباء والتزامات جسیمة  -خاصة الصنادیق والحسابات ال
  .المنظومة بحوكمتھا وضبط أدائھا

وعلى ضوء ذلك بدأت الدراسة بمبحث تمھیدي للتعریف بالصنادیق والحسابات  
الخاصة وبیان إطارھا القانوني، ثم انقسمت الدراسة إلى فصلین رئیسین، جاء األول 

الصنادیق والحسابات الخاصة والموازنة العامة للدولة،  شارًحا لطبیعة العالقة بین
وموقف تلك الصنادیق والحسابات من مبادئ الموازنة العامة ، ثم بیان السیاسات المالیة 
التي تم من خاللھا االستفادة من إیرادات وأرصدة الصنادیق والحسابات لصالح الموازنة 

  .العامة للدولة
ضوء على إشكالیات الوضع الراھن للصنادیق وتناول الفصل الثاني إلقاء ال

والحسابات الخاصة من واقع ما رصدتھ وزارة المالیة، والجھاز المركزى للمحاسبات، 
واختتمت الدراسة بعرض لمحاور اإلصالح المقترحة لمنظومة الصنادیق والحسابات 

  .الخاصة 

  .، الموارد  الصنادیق ، الحسابات ، الموازنة ، األوعیة :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract:                             
      Special funds are a formidable financing tool, through which some 
projects are implemented and others are developed. They also play a 
vital role in providing many economic,social,cultural and other services, 
without overburdening the general budget. 
       Despite the importance of this role, the practical reality has resulted 
in some problems and deficiencies in the performance of the special 
funds, and several factors have caused this, including the excessive 
expansion in the establishment of these funds, which led to the inability 
to inventory and control their revenues and expenditures. Then calling 
for closing its accounts and annexing them to the general budget. 
      Given the impact of this on the general budget, and the projects 
and services financed by special funds, hence the need for a balance 
between continuations the special funds - as they are burdened with 
heavy obligations and commitments - and between reforming the 
system with its governance and controlling its performance. 
      In light of this, the study began with a define of the special funds 
and explain their legal framework, then the study was divided into two 
main chapters. The first explains the nature of the relationship between 
those funds and the general budget, In addition to the position of those 
funds from the principles of the general budget, then explaining the 
financial policies that through it, the revenues and earnings of funds 
were used for the support of the general budget. 
      The second chapter shed light on the problems of the current 
situation of special funds that the practical reality revealed according to 
the reports of Ministry of Finance and the Central Auditing Agency. The 
study concluded with the proposed reform axes for the system of the 
special funds. 
Key words : Funds , Accounts , Balancing , laces , Resources . 
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   مقدمة
تعد الصنادیق والحسابات الخاصة أداة تمویلیة ھائلة ال یستھان بھ�ا، حی�ث          

تعتمد علیھا الدولة في تنفیذ أو تطویر العدید من المشروعات، وفي تقدیم بعض الخدمات، 
وتحسین ج�ودة ال�بعض اآلخ�ر ف�ي كاف�ة القطاع�ات الخدمی�ة دون تحمی�ل الموازن�ة العام�ة           

  . ألعباء، السیما في ظل عجز الموازنة وارتفاع مؤشرات الدین العامللدولة مزیًدا من ا
ورغم أھمیة دور الصنادیق والحسابات الخاص�ة، إال أن الكثی�ر منھ�ا افتق�د            

الش��كل الق��انوني الص��حیح وص��ارت مناًخ��ا جاذًب��ا للت��ربح، واس��تغالل النف��وذ ف��ي تحقی��ق       
یة للرقابة علیھ�ا ب�المفھوم الش�امل،    مصالح شخصیة، وساعد على ذلك عدم وجود آلیة كاف

كم��ا زاد الح��دیث ف��ي الفت��رة األخی��رة ع��ن س��لبیاتھا، وث��ار الج��دل ح��ول م��دى قانونیتھ��ا،       
  .وشرعیة مصادر تمویلھا، وأوجھ صرف إیراداتھا

ومم��ا زاد م��ن ح��دة االنتق��ادات الموجھ��ة ألس��الیب إدارة تل��ك الص��نادیق                 
الش�فافیة الت�ي تح�یط بإیراداتھ�ا ومص�روفاتھا، وتخلیھ�ا       والحسابات والقائمین علیھا انعدام 

ع���ن فاعلیتھ���ا ف���ي تحم���ل ج���زء م���ن أعب���اء الموازن���ة العام���ة م���ن خ���الل مس���اھمتھا ف���ي  
  .المشروعات التنمویة في مختلف المناحي

وت���أثًرا بم���ا س���بق ظھ���رت دع���وات تن���ادي بض���رورة ض���م الص���نادیق                
بدعوى الحد من فرص الفساد، وتوفیر مورد  والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة؛

لسد العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة، في حین ظھرت دعوات أخ�رى تح�ذر م�ن    
خطورة ما یترتب على ذلك من آثـار، وأھمھا ت�أثر المش�روعات الممول�ة م�ن أم�وال تل�ك       

ب�اء إض�افیة ف�ي    الصنادیق، وإلقاء عبء تمویلھا على موازنة الدولة التي ال تحتمل أی�ة أع 
  .مرحلة إعادة البناء التي تقوم بھا الحكومة في الوقت الراھن

اإلبق�اء   أولھم�ا لذا فقد باتت الحاج�ة ملح�ة لتحقی�ق الت�وازن ب�ین أم�رین،                 
على الصنادیق والحسابات الخاصة لتؤدي الدورالذي اختصت بھ بھدف تق�دیم العدی�د م�ن    

الوق�وف عل�ى اآللی�ات القانونی�ة      وثانیھم�ا عیة بكفاءة، الخدمات المتنوعة واألنشطة المجتم
والمالی��ة الس��لیمة الالزم��ة لتقن��ین أوض��اعھا، وع��الج المش��كالت والس��لبیات الت��ي أفرزھ��ا    
الواقع العملي، والتي دفعت العدید إلى المطالب�ة بإلغائھ�ا وض�مھا للموازن�ة العام�ة للدول�ة،       

  .جاوز إیجابیاتھارغم ما قد یترتب على تلك الفكرة من سلبیات تت
وتتجلى أھمیة النجاح ف�ي تحقی�ق ھ�ذا الت�وازن ف�ي تخفی�ف الع�بء الملق�ى                 

على كاھل الموازنة العامة للدولة، وما ینتج عن ذلك م�ن آث�ار إیجابی�ة م�ن أھمھ�ا تالش�ي       
الداخلي أو الخارجي، الس�یما ف�ي ض�وء م�ا یواجھ�ھ االقتص�اد        الحاجة تدریجًیا لالقتراض

تحدیات جسیمة داخلًی�ا وخارجًی�ا لت�وفیر الم�وارد الض�خمة المطلوب�ة للوف�اء        المصري من 
باالحتیاج��ات المتزای��دة، ولتحقی��ق االس��تغالل األمث��ل لم��وارد ھ��ذا ال��وطن، األم��ر ال��ذي         
یس��توجب أن تعم��ل السیاس��ة المالی��ة للدول��ة ف��ي المرحل��ة الراھن��ة بكام��ل طاقتھ��ا وأدواتھ��ا   

  .تالمختلفة لمواجھة مثل ھذه التحدیا
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  .أھمیة الدراسة 
ف��ي إط��ار سیاس��ة الدول��ة الت��ي تس��تھدف دف��ع عجل��ة النش��اط االقتص��ادي،               

واإلسھام في تحقیق معدالت نم�و اقتص�ادى مرتفع�ة، واس�تقرار واس�تدامة الوض�ع الم�الي        
للموازن��ة العام��ة للدول��ة اعتم��اًدا عل��ى زی��ادة مع��دالت النم��و، وتولی��د ف��وائض متزای��دة ف��ي  

یادة فرص العمل، وتحسین األوض�اع المعیش�یة للم�واطنین، واتس�اًقا م�ع م�ا       االقتصاد، وز
تستھدفھ ھذه السیاس�ة، فإن�ھ یتع�ین ب�ذل المزی�د م�ن الجھ�د لتعظ�یم الم�وارد العام�ة للدول�ة؛            
لمواجھ���ة اإلنف���اق المتزای���د وترش���یده دون اإلخ���الل بمس���توى األداء أواألعم���ال لتحقی���ق   

  .االنضباط المالي المنشود
وم��ن الجھ��ود الت��ي یمك��ن ب��ذلھا دون المس��اس بالموازن��ة العام��ة للدول��ة                 

توفیراآللی��ات الس��لیمة والمناس��بة للتعام��ل م��ع ھ��ذه الص��نادیق والحس��ابات الخاص��ة بش��كل   
یضمن تحقیق األھداف المنوطة بھا، والمتمثلة في إیج�اد حل�ول س�ریعة لم�ا ق�د یط�رأ م�ن        

ة للدول��ة، أو ف��ي ظ��روف ال یت��اح فیھ��ا اتب��اع احتیاج��ات تمویلی��ة بع��د رب��ط الموازن��ة العام��
اإلجراءات المقررة إلضافة بند أو زیادة مخصص�ات بن�د آخ�ر ف�ي الموازن�ة العام�ة، وق�د        
برزت مسألة حاجة منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة لإلصالح مع تزاید العجز في 

  .الدین العام، وارتفاع معدالت التضخم
حول ھذا الموضوع فقد تطلب ذل�ك مباش�رتھ العلمی�ة    ونظًرا للجدل الكبیر         

بالبحث والتحلیل إلیجاد حل اقتصادي سلیم ألزمة الصنادیق والحسابات الخاصة، في ظل 
اقتراحات وتدخالت وسیاسات حكومیة لم تنھ األزمة بعد، ولم تحق�ق الت�وازن المالئ�م ف�ي     

  .ھذا الشأن

  . أھداف الدراسة 
وق��وف عل��ى المفھ��وم الص��حیح للص��نادیق الخاص��ة،  تھ��دف الدراس��ة إل��ى ال       

وإلقاء الضوء على الفرق بینھ�ا وب�ین م�ا ق�د یخ�تلط بھ�ا م�ن مف�اھیم أخ�رى مث�ل ص�نادیق            
التأمین الخاصة، فضًلا عن بیان حقیقة الوضع القانوني للصنادیق والحسابات الخاصة من 

ة لألم��وال العام��ة الت��ي   خ��الل وثیق��ة الموازن��ة العام��ة للدول��ة، باعتبارھ��ا الوثیق��ة الش��امل      
تبرزاتجاھات النفقات واإلیرادات، والكیفیة التي یتم بھا توزیعھا على القطاعات المختلفة، 

  .ومدى اتفاقھا أو تعارضھا مع القوانین المنظمة إلنشائھا
كما تھدف الدراسة إلى إیجاد أفض�ل الحل�ول لمش�كالت وس�لبیات الص�نادیق            

ا إذا كان�ت الوس�یلة الوحی�دة لإلص�الح ھ�ي ض�مھا للموازن�ة        والحسابات الخاصة، وبیان م
العامة للدولة محملة بإیراداتھا والتزاماتھا، أم أن حل المشكلة یتمثل في تحفیز دورھا ف�ي  
المساھمة في تنمیة المجتمع وزیادة المشروعات التنمویة التي تشارك ھ�ذه الص�نادیق ف�ي    

  . وضع نظم تكفل الرقابة الشاملة على إدارتھاتمویلھا خارج الموازنة العامة للدولة، مع 
  

 

  .منھج الدراسة 
تعتمد الدراسة عل�ى الم�نھج التحلیل�ي، حی�ث تحل�ل مس�ألة إنش�اء الص�نادیق                

والحسابات الخاصة، بدایة من فكرة إنشائھا، وتحدید الھدف منھ�ا، وبی�ان م�دى قانونیتھ�ا،     



  دقھلیة  -یعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشر
    " الثاني الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ٩٩٩  - 
 

موازنة الدولة؛ بھ�دف التوص�ل إلص�الح    وإبراز حجم التوسع في إنشائھا، وأثر ذلك على 
وتستند الدراسة في ذلك إلى تقاریر حكومیة صادرة م�ن الجھ�از المرك�زي للتعبئ�ة     . آدائھا

العامة واإلحصاء حول بعض البیانات المالیة، باإلضافة إلى ما ص�در ع�ن وزارة المالی�ة    
ء ف��ي الجھ��از  م��ن تعلیم��ات وكت��ب دوری��ة للم��راقبین الم��الیین بالوح��دات الحس��ابیة، س��وا     

اإلداري للدولة أو في ھذه الصنادیق والحس�ابات الخاص�ة فیم�ا یتعل�ق بس�لبیات الص�نادیق       
  .والحسابات الخاصة، وأھمیة تفعیل الرقابة على حساباتھا

  

  . صعوبات الدراسة
  .عدم وجود مراجع أجنبیة في موضوع الدراسة - ١

وع، وفراغ الساحة عدم كفایة المراجع العربیة بأنواعھا رغم أھمیة ھذا الموض -٢
 .العلمیة من الطرح القائم على الدراسة والتحلیل في ھذا الشأن

عدم توافرالبیانات الرسمیة الموثقة عن عدد الصنادیق والحسابات الخاصة وحجم  -٣
أرصدتھا، ومصادرتمویلھا، وأوجھ إنفاقھا، مما یشكل صعوبة في تقییم وضعھا 

 .االقتصادي 

  
  .خطة الدراسة 

على النحو راسة في ضوء ما سبق إلى فصلین بجانب المبحث التمھیدي تنقسم الد   
   :التالي

  ).اإلطار القانوني –الماھیة (الصنادیق والحسابات الخاصة  :المبحث التمھیدي
  

  . العالقة بین الصنادیق والحسابات الخاصة والموازنة العامة للدولة :الفصل األول
  .ات الخاصة من مبادئ الموازنة العامةموقف الصنادیق والحساب :المبحث األول 
   العالقة المالیة بین الصنادیق والحسابات الخاصة والموازنة العامة  :المبحث الثاني

  . للدولة                  
  

  .الصنادیق والحسابات الخاصة بین عدم الكفاءة واإلصالح :الفصل الثاني 
  .والحسابات الخاصة إشكالیات الوضع الراھن للصنادیق :المبحث األول 
  .محاور إصالح منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة :المبحث الثاني
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  املبحث التمهيدي

  )اإلطار القانوني –املاهية(صة الصناديق واحلسابات اخلا
  

  . تمھید وتقسیم
كمحاولة من الحكومة  ١٩٦٧بدأت فكرة إنشاء الصنادیق الخاصة بعد عام         

لى الموازنة العامة للدولة التي أنھكھا الصرف على تعویض خسائر لتخفیف العبء ع
الذي نص على إنشاء صندوق  ١٩٦٧لعام ) ٣٨(حیث صدر القانون رقم . الحرب

للنظافة في المجالس المحلیة لتودع فیھ حصیلة الرسم المفروض على شاغلي العقارات 
لقانون أول قانون یصدر وكان ھذا ا. المبنیة؛ بھدف الصرف منھا على أعمال النظافة

 بإنشاء صندوق خاص
١
.  

  

أعقب ذلك صدور عدة قوانین اشتملت نصوصھا على إنشاء صنادیق خاصة       
، ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(ألغراض متعددة، منھا على سبیل المثال قانون تنظیم الجامعات رقم 

، ١٩٧٦لسنة ) ١٠٧(وقانون إنشاء صندوق تمویل مشروعات اإلسكان االقتصادي رقم 
وغیرھا، وفي فترة الثمانینیات  ١٩٧٩لسنة ) ٤٣(وقانون نظام اإلدارة المحلیة رقم 

تشعبت تلك الصنادیق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات، لیصبح كل جھاز إداري 
  . أو محافظة لدیھ صندوق أو حساب خاص أو أكثر

  

نادیق التي تمثل كیاًنا وانقسمت الصنادیق الخاصة إلى نوعین، األول یتمثل في الص      
إدارًیا مستقًلا بذاتھ یدخل في الموازنة العامة للدولة بمسماه مثل صندوق التنمیة الثقافیة، 
وصندوق السجل العیني، وصندوق تنمیة الصادرات المصریة، وصندوق تطویر 
 المناطق العشوائیة وغیرھا، وتخضع تلك الصنادیق للرقابة المالیة من قبل أجھزة الدولة

أما النوع الثاني .  ٢یحمل الصندوق اسمھا   المختلفة، وتستخدم أموالھا لألغراض التي
فیتمثل في الصنادیق التي تنشأ داخل وحدات الجھاز اإلداري للدولة أو المحافظات أو 
الھیئات الخدمیة وتتبع لھا، مثل حسابي الخدمات والتنمیة المحلیة واإلسكان االقتصادي 

استصالح األراضي، وصنادیق تحسین الخدمة، وحساب  بالمحافظات، وحساب
المؤسسات العالجیة وغیرھا، وھذه الصنادیق ال تخضع للرقابة المركزیة، وتمثل مصدر 

  . األزمات المرتبطة بالصنادیق الخاصة
  

ورغم أن إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة بموازنات خاصة یعد استثناًء من         
) ٩(من قانون الموازنة العامة للدولة؛ حیث حظرت المادة ) ٩،٢٠(حكم المادتین 

                                      
منشور بالجریدة (في شأن النظافة العامة  ١٩٦٧لسنة  ٣٨من القانون رقم ) ٨(راجع نص المادة  ١

 ).١٩٦٧أغسطس  ٣١في  ٧٧العدد –الرسمیة 
الھیئات " ازنة العامة للدولة تحت عنوانتدخل ھذه الحسابات ضمن التصنیف اإلداري لجھات المو ٢

  ".الخدمیة



  دقھلیة  -یعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشر
    " الثاني الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ١٠٠١ - 
 

تخصیص موارد معینة لمواجھة استخدامات معینة إال في األحوال الضروریة التي 
من ذات القانون لتجیز ) ٢٠(یصدر بھا قرار من رئیس الجمھوریة، وجاءت المادة 

الستخدامات  بقرار من رئیس الجمھوریة إنشاء صنادیق تخصص فیھا موارد معینة
محددة، إال إنھ تم التوسع في ھذا االستثناء، ولم یعد إنشاؤھا مقصوًرا على سلطة رئیس 

الجمھوریة، حیث أنشأت العدید من الصنادیق والحسابات الخاصة بقوانین أو قرارات  
وزاریة، كما لم یعد إنشاؤھا مقصوًرا على مواجھة ظروف استثنائیة، أو مداركة األحوال 

ة، أو تحفیز االستثمار، أو تلبیة متطلبات التنمیة االقتصادیة الملحة الضروری
١
.  

          

وقد أدى ھذا التوسع في إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة إلى صعوبة حصرھا أو 
ممارسة الرقابة علیھا، وأصبحت معظم الوزارات والجھات اإلداریة لھا صنادیق 

، والبعض اآلخر بالعملة األجنبیة من خالل وحسابات خاصة بعضھا بالعملة المحلیة
المعونات الدولیة التي ترد لتطویر بعض الجھات، وھو ما أدى إلى مشكلة خروج ھذه 
الصنادیق عن األغراض المنشأة من أجلھا، وعدم تحقیق أھدافھا، وإنفاق إیراداتھا في 

سات المالیة أوجھ أخرى، وقد ثار التساؤل عن كیفیة التوسع في االقتراض من المؤس
الدولیة، واللجوء إلى المعونات اإلقلیمیة بملیارات الدوالرات سنوًیا لسد العجز في 
موازنة الدولة، في الوقت الذي بلغت فیھ أرصدة الصنادیق والحسابات الخاصة ملیارات 
الجنیھات، دون االستفادة منھا في إقامة المشروعات التنمویة المختلفة، أو دعم خطط 

 القتصادیة واالجتماعیة في الدولةالتنمیة ا
٢.

   
وبالبناء على ما تقدم نعرض في ھذا المبحث لماھیة الصنادیق والحسابات الخاصة،         

وفلسفة إنشائھا، وبیان الفرق بینھا وبین صنادیق التأمین الخاصة، ثم نوضح اإلطار 
لھا، وذلك بتقسیم الضوابط القانونیة الحاكمة  عرضالقانوني لھذه الصنادیق من خالل 

   :على النحو التالي المبحث 
  .ماھیة الصنادیق والحسابات الخاصة وفلسفة إنشائھا :أوًلا 
  .اإلطار القانونى الحاكم للصنادیق والحسابات الخاصة :ثانًیا 

  
  

                                      
في شأن الموازنة العامة للدولة المنشور بالجری�دة   ١٩٧٣لسنة  ٥٣من القانون رقم)  ٢٠(تنص المادة  ١

یجوز بقرار من رئیس الجمھوریة إنشاء ص�نادیق  " على أنھ ١٩٧٣أغسطس ٣في  ٣١العدد  –الرسمیة 
ویعد للصندوق موازنة خاصة بھ طبًقا للقواعد واألحكام . ات محددةتخصص فیھا موارد معینة الستخدام

المنصوص علیھا في ھذا القانون ویسري بش�أنھا فیم�ا یتعل�ق بتنفی�ذ أحك�ام ھ�ذا الق�انون القواع�د الخاص�ة          
 ".بالمؤسسات العامة 

ملی�ار   ٣٨٩,١نح�و   ٢٠٢٠حت�ى م�ایو    ٢٠١٩بلغ العجز الكلى الموازنة العامة في الفترة ما بین یولی�و  ٢
 –راجع التقریر الشھرى الصادر عن وزارة المالیة  –من الناتج المحلي اإلجمالي %  ٦,٥جنیھ، بنسبة 

ُیشار في ھذا السیاق إلى اتفاقیة ماسترخت لالتحاد األوربي التي وض�عت مؤش�ًرا لحج�م     – ٢٠٢٠یولیو 
ویف�رض االتح�اد   حل�ي اإلجم�الي،   من الناتج الم% ٣العجز المسموح بھ في الموازنة العامة للدولة، وھو 

 .األوربي عقوبات على الدول األعضاء التي یتجاوز عجز الموازنة لدیھا ھذه النسبة
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  .  ماھیة الصنادیق والحسابات الخاصة وفلسفة إنشائھا : أوالً 
  

مة والئحتھ التنفیذیة على تعریف محدد للصنادیق والحسابات الخاصة لم یشتمل قانون الموازنة العا       
  .  تاركًا ذلك  للخبراء االقتصادیین واألكادیمیین

  

بأنھا عبارة عن حسابات أنشأت بموجب قوانین أو قرارات جمھوریة أو  ویمكن تعریفھا       
أموالھا معاملة األموال وُتعامل . قرارات وزاریة لتحصیل موارد الستخدامھا في أغراض محددة

العامة فیما یتعلق بقواعد التحصیل والصرف والرقابة والضبط الداخلي، وتحظى بمیزة أن فائضھا ال 
  .یؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وإنما ُیرحل من سنة مالیة إلى أخرى

  

شأ بقوانین أو أیضًا بأنھا أوعیة موازیة في الوزارات أو الھیئات العامة تن ویمكن وصفھا      
بقرارات جمھوریة؛ لتستقبل حصیلة الخدمات، والدمغات، والغرامات، وغیر ذلك من الموارد 
لتحسین الخدمات التي تقدمھا الھیئات العامة، وال تدخل ھذه الحصیلة في الخزانة العامة، وال عالقة 

قابة الجھاز المركزي للموازنة العامة بھا، وبالتالي ال یناقشھا مجلس النواب، ولكنھا تخضع لر
  . للمحاسبات

  

من خالل منھجیة إحصاءات مالیة الحكومة بأنھا كیانات  وقد عرفھا صندوق النقد الدولي      

حكومیة لھا شخصیة قانونیة منفصلة وقدر من االستقاللیة
١
.  

ردھا البشریة االستقاللیة المالیة واإلداریة التي تمكنھا من إدارة موا :ویقصد باالستقاللیة ھنا      
  . دون التقید بالنظم الحكومیةوالمادیة 

  

وتختلف الصنادیق والحسابات الخاصة محل الدراسة اختالفًا كلیًا عن صنادیق التأمین الخاصة       
، والتي تعرف بأنھا كل نظام في جمعیة أو نقابة أو ھیئة ١٩٧٥لسنة ) ٥٤(التي ینظمھا القانون رقم 
ة أو عمل واحد أو أیة صلة اجتماعیة أخرى تتألف بغیر رأس المال، ویكون أو من أفراد تربطھم مھن

الغرض منھ وفقًا لنظامھ األساسي أن یؤدي إلى أعضائھ أو المستفیدین منھ تعویضات، أو مزایا 

مالیة، أو مرتبات دوریة، أومعاشات محددة في حاالت معینة 
٢
.  

         

                                      
1 IMF- Government Finance Statistics, 2001 . 

منشور (في شأن صنادیق التأمین الخاصة ١٩٧٥لسنة  ٥٤من القانون رقم ) ١(راجع نص المادة ٢
  ) .١٩٧٥یولیھ  ٣١في  ٣١ العدد –بالجریدة الرسمیة 
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، ومصادر التمویل،  صة وفقًا لثالثة معاییر تتمثل في األھدافویُقسم البعض الصنادیق والحسابات الخا 

والھیكل المؤسسي، وذلك على النحو التالي 
١
  :  

  

  الھدف من إنشائھا .  

  :  تُقسم الصنادیق والحسابات الخاصة وفقًا لھدف إنشائھا إلى
 وھي الصنادیق التي تنشأ ألغراض خدمیة، ویتم تمویلھا من ضرائب:  صنادیق الخدمات - ١

معینة أو إیرادات أخرى مخصصة لھا وفقًا للقانون، كصنادیق الحمایة االجتماعیة، وصنادیق 
 .الصحة، وصنادیق الطرق

وتتمثل في الصنادیق التي تنشأ لدعم برامج التنمیة التي غالبًا ما تتطلب :  صنادیق التنمیة - ٢
دیق االجتماعیة، مساھمات من جانب المانحین، وفي بعض األحیان من مصادر داخلیة كالصنا

 .والصنادیق البیئیة

وھي الصنادیق التي تنشأ بغرض تحقیق أھداف استثماریة معینة، وتتكون : صنادیق االستثمار - ٣
 .من أصول مالیة كاألسھم، والسندات، أو غیرھا

وھي الصنادیق التي تنشأ ألغراض الطوارئ : صنادیق تحقیق االستقرارأو صنادیق االحتیاطي - ٤
        ق غیر المتوقعة؛ بغرض تقلیل أثر تقلبات اإلیرادات على الحكومة واالقتصاد أو ظروف اإلنفا

 .صنادیق االستقرار النفطي: مثل 

        وھي الصنادیق التي تسعى إلى خلق مخزون من الثروة لألجیال المستقبلیة: صنادیق االدخار - ٥
 .صنادیق ادخار النفط: مثل 

خدم لتحقیق التوازن في الموازنة العامة بشكل عام، ال لتمویل وھي صنادیق تست:  صنادیق التمویل - ٦
 .أوجھ اإلنفاق المتعددة

وھي الصنادیق المرتبطة بالتدفقات المالیة الواردة من :  صنادیق مشتركة مع الجھات المانحة - ٧
 .المانحة الجھات المانحة، والتي یتم إدارتھا وفقًا إلجراءات معینة، مع األخذ في االعتبار متطلبات الجھة

وفي ھذا السیاق جاءت بعض التصنیفات التي أجرتھا وزارة المالیة لبعض الصنادیق       
وفقًا لنوع الخدمة التي تقدمھا تلك الصنادیق  ٢٠١٧والحسابات الخاصة في غضون شھر یونیو عام 

أو الحسابات، وذلك وفقًا لما ورد ببیانات البنك المركزي على النحو التالي 
٢

 :  

                                      
 مجلة –الصنادیق الخاصة أداء غیر مقنع، وافتقاد لألسس االقتصادیة والمؤسسیة  -خالد زكریا أمین. د١
 .٢٠١١یونیو  ١٣ –ألھرام االقتصادي ا

  .إحصاءات غیر منشورة رسمًیا ٢
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لمقدمة                                                اجدول بتصنیف الصنادیق والحسابات الخاصة وعددھا وفقًا لھدف إنشائھا أو نوع الخدمة                   

  العدد في كل جھة     

  البیان

  لألھداف   وفقًا 

  

الجھاز    
  اإلدارى

  

  اإلدارة المحلیة  

  

  الھیئات الخدمیة  

  

  مالياإلج

  ٤٨٠  ٢٩        ٢٩٣   ١٥٨  التعلیم والبحث العلمي

  ١٥٣٨  ١٣٩٠  ٠    ١٤٨  الجامعات       

  ٤٢٢  ٦     ٣٢٩  ٨٧  الصحة         

  ١٠٦  ٤٧    ٠    ٥٩  الزراعة والري    

  ١٢  ٦     ٠    ٦   اإلسكان والمرافق    

  ٦٩٣  ٠    ٦٩٣  ٠   حسابات الدیوان العام  

  ٢٠١  ٤١    ٢١   ١٣٩  خدمات أخرى       

  ٣٤٥٢  ١٥١٩  ١٣٣٦  ٥٩٧  اإلجمالي          

  مصادر التمویل .  

یمكن تصنیف الصنادیق والحسابات الخاصة وفقًا لمصادر إیراداتھا، حیث تحصل ھذه          
الصنادیق على مواردھا المالیة إما من اإلیرادات العامة للدولة كنسبة من إجمالي اإلیرادات، أو كنسبة 

التحویالت (نھا، أو كتحویل من الموازنة العامة للدولة كجزء من النفقات الحكومیة من ضریبة بعی
ت ، وفي كثیر من األحیان عادة ما توضع مبیعا ، أو كتحدید مجموعة من رسوم االستخدام)الحكومیة

في صندوق أو حساب خاص عادة ما  - بما فیھا عوائد الخصخصة - األصول المالیة وغیر المالیة
  .ة واحدة لتحقیق أغراض معینةیستخدم مر

  

   الشكل المؤسسي. 

  : یمكن تصنیف الصنادیق والحسابات الخاصة وفقًا للشكل المؤسسي إلى 
  .صنادیق مدارة مركزیًا بواسطة وزارة المالیة   - ١

 ویتمثل الدافع من إنشاء ھذه الصنادیق والحسابات غالبًا في تجنب القیود التي تفرضھا عملیة إعداد       
  .الموازنة، مثل صندوق الحساب المجنب لدى بنك االستثمار القومي
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  . صنادیق مدارة بواسطة الوزارات والھیئات االقتصادیة والخدمیة  - ٢
ومن أمثلتھا الحسابات الخاصة التي تمول من الرسوم واألنشطة بالمدارس، وصنادیق تحسین         

یة، وصندوق السجل العیني، وصندوق دعم وتمویل الخدمة، وغیرھا مثل صندوق التنمیة الثقاف
المشروعات التعلیمیة، وصندوق أبنیة دور المحاكم، وصندوق الشھر العقاري، وصندوق دعم وتطویر 

  .خدمات الطیران
  

  .صنادیق مدارة بواسطة الوحدات المحلیة - ٣

ب الخدمات والتنمیة وتدار ھذه الصنادیق لتحقیق أھداف محددة على المستوى المحلي، مثل حسا        
  .المحلیة واإلسكان االجتماعي بالمحافظات، وحساب استصالح األراضي

    فلسفة إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة. 

إن من أسباب اللجوء إلنشاء بعض الصنادیق والحسابات الخاصة أسلوب إدارة : ُیمكن القول        
وبیروقراطیة فیما یتعلق بالبنود واالعتمادات المثبتة الموازنة العامة للدولة، وما تتسم بھ من جمود 

فیھا؛ حیث ال یجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب االستخدامات المختلفة إال بعد الرجوع لوزارة 
المالیة والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك، كما أنھ من 

ھا الحالي تخصیص مبالغ محددة لكل بند من بنود الموازنة دون النظر سلبیات الموازنة العامة في شكل

لجودة األداء أو الخدمات، حتى إن ھذا النوع من الموازنات لم یعد ُیطبق في معظم الدول المتقدمة
١
.  

وفي ظل الشكل الحالى للموازنة ال یمكن توفیر موارد مالیة لتطویر وتحدیث األنشطة، وتحسین         
المقدمة للمواطنین إال من خالل الموازنات الملحقة، أوبعض الموازنات المستقلة، أو من خالل  الخدمات

  .إنشاء صنادیق وحسابات خاصة
وتتمثل أھم أھداف إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة في إیجاد بدیل لفكرة الحصول على        

وإجراءات معقدة، أو منح االستقالل  تمویل من خزانة الدولة لنشاط معین وما یقابل ذلك من عقبات
لكیانات بعینھا في التصرف من خالل تقدیم بعض الخدمات العامة أوالخاصة، وتحصیل مقابل لھا 
خارج بنود واعتمادات الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن توفیرالسیولة لتنفیذ المشروعات الخدمیة التي 

ات المالیة التقلیدیة المعقدة، ومن أمثلة المشروعات العاجلة، ال تحتمل التأجیل، أو انتظار إتمام اإلجراء
مشروعات رصف الطرق، ومشروعات المیاه والصرف الصحي، وغیرھا،وبالتالي زاد االعتماد 
على الصنادیق والحسابات الخاصة كأحد الحلول السریعة لمداركة النفقات العاجلة التي لم تُدرج لھا 

  .اعتمادات بالموازنة العامة
وبمنظور آخر یمكن القول بأن الھدف من إنشائھا یتمثل في دعم فكرة الالمركزیة االقتصادیة، 
بما یتیح سرعة اتخاذ القرار في األمور االقتصادیة والتمویلیة الملحة دون االعتماد على اإلجراءات 

  .المنصوص علیھا في قانون الموازنة العامة للدولة
إجازة إنشاء صنادیق وحسابات خاصة بموجب قانون الموازنة ویرى البعض أن الھدف من         

یتمثل في تمكین وحدات الجھاز اإلداري للدولة والوحدات المحلیة من  ١٩٧٣لسنة  ٥٣العامة رقم 

                                      
 .لدولةفي شأن الموازنة العامة ل ١٩٧٣لسنة  ٥٣من القانون رقم ) ٢٤(راجع نص المادة  ١
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القیام بأنشطتھا، وتطویر ما تقدمھ من خدمات بالتمویل الذاتي من خالل الموارد التي تحددھا قرارات 
؛ دون إلقاء المزید من األعباء على عاتق الموازنة سابات أو لوائحھا الخاصةدیق والحإنشاء تلك الصنا

العامة للدولة 
١
.  

ومن ناحیة أخرى لم یتم االعتراض على ھذا التوسع في إنشاء ھذه الصنادیق والحسابات؛           
ئھا، لالستفادة منھا في تخفیف العبء على موازنة الدولة، ومعالجة بعض أوجھ القصور في آدا

وعجزھا عن تمویل بعض المشروعات، سواء الخاصة بالمحلیات، أوالمتعلقة بتدعیم بعض األنشطة 
مثل تطویر وتحدیث البنیة األساسیة بالجامعات أو غیرھا من المؤسسات التعلیمیة، وإتاحة المجال 

نھا بصورة لكیانات أخرى تقدم أدوارًا اقتصادیة واجتماعیة متنوعة ومتعددة، السیما ما ینعكس م
  .مباشرة على المواطنین

  

ورغم أھمیة الدور االقتصادي واالجتماعي الذي تقوم بھ الصنادیق والحسابات الخاصة، إال أنھ       
بتقییم الوضع الحالي نجد أن التوسع الكبیر والمتسارع في إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة جعل 

، ومصادر تمویلھا، وأوجھ إنفاق إیراداتھا، بل من الصعب حصر أعداد ھذه الحسابات والصنادیق
یمكن القول إن انتشار الصنادیق والحسابات الخاصة في كافة الجھات اإلداریة دون ضابط ھو ما 
تسبب في غلبة سلبیاتھا على إیجابیاتھا؛ حیث استحوذت السلبیات على فكراالقتصادیین في مصر، 

ي ضم أرصدتھا للموازنة العامة للدولة دون النظر وبدأوا في إیجاد حلول لھا، یتمثل أغلبھا ف
  .   لإلیجابیات التي یمكن تحقیقھا إذا ما تم إصالح المنظومة

  

  

  . اإلطار القانوني الحاكم للصنادیق والحسابات الخاصة: ثانیًا 
ظم یثار التساؤل في ھذا الصدد عن القانون الذي یحكم إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة، وین       

كیفیة تحصیل مواردھا، وأوجھ اإلنفاق من إیراداتھا، وآلیات الرقابة علیھا، وما إذا كانت موارد تلك 
  . الصنادیق تنفق في األغراض المنشأة من أجلھا من عدمھ

الواقع إن بعض الصنادیق والحسابات الخاصة قد أنشأت بموجب قوانین، والبعض اآلخر بموجب         
وزاریة، وال یوجد لدى الجھات الرسمیة حصر بأعدادھا ومسمیاتھا ونظم عملھا،  قرارات جمھوریة أو

  : وسنعرض على النحو التالي أمثلة لألدوات القانونیة المنشئة لتلك الصنادیق 
  الصنادیق الخاصة المنشأة بقوانین . 

لبعض بموازنة خاصة، وینص ا صدرت عدة قوانین ینص بعضھا على إنشاء صنادیق خاصة        
   على فتح حسابات بنكیة خاصة ألغراض محددة موضحة في تلك القوانین، ومنھا على سبیلاآلخر
  :المثال 

الذي تضمن إنشاء صندوق لتحسین أحوال العاملین  ١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظیم الجامعات رقم  - 
تضمنت  المدنیین بالجامعات الحكومیة من غیر أعضاء ھیئة التدریس ولھ موازنة خاصة، كما

                                      
 –مجل�ة األھ�رام االقتص�ادي     –)ذلك المجھ�ول  –الصنادیق الخاصة –نبضة فكر(سعید عبد الخالق . د ١

  ١٠ -٨ص  – ٢٢/٦/٢٠١٤ –) ٢٧٢(العدد 
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الالئحة التنفیذیة لذات القانون إنشاء صنادیق خاصة بكل جامعة، منھا صندوق الخدمات التعلیمیة 
للرسوم والمصروفات التي یؤدیھا الطالب مقابل الخدمات الطالبیة والتعلیمیة، وصندوق حصیلة بیع 

م صالحیتھا، األراضي المخصصة ألغراض الجامعات واألجھزة واألدوات والمعدات التي یثبت عد
وصندوق حصیبلة رسوم الصیانة واستھالك األدوات والنشاط الریاضي واالجتماعي المحصلة من 

طالب المدن الجامعیة ومقابل اإلقامة للوفود الزائرة 
١
.  

، حیث یصدر قانون التعلیم الذي نص على إنشاء الصنادیق والحسابات بالتعلیم قبل الجامعى - 
یة والتعلیم یحدد بموجبھ الرسوم واالشتراكات ومقابل الخدمات اإلضافیة سنویًا قرار من وزیر الترب

والتي یتم ) العام والفنى(التي ُتحصل من طالب وطالبات المدارس المختلفة بمختلف مراحل التعلیم 
لسنة  ١٣٩، بموجب قانون التعلیم رقم )محافظة ٢٧(صرفھا بالكامل على األنشطة الطالبیة 

١٩٨١
٢
.  

  

حساب للخدمات والتنمیة الذي نص على إنشاء  ١٩٧٩لسنة  ٤٣دارة المحلیة رقم قانون اإل - 
المحلیة في المحافظات، وحساب آخر للخدمات والتنمیة للمراكز داخل المحافظات، كما تضمن أیضًا 

إنشاء حساب للخدمات والتنمیة بكل قریة 
٣
.  

  

منھ ) ١٧٦(الذي نص في المادة  ٢٠٢٠لسنة  ١٩٤قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم  - 
منھ على إنشاء ) ١٧٨(، كما نصت المادة بموازنة مستقلةعلى إنشاء صندوق التأمین على الودائع 

دعم وتطویر الجھاز المصرفي بموازنة مستقلة صندوق 
٤
 .  

  

   الصنادیق والحسابات الخاصة المنشأة بقرارات جمھوریة. 

بشأن الموازنة العامة للدولة إنشاء صنادیق خاصة ووحدات  ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(أجاز القانون رقم        
ذات طابع خاص بقرار من رئیس الجمھوریة تخصص لھا موارد معینة الستخدامات محددة، وتعد لھا 
موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة، وتتبع الجھاز اإلداري بالدولة، والھیئات العامة الخدمیة 

من األشخاص االعتباریة العامة واالقتصادیة، وغیرھا 
٥
.  

وبناًء على ذلك، فقد صدرت عدة قرارات جمھوریة بإنشاء بعض الصنادیق، منھا على سبیل         
، وصندوق ١٩٨٩لسنة  ٤٣٠المثال صندوق التنمیة الثقافیة بوزارة الثقافة المنشأ بالقرار الجمھوري رقم 

٢٠١٤لسنة  ٤٠٥لجمھوري رقم ضمان ودعم التمویل العقاري المنشأ بالقرار ا
٦
.  

  
  

                                      
المنشور بالجریدة الرسمیة  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم ) ١٩٥(راجع نص المادة ١
من الئحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة ) ٢٦٧(، والمادة ١٩٧٢أكتوبر  ٥في  ٤٠العدد  –

  .١٩٧٥أغسطس  ١٩في ) أ(مكرر ٣٣العدد  –المنشور بالجریدة الرسمیة  ١٩٧٥لسنة  ٨٠٩رقم 
  . ١٩٨١أغسطس  ٢٠في  ٣٤العدد  –راجع الجریدة الرسمیة ٢
منشور بالجریدة ( ١٩٧٩لسنة  ٤٣من قانون اإلدارة المحلیة رقم ) ٧٠، ٤٣، ٣٧(راجع المواد ٣

 ).١٩٧٩یونیھ  ٢١في ) تابع( ٢٥العدد  –الرسمیة 
  . ٢٠٢٠سبتمبر  ١٥في ) و(مكرر  ٣٧العدد  –راجع الجریدة الرسمیة  ٤
 .في شأن الموازنة العامة للدولة ١٩٧٣لسنة  ٥٣من القانون رقم ) ٢٠(راجع نص المادة ٥
  .٢٠١٤نوفمبر  ١٢مكرر ج في) ٤٥(والعدد ، ١٩٨٩نوفمبر  ١٦في ) ٤٦(العدد  –راجع الجریدة الرسمیة٦



  دراسة تحلیلیة الصنادیق والحسابات الخاصة بین الواقع والمأمول
  

- ١٠٠٨ - 
 

  قرارات وزاریة أو غیر ذلك(الصنادیق المنشأة بموجب أدوات قانونیة أخرى (.  
جواز إنشاء صنادیق ) ٢٦٧(تضمنت الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات في عجز المادة         

عات، بناًء على اقتراح مجلس خاصة ألیة رسوم تفرض مستقبلًا، وذلك بقرار من المجلس األعلى للجام
الجامعة وبموافقة وزارة المالیة، كما تضمنت جواز إنشاء وحدات ذات طابع خاص لھا استقالل فني 

حساب البحوث بالجامعات، ومراكز (وإداري ومالي بقرار من مجلس الجامعة، منھا على سبیل المثال 

..ومعاھدھا،التجارب والبحوث الزراعیة، ومستشفیات الجامعة وكلیاتھا 
١

.(  
  

وقد تالحظ خالل السنوات األخیرة إصدار الكثیر من التراخیص للمحافظین ورؤساء الھیئات         
إلنشاء صنادیق وحسابات خاصة غابت عنھا الرقابة والمساءلة، سواء قبل الصرف أو بعده، وقد 

اختصاص تلك ترتب علیھا إثقال كاھل المواطنین بأعباء رسوم إضافیة لخدمات بعضھا من 
األجھزة، بل ویتم سداد المستحق علیھا قانونًا لتمویل ھذه الخدمات، وكذلك یتم تمویل ھذه الصنادیق 
من خالل منح وإعانات من الموازنة العامة للدولة في حالة تعرض األنشطة التي تؤدیھا للتوقف، كما 

عداد لوائح مالیة معتمدة من تستخدم ھذه المبالغ في غیر األغراض المخصصة لھا، فضلًا عن عدم إ
  .وزارة المالیة لتلك الصنادیق بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومیة

  

                                      
  .من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات المشار إلیھا) ٣٠٩، ٣٠٧(راجع المادتین ١
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  الفصل األول

  العالقة بني الصناديق واحلسابات اخلاصة 

  للدولة واملوازنة العامة

  . تمھید وتقسیم
م على تخصیص موارد تناولت الدراسة في المبحث التمھیدي أن الصنادیق والحسابات الخاصة تقو       

من قانون الموازنة العامة للدولة والذي یُعد القانون ) ٢٠(معینة الستخدامات محددة وفقًا لما ورد بالمادة 
كما تناولت في ذات المبحث اإلطار القانوني إلنشاء الصنادیق والحسابات . الحاكم لعناصر مالیة الدولة

ثل إجمالًا في مُداركة متطلبات التنمیة االقتصادیة الخاصة بعد استعراض فلسفة إنشائھا والتي تتم
  .  واالجتماعیة الملحة دون تحمیل الموازنة العامة ثمة أعباء إضافیة

وفي ضوء أن كافة الموارد والمصروفات المتعلقة بنشاط أجھزة الدولة وھیئاتھا العامة، سواء          
ط بشكل مباشرأوغیر مباشر بالموازنة العامة للدولة؛ أو االقتصادیة، وكذا الوحدات المحلیة ترتب الخدمیة

باعتبارھا الوعاء الرئیسي الذي یتلقى اإلیرادات بأنواعھا المختلفة، ویحدد أوجھ اإلنفاق من ھذه اإلیرادات؛ 
في إطار دراستنا للصنادیق والحسابات الخاصة أن نلقى الضوء على العالقة  –فقد كان من الضروري 

یق والحسابات الخاصة بالموازنة العامة للدولة؛ لنستوضح أبعاد تلك العالقة، ونقف على التى تربط الصناد
تأثیر الصنادیق والحسابات الخاصة في الموازنة العامة للدولة، ونضع أمام متخذى القرارإیجابیات 

  .للدولة وسلبیات اإلبقاء على الصنادیق والحسابات الخاصة كموازنات خاصة منفصلة عن الموازنة العامة
  

ولكى تؤتى الدراسة ثمارھا المرجوة عرضنا في المبحث األول من ھذا الفصل لمبادئ الموازنة         
، وما استقر علیھ علم المالیة العامة، ١٩٧٣لسنة  ٥٣العامة وفقًا لمواد قانون الموازنة العامة للدولة رقم 

أیضًا على أھمیة االلتزام بتلك المبادئ، ثم بیان وأكدتھ المنظمات المالیة الدولیة، واشتمل المبحث األول 
  .   موقف الصنادیق والحسابات الخاصة من تطبیق مبادئ الموازنة العامة على موازنتھا وأثر ذلك

  

واستكمالًا لدراسة جوانب العالقة بین الصنادیق والحسابات الخاصة والموازنة العامة للدولة، فقد        
الفصل األول الجانب المالي لھذه العالقة ببیان مدى استفادة الخزانة العامة من تضمن المبحث الثاني من 

إیرادات تلك الصنادیق والحسابات، وعرض السیاسات المالیة التي تم إقرارھا للتعامل معھا باستقطاع 
ن مبالغ بنسب معینة من أرصدتھا بموجب قوانین ربط الموازنة التي تصدر سنویًا، وتستھدف الدراسة م

ذلك إلقاء الضوء عما إذا كانت تلك السیاسات قد حققت إصالحًا لمنظومة الصنادیق والحسابات الخاصة، 
  ".   ما ال یُدرك كُلھ، ال یُترك جُلھ"أم أنھا ال تعدو أن تكون تطبیقًا للقاعدة األصولیة 

  

  : التالي وبناءً  على ما سبق تم تقسیم الفصل األول من الدراسة إلى مبحثین على النحو  
  .موقف الصنادیق والحسابات الخاصة من مبادئ الموازنة العامة:  المبحث األول

  .العالقة المالیة بین الصنادیق والحسابات الخاصة والموازنة العامة للدولة: المبحث الثاني 
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  املبحث األول

  العامة موقف الصناديق واحلسابات اخلاصة من مبادئ املوازنة

  . تمھید وتقسیم
تلعب مالیة الدولة دورًا مھمًا وحیویًا في حیاة الدول، فال مراء أن تكون جدیرة بحمایتھا            

وصیانتھا من شتى صنوف االعتداء علیھا؛ بھدف الحفاظ على الموارد العامة وتنمیتھا بما یحقق 
  . زیادتھا على نحو یقابل مجاالت اإلنفاق العام

  

بادئ الموازنة العامة أول آلیات حمایة الخزانة العامة، حیث استقر علم المالیة ویعد االلتزام بم         
  . العامة على عدة مبادئ رئیسیة تحكم إعداد الموازنة العامة وإقرارھا وتنفیذھا وتقییمھا

  

قد أقرعدة موازنات أخرى  ١٩٧٣لسنة  ٥٣ونظرًا ألن قانون الموازنة العامة للدولة رقم         
موازنة العامة، تتمثل في الموازنات المستقلة، والموازنات الملحقة، والموازنات الخاصة، فقد بخالف ال

كان لزامًا أن نعرض في ھذا المبحث لماھیة الموازنة العامة للدولة، ومبادئھا الرئیسیة مع بیان 
لعامة مختصرألنواع الموازنات األخرى، وبیان ما إذا كان خروج تلك الموازنات عن الموازنة ا

للدولة یعنى دورانھا في فلك آخردون مراعاة لمبادئ الموازنة العامة، ثم یعقب ذلك إلقاء الضوء على 
موقف الصنادیق والحسابات الخاصة من مبادئ الموازنة العامة للدولة من خالل اإلشارة إلى ذلك 

و حسابات خاصة أثناء عرض كل مبدأ من مبادئ الموازنة العامة دون التعرض لمسمیات صنادیق أ
وتظھرأھمیة العرض في الوقوف على أحد أوجھ العالقة . بعینھا؛ حفاظًا على الطابع المجرد للدراسة

بین تلك الصنادیق والحسابات والموازنة العامة للدولة، والتي تعد من أھم محددات إصالح منظومة 
  .الصنادیق والحسابات الخاصة

  : ول على النحو التالي وبناءً على ذلك یمكن تقسیم المبحث األ
  .ماھیة الموازنة العامة للدولة: أولًا 
  .مبادئ الموازنة العامة وموقف الصنادیق والحسابات الخاصة منھا: ثانیًا 

  

  .ماھیة الموازنة العامة للدولة: أولًا 
  امة للدولة بأنھابشأن الموازنة العامة للدولة مفھوم الموازنة الع ١٩٧٣لسنة  ٥٣حدد القانون رقم             

البرنامج المالي للخطة عن سنة مالیة مقبلة لتحقیق أھداف محددة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمیة " 

االقتصادیة واالجتماعیة وطبقًا للسیاسة العامة للدولة 
١
.  

ص�ادي  عل�ى ض�وء دورھ�ا االقت    –تق�دیر مج�ازى لنفق�ات وإی�رادات الدول�ة       ویعرفھا البعض بأنھ�ا           
     خ��الل فت��رة زمنی��ة مس��تقبلیة ع��ادة ھ��ي الس��نة، أي أنھ��ا الوثیق��ة القانونی��ة والمالی��ة    –واالجتم��اعي المرس��وم 

التي تشتمل على النفق�ات واإلی�رادات المق�درة لع�ام ق�ادم عل�ى أس�اس م�ا تزم�ع الدول�ة القی�ام ب�ھ م�ن أنش�طة               

                                      
 .في شأن الموازنة العامة للدولة ١٩٧٣لسنة  ٥٣من القانون رقم ) ١(راجع نص المادة ١
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لسیاس��یة واالجتماعی��ة مس��تھدیة بخبراتھ��ا ف��ي    اقتص��ادیة واجتماعی��ة وإداری��ة تبًع��ا لفلس��فتھا االقتص��ادیة وا   
  .١السابقة  السنوات

ویبرز ھذا التعریف وظیفة الموازنة العامة في خدمة التخطیط والرقابة االقتصادیة، حیث أص�بحت           
الموازنة جزءًا من الخطة القومیة تعكس أھدافھا المزم�ع تحقیقھ�ا، وإن كان�ت موازن�ة التخط�یط تمت�د ألكث�ر        

  .م، فإن الموازنة السنویة تعتبر مجرد جزء من الخطةمن عا

ویتبین من ذلك أن الموازنة العام�ة تق�وم عل�ى عنص�رین أساس�یین ھم�ا، التق�دیر أو التوق�ع م�ن                  
  .٢ناحیة، واالعتماد أو اإلجازة من ناحیة أخرى

نھ��ا عق��د ب��ین الدول��ة  وتص��ف منظم��ة التع��اون االقتص��ادي والتنمی��ة الموازن��ة العام��ة للدول��ة بأ           
ومواطنیھا ُیوضح فیھ من أین ُتحصل الموارد وكیف یتم إنفاقھا، كم�ا تص�فھا بأنھ�ا حج�ر زاوی�ة  ف�ي       

 .٣جسر الثقة بین الحكومات والمواطنین

وتعكس الموازنة العامة في جوھرھا برنامج العمل السیاسي واالقتصادي للحكومة، من خالل         
وج��ھ اإلنف��اق، وم��ن خ��الل الموازن��ة العام��ة تُق��در الس��لطة التنفیذی��ة حج��م   بی��ان مص��ادر اإلی��رادات وأ

اإلی�رادات العام�ة الت��ي یمك�ن تعبئتھ��ا لتموی�ل األنش��طة، وتحقی�ق غی��ر ذل�ك م��ن األھ�داف االقتص��ادیة        
والمالی��ة واالجتماعی��ة الت��ي ُتوظ��ف م��ن أجلھ��ا أدوات المالی��ة العام��ة، وم��ن ث��م تعك��س ھ��ذه الخط��ة         

بعد ذلك لمجلس النواب لیقرھا، أو یعترض علیھا وفق قانون ربط الموازنة، ث�م   وأولویاتھا، وُتعرض
  .٤توضع بعد ذلك موضع التنفیذ 

ویمكن القول إن عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب یع�د بمثاب�ة ن�وع م�ن رقاب�ة              
لحاجات العام�ة ؛ إذ إن موافق�ة   السلطة التشریعیة على النشاط المالي للحكومة التي تستھدف بھ إشباع ا

المجلس على الموازنة العامة شرط أساسي لتنفیذھا، ومن الجدیر بال�ذكر أن الدس�تور المص�رى ن�ص     
یت�ولى مجل�س الن�واب س�لطة التش�ریع وإق�رار السیاس�ة العام�ة للدول�ة،          " على أنھ  ١٠١في المادة رقم 

بة على أعم�ال  زنة العامة للدولة، ویمارس الرقاوالخطة العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، والموا
تش�مل الموازن�ة العام�ة للدول�ة كاف�ة      " م�ن الدس�تور أن�ھ    ) ١٢٤(كم�ا ج�اء بالم�ادة       ،"السلطة التنفیذیة 

دون استثناء، ویعرض مشروعھا على مجلس الن�واب قب�ل تس�عین یوًم�ا عل�ى      ھا إیراداتھا ومصروفات
  ".تكون نافذة إال بموافقتھ علیھا، ویتم التصویت علیھ بابًا بابًااألقل من بدایة السنة المالیة، وال 

                                      
   ٢٥١ص  - بدون سنة نشر –دار برلین للطباعة  –یاسات المالیةمدخل لدراسة مالیة الدولة والس - السید أحمد عبد الخالق . د١
  ٣٧٧ص - ٢٠٠٢- ٢٠٠١عام  –الطبعة الثالثة - جامعة المنصورة –اقتصادیات النشاط الحكومي –عبد الھادي النجار. د٢

3 OECD, Recommendation of the Council on Budgetary Governance ،18 
Feb,2015,P1 

یع��رض وزی��ر المالی��ة واالقتص��اد   " ق��انون الموازن��ة العام��ة للدول��ة عل��ى أن��ھ    م��ن ) ١٦(ت��نص الم��ادة  ٤
والتجارة الخارجیة مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ویحیل�ھ رئ�یس الجمھوری�ة إل�ى مجل�س      

 ".الشعب في المیعاد المحدد في الدستور
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ویرى البعض أن حق السلطة التشریعیة في ذلك من أقوى حقوقھا قِبل السلطة التنفیذیة؛ إذ من         
خاللھ تستطیع السلطة التشریعیة رقابة الحكومة في نشاطھا المالي الذي تستھدف ب�ھ إش�باع الحاج�ات    

  .١العامة
  

  .مبادئ الموازنة العامة وموقف الصنادیق والحسابات الخاصة منھا: ثانیًا 

للموازنة العامة عدة مبادئ رئیسیة تحك�م إج�راءات إع�دادھا وإقرارھ�ا وتنفی�ذھا وتقییمھ�ا، وال م�راء                
تب��ین  ف��ي أن التطبی��ق ال��دقیق لھ��ذه المب��ادئ یكش��ف لن��ا ع��ن الح��االت الخاص��ة الت��ي تع��د اس��تثناءً منھ��ا، كم��ا 

مب�دأ العمومی�ة، مب�دأ وح�دة     (وتتمثل تلك المبادئ في .إیجابیات وسلبیات كل مبدأ یحكم الموازنة العامة للدولة
  ..).الموازنة، مبدأ سنویة الموازنة،

أھ�م أدوات السیاس�ة   وتبرز أھمیة االھتمام بمراعاة مبادئ الموازنة في اإلعداد والتنفیذ في كونھا أحد         
، كم�ا  كومة التي تستھدف دفع عجلة النشاط االقتصادي، وتحسین األوض�اع المعیش�یة للم�واطنین   المالیة للح

أنھا تعكس األوضاع االقتصادیة السائدة في فترة زمنیة معینة في دولة ما، كما تعك�س التوجھ�ات السیاس�یة    
ة، خل�ق ف�رص عم�ل    واالجتماعیة في تلك الفترة، وتتلخص أھمیتھا االقتصادیة في تحقیق األھداف التنموی

جدیدة، وتشجیع االستثمار، فضلًا عن أنھا تستخدم كأداة لتحقیق التوازن االقتصادي بین الع�رض والطل�ب،   
  إلخ ..أما الجانب االجتماعي فیتمثل في إعادة توزیع الدخول والثروات، وتقلیل الفوارق بین الطبقات

صنادیق والحسابات الخاصة من تلك وفیما یلي عرض لمبادئ الموازنة العامة للدولة، وموقف ال
  : المبادئ

 .مبدأ وحدة الموازنة 

یقصد بھ إعداد الموازنة العامة في وثیقة أو بیان واحد، بحیث یتض�من كاف�ة تق�دیرات النفق�ات              
واإلیرادات العامة للدولة، إلعطاء صورة كاملة لمالیة الدولة، وال یخل بھذا المبدأ أن تتعدد أجزاء ھذه 

  .٢فالھدف أن ُتعرض النفقات واإلیرادات في سجل واحد وفي وقت واحد على مجلس النواب وثیقة،لا

إدراج كافة نفقات الدولة وجمیع إیراداتھا في موازنة واحدة، ویسھل ذل�ك  " ویعرفھ البعض أنھ         
ز أو الف�ائض  معرفة المركز المالي للدولة بمقارن�ة مجم�وع النفق�ات بمجم�وع اإلی�رادات لمعرف�ة العج�       

  .٣"كما یسھم ھذا المبدأ في تحقیق رقابة السلطة التشریعیة للموازنة العامة . ومدى كل منھما

: ویعتمد ھذا المبدأ على نوعین من البواعث بعضھا مالي واآلخر سیاسي، فمن وجھة النظر المالی�ة          
عرفة واضحة وحقیقیة لموقف المالیة العامة فإنھ من خالل وثیقة الموازنة یتم تقدیر نظرة موحدة، وبالتالي م

                                      
 ٣٧٩ص  –المرجع السابق –اقتصادیات النشاط الحكومي -عبد الھادى النجار. د١
تش��مل الموازن��ة العام��ة للدول��ة جمی��ع  :"عل��ى أن��ھ  ١٩٧٣لس��نة  ٥٣م��ن الق��انون رق��م ) ٣(ت��نص الم��ادة ٢

االس��تخدامات والم��وارد ألوج��ھ نش��اط الدول��ة الت��ي یق��وم بھ��ا ك��ل م��ن الجھ��از اإلداري ووح��دات اإلدارة     
أو وح�دات أخ�رى     المحلیة والھیئات العامة والمؤسسات العام�ة وص�نادیق التموی�ل الخاص�ة وأی�ة أجھ�زة      

 ".یصدر بھا قرار من رئیس الوزراء 
 ٣٨٩ص  –المرجع السابق  –اقتصادیات النشاط الحكومي - عبد الھادى النجار. د ٣
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ف�إن وح�دة   : للدولة، بمعنى مراعاة التوازن ب�ین مص�ادر اإلی�رادات وأوج�ھ اإلنف�اق، وم�ن الناحی�ة السیاس�یة        
الموازن��ة تس��مح لمجل��س الن��واب بممارس��ة الرقاب��ة عل��ى السیاس��ة الحكومی��ة المتعلق��ة بتحص��یل الض��رائب     

األخ��رى، وك��ذا أوج��ھ إنفاقھ��ا، باإلض��افة إل��ى وض��ع اإلج��راءات   والرس��وم وغیرھ��ا م��ن الف��رائض المالی��ة
ویعتبر ال�بعض الموازن�ات االس�تثنائیة أو الخاص�ة أو المس�تقلة      . االجتماعیة واالقتصادیة المالئمة وأولویاتھا

  .١لقلة أھمیتھا  - وھذا غیر صحیح  –خروجًا على ھذه القاعدة، وقد یفسر البعض ذلك 

       :  فیما یلي وتتجلى أھمیة ھذا المبدأ

قع��ة بمجم��وع إیراداتھ��ا  التع��رف ال��دقیق عل��ى المرك��ز الم��الي للدول��ة بمقارن��ة مجم��وع نفقاتھ��ا المتو    - 
في وثیقة واحدة، وبالتالي تقییم ما إذا كان ھناك عجز أو فائض في موازنة الدولة من عدمھ، المتوقعة 

ركز ك�ل مرف�ق م�ن ناحی�ة نفقات�ھ      وینتج عن ذلك لزوم التعرف على م. وطرق تمویل العجز إن وجد
وإیراداتھ، وما إذا كان من المرافق التي تدر إیرادًا أو تتطلب إنفاقًا، ویلقي ھذا المبدأ بظاللھ عل�ى مب�دأ   
آخر، وھو شمول المیزانیة الذي یتلخص في عدم استبعاد أي إیراد أو أي نفقة مھما كان ضئیلًا، وعدم 

  .٢د تخصیص إیراد معین لمواجھة إنفاق محد

  وعلى سبیل المثال ال یجوز أن یتم تخصیص جزء م�ن إی�رادات ھیئ�ة أو مص�لحة إلنش�اء مس�اكن               
أو مص��ایف للع��املین بھ��ا دون أن یم��ر ذل��ك م��ن خ��الل الموازن��ة العام��ة للدول��ة الت��ي یج��ب أن تص��ب فیھ��ا     

لف�ة وفًق�ا الحتیاج�ات وأولوی�ات     ب�ین أوج�ھ اإلنف�اق المخت     كافة الموارد العامة، ثم یتم توزیعھا وتخصیص�ھا  
  .وأھداف المجتمع

سھولة الرجوع إلى البیانات المتع�ددة للنفق�ات واإلی�رادات، مم�ا یس�ھل تك�وین فك�رة واض�حة ع�ن سیاس�ة            - 
 .الدولة المالیة واالقتصادیة

د وث�ائق  تیسیر الرقابة البرلمانیة الحقیقیة والفاعلة على تقدیرات الموازنة، والتي قد تصعب في حال�ة تع�د    - 
  .الموازنة

         

                                      
1 Bobes Florina, The Applicability of the Principles that Govern the 
Budgetary Activity, Studies in Business and Economics, vol (8),2013,P7   
2Bobes Florina,The Applicability of the Principles that Govern the 
Budgetary  Activity,op.cit,P7 
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ورغم أھمیة ھذا المب�دأ كم�ا س�بق التوض�یح، إال أن ازدی�اد ت�دخل الدول�ة ف�ي الحی�اة االقتص�ادیة أس�فر ع�ن              
  : ومن أھم صورھا ، ١وجود ثمة استثناءات من ھذا المبدأ، والتي تعد خروجًا على مبدأ وحدة الموازنة

  . الموازنات المستقلة  - أ

العام�ة    ؤسسات والھیئات ذات الشخصیة المعنویة المستقلة بموازنة مستقلة ع�ن الموازن�ة  تتمتع بعض الم   
ذاتًی�ا م�ن     للدولة العتبارات المرون�ة ف�ي اإلدارة دون ت�دخل م�ن األجھ�زة اإلداری�ة، ولت�دبیرأمورھا المالی�ة        

العام�ة للدول�ة،    وازن�ة خالل اعتمادھا على موارد ذاتی�ة للتموی�ل، حی�ث یع�اد اس�تثمار أرباحھ�ا بعی�دًا ع�ن الم        
وھذا النوع من الموازنات أحد صور الخروج عن مبدأ وحدة الموازنة؛ ألنھا تلحق بالموازن�ة العام�ة للدول�ة    
دون أن تدرج فیھا، أي أن الموازنة العامة للدولة ال تشمل ھذا الن�وع م�ن الموازن�ات، وھ�و م�ا ت�نص علی�ھ        

 .٢من قانون الموازنة العامة للدولة ) ٣(المادة 

وتختلف الموازنة المستقلة عن الموازنة العامة للدولة في أنھا تعتمد من الس�لطة القائم�ة عل�ى إدارتھ�ا،             
ف�ي بع�ض ال�دول تق�دم الموازن�ات        بخالف موازنة الدولة التي یجب أن یوافق علیھا مجلس النواب، إال أنھ

  .المستقلة لمجلس النواب العتمادھا مثل مصر

.لملحقة الموازنات ا - ب  

نتیجة لقیام الدولة بالكثیر من األنشطة االقتصادیة عن طریق بع�ض األش�خاص االقتص�ادیة العام�ة              
الص��ناعیة أو التجاری��ة الت��ي ال تتمت��ع بالشخص��یة االعتباری��ة المس��تقلة، ظھ��رت الحاج��ة ألن یك��ون لھ��ذه       

لدولة، ولكنھا ملحق�ة بھ�ا، ویس�تھدف    األشخاص موازنات منفصلة، فھي لیست مستقلة عن الموازنة العامة ل
  : ٣ذلك ما یلي

تخوی��ل األش��خاص االعتباری��ة العام��ة ممارس��ة أنش��طتھا بحری��ة ومرون��ة بعی��دًا ع��ن قی��ود ال��نظم المالی��ة      - 
  .الحكومیة

.سھولة متابعة ومراقبة أداء ھذه األشخاص االعتباریة والحكم على مدى فاعلیتھا   -   

                                      
 .وما بعدھا ٤٣٨ص  - ١٩٦٩عام  –دار المعارف  –موجز في المالیة العامة - محمود ریاض عطیھ .  د ١
بتع�دیل بع�ض أحك�ام الق�انون رق�م      ( ١٩٧٩لس�نة   ١١تنص المادة الثالثة الفقرة الثانیة من الق�انون رق�م    ٢

وال " عل�ى أن�ھ   ١٩٧٩م�ارس   ٢٩ف�ي  ) ت�ابع (١٣العدد  –والمنشور بالجریدة الرسمیة ) ١٩٧٣لسنة  ٥٣
تشمل الموازن�ة العام�ة للدول�ة موازن�ات الھیئ�ات االقتص�ادیة وص�نادیق التموی�ل ذات الط�ابع االقتص�ادي           

ع��د بش��أنھا موازن��ات مس��تقلة تق��دم م��ن وزی��ر الت�ي یص��در بتحدی��دھا ق��رار م��ن رئ��یس مجل��س ال��وزراء وی 
المالیة إلى مجلس الوزراء إلحالتھا إلى مجل�س الش�عب العتمادھ�ا وتقتص�ر العالق�ة ب�ین ھ�ذه الموازن�ات         
المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي یؤول للدولة وما یتقرر لھذه الموازن�ات م�ن ق�روض    

لس�نة   ٥٣للق�انون رق�م    ١٩٨٣لس�نة   ٣٢٣الالئح�ة التنفیذی�ة رق�م    م�ن  ) ٤(وكذا ن�ص الم�ادة   " ومساھمات
١٩٧٣ .  

بشأن تحدی�د الھیئ�ات العام�ة االقتص�ادیة      ١٩٧٩لسنة  ١٠٣٩قرار رئیس مجلس الوزراء رقم صدر  -
وصنادیق التمویل ذات الطابع االقتصادي في حكم المادة الثالثة من قانون الموازنة العامة للدولة المش�ار  

  ).١٩٧٩نوفمبر ١٥في  ٤٦العدد  –ر بالجریدة الرسمیة منشو(إلیھا
  ٢٦٣،٢٦٤ص  –المرجع السابق - مدخل لدراسة مالیة الدولة والسیاسات المالیة  –السید أحمد عبد الخالق . د ٣
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  .تي للمرافق التي تدار من خالل تلك األشخاص االعتباریةاالعتماد على التمویل الذا  - 

  .الموازنات غیر العادیة - ج

یقص���د بھ���ا الموازن���ات الت���ي تحت���اج إل���ى تموی���ل م���ن مص���ادر ال تتس���م باالنتظ���ام أو الدوری���ة،               
ن�ة  كاإلصدارالنقدي الجدید، أو القروض المحلیة والخارجیة، والت�ي تغط�ي نفق�ات غی�ر عادی�ة، ومنھ�ا مواز      

التعمی�ر   الحروب، وموازن�ة المش�روعات االس�تثماریة الض�خمة طویل�ة األج�ل، وموازن�ة التعمی�ر وإع�ادة          
  .لفترات ما بعد األزمات، وتمتد ھذه الموازنات ألكثر من عام

 ویرى البعض أنھ نتیجة لكثرة اللجوء إلى ھذه النفقات لتغطیة المشروعات االستثماریة الض�خمة، فل�م          
      ر لھ��ذه الموازن��ات عل��ى أنھ��ا موازن��ات غی��ر عادی��ة، ویزی��د عل��ى ذل��ك كث��رة لج��وء ال��دول النامی��ة  یع��د ینظ��

لبدائل اإلصدار النقدى واالقتراض الداخلي والخ�ارجي، مم�ا أفق�د التفرق�ة ب�ین ھ�ذه الموازن�ات والموازن�ات         
  .١العادیة أھمیتھا

  

.الموازنات الخاصة  - د  

م��ن ق��انون  ٢٠یق والحس��ابات الخاص��ة المنش��أة بموج��ب الم��ادة رق��م   یقص��د بھ��ا موازن��ات الص��ناد         
الموازنة العامة للدولة، والتي تعد استثناءً من مبدأ وحدة الموازنة، وتختل�ف ع�ن الموازن�ات المس�تقلة ف�ي أن      

ول�ة،  األخیرة تقتصر العالقة بینھا وبین الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي  یؤول منھا إلى موازنة  الد
الدول�ة، إال أن�ھ     وما یتقرر لھا من قروض ومساھمات؛ بما یعنى وجود ارتباط  بینھا وبین الموازن�ة العام�ة  

ارتب�اط مح�دود، وتختل�ف أیًض�ا ع��ن الموازن�ات الملحق�ة ف�ي أن األخی��رة وإن كان�ت منفص�لة ع�ن موازن��ة           
الت�ي تنفص�ل ش�كلًا    ابات الخاص�ة  لص�نادیق والحس�  الدولة إال أنھا تلحق بھا، وھو ما یمیزھ�ا ع�ن موازن�ات ا   

  .٢وموضوعًا عن الموازنة العامة  للدولة

ونستخلص مما سبق أن الموازنات الخاصة بالصنادیق والحسابات الخاصة تعد استثناءً واض�حًا  م�ن         
مبدأ وحدة الموازنة، وال نغفل أن صندوق النقد الدولى قد عارض فكرة اإلنفاق خارج الموازن�ة م�ن خ�الل    

  .٣صنادیق الخاصة؛ لتأثیرھا في سالمة السیاسة المالیة والنظام المالي والمرونة والشفافیةال

.مبدأ سنویة الموازنة   

من أھم المبادئ المستقرة أیضًا في إع�داد الموازن�ة العام�ة للدول�ة م�ا یتعل�ق بالم�دة الت�ي توض�ع عل�ى                   
أنسب الفترات الزمنیة لذلك ھي السنة، على اعتب�ار  أساسھا تقدیرات النفقات واإلیرادات، ویرى البعض أن 

أنھا كفیلة بتحقیق الرقابة على أداء اإلنفاق العام، وتحصیل اإلیرادات بشكل دوري متجدد، مما یساعد عل�ى  
  .٤ضبط عملیة التقدیر

                                      
 ٣٠٨ص  – ٢٠٠٩-٢٠٠٨عام - بدون ناشر –مبادئ في فن المالیة العامة  –محمد حافظ الرھوان . د ١
 .٢٣٠ص –المرجع السابق –مدخل لدراسة مالیة الدولة والسیاسات المالیة  –خالق السید أحمد عبد ال. د ٢

3 Dimitar Radev and Richard Allen, Managing and Controlling Extra 
budgetary Funds,IMF,Working Paper, No. (6/286), 2006, Pp11-12. 

  .   ٤٧٧ص – ٢٠٠٢ -٢٠٠١عام  -ر بدون ناش –مبادئ المالیة العامة - زین العابدین ناصر. د ٤
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 ا  زمنًی�ا  كما أن مدة السنة تعتب�ر بمثاب�ة الم�دة الت�ي تتخ�ذھا كاف�ة المش�روعات العام�ة والخاص�ة أساًس�                  
إلعداد میزانیتھا، وحساب نتائج أعمالھا وأرباحھا، كما أنھا تعتبر الفترة التي تقدر خاللھا الحسابات  القومی�ة  

السنة ھي الم�دة   وقد تعتبر مدة . ١الوثیقة الصلة بموازنة الدولة، وھي حسابات الدخل القومي والناتج القومي
الناحی��ة اإلداری��ة أو  حمل��ھ الدول��ة ف��ي إع��داد الموازن��ة، س��واء م��نالمناس��بة إذا م��ا نظرن��ا إل��ى الع��بء ال��ذى تت

الظواھرواألنش�طة المالی�ة الت�ي     االقتصادیة، كما أن تلك الفترة تتیح الفرصة للنظرة الشاملة والمتكامل�ة لكاف�ة  
  . ٢تقوم بھا الدولة 

 یتحق�ق ف�ي ظلھ�ا ت�وازن     ویساعد ذلك على تالفي أثر الظواھر المالی�ة ذات الط�ابع الموس�مي الت�ي ال           
م�ن ق�انون الموازن�ة    ) ٢(بین حجم اإلیرادات في مجموعھ، وحجم النفقات في مجموعھ، وقد نصت الم�ادة  

یونی�و  رتب�دأ م�ن أول یولی�و، وتنتھ�ي ف�ي آخ     العامة للدولة على صدور الموازنة العامة للدولة عن سنة مالی�ة  
  .من كل عام

اءً عل��ى ھ��ذا المب��دأ ف��ي المش��روعات المتعلق��ة بب��رامج التنمی��ة ذات وتتمث��ل الح��االت الت��ي تش��كل اس��تثن       
المدى الزمني الطویل؛ حیث یتم توزیع النفقة الكلیة عل�ى الس�نوات الت�ي یس�تغرقھا تنفی�ذ تل�ك المش�روعات،        

 وك�ذلك مش�روعات إع�ادة   . وتزید الحاجة لھ�ذه المش�روعات م�ع تزای�د دور الدول�ة ف�ي المج�ال االقتص�ادي        
، باإلض�افة إل�ى الموازن�ات المس�تقلة الس�ابق اإلش�ارة       ٣ي تقوم بھا الدول بعد الحروب والك�وارث  التعمیر الت

  .٤إلیھا، والتي قد تختلف بدایة ونھایة عامھا المالي عن بدایة ونھایة العام المالي الخاصة بموازنة الدولة 

م��ن الت��رخیص، أو اإلذن  وتظھ��ر أھمی��ة مراع��اة مب��دأ س��نویة الموازن��ة ف��ي تمك��ین مجل��س الن��واب            
  .والبدء في اإلنفاق العام) تحصیلھا(للحكومة في جمع اإلیرادات المقدرة في الموازنة العامة 

وتعد موازنة الصنادیق والحسابات الخاصة استثناءً واضحًا من مبدأ سنویة الموازنة؛ ألنھ ال یوجد     
مھ�ا الم�الي، ویت�رك ذل�ك لالئح�ة المالی�ة الخاص�ة        ما یلزمھا من الناحیة القانونیة بتحدید بدایة ونھایة عا

  .بكل صندوق أو حساب خاص

                                      
 ٣١٦ص  –المرجع السابق  –مبادئ في فن المالیة العامة  –محمد حافظ الرھوان . د ١
انجلت�را، كن�دا،   (بینما تبدأ ف�ي  ) النمسا، بلجیكا، فرنسا(تبدأ السنة المالیة في بعض الدول من أول ینایر  ٢

فتب�دأ  ) اس�ترالیا، إیطالی�ا، الس�وید   (الذي یلیھا، أما  مارس من العام ٣١منذ أول أبریل وتنتھى في ) الیابان
یونی��و م��ن الع��ام الت��الي، بینم��ا تب��دأ ف��ي الوالی��ات المتح��دة    ٣٠الس��نة المالی��ة من��ذ أول یولی��و وتنتھ��ى ف��ي  

س�بتمبر م�ن الع�ام الت�الي، ویفس�ر ھ�ذا االخ�تالف ب�اختالف الواق�ع           ٣٠األمریكیة م�ن أول أكت�وبر وحت�ى    
أو طبیع�ة النظ�ام االقتص�ادي ومع�دل نموھ�ا أو فت�رة عم�ل البرلم�ان أو أس�باب           االقتصادي ف�ي ك�ل دول�ة   

  .أخرى
  .٢٦٥ص  –المرجع السابق  - مدخل لدراسة مالیة الدولة والسیاسات المالیة  –السید أحمد عبد الخالق . د ٣
 . ٣٢٨ص  – ١٩٦٦عام  –القاھرة  –فن المالیة العامة  –أحمد جامع . د ٤
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  .مبدأ شمول وعمومیة الموازنة

یقصد بھذا المبدأ أن تسجل كافة النفق�ات واإلی�رادات ف�ي الموازن�ة أًی�ا ك�ان حجمھ�ا ومص�درھا ودون                
  ویس�تھدف ذل�ك الوق�وف عل�ى    ات ح�ددة،  إجراء مقاصة بینھما، مع عدم تخصیص إیراد معین لمواجھة نفق

  . ١حقیقة النفقات واإلیرادات، وتمكین مجلس النواب من الرقابة الفعالة والحقیقیة علیھا

منھ، الت�ي ت�نص عل�ى أن�ھ      ١٢٤وقد حرص الدستور المصرى على التأكید على ھذا المبدأ في المادة        
ون اس�تثناء، ویُع�رض مش�روعھا عل�ى مجل�س      تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إیراداتھا ومص�روفاتھا د "

النواب قبل تسعین یومًا على األقل من بدء السنة المالیة، وال تكون نافذة إال بموافقتھ علیھ�ا، وی�تم التص�ویت    
 ".علیھ بابًا بابًا 

فق�د یح�دث ف�ائض ف�ي بع�ض      ویھدف تطبیق ھذا المبدأ إلى أن تكون إیرادات الدولة وحدة واح�دة،          
دات ل��دى بع��ض اإلدارات أو الھیئ��ات، مم��ا ق��د ی��دفعھا إل��ى اس��تخدام الف��ائض ف��ي اس��تخدامات غی��ر     اإلی��را

ضروریة، في حین أن بعض اإلدارات أو الھیئات األخرى تع�اني م�ن العج�ز ال�ذي ق�د یتس�بب ف�ي توق�ف         
ازن�ة  أنشطتھا الحیویة، ولذلك كان من المھ�م أن تع�رض م�وارد الدول�ة بش�كل یغط�ي نفقاتھ�ا، وتس�مى بالمو        

اإلجمالی��ة، وتأخ��ذ بھ��ا مص��ر ف��ي إع��داد موازنتھ��ا العام��ة، ویس��تثنى م��ن ذل��ك األح��وال الض��روریة الت��ي           
  .٢یصدر بشأنھا قرار من رئیس الجمھوریة

العدید من اإلیجابیات أھمھ�ا تق�دیم مش�روع الموازن�ة      - عند إعداد الموازنة  - ولتطبیق ھذا المبدأ        
تملة على جمیع اإلیرادات والنفقات بش�كل مفص�ل للحص�ول عل�ى موافق�ة      في بیان أو وثیقة واحدة مش

مجلس النواب ومدى االرتباط بین اإلیرادات والنفقات، مما یمكن المجلس م�ن إعم�ال رقابت�ھ الش�املة     
  .٣على الموازنة 

إذ إن  وتؤثر شمولیة الموازنة العامة للدولة بشكل واضح في شمولیة نظ�ام إدارة المالی�ة العام�ة؛          
شمولیة الموازنة العامة تعنى أن تغطى موازنة الدولة جمیع األنشطة الحكومیة بجمیع مستویاتھا الت�ي  

  . قد تظھرفي الحكومة، واإلدارات المحلیة اإلنفاق خارج الموازنة والعملیات شبھ المالیة

         

                                      
یتم تقدیر " بشأن الموازنة العامة للدولة على أنھ  ١٩٧٣لسنة  ٥٣عة من القانون رقم تنص المادة التاس ١

اإلیرادات دون أن یستنزل منھا أیة نفقات كما ال یج�وز تخص�یص م�ورد مع�ین لمواجھ�ة اس�تخدام مح�دد        
  ".إال في األحوال الضروریة التي یصدر بھا قرار من رئیس الجمھوریة 

بش�أن الموازن�ة العام�ة للدول�ة      ١٩٧٣لس�نة   ٥٣مادة الثالث�ة م�ن الق�انون رق�م     تنص الفقرة األولى من ال ٢
تشمل الموازنة العامة للدولة جمیع االستخدامات والموارد ألوجھ نش�اط الدول�ة الت�ي یق�وم بھ�ا      " على أنھ 

  ".كل من الجھاز اإلداري ووحدات الحكم المحلي والھیئات العامة وصنادیق التمویل 
3 Bobes Florina,The Applicability of the Principles that Govern the 
Budgetary Activity,op.cit,P6 
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جمی�ع مراح�ل دورة المالی�ة    ویتطلب ذلك ضرورة أن یتم تسجیل جمیع النفقات واإلیرادات العامة في 
العامة، كما یقصد بذلك أنھ ال یتم تحصیل أى إیراد عام أو القی�ام بإنف�اق ع�ام خ�ارج الموازن�ة العام�ة،       
ومن  ثم فال یتصور فى ظل نظام م�الي یبتغ�ى الش�مولیة أن توج�د ص�نادیق وحس�ابات خاص�ة عل�ى         

  .١ المثال سبیل 

م كافة الحسابات والصنادیق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وفي تصوري أن الشمولیة ال تعنى ض         
فالمقصود لیس الشمولیة بمعناھا الجامد، وإنم�ا أن ت�دار تل�ك الص�نادیق والحس�ابات ف�ي إط�ار خط�ة التنمی�ة          

  .االقتصادیة واالجتماعیة للدولة، وأال تكون بمعزل عنھا

   م�ة تع�د أح�د أھ�م متطلب�ات تحقی�ق فاعلی�ة اإلنف�اق الع�ام،         ویؤكد ذلك أن شمولیة نظام إدارة المالیة العا        
أى توزی��ع وتخص��یص الم��وارد العام��ة عل��ى النح��و ال��ذي یعك��س أولوی��ات واحتیاج��ات وأھ��داف المجتم��ع    
االقتص��ادیة واالجتماعی��ة، ف��القرارات الخاص��ة بتوزی��ع الم��وارد العام��ة ب��ین القطاع��ات المختلف��ة، الص��حة     

كافة الموارد العامة المتاحة، وتعنى أیضًا أن اتخاذ القرارات بالمفاضلة  ب�ین   والتعلیم وغیرھا، تتم في ضوء
  .أوجھ اإلنفاق المختلفة یتم على نحو متزامن ولیس على مراحل

وعلى سبیل المثال إذا كانت ھناك وزارة ما أو إحدى الجھات الحكومیة تحصل على م�وارد ال ی�تم            
ن تكون الموارد في صورة منح، أو معونات من جھات أجنبیة أو محلی�ة، أو  تسجیلھا في الموازنة العامة كأ

كإیرادات لصندوق أو حساب خاص بدون علم أو في ظل غیاب إشراف أو رقابة وزارة المالی�ة، ف�إن ھ�ذا    
  تحتاج�ھ لتنفی�ذ مھامھ�ا     قد یؤدي إلى تخصیص اعتمادات أو موارد مالیة لھذه الوزارة، أو الجھ�ة تزی�د عم�ا   

رامجھ��ا؛ ألن وزارة المالی��ة ال تس��جل حج��م الم��وارد خ��ارج الموازن��ة العام��ة م��ن  م��نح أو معون��ات،      أو ب
  .٢العامة للدولة األخرى التي تشملھا الموازنة  وبالطبع یكون ھذا على حساب الموارد المتبقیة للجھات

   مش��روعات غی��ر ذات وق��د ی��دفع ذل��ك ھ��ذه ال��وزارة أو الجھ��ة إل��ى اإلس��راف ف��ي اإلنف��اق، أو تنفی��ذ          
أو عدیمة الجدوى االقتصادیة واالجتماعیة، في الوقت ذاتھ الذي یتم فیھ تخف�یض مخصص�ات جھ�ة       أولویة

  .بناء مدارس أو مستشفیات عامة: أخرى لدیھا مشروعات أو برامج إنفاق أكثر أھمیة مثل

 تزی�د م�ن فعالی�ة عملی�ة الرقاب�ة عل�ى الم�ال       كما أن شمولیة نظام إدارة المالیة العامة والموازن�ة العام�ة           
اإلنف�اق،    العام، لتتمكن جھات الرقابة الداخلیة والخارجیة من متابعة ومراجعة جمیع الموارد العام�ة وأوج�ھ  

المالی�ة وجھ�ات    فوجود حسابات أو صنادیق خاصة خارج إطار الموازن�ة العام�ة وبعی�دًا ع�ن أع�ین وزارة     
اس�تخدام الم�ال الع�ام،     ا للفس�اد وإھ�دار الم�ال الع�ام، وف�ي أفض�ل األح�وال إس�اءة         الرقابة الخارجیة یفتح أبواًب

  .٣ومن ثم یحرم الموازنة العامة من موارد كان یمكن أن تستخدم بطرق أفضل 

        

                                      
دار ابن رشد  –) بحث في أسباب إھدار المال العام في مصر –ثقوب وجیوب ( كمال الوصال. د ١

  . ٤٦ص   ٢٠١٨عام  –للنشر
 .٤٧ص–المرجع السابق - )صربحث في أسباب إھدار المال العام في م –ثقوب وجیوب( - كمال الوصال. د ٢
 .٤٨ص -المرجع السابق- )بحث في أسباب إھدار المال العام في مصر –ثقوب وجیوب(  كمال الوصال. د ٣
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م�ن  ) ٢٠(وتعد الصنادیق والحسابات الخاص�ة أب�رز االس�تثناءات عل�ى ھ�ذا المب�دأ؛ حی�ث فوض�ت الم�ادة           
جمھوری��ة ف��ي إص��دار ق��رارات بإنش��اء ص��نادیق تخص��ص فیھ��ا م��وارد معین��ة لمواجھ��ة    الق��انون رئ��یس ال

اس��تخدامات مح��ددة، وتك��ون لھ��ذه الص��نادیق موازن��ة خاص��ة، ویس��ري بش��أنھا فیم��ا یتعل��ق بتنفی��ذ أحك��ام           
  . الموازنة العامة للدولة القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة

  .مبدأ عالنیة الموازنة 

المتخصصین في علم المالی�ة العام�ة مب�دًأ آخ�ر للمب�ادئ الس�ابقة، أال وھ�و مب�دأ         یضیف بعض          
عالنیة الموازن�ة العام�ة، وال�ذي مف�اده إتاح�ة معلوم�ات ع�ن الموازن�ة العام�ة داخلًی�ا بالنس�بة لم�واطنى             

نات الدولة، وخارجیًا فیما یتعلق بالموقف المالي السنوي للدولة، كما أن عالنیة الموازنة ھي أحد ضما
الشفافیة في  إدارة المال العام، وقد بلغ اھتمام بعض الدول بھذا المبدأ أنھا تلتزم بنش�ر الموازن�ة العام�ة    
في الجریدة الرسمیة مثل رومانیا، باإلضافة إلى شرح أھدافھا ف�ي وس�ائل اإلع�الم المختلف�ة، ب�ل إنھ�ا       

التصمیم وخالل مناقشاتھا بالبرلمان،  تعلن عنھا  في وسائل اإلعالم الجماھیریة منذ مرحلة اإلعداد أو
  .١ ویتبع ذلك صدور القانون بإقرارھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة

وتعد موازنات الصنادیق والحسابات الخاصة استثناًء من مبدأ عالنیة الموازنة أیضًا؛ حیث ال          
كم�ا أنھ�ا ال تع�رض ف�ي وثیق�ة      تعرض بوسائل اإلعالم، وال یتم مناقشتھا وإقرارھا وتقییمھ�ا عالنی�ة،   

الموازنة العامة للدولة وال تلحق بھا، ومن ثم لم تشملھا بعض مبادرات وزارة المالی�ة، ومنھ�ا موازن�ة    
المواطن، بل إن القائمین على إعداد ھذه الموازنات ال یعنون بتطبیق ھذا المبدأ، ویضاف إلى ذلك أن 

عنی�ة برقابتھ�ا ل�یس ل�دیھا المعلوم�ات الكافی�ة أو الحص�ر        الجھات القائمة على مالیة الدول�ة والجھ�ات الم  
  .تلك الموازنات  الدقیق عن

          

                                      
1 Bobes Florina,The Applicability of the Principles that Govern the 
Budgetary Activity,op.cit,P9 . 
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  املبحث الثاني

  العالقة املالية بني الصناديق واحلسابات اخلاصة

  العامة للدولة واملوازنة 

  . تمھید وتقسیم  
 ، ومبادئ الموازنة العامة وفقًا لماتناولت الدراسة في المبحث األول ماھیة الموازنة العامة للدولة        
علیھ علم المالیة العامة، وأكدتھ المؤسسات الدولیة المعنیة بالمالیة العامة، وما تضمنتھ مواد القانون استقر
وقد تمثل الھدف من استعراض تلك المبادئ في . في شأن الموازنة العامة للدولة ١٩٧٣لسنة  ٥٣رقم 

الحسابات الخاصة من تطبیق تلك المبادئ كأحد أوجھ العالقة بینھا وبین تحدید موقف موازنات الصنادیق و
  . الموازنة العامة للدولة

وقد خلص المبحث األول إلى أن الصنادیق والحسابات الخاصة ال تطبق مبادئ الموازنة العامة،         
  .وقد یكون ذلك أحد أسباب تنامى سلبیاتھا

لعالقة بین الصنادیق والحسابات الخاصة والموازنة العامة للدولة، فقد واستكمالًا إلبراز جوانب ا        
اشتمل المبحث الثاني على الجانب المالى لتلك العالقة، والمتمثل في السیاسات المالیة التي تم إقرارھا 
للتعامل مع تلك الصنادیق والحسابات الخاصة، على ضوء أن موازناتھا مستقلة عن الموازنة العامة 

   .لة، على الرغم من أن إیراداتھا تعد من الموارد العامةللدو
وقد تمثلت تلك السیاسات في تعدیل قانون المحاسبة الحكومیة؛ لیتم النص على إنشاء حساب الخزانة         

الموحد بالبنك المركزى لیشمل جمیع حسابات وزارة المالیة ووحدات الجھاز اإلدارى واإلدارة المحلیة 
عامة الخدمیة واالقتصادیة وغیرھا من حسابات الجھات األخرى المفتوحة أوالتي تفتح مستقبلًا والھیئات ال

أو  إلیھا،لدى البنك المركزى، كما تم النص صراحًة على عدم جواز فتح حسابات للجھات المشار
تمثل الھدف  للصنادیق والحسابات الخاصة التابعة لھا خارج البنك المركزي إال بموافقة وزیرالمالیة، وقد

  .    من ھذا القانون في إحكام الرقابة على أرصدة الصنادیق والحسابات الخاصة
  

كما تضمنت السیاسات المالیة التي تم إقرارھا للتعامل مع الصنادیق والحسابات الخاصة في         
وازنة التي استقطاع نسب محددة من أرصدتھا لصالح الموازنة العامة للدولة، بموجب قوانین ربط الم

  .تصدر سنویًا
  : وبناءً على ذلك یمكن تقسیم المبحث الثانى على النحو التالي 

  .إنشاء حساب الخزانة الموحد: أولًا 
  .الخصم من إیرادات وأرصدة الصنادیق والحسابات الخاصة لدعم الموازنة العامة: ثانیًا 
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  .إنشاء حساب الخزانة الموحد: أولًا
اإلصالح التشریعي لضبط أداء الصنادیق والحسابات الخاصة بإجراء التعدیالت ذات  كان طریق        

إلنشاء حساب الخزانة الموحد أحد أھم  ١٩٨١لسنة  ١٢٧الصلة على قانون المحاسبة الحكومیة رقم 
السیاسات المالیة لرقابة وضبط أداء الصنادیق والحسابات الخاصة ومعالجة أوجھ القصور التي أظھرھا 

  .واقع العملي في آدائھا، السیما في ظل غیاب المعلومات الكافیة عن عددھا وإیراداتھاال
الصادر بتعدیل بعض أحكام قانون  ٢٠٠٦لسنة  ١٣٩أنشئ حساب الخزانة الموحد بالقانون رقم          

ات ؛ لیشمل ھذا الحساب جمیع حسابات وزارة المالیة، ووحد١٩٨١لسنة  ١٢٧المحاسبة الحكومیة رقم 
الجھاز اإلداري للدولة، واإلدارة المحلیة، والھیئات العامة الخدمیة واالقتصادیة، وغیرھا من حسابات 

  .١الجھات األخرى المفتوحة، أو التي تفتح مستقبلًا لدى البنك المركزي المصري 
ئات العامة وحظر القانون المشار إلیھ على وحدات الجھاز اإلداري، واإلدارة المحلیة، والھی          

الخدمیة واالقتصادیة، وغیرھا من األشخاص االعتباریة العامة التي تعد من الجھات اإلداریة فتح حسابات 
باسمھا، أو باسم الصنادیق والحسابات الخاصة التابعة لھا خارج البنك المركزي إال بموافقة وزیر المالیة، 

ذه الحالة بأن جعل الموافقة مشروطة بأن یكون بل وقید القانون المشار إلیھ سلطة وزیر المالیة في ھ
الحساب صفریًا، وألزم القانون الجھات التي لھا حسابات خارج البنك المركزي بإغالق ھذه الحسابات، 

وفتحھا بالبنك المركزي  المصري
٢
.  

                                      
الصادر بتعدیل بعض أحك�ام الق�انون رق�م     ٢٠٠٦لسنة  ١٣٩رقم  من القانون) الفقرة األولى – ٣٠(تنص المادة ١

 ٢٠٠٦یونی�ھ   ١٨مكرر في ) ٢٤(العدد –منشور بالجریدة الرسمیة (بشأن المحاسبة الحكومیة  ١٩٨١لسنة  ١٢٧
 ٨٨مع عدم اإلخالل بأحكام قانون البن�ك المرك�زي والجھ�از المص�رفي والنق�د الص�ادر بالق�انون رق�م         " على أنھ )

یش��مل جمی��ع  "حس��اب الخزان��ة الموح�د "، ینش��أ ل�دى البن��ك المرك��زي حس�اب ل��وزارة المالی��ة یس�مى    ٢٠٠٣لس�نة  
حسابات وزارة المالیة ووحدات الجھاز اإلداري واإلدارة المحلیة والھیئات العام�ة الخدمی�ة واالقتص�ادیة وغیرھ�ا     

ك��زي، وتتف��رع ع��ن ھ��ذا الحس��اب م��ن حس��ابات الجھ��ات األخ��رى المفتوح��ة أو الت��ي تف��تح مس��تقبًلا ل��دى البن��ك المر 
حسابات الموازنة العامة للدول�ة والحس�ابات المتنوع�ة ذات األرص�دة وغیرھ�ا م�ن حس�ابات الجھ�ات المش�ار إلیھ�ا           

 ".وكذلك ما یحدده وزیر المالیة من حسابات
 ال یج��وز لوح��دات الجھ��از اإلداري" عل��ى أن��ھ ٢٠٠٦لس��نة  ١٣٩م��ن الق��انون رق��م ) مك��رًرا ٣٠(ت��نص الم��ادة  ٢

واإلدارة المحلیة والھیئ�ات العام�ة الخدمی�ة واالقتص�ادیة وغیرھ�ا م�ن األش�خاص االعتباری�ة العام�ة الت�ي تع�د م�ن             
التابعة لھا خارج البنك المركزي إال  الصنادیق والحسابات الخاصةالجھات اإلداریة فتح حسابات باسمھا أو باسم 

  . بموافقة وزیر المالیة
الجھات المشار إلیھا التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخیص كما تلتزم ..................

وفتحھ�ا بالبن�ك المرك�زي     ٢٠٠٦ن�وفمبر س�نة    ٣٠من وزیر المالیة بإغالق ھ�ذه الحس�ابات خ�الل م�دة ال تتج�اوز      
ت الجھ�از  وال یجوز لوزیر المالی�ة الت�رخیص بف�تح حس�ابات ب�البنوك خ�ارج البن�ك المرك�زي لوح�دا         .... المصري

اإلداري واإلدارة المحلیة والھیئات العامة الخدمیة واالقتصادیة وغیرھا من األشخاص االعتباریة العامة التي تعد 
  .والصنادیق والحسابات الخاصة التابعة ألي منھا إال إذا كانت حسابات صفریةمن الجھات اإلداریة 

ًیا إلى حسابات موازیة تفتح لكل منھا بحساب والحسابات الصفریة ھي الحسابات التي تحول أرصدتھا یوم
 .....".من ھذا القانون) ٣٠(الخزانة الموحد بالبنك المركزي المنصوص علیھ في الفقرة األولي من المادة 
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لھا من الالئحة التنفیذیة لقانون المحاسبة الحكومیة الجھات التي ) ٦٦(كما ألزمت المادة          
حسابات خاصة بالحصول على موافقة وزیر المالیة لفتح تلك الحسابات خارج الموازنة العامة للدولة، 

سواء في البنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام 
١
.  

         

بإصدار الالئحة  ٢٠١٢لسنة  ٦٣٨من قرار وزیر المالیة رقم ") ٣"مكررًا  ٦١٠(كما نصت المادة        
یتعین على الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والھیئات " موازنة والحسابات على أنھ المالیة لل

  ".العامة والصنادیق والحسابات الخاصة مراعاة تركیز حساباتھا في البنك المركزي المصري 
          

ج حساب وأعقب ذلك صدور عدة كتب دوریة من وزارة المالیة تحظر فتح حسابات ألیة جھة خار      
الخزانة الموحد، وتلزم جمیع الجھات الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومیة بسرعة نقل أرصدة حساباتھا 
المفتوحة بالبنوك التجاریة في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري إعمالًا ألحكام ذلك 

القانون، وإغالق الحسابات المفتوحة حالیًا خارج البنك المركزي المصري 
٢
.  

         

وقد قصد المشرع بذلك ضم كافة الحسابات والصنادیق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد      
إلحكام الرقابة علیھا ورصد عددھا وأرصدتھا وكیفیة التصرف في إیراداتھا، ورغم أن ھذا القانون 

لعدم التطبیق  إال أنھ لم یحقق الھدف الذي تغیاه المشرع منھ، وقد یرجع ذلك ٢٠٠٦قد صدر عام 
الفعلي للنص من قبل المسئولین والمراقبین بوزارة المالیة، أوالمختصین بالرقابة على تلك الحسابات 
بالجھاز المركزي للمحاسبات، أو قد یرجع ذلك إلى عدم حبكة النص؛ إذ أنھ قصر ذلك على 

ات والصنادیق المستقلة الحسابات والصنادیق الخاصة التابعة للجھات اإلداریة دون غیرھا من الحساب
  .عن الجھاز اإلداري للدولة

          

ونظرًا لعدم االلتزام الكامل من بعض الجھات التي لدیھا حسابات أو صنادیق خاصة بأحكام قانون       
 ١٩المحاسبة الحكومیة والكتب الدوریة الصادرة عن وزارة المالیة في ھذا الشأن، فقد حرص القانون رقم 

على التأكید على التزام الجھات  ٢٠١٣/٢٠١٤بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة  ٢٠١٣لسنة 
المخاطبة بأحكام قانون المحاسبة الحكومیة بإغالق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي ونقل 

ھذا أرصدتھا إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري في غضون شھر من تاریخ إصدار 
من رصید تلك الحسابات تؤؤل %  ٥٠القانون، وتضمن عقوبة عدم االلتزام بذلك أن یخصم نسبة 

                                      
یك��ون ف��تح الحس��اب " م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة لق��انون المحاس��بة الحكومی��ة عل��ى أن��ھ  ) ٦٦(ت��نص الم��ادة  ١

للدولة تنفیًذا لقانون باسم الجھة المخصص لھا ھ�ذا الحس�اب وذل�ك بالبن�ك     الخاص خارج الموازنة العامة 
المركزي المصري أو بأحد ینوك القطاع العام بعد موافقة وزارة المالیة وفًق�ا للقواع�د المنص�وص علیھ�ا     

  ". من ھذه الالئحة) ٧٣(بالمادة 
 ٢٠١٣لس��نة ) ٤٦(رق��م  ، والكت��اب ال��دوري٢٠١٢لس��نة ) ٨٥(، )٦٦(، )٣٨(الكت��ب الدوری��ة أرق��ام   ٢

 .الصادرة من وزارة المالیة
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للخزانة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام تلك الجھات لمدة ستة أشھر تؤول كامل أرصدة ھذه الحسابات 

حكام ھذا القانون للموازنة العامة، وأصدرت وزارة المالیة من جانبھا عدة كتب دوریة للتوعیة بأ
١
.  

وقد أسفر التنفیذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الھیئات االقتصادیة للسنة المالیة         
عن قیام بعض الجھات التي لدیھا صنادیق أو حسابات خاصة بإنشاء حسابات فرعیة  ٢٠١٥/٢٠١٦

سابات الخاصة ضمن الحسابات من الحسابات الرئیسیة؛ بغرض إخفاء أرصدة بعض الصنادیق والح

الدائنة بالمركز المالي للجھة 
٢
.  

 من المالیة وزارة التي تمكن والضروریة المھمة الخطوة ھذه من الرغم على وفي تصورى أنھ         
 تكن لم أنھا إال حركة اإلیداع والسحب من حسابات الصنادیق الخاصة ورصد حجم  إیراداتھا، متابعة
 دون أن تحقق المركزى، البنك حساب إلى المختلفة البنوك حسابات من األموال لتحوی مجرد من أكثر

  .العامة األموال وعمومیة شمولیة ھدف
ویمكن القول إن نقل تلك الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد ال ینتج أثره بشكل واضح في           

ستطع أیة جھة، سواء وزارة المالیة أو حصر العدید من تلك الحسابات وتصنیفاتھا المختلفة ؛ حیث لم ت
  .الجھاز المركزي للمحاسبات نشر حصر دقیق ألعدادھا وحساباتھا وأرصدتھا وإیراداتھا حتى اآلن

كما أن نقل تلك الحسابات لحساب الخزانة الموحد سیؤثر على إیرادات تلك الصنادیق          
ك التجاریة واالستثماریة ؛ حیث إن ھذا الحساب والحسابات فیما یتعلق بعوائد إیداع أموالھا بالبنو

المفتوح لدى البنك المركزي لن یدرعائدًا على أموال تلك الصنادیق والحسابات، وبالتالي سیؤثر سلبًا 
وبال شك على قدرتھا على تطویر أنشطتھا واستثمار أموالھا لتحقیق الھدف الذي أنشأت من أجلھ، 

د لھا تؤدیھا الخزانة العامة للدولة بشرط موافقة وزیر المالیة كما أن النص على جواز تقریر عوائ
یشوبھ عدم المشروعیة؛ ألن ربط الموازنة العامة للدولة بإیراداتھا ونفقاتھا یكون بقانون یصدر من 
مجلس النواب، وال یحق ألي جھة أن تخالف ما ورد بقانون ربط الموازنة، فضلًا عن أن ذلك قد 

    نك المركزي كانت تؤدیھا البنوك التجاریة واالستثماریة للحسابات المفتوحة یلقى بأعباء على الب

لدیھا 
٣
.  
           

                                      
في شأن ربط الموازن�ة العام�ة للدول�ة للس�نة      ٢٠١٣لسنة  ١٩من القانون رقم ) ١٢(راجع نص المادة  ١

والكت�ب  . ٢٠١٣یونی�ھ  ٣٠ف�ي  ) ب(مك�رر  ٢٦العدد  –المنشور بالجریدة الرسمیة  ٢٠١٣/٢٠١٤المالیة 
 .الصادرة من وزارة المالیة ٢٠١٥لسنة ) ٣٠(، ٢٠١٤لسنة  )٢٣(، ٢٠١٤لسنة ) ١٠(الدوریة أرقام 

 .الصادرة من وزارة المالیة ٢٠١٦لسنة ) ٥٥(،٢٠١٥لسنة ) ٥٢(الكتب الدوریة أرقام  ٢
الص�ادر بتع�دیل بع�ض أحك�ام الق�انون       ٢٠٠٦لسنة  ١٣٩من القانون رقم ) ١مكرًرا  ٣٠(تنص المادة  ٣

وتستمر البنوك مسئولة عن اإلمساك "..........میة على أنھ بشأن المحاسبة الحكو ١٩٨١لسنة  ١٢٧رقم 
ب��القیود وباألرص��دة الدفتری��ة للجھ��ات ص��احبة الحس��ابات الص��فریة، وتك��ون ھ��ذه الحس��ابات وأرص��دتھا     
المودع��ة ف��ي حس��اب الخزان��ة الموح��د ملك��اً  لتل��ك الجھ��ات، كم��ا تس��تمر البن��وك مس��ئولة ع��ن إدارة تل��ك     

 ". یة تقریر عوائد لھا تؤدیھا الخزانة العامة الحسابات، ویجوز لوزیر المال
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واستكملت وزارة المالیة اتخاذ اإلجراءات التي تكفل تفعیل حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي من  
بھدف إیقاف اإلنفاق خارج  خالل إیقاف التعامل بالشیكات الورقیة، وتفعیل منظومة الدفع اإللكتروني؛

الضوابط وبالمخالفة للوائح المنظمة للصنادیق والحسابات الخاصة، وكنوع من أنواع الرقابة على الصرف 
بشأن إیقاف  ١٠/١٠/٢٠١٧بتاریخ  ٢٠١٧لسنة ) ٧(من إیراداتھا، حیث صدر منشور وزارة المالیة رقم 
، ٢٠١٧منظومة الدفع اإللكتروني اعتباراً  من دیسمبر التعامل بالشیكات الورقیة في الجھات غیر المفعلة ل
بشأن التأكید على الحظر النھائي  ٢٠١٧لسنة  ٩٤، ٩١كما صدر عن وزارة المالیة الكتابان الدوریان رقم 

على كافة الصنادیق والحسابات الخاصة إصدار الشیكات الورقیة، وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر 
، وذلك من ٢٠١٧ل منظومة الدفع والتحصیل اإللكتروني اعتبارًا من دیسمبر دفع إلكترونیة من خال

خالل قیام الجھة اإلداریة صاحبة الوالیة على الصنادیق والحسابات الخاصة بمخاطبة البنك المركزى 
المصري بخصم المبالغ التي سیصدر عنھا أوامر دفع من حساباتھا الخاصة بالبنك المركزي المصري 

ي حساب الوحدة الحسابیة المركزیة بوزارة المالیة، ثم إصدار أوامر الدفع على حساب الوحدة وإضافتھا ف
  .الحسابیة المركزیة

  

           الخصم من إیرادات وأرصدة الصنادیق والحسابات الخاصة لدعم الموازنة : ثانیًا  
  .العامة للدولة        
یق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة إلى نوعین، یمكن تقسیم الدعم الذي تقدمھ الصناد         

أولھما الدعم غیر المباشر والذي یتمثل في أداء أدوار اقتصادیة واجتماعیة ھامة وحیویة  تخفف العبء 
، وثانیھما الدعم )، وغیرھاالتعلیم، الصحة، اإلسكان االجتماعى(عن كاھل موازنة الدولة في مجاالت 

ي یتمثل في استقطاع نسب من إیرادات تلك الصنادیق والحسابات لصالح الموازنة العامة المباشر والذ
  .التي تصدر سنویًا بموجب قوانین ربط الموازنة

ارتأت وزارة المالیة أن أرصدة بعض الصنادیق والحسابات الخاصة قد تنامت بما یجاوز  

فیھ موازنة الدولة من عجز ضخم احتیاجاتھا في أداء الدورالمنوطة بھ في الوقت الذي تعاني
١
.  

وبناًء على ذلك استحدثت وزارة المالیة آلیة جدیدة في تعاملھا مع الصنادیق والحسابات الخاصة          
، حیث تتمثل تلك اآللیة في خصم نسب مقطوعة من أرصدة تلك ٢٠١٢/٢٠١٣منذ العام المالي 

موازنة العامة للدولة لدعمھا وتعظیم مواردھا، وقد ساعد في الحسابات أو إیراداتھا الشھریة، وأیلولتھا إلى ال
تطبیق تلك اآللیة إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري بموجب قانون المحاسبة 
الحكومیة لیشمل كافة حسابات الجھات الحكومیة، والھیئات العامة الخدمیة واالقتصادیة، وما یتبعھا من 

  . بموجب قانون المحاسبة الحكومیة صنادیق وحسابات خاصة

                                      
ملی�ار دوالر وذل�ك كنتیج�ة أساس�یة      ٢٣.٣شھد الدین الخارجي خالل السنة األخی�رة زی�ادة تق�در بنح�و      ١

ملی��ار دوالر وج��زء م��ن ق��رض ص��ندوق النق��د  ٧لالقت�راض ع��ن طری��ق إص��دار س��ندات دوالری��ة بقیم�ة   
ملیار دوالر وق�رض م�ن بن�ك التنمی�ة      ٢البنك الدولى بقیمة ملیار دوالر وقرض من  ٢.٧٥الدولي بقیمة 

ملی�ار دوالر، كم�ا توض�ح مؤش�رات ال�دین ارتف�اع إجم�الي ال�دین المحل�ي والخ�ارجي           . ٥األفریقي بقیم�ة  
 –٢٠١٩م��ن الن��اتج المحل��ى اإلجم��الي ف��ي نھای��ة دیس��مبر  %) ٨١.١(ملی��ار جنی��ھ  ٤٨٣٤.٢لیص��ل إل��ى 

  .٣٩ص  ٢٠٢٠یولیو  –الشھري للدولة التقریر المالي  –وزارة المالیة 
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قانونیًا بالنص في قوانین ربط الموازنة التي تصدر سنویًا على أیلولة تلك  إطارًاواتخذت تلك اآللیة          
حتى السنة المالیة  ٢٠١٢/٢٠١٣من السنة المالیة  بدءًاإلى الموازنة العامة للدولة، والتي تفاوتت  المبالغ

  :  كما یلي، ٢٠١٦/٢٠١٧
  من جملة اإلیرادات الشھریة المحققة للصنادیق والحسابات الخاصة والوحدات ذات %  ٢٠أیلولة نسبة

، ولو كان ذلك مغایرًا لما ورد في لوائحھا، وتورد ١/٧/٢٠١٢الطابع الخاص للخزانة العامة اعتبارًا من 
 .١ارد الموازنة العامة للدولة ھذه النسبة للحساب المفتوح لھذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم مو

   من حصیلة اإلیرادات الشھریة المحققة للصنادیق والحسابات الخاصة %  ١٠أیلولة نسبة
، واستثنى من ذلك حسابات ١/٧/٢٠١٣والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة اعتبارًا من 

ولم یكتف . لیة والتبرعاتالمشروعات البحثیة والمشروعات الممولة من المنح واالتفاقیات الدو
من أرصدة %  ٢٥المشرع في ھذا القانون بتلك النسبة، حیث تضمن ذات القانون أیلولة نسبة 

، ٣٠/٦/٢٠١٣الحسابات والصنادیق والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة اعتبارًا من 
   :٢واستثنى من ذلك  ما یلي 

  .لممولة من المنح واالتفاقیات الدولیة والتبرعاتحسابات المشروعات البحثیة والمشروعات ا  - 

 .حسابات اإلدارات الصحیة والمستشفیات وصنادیق تحسین الخدمة الصحیة - 

 .حسابات مشروعات اإلسكان االقتصادي - 

   من جملة اإلیرادات الشھریة لتلك الحسابات إلى الخزانة العامة اعتبارًا من %  ١٠أیلولة نسبة
لك حسابات المشروعات البحثیة والمشروعات الممولة من المنح ، واستثنى من ذ١/٧/٢٠١٤

  .٣واالتفاقیات الدولیة والتبرعات أیضًا 
  من جملة اإلیرادات الشھریة لتلك الحسابات إلى الخزانة العامة اعتبارًا من %  ١٠أیلولة نسبة
روعات الممولة من ، مع اإلبقاء على االستثناء الخاص بحسابات المشروعات البحثیة والمش١/٧/٢٠١٥

  .٤المنح واالتفاقیات الدولیة والتبرعات أیضًا 
  من جملة اإلیرادات الشھریة للصنادیق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع %  ١٥أیلولة نسبة

، ما لم تكن لوائحھا المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ١/٧/٢٠١٦الخاص إلى الخزانة العامة اعتبارًا من 
بقاء على االستثناء الخاص بحسابات المشروعات البحثیة والمشروعات الممولة من المنح ذلك، مع اإل

 .واالتفاقیات الدولیة والتبرعات أیضًا، وأضاف لالستثناء مشروعات اإلسكان االجتماعي

                                      
الع�دد   –المنش�ور بالجری�دة الرس�میة     ٢٠١٢لس�نة  ) ٢٧(من المرس�وم بق�انون رق�م    ) ١١(راجع المادة  ١

 .٢٠١٢/٢٠١٣بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة  ٢٠١٢یونیو ٢٨في ) أ(تابع  ٢٦
الع�دد   –المنش�ور بالجری�دة الرس�میة     ٢٠١٣لس�نة  ) ١٩(م�ن الق�انون رق�م    ) ١١، ١٠(راجع المادتین   ٢

  .٢٠١٣/٢٠١٤بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة  ٢٠١٣یونیو ٣٠في ) ب(مكرر ٢٦
 ٢٦الع��دد  –المنش��ور بالجری��دة الرس��میة    ٢٠١٤لس��نة )  ٦٥(م��ن الق��انون رق��م   ) ١٠(راج��ع الم��ادة   ٣

 .٢٠١٤/٢٠١٥نة المالیة بربط الموازنة العامة للدولة للس ٢٠١٤یولیو ٢في ) ج(مكرر
ت�ابع   ٢٧الع�دد   –المنش�ور بالجری�دة الرس�میة     ٢٠١٥لسنة )  ٣٢(من القانون رقم ) ١٠(راجع المادة  ٤
 .٢٠١٥/٢٠١٦بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة  ٢٠١٥یولیو ٢في ) ب(



  دراسة تحلیلیة الصنادیق والحسابات الخاصة بین الواقع والمأمول
  

- ١٠٢٦ - 
 

وألول مرة منذ النص على الخصم من اإلیرادات الشھریة لتلك الصنادیق الخاصة إلى  حساب          
ة العامة، تضمن ھذا القانون أنھ في حالة عدم التزام تلك الجھات بتورید النسبة المشار إلیھا، یجوز الخزان

لوزیر المالیة خصم ھذه النسبة مباشرة من حسابات تلك الجھات بحساب الخزانة الموحد 
١
.  

  

  خاص إلى یلولة نسبة من األرصدة البنكیة للصنادیق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الأ

الخزانة العامة للدولة ولمرة واحدة، وذلك على النحو التالى
٢
  :  

  .ملیون جنیھ ٢٠مالیین جنیھ وال تجاوز مبلغ  ٥من األرصدة التي تزید على مبلغ %) ١( - 
  .ملیون جنیھ ٥٠ملیون جنیھ وال تجاوز مبلغ  ٢٠من األرصدة التي تزید على مبلغ %) ٥( - 
  .ملیون جنیھ ١٠٠ملیون جنیھ وال تجاوز مبلغ  ٥٠تزید على مبلغ من األرصدة التي % ) ١٠( - 
  .ملیون جنیھ ١٠٠من األرصدة التي تزید على مبلغ %) ١٥( - 

مع استثناء حسابات المشروعات البحثیة الممولة من المنح واالتفاقیات الدولیة أو التبرعات، 
لجامعات، واإلدارات الصحیة والمستشفیات وحسابات المستشفیات الجامعیة، والمراكز البحثیة العلمیة، وا

وصنادیق تحسین الخدمات الصحیة بھا، وصنادیق الرعایة الصحیة واالجتماعیة للعاملین، ومشروعات 
  .اإلسكان االجتماعي

وقد بلغت قیمة الحصیلة التي آلت للخزانة العامة للدولة تنفیذًا للقانون المشار إلیھ بعالیھ خالل العام 
من قانون ) ١٠(ملیار جنیھ تنفیذًا للمادة  ٤.٣ملیار جنیھ بخالف مبلغ  ٣.٢نحو  ٢٠١٦/٢٠١٧المالي 

لیصبح إجمالي ما تم أیلولتھ من أرصدة الصنادیق والحسابات  ٢٠١٦لسنة ) ٨(الموازنة العامة للدولة رقم 
  .ملیار جنیھ ٧.٥مبلغ  ٢٠١٦/٢٠١٧الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة خالل السنة المالیة 

   من جملة اإلیرادات الشھریة للصنادیق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات %  ١٥أیلولة نسبة
الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة وذلك ما لم تكن لوائحھا المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، 

االتفاقیات الدولیة فیما عدا حسابات المشروعات التعلیمیة البحثیة والمشروعات الممولة من المنح و

 والتبرعات ومشروعات اإلسكان االجتماعي
٣
.  

وقد بلغت قیمة الحصیلة التى آلت للخزانة العامة للدولة تنفیذًا للقانون المشار إلیھ بعالیھ خالل العام         
  .نحو ملیار جنیھ ٢٠١٧/٢٠١٨المالي 

، ٢٠١٩/ ٢٠١٨ العامین المالیین التالیینولقد صدرت قوانین ربط الموازنة العامة للدولة في           
من جملة اإلیرادات الشھریة للصنادیق % ١٥على ذات النھج المتمثل في استقطاع نسبة ٢٠٢٠/  ٢٠١٩

والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة وذلك ما لم تكن لوائحھا 

                                      
) د(مكرر ٢٦العدد  –ة المنشور بالجریدة الرسمی ٢٠١٦لسنة ) ٨(من القانون رقم ) ١٠(راجع المادة  ١

 . ٢٠١٧/ ٢٠١٦بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة ٢٠١٦یولیھ  ١٠في 
 .٢٠١٧یونیو٢١في ) ج(مكرر ٢٤العدد  –المنشور بالجریدة الرسمیة  ٢٠١٧لسنة  ٨٣راجع القانون رقم  ٢
 ٢٠١٧یولیو ٢٢في ) أ(رمكر ٢٩العدد  –المنشور بالجریدة الرسمیة  ٢٠١٧لسنة  ١٤٥راجع القانون رقم  ٣

 . ٢٠١٧/٢٠١٨بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 
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ك بھدف دعم موارد الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر، مع المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، وذل

اإلبقاء على االستثناءات السابق اإلشارة إلیھا 
١
.  

وتجدر اإلشارة أن توحید النسبة المخصومة من كافة الصنادیق والحسابات الخاصة، سواء من           
معیارعند  وضع عدمدراسة في ضوء إیراداتھا بشكل عام، أو من أرصدتھا لدى البنوك تحتاج إلى إعادة 

، ولم یؤخذ في االعتبار مدى تأثیرھا على نشاط تلك الصنادیق والحسابات الخاصة، تلك النسبة فرض
وھو ما قد یھدد بتعثرھا أو توقفھا تمامًا ، وكان من األرجح أن توضع شرائح تصاعدیة لتلك النسب 

لصنادیق والحسابات الخاصة بما ال یؤثر بالسلب المخصومة، بحیث تتوافق مع المراكز المالیة لتلك ا
علیھا، وأن تفرض ھذه النسبة على األرباح ولیس على إجمالي اإلیرادات أو األرصدة أو الفوائض، والتي 

؛ السیما إذا ي تؤدیھا تلك الصنادیق والحساباتقد تكون مخصصة لتطویر الخدمات أو تحدیث األنشطة الت
باإلضافة إلى أن الخصم من األرصدة أو  ابل الحصول على تلك الخدمات،كان ما یتم استقطاعھ ھو مق

اإلیرادات الشھریة قد ینطوي على مساس بالمراكز القانونیة المستقرة لتلك الصنادیق والحسابات الخاصة، 

السیما في ضوء التزام الدولة بتشجیع األنشطة االقتصادیة اإلنتاجیة والخدمیة 
٢
.  

م أو االستقطاع بھذه الطریقة غیر المدروسة  التي یغلب علیھا طابع الجبایة تم بشكل كما أن الخص         
مفاجئ لتلك الصنادیق والحسابات، مما یعد عنصرًا مباغتًا یھدد دیمومة األنشطة االقتصادیة والخدمیة التي 

الجامعات التي تقدمھا بعض الصنادیق والحسابات للمواطنین، ولیس أدل على ذلك من الصنادیق الخاصة ب

تخصص حصیلة كل رسم لتطویر خدمة محددة 
٣
.  

وبعد عرض ما بذلتھ الدولة من جھود، وما فرضتھ من سیاسات في محاولة منھا لتحقیق أكبر          
استفادة مالیة من الصنادیق والحسابات الخاصة، فقد بدا لنا أن تلك السیاسات لم تستھدف إال االستفادة المالیة 

  . لمنظومة الصنادیق والحسابات الخاصة تتجھ نحو اإلصالح المؤسسي بعید المدىفقط، ولم 
  
  
  
  
  
  
  

                                      
یونیھ  ٢٦في) ج(مكرر ٢٥العدد  –المنشور بالجریدة الرسمیة  ٢٠١٩لسنة  ٧٩راجع القانون رقم  ١

 ٢٠٢٠لسنة  ٨٥، والقانون رقم ٢٠١٩/٢٠٢٠بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة  ٢٠١٩
بشأن ربط الموازنة العامة للدولة  ٢٠٢٠یونیھ  ٣٠في ) د(مكرر ٢٦العدد  –منشور بالجریدة الرسمیة ال

 . ٢٠٢٠/٢٠٢١رقم 
األنش��طة االقتص��ادیة اإلنتاجی��ة والخدمی��ة والمعلوماتی��ة    " م��ن الدس��تور عل��ى أن��ھ   ) ٢٨(ت��نص الم��ادة   ٢

دة تنافس�یتھا، وت�وفیر المن�اخ الج�اذب     مقومات أساس�یة لالقتص�اد ال�وطني، وتلت�زم الدول�ة بحمایتھ�ا، وزی�ا       
  ......".لالستثمار، وتعمل على زیادة اإلنتاج، وتشجیع التصدیر، وتنظیم االستیراد

  .من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات) ٢٦٨(راجع المادة  ٣
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  الفصل الثاني

  الصناديق واحلسابات اخلاصة بني عدم الكفاءة واإلصالح
  

  .  تمھید وتقسیم
مة، ثم تناولت الدراسة في الفصل األول عرضًا لماھیة الموازنة العامة للدولة، ومبادئ الموازنة العا        

بیان موقف الصنادیق والحسابات الخاصة من تطبیق مبادئ الموازنة العامة؛ للوقوف على أوجھ العالقة 
  .بین تلك الصنادیق والحسابات والموازنة العامة للدولة

وأعقب ذلك عرض لجانب آخر من جوانب العالقة والذي تمثل في السیاسات المالیة التي تم          
مع الصنادیق والحسابات الخاصة في ضوء عدم التمكن من حصر أعدادھا وأرصدتھا، إقرارھا للتعامل 

حیث اشتملت تلك السیاسات على إنشاء حساب الخزانة الموحد لرقابة وضبط أداء الصنادیق والحسابات 
الخاصة، وكذا استقطاع نسب محددة من أرصدتھا لصالح الخزانة العامة للدولة منذ صدور قانون ربط 

  . حتى اآلن ٢٠١٢/٢٠١٣زنة العامة للسنة المالیة الموا
ویأتى الفصل الثاني من الدراسة متضمنًا في المبحث األول عرض لإلشكالیات التي أظھرھا          

الواقع العملي في أداء الصنادیق والحسابات الخاصة والتي تتلخص في السلبیات المرصودة في إدارة 
الدراسة في سبیل ذلك إلى مصادر رسمیة تمثلت في تقاریر الجھاز إیراداتھا ومصروفاتھا، واستندت 

المركزى للمحاسبات، وما اشتملت علیھ الكتب الدوریة والتعلیمات الصادرة من وزارة المالیة بشأن تلك 
  .السلبیات
ولقد أثرت تلك السلبیات في القناعة بأھمیة دور الصنادیق والحسابات الخاصة في المجاالت           

االقتصادیة واالجتماعیة، وبدأ بعض المعنیین بالمالیة العامة في التفكیر في إغالق حساباتھا وتحویل 
أرصدتھا إلى الموازنة العامة للدولة، واختفى دورھا وأھمیتھ، وبرز حجم الفساد فى تحصیل مواردھا 

دیق والحسابات الخاصة، وھو ما استرعى االھتمام في البحث عن أسباب عدم كفاءة الصنا. وأوجھ إنفاقھا
ثم تناول المبحث الثاني بیانًا ألدوار بعض الصنادیق والحسابات الخاصة بھدف إلقاء الضوء على أھمیتھا، 
واآلثار التى قد تترتب على إلغائھا وضمھا لموازنة الدولة تمھیدًا لعرض محاور اإلصالح على المستویین 

   على النحو وذلكالج سلبیاتھا واستمراریة دورھا، ع التشریعى واإلدارى؛ بھدف تحقیق التوازن بین
  :  التالي

  .إشكالیات الوضع الراھن للصنادیق والحسابات الخاصة: المبحث األول  
  .محاور إصالح منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة: المبحث الثاني 
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  املبحث األول

  إشكاليات الوضع الراهن للصناديق واحلسابات اخلاصة

  .     مھید وتقسیمت
حرص المشرع في قانون المحاسبة الحكومیة والئحتھ التنفیذیة على التأكید أن الصنادیق          

والحسابات الخاصة ال تدور في فلك بمفردھا، وإنما تخضع لرقابة وزارة المالیة والجھاز المركزى 
واعتماد لوائحھا المالیة من لجنة للمحاسبات؛ حیث تلتزم كافة الصنادیق والحسابات الخاصة بمراجعة 

اللوائح الخاصة بوزارة المالیة، كما یتولى مسئولو وزارة المالیة تقدیم بیانات المتابعة المالیة الشھریة 

والمراكز المالیة ربع السنویة لتلك الصنادیق والحسابات بما یطابق سجالت الوحدة الحسابیة 
١
.  

الیة في الرقابة على تلك الصنادیق والحسابات بعد الصرف من ویضاف إلى ذلك دور وزارة الم         
خالل مراجعة وفحص الحسابات الختامیة عن األعوام المالیة بھا وفقًا للوائح المالیة الخاصة بكل منھا، 
ویدعم وزارة المالیة في الدور الرقابي بعد الصرف الدور الجوھرى الذي یضطلع بھ الجھاز المركزى 

  .راجعة الحسابات الختامیة لموازنات الصنادیق والحسابات الخاصةللمحاسبات في م
ولقد أفرز الواقع العملي العدید من السلبیات وأوجھ القصور في أداء وأسالیب عمل الصنادیق           

والحسابات الخاصة، والتي رصدتھا تقاریر الجھاز المركزى للمحاسبات، فضلًا عن الكتب الدوریة 
رة المالیة لتالفي تلك السلبیات ومعالجة أوجھ القصور التي سنعرض لھا تفصیلًا في ھذا الصادرة عن وزا

  .  المبحث
          

                                      
 –الرسمیة المنشور بالجریدة  ١٩٨١لسنة  ١٢٧من قانون المحاسبة الحكومیة رقم ) ٢٣(تنص المادة  ١

تقوم وزارة المالیة بإجراء الرقابة المالی�ة قب�ل الص�رف    : "على أنھ  ١٩٨١یولیو  ٣٠في ) تابع(٣١العدد
على حسابات جمیع الھیئات االقتصادیة والصنادیق والحسابات الخاصة، وذلك طبًقا للقواعد المطبقة ف�ي  

  ".ھذه الجھات 
ممثل��ى وزارة المالی��ة بالوح��دات الحس��ابیة تق��دیم  عل��ى" م��ن ذات الق��انون عل��ى أن��ھ ) ٢٤(وت��نص الم��ادة 

بیان��ات المتابع��ة المالی��ة الش��ھریة والمراك��ز المالی��ة رب��ع الس��نویة إل��ى وزارة المالی��ة بم��ا یط��ابق س��جالت   
 ". الوحدة الحسابیة في المواعید التي تحددھا الالئحة التنفیذیة والتوقیع علیھا منھم 

فیذیة لقانون المحاسبة الحكومی�ة الص�ادرة بق�رار وزی�ر المالی�ة رق�م       من الالئحة التن) ١(كما تنص المادة 
تس��ري : عل��ى أن��ھ  ١٩٨٢یونی��و  ٢٣ف��ي  ١٤٥الع��دد  –المنش��ور بالوق��ائع المص��ریة ١٩٨٢لس��نة  ١٨١

  : أحكام ھذه الالئحة على الجھات اإلداریة اآلتیة
  .التابعة لھاوحدات الجھاز اإلداري للدولة وتشمل الوزارات والمصالح الحكومیة ) أ(
وحدات الحكم المحلي وتشمل المحافظ�ات والمراك�ز والم�دن األحی�اء والق�رى وم�دیریات الخ�دمات        ) ب(

  .التي تشملھا موازنتھا
  .الھیئات العامة ذات الطابع الخدمي وكافة األجھزة التي تشملھا الموازنة العامة للدولة) ج(
 .الصنادیق والحسابات الخاصة) د(
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كما شكلت أزمة الشفافیة المالیة التي تالحق الصنادیق والحسابات الخاصة أحد أھم السلبیات في أداء تلك  
  .ھدم تلك المنظومةوتعد أزمة الشفافیة المالیة أحد معاول . الصنادیق والحسابات

لذا فقد كان من الضروري استعراض إشكالیات الصنادیق والحسابات الخاصة وفقًا لسلبیات         
حقیقیة تم رصدھا بتقاریر الجھات المعنیة، والتي دفعت بعض االقتصادیین إلى اقتراح غلق تلك 

  . ةالصنادیق والحسابات وضم أرصدتھا بالكامل إلى الموازنة العامة للدول
  

  :  وبناءً على ذلك یمكن تقسیم المبحث األول على النحو التالي
  .السلبیات المرصودة في الصنادیق والحسابات الخاصة: أولًا
  .الصنادیق والحسابات الخاصة وأزمة الشفافیة المالیة: ثانیًا
  

  .السلبیات المرصودة في الصنادیق والحسابات الخاصة: أوالً 
نون المحاسبة الحكومیة صدر عن وزارة المالیة عدة كتب دوریة تتضمن التنبیھ على إنفاذًا لقا           

المدیرین المالیین بالمحافظات والمراقبین المالیین بالوزارات والھیئات العامة ومدیرى الحسابات ووكالئھم 
 ١٩٨١لسنة  ١٢٧بااللتزام بإجراء الرقابة على الحسابات والصنادیق الخاصة وفقًا ألحكام القانون رقم 

بشأن المحاسبة الحكومیة 
١
.  

            

كما تخضع كافة الصنادیق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالیة قبل الصرف، تنفیذًا  ألحكام قانون 
من اجعة واعتماد لوائحھا المالیة المحاسبة الحكومیة، حیث تلتزم جمیع الحسابات والصنادیق الخاصة بمر

صة بوزارة المالیة، كما أنھ ال یتم صرف أیة مبالغ من األرصدة البنكیة لتلك الصنادیق إال لجنة اللوائح الخا
بعد توقیع واعتماد ممثل وزارة المالیة لدى الجھة، ویتم إخطار وزارة المالیة بما یثبت من مخالفات مالیة 

  .في أداء تلك الصنادیق
           

ابي بعد الصرف، من خالل مراجعة وفحص الحسابات وتتولى أیضًا وزارة المالیة ممارسة دور رق

الختامیة التي تعدھا الجھات عن السنة المالیة المنتھیة 
٢
.  

          

ویأتي بعد ذلك الدور الجوھري الذي یضطلع بھ الجھاز المركزي للمحاسبات حین یمارس دوره الرقابي 
زانیات للجھات الخاضعة لرقابتھ للوقوف من خالل مراجعة الحسابات الختامیة، والمراكز المالیة، والمی

                                      
 .الصادر من وزارة المالیة ٢٠٠٤لسنة ) ١٠(لدوري رقم طالع الكتاب ا ١
على ممثلي وزارة " على أنھ  ١٩٨١لسنة  ١٢٧من قانون المحاسبة الحكومیة رقم ) ٢٥(تنص المادة  ٢

المالیة بالجھات اإلداریة أن یقوموا بفحص الحس�اب الخت�امي ال�ذي تع�ده الوح�دة الحس�ابیة الواقع�ة تح�ت         
المنتھیة والتوقیع علیھ وإبداء مالحظات بشأنھا، ویص�در وزی�ر المالی�ة أو م�ن      إشرافھم عن السنة المالیة

یفوض��ھ س��نوًیا التعلیم��ات الت��ي توض��ح البیان��ات الت��ي تتض��منھا الحس��ابات الختامی��ة والمس��تندات الواج��ب  
رق�م  إرفاقھا بھا والمواعید التي تلتزم بھا الوحدات في تقدیمھا لل�وزارة وذل�ك م�ع مراع�اة أحك�ام الق�انون       

  ".بشأن الموازنة العامة للدولة  ١٩٧٣لسنة  ٥٣
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عن الوجھ الصحیح إذا كانت أرباحھا وخسائرھا تعبر على مدى صحتھا وتمثیلھا لحقیقة النشاط، وما

ألعمالھا
١
 .  

وقد أوضحت تقاریر وزارة المالیة وتعلیماتھا الصادرة لمراقبیھا ما أسفرت عنھ متابعتھا،          
اسبات من وجود بعض السلبیات في أداء بعض الصنادیق والحسابات ومتابعة الجھاز المركزي للمح

  :  ٢الخاصة، وذلك على النحو التالي 
  حجب جانب كبیر من الموارد العامة عن الموازنة العامة للدولة، وتحویلھا إلى مورد مخصص

ءتھا، والتي للصرف منھا على األنشطة التي تقوم بھا الصنادیق الخاصة التي یتعذر حصرھا أو قیاس كفا
  .كان من الممكن أن تساھم بشكل كبیر في خفض عجز الموازنة العامة للدولة

  تحمیل الموازنة مبالغ ال تخصھا، ودون مقتضى، مثل تعویضات أو مصروفات كان یتعین تحمیلھا
ة على بعض الصنادیق الخاصة؛ بسبب عدم االلتزام بالمبادئ التي یتم على أساسھا إعداد وتنفیذ الموازن

) ١٢٧(بشأن الموازنة العامة للدولة،  ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(العامة للدولة، ومخالفة أحكام القانونین رقمى 
  .بشِأن المحاسبة الحكومیة وتعدیالتھما ١٩٨١لسنة 

  ،عدم تقنین إنشاء بعض الصنادیق الخاصة، مما ترتب علیھ عدم إخضاعھا للرقابة المالیة قبل الصرف
لیة الالزمة لھا، وكذا فتح حسابات لھا دون الحصول على الموافقات الالزمة وعدم إصدار اللوائح الما

والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھا، وقانون  ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(لذلك، بالمخالفة لقانون الموازنة العامة رقم 
  .والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھا في ھذا الشأن ١٩٨١لسنة ) ١٢٧(المحاسبة الحكومیة رقم

 انب من موارد بعض الصنادیق الخاصة، وتحصیل بعضھا بأقل ما یجب، وعدم اتخاذ عدم تحصیل ج
اإلجراءات القانونیة الالزمة السترداد مستحقات بعض الصنادیق من أقساط وفوائد بعض القروض التى 

                                      
المنش�ور بالجری�دة    ١٩٨٨لس�نة   ١٤٤م�ن ق�انون الجھ�از المرك�زي للمحاس�بات رق�م       ) ٥(تنص المادة  ١

یباش��ر الجھ��از اختصاص��اتھ ف��ي الرقاب��ة      " عل��ى أن��ھ    ١٩٨٨یونی��و   ٩ت��ابع ف��ي    ٣٣الع��دد  –الرس��میة 
  : نون على الوجھ اآلتي من ھذا القا) ٢(المنصوص علیھا في المادة 

مراجعة الحسابات الختامیة لمختلف الوح�دات الحس�ابیة وك�ذلك مراجع�ة     ) ط: ( في مجال الرقابة المالیة
الحس��اب الخت��امي للموازن��ة العام��ة، وتتض��ن ھ��ذه الرقاب��ة مراجع��ة الحس��ابات الختامی��ة والمراك��ز المالی��ة  

ص�حتھا وتمثیلھ�ا لحقیق�ة النش�اط وفًق�ا للمب�ادئ        والمیزانیات للجھات الخاضعة لرقابتھ للوقوف على م�دى 
والنظم المحاسبیة المتعارف علیھا مع إبداء المالحظات بشأن األخطاء والمخالفات والقص�ور ف�ي تطبی�ق    
أحكام القوانین واللوائح والقرارات والتثبت من سالمة تطبیق النظ�ام المحاس�بي الموح�د وص�حة دفاترھ�ا      

ت المختلف�ة بھ�ا بم�ا یتف�ق واألص�ول المحاس�بیة ف�ي تحقی�ق النت�ائج المالی�ة           وسالمة إثب�ات وتوجی�ھ العملی�ا   
  .السلیمة

الصادر من رئ�یس اإلدارة المركزی�ة لحس�ابات الحكوم�ة      ٢٠٠٥لسنة ) ٤٨(راجع الكتاب الدوري رقم ٢
عل�ى  بوزارة المالیة بشأن ما ورد بالتقریر السنوي للجھاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالیة 

، والكت�ابین ال�دوریین   ٢٠٠٤حت�ى آخ�ر یونی�و     ٢٠٠٣وحدات الجھاز اإلداري عن الفترة من أول یونی�و  
بش���أن متابع���ة التنفی���ذ الفعل���ي للموازن���ة العام���ة للدول���ة   ٢٠١٦لس���نة ) ٥٥(، ٢٠١٥لس���نة ) ٥٢(رقم���ى 

 .وموازنات الھیئات العامة
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تم منحھا للغیر، وعدم االستفادة من التبرعات التي یتم تحصیلھا وتجمیدھا دون استخدام، مما یؤثر على 
  .قدرة تلك الصنادیق على تحقیق األھداف المنشأة من أجلھا

  صرف بعض إیراداتھا في غیر األغراض المخصصة لھا، وصرف مبالغ زائدة ودون وجھ حق
بالمخالفة للوائح والتعلیمات المنظمة، وصرف مبالغ كان یمكن تجنبھا، ورد بعض الضرائب والرسوم 

قیق الرقابة الواجبة على مشتریات بعض الصنادیق من حیث بعد استقطاعھا دون سند قانوني،  وعدم تح
عدم اتباع اإلجراءات القانونیة المقررة خالل مراحل التورید واالستخدام، فضلًا عن عدم االستفادة من 

 .بعضھا

  صرف مكافآت لبعض العاملین من أموال بعض الصنادیق الخاصة دون وجھ حق، أو بالزیادة عن
  .ن الحصول على الموافقات الالزمة لصرفھاالنسبة المقررة، أو دو

  حرمان بعض الصنادیق والحسابات والمشروعات من جانب من إیراداتھا ؛ نتیجة عدم اتخاذ
  . اإلجراءات الواجبة لحصر وربط وتحصیل مستحقاتھا، أو تحصیلھا بأقل مما یجب

 ت، مما ترتب علیھا ضعف الرقابة على المتحصالت النقدیة المستحقة لبعض الحسابات والمشروعا
احتفاظ جھات التحصیل بجانب من ھذه المتحصالت، والتأخر في توریدھا أو إضافتھا بالخطأ لحسابات 
غیر مختصة، فضلًا عن عدم تحصیل أنصبة بعض اإلدارات التعلیمیة من الرسوم واالشتراكات التي 

  .ا بأقل مما یجبتقوم بعض المدارس الخاصة بتحصیلھا ضمن الرسوم الدراسیة، أو تحصیلھ

  ضعف الرقابة على مصروفات بعض الحسابات والصنادیق والمشروعات الخاصة، مما ترتب علیھ
تحمیلھا ببعض األعباء دون مبرر دون الرجوع على المتسببین بقیمة تلك األعباء، أو صرف مبالغ من 

  .مواردھا في غیر أغراضھا

 عض الحسابات وبعض المشروعات وعدم عدم االستفادة من موجودات مخازن ومباني وأموال ب
  .استغاللھا االستغالل األمثل الذي یحقق أھداف ھذه الحسابات والمشروعات

  عدم تحصیل القیمة اإلیجاریة أو قیمة مقابل االنتفاع المستحق على مستغلي بعض المشروعات، وكذا
 .قیمة غرامات وتلفیات وفروق أسعار مترتبة على فسخ التعاقد مع بعضھا

 لسنة  ١٢٧م اعتماد اللوائح المالیة لبعض الصنادیق من وزارة المالیة بالمخالفة ألحكام القانون رقم عد
بشأن المحاسبة الحكومیة، وما ترتب على ذلك من عدم إحكام الرقابة على عملیة الصرف  ١٩٨١

 واإلیداع بسبب تحصیل بعض اإلیرادات دون وجود الئحة مالیة منظمة لذلك، وكذا صرف بعض
 .المبالغ دون وجود مستندات مؤیدة للصرف

  استخدام أصول الجھات اإلداریة في أعمال تخص الصنادیق والحسابات الخاصة والوحدات ذات
الطابع الخاص دون سداد مقابل ھذا االستخدام إلیرادات الجھة من إیرادات تلك الصنادیق والحسابات 

 .الخاصة
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  .أزمة الشفافیة المالیة الصنادیق والحسابات الخاصة و: ثانیًا 
 المقصود بالشفافیة المالیة.  

تُعرف الشفافیة المالیة بأنھا االنفتاح تجاه العامة في كل ما یتعلق بھیكل الجھاز الحكومي،            
وأدواره، وخططھ المالیة، وحسابات كافة مكونات القطاع العام، سواء التقدیریة أو النھائیة، وتشمل أیضًا 

داخل أو خارج  متالتي ت ةنشطاألد الجدي لعرض المعلومات الواقعیة والشاملة والمفھومة عن ستعدااال
المالیة، وأھدافھا وخططھا، وكذا حسابات الموازنة العامة بشكل  ةنشطاألالجھاز الحكومي، وباألخص 

المالیة   فافیة مفصل، فإذا قامت الحكومة بذلك، فإنھا تكون قد دخلت حیز النجاح في التطبیق السلیم للش
١

  .  
أما الشفافیة في إدارة المال العام، فتشیر إلى توفیر ونشر المعلومات والبیانات المالیة الدقیقة الشاملة            

الموثوق بھا، والتي تتعلق بالسیاسة العامة واستراتیجیة الموازنة العامة وطرق تمویل العجز في الموازنة 

واإلجراءات ذات اآلثار المالیة التي تقوم بھا الدولة  العامة، وغیرھا من القرارات
٢
.  

ولم یكن صندوق النقد الدولي بمنأى عن مسألة الشفافیة المالیة؛ حیث عرفھا بأنھا االنفتاح على           
الجمھور حول ماضي وحاضر ومستقبل األنشطة المالیة الحكومیة، والھیكل والوظائف الخاصة 

ولقد وضع صندوق النقد الدولي أربعة ممارسات أساسیة  .سیاسة المالیة ونتائجھابالحكومة التي تحدد ال

لتفعیل شفافیة الموازنة تتمثل في اآلتي
٣

 :  

 الوضوح التام في األدوار والمسئولیات.  

  عملیة الموازنة المفتوحة، بأن تكون ھناك عملیة واضحة ومفتوحة لإلدارة المالیة للدولة بشكل
العامة بما فیھا اإلیرادات التشریعیة والقانونیة واإلداریة، فتغطي اإلیرادات  عام، وتشمل المحاور

الضریبیة وغیر الضریبیة، وإیرادات الصنادیق والحسابات الخاصة، وإیرادات الھیئات العامة، 
  . وإجمالًا تشمل كافة األصول والخصوم العامة

 إتاحة المعلومات للجمھور. 

  المتاحة ودقتھاالتأكید على نزاھة المعلومات. 
 

ویستخلص من تلك الممارسات أن الشفافیة ھي في محورھا تمثل االنفتاح حول مستھدفات           
السیاسة المالیة، ومكونات صیاغتھا، وتنفیذھا، ویتحقق ھذا االنفتاح من خالل شفافیة التقاریر المتعلقة 

  . ھاالتقاریر والمعلومات التي تؤكد تلكمل عن بالموازنة العامة للدولة ومكوناتھا العامة، واإلفصاح الكا

                                      
1George Kopits and Jon Craig, Transparency in Government 
Operations, IMF, Occasional Paper No (158),Jan,1998, Pp 1-2 . 

- المرجع السابق–)بحث في أسباب إھدار المال العام في مصر –ثقوب وجیوب ( كمال الوصال . د ٢
 .٥٨ص 

3 IMF. Code of Good Practices on Fiscal Transparency,2007. 
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وفي ھذا السیاق یرى البعض أن مفھوم شفافیة الموازنة ال یقتصر فقط على اإلفصاح عن          
مكوناتھا، وإنما یمتد لیشمل كون كافة المعلومات والبیانات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة متاحة ومفصحًا 

مناسب وقتسھل الوصول إلیھا في عنھا بشكل دقیق، بحیث ی
١

 .  
من التعریفات السابقة یمكن القول بأن اإلفصاح عن المعلومة أو إتاحتھا من قبل الحكومة لیس كافیًا          

لتحقیق الشفافیة، وإنما تتحقق الشفافیة بمفھومھا الحقیقي عندما یكون المواطنون على وعي بما تقوم بھ كل 
ھا تحصیل إیراد ما، أو إنفاقھ في أى نوع من أنواع الموازنات، بحیث یُمكن جھة من الجھات المنوط ب

بھدف تمكین األفراد من تقییم الوضع المالي للدولة بإیراداتھ ونفقاتھ بما مراقبة كل بند من بنود اإلنفاق، 

یعزز من ثقة األفراد بالسیاسات المالیة الحكومیة
٢
 .  

افیة المالیة نقطة انطالق لمراقبة شعبیة فعالة تضمن االستخدام األكفأ االلتزام بمراعاة الشفویعد          

للمال العام والتقلیل من فرص إھداره
٣

، ویمكن القول بأن كفاءة الجھاز اإلداري خاصة فیما یتعلق بتقدیم 
متع بدرجة الخدمات العامة تتأثر إیجابًا بالشفافیة المؤسسیة، كما أن الدول التي بھا تدفق جید للمعلومات تت

أعلى من الحوكمة
٤
.  

   إدارة الم�ال الع�ام، وأثبت�ت دراس�ة ص�ادرة ع�ن البن�ك ال�دولى         بكف�اءة  ویربط البعض الشفافیة المالی�ة           
أعل��ى م��ن       أن ش��فافیة الموازن��ة ع��ادة م��ا تك��ون مرتبط��ة بمؤش��رات أفض��ل ف��ي التنمی��ة البش��ریة ومع��دالت   

الفسادجھود مكافحة التنافسیة و
٥
.     

تعد الشفافیة أحد المعاییر التي تعتمد علیھا المنظمات الدولیة في قیاس مؤشرات الفساد كما           

في الدول ومدى مضیھا ُقدمًا في مكافحتھ، ویعد غیابھا مؤشرًا لعدم كفاءة وفعالیة النظم االقتصادیة 
٦
.  

         

                                      
1Alta Folscher "Budget Transparency: New Frontiers in Transparency 
and Accountability ",Transparency and Accountability Initiative, Open 
Society Foundations, July 2010, P 11 
2 IMF, Code of Good Practices on Fiscal Transparency,op.cit,Pp1-2 
3Rachel Glennerster and Yongseok, Does Transparency Pay?, IMF, 
Staff Papers, No(55),Jan,2008,Pp183-209.     
4 Roumeen Islam, Do More Transparent Governments Govern Better? 
World Bank, Policy Research, Working Papers, No (3077), May, 2003 
5 Pieter Bottelier, Corruption and Development, International Symposium on the 
Prevention and Control of  Financial Fraud, East Asia and  Pacific Region,  World 
Bank,Beijing,Oct 1998,Pp 10-18 
6Pieter Bottelier– Ibid, Pp2-4    
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تقییم شفافیة الموازنة وھيل آلیاتثالث  ٢٠٠٩ھذا المجال عام  ىأجریت ف دراسةوتحدد  
١
:  

  .نشروإتاحة بیانات الموازنة العامة للدولة وكل ما یتعلق بھا من معلومات بطریقة دوریة ) ١
  .التشریعیة لمراجعة تقاریر الموازنة ومساءلة الحكومة وجود دور فعال للسلطة) ٢
الحاجة،  وازنة إذا اقتضتوجود دور فعال للجمھور ولمؤسسات المجتمع المدني لتعدیل سیاسة الم) ٣

  .فضلًا عن القدرة على مساءلة الحكومة حولھا
                          

 بالشفافیة المالیة االھتمام الدولى.  
لیس أدل على االھتمام الدولى بالشفافیة المالیة من إنشاء منظمة الشفافیة الدولیة التي بدأت عملھا  ع�ام          

دول�ة، وتك�رس    ٧٠تھدف إلى الربح، واتخذت لھ�ا فروًع�ا ف�ي أكث�ر م�ن        كمنظمة غیر حكومیة ال ١٩٩٣
جھودھا لمكافحة الفساد من خالل تفعیل دور المجتمع المدني في ھذا المجال، وتشارك المنظمة بش�كل نش�ط   

وأی�ة آلی�ات   لتنمی�ة ف�ي مج�ال مكافح�ة الرش�وة،      في إیج�اد دع�م دول�ي التفاقی�ة منظم�ة التع�اون االقتص�ادي وا       

ة أخرى لتجریم دفع الرشاوىتشریعی
٢
.  

كما تعمل المنظمة على تشجیع برامج مكافحة الفساد الت�ي تق�وم بھ�ا الحكوم�ات الوطنی�ة والمنظم�ات                
دع�م  ونش�ر    :للمنظمة آلیات عدی�دة ف�ي ذل�ك منھ�ا    الدولیة، وبناء قاعدة معلومات للمساعدة في تلك الجھود، و

ومعلومات عدیدة على موقعھا اإللكترونياألبحاث، وأوراق العمل، والكتیبات، 
٣
.  

وفي ھذا السیاق انضمت مصر إلى العدید من االتفاقیات والمواثیق الدولیة التي حرصت على التأكی�د          
  :على االلتزام بالشفافیة واإلفصاح ومنھا 

، وتم ٢٠٠٣التي وقعت علیھا مصر في أواخر عام  - تضمنت اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - 
أ، ب منھا على تعزیز الشفافیة في عملیات /١٣النص صراحة في المادة  – ٢٠٠٤التصدیق علیھا عام 

اتخاذ القرار وتشجیع إسھام الناس فیھا ، وضمانات تیسیر حصول الناس فعلیًا على المعلومات 
٤
. 

                                      
1Benito Bernardino and Bastida Francisco, Budget Transparency,Fiscal 
Performance and Political Turnout :An International Approach, Public 
Administration Review,May –June 2009,P6 
ویشار في ھذا الصدد أنھ وفقًا لمؤشر الفساد والشفافیة الذي تصدره مؤسسة الشفافیة الدولیة سنویًا، كان ترتیب مصر 

  . دولة، في االلتزام بالشفافیة المالیة ١٨٠من بین  ١١٧
 Perception Index -  Corruption-www.Transparency.org  2017راجع

یونیو  - صندوق النقد الدولى - بحث مترجم بمجلة التمویل والتنمیة –) استئصال شأفة الفساد (روبرت كلیتجارد  ٢
  ٧ص  –٢٠٠٠

  انظر موقع منظمة الشفافیة الدولیة على اإلنترنت ٣
 www.transparency.org     

اتفاقیة متعددة األطراف وتعد أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانوًنا، وتلتزم الدول األط�راف بتنفی�ذ    ٤
  .عدة تدابیر لمكافحة الفساد
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 ١١النص في المادة  تضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي صدقت علیھ مصر  - 

" لكل إنسان حق في التماس مختلف دروب المعلومات " منھ على أنھ 
١
. 

كما تضمن المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي صدقت علیھ مصر أیضًا النص في المادة   - 

منھ على حق كل فرد في الحصول على المعلومات  ٩
٢
. 

             

 افیة المالیةموقف المشرع المصرى من الشف . 

م�ن الض�روري أن نع�رض    مما سبق یبین أن االلت�زام بالش�فافیة المالی�ة الت�زام ول�یس رفاھی�ة؛ ل�ذا                  
  .واإلفصاحالشفافیة  حرص المشرع المصرى على مراعاة معاییرالدستوریة والقانونیة التي تؤكد  للمواد

على أھمیة مراعاة معاییر الشفافیة والحوكمة ف�ي مباش�رة    المصرى من الدستور) ٢٧(كدت المادة أ         
النظام االقتصادي في الدول�ة، حی�ث تع�د الص�نادیق والحس�ابات الخاص�ة أح�د عناص�ره، وال یس�وغ الق�ول           

  .٣ذلك استنادًا إلى استقاللھا عن الموازنة العامة للدولة  بغیر
قوق المواطنین في على النص على ح) ٦٨(في المادة المصرى كما حرص الدستور  

الحصول على المعلومات والبیانات الرسمیة من خالل اإلفصاح عنھا، وألزم الدولة بمراعاة تلك الحقوق، 
بالموازنات المستقلة ن الوثائق وعلى ضوء أ. ا بتوفیر تلك البیانات للمواطنینوزاد على ذلك بأن ألزمھ

من عناصر النشاط االقتصادى في الدولة والذي كما أن تلك الموازنات تعد  ؛تعد وثائق رسمیة والخاصة
رھا، وإتاحتھا فإنھ یقع على الدولة التزام دستوري باإلفصاح عنھا، وتوفی یتأثر بھ المواطنون بشكل مباشر؛

؛ لكونھم الھدف الرئیسي من إعداد وتنفیذ كافة خطط التنمیة الشاملة في الدولةللمواطنین بشفافیة
٤
 .  

یس من المقبول عدم إتاحة أي من المعلومات والبیانات المتعلقة بإدارة المال العام أیًا لذلك ل               
  .كانت الجھة القائمة على إدارتھ، وسواء كان ھذا المال داخل ھیكل الموازنة العامة أو خارجھا

                                      
، ودخل�ت حی�ز   ١٩٦٦دیسمبر  ١٦في  معاھدة متعددة األطراف اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة ١

 .١٩٧٦مارس  ٢٣التنفیذ من 
) االتح�اد األفریق�ي حالًی�ا   (معاھدة دولیة صاغتھا الدول األفریقیة تحت غطاء منظم�ة الوح�دة األفریقی�ة     ٢

  .١٩٨٦أكتوبر  ٢١، بینما دخلت حیز التنفیذ في ١٩٨١یونیو  ٢٧في 
ویلت��زم النظ��ام االقتص��ادي بمع��اییر الش��فافیة    "م��ن الدس��تور المص��رى عل��ى أن��ھ    ) ٢٧(ت��نص الم��ادة   ٣

والحوكمة، ودعم محاور التن�افس وتش�جیع االس�تثمار، والنم�و المت�وازن جغرافًی�ا وقطاعًی�ا وبیئًی�ا، ومن�ع          
الممارسات االحتكاریة، مع مراعاة االت�زان الم�الي والتج�اري والنظ�ام الض�ریبي الع�ادل، وض�بط آلی�ات         

ة للملكی��ة، والت��وازن ب�ین مص��الح االط��راف المختلف�ة، بم��ا یحف��ظ حق��وق   الس�وق، وكفال��ة األن��واع المختلف�  
 ".العاملین ویحمى المستھلك

المعلوم��ات والبیان��ات واإلحص��اءات والوث��ائق  "م��ن الدس��تور المص��رى عل��ى أن��ھ  ) ٦٨(ت��نص الم��ادة  ٤ 
زم الرس��میة مل��ك للش��عب، واإلفص��اح عنھ��ا م��ن مص��ادرھا المختلف��ة ح��ق تكفل��ھ الدول��ة لك��ل م��واطن،وتلت  

الدول����ة بتوفیرھ����ا وإتاحتھ����ا للم����واطنین بش����فافیة،وینظم الق����انون ض����وابط الحص����ول علیھ����ا وإتاحتھ����ا  
وس�����ریتھا،وقواعد إی�����داعھا وحفظھ�����ا،والتظلم م�����ن رف�����ض إعطائھ�����ا، كم�����ا یح�����دد عقوب�����ة حج�����ب     

  ..."المعلومات،أوإعطاء معلومات مغلوطة 
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تبھ الضرورة اة مبدأ الشفافیة المالیة في إعداد الموازنات بأنواعھا حق ترلما سبق ویضاف              
وحسن إدارتھ، وال شك االقتصادیة، وركن من أركان العمل الھادف إلى كفاءة وفعالیة وعدالة اإلنفاق العام 

  .ھذا المبدأ یھدم جانبًا محوریًا في مكونات العقد االجتماعي بین السلطة والمجتمعأن إغفال 
للدولة وما یلحق أو یتصل بھا مع األزمات وتزداد أھمیة تفعیل الشفافیة في الموازنة العامة             

على اإلنفاق العام كمًا وكیفًا، وھو ما من توجھات تقشفیة تؤثراألزمات  تتلك  المالیة، بسبب ما قد تملیھ
، وباألخص فیما یتعلق بأكثر مكونات السیاسة االقتصادیة أھمیة اإلفصاح عن المعلوماتیدفع للتأكید على 

م، وفي حیاة المواطنین بشكل خاص، حیث تعكس خیارات الدولة تجاھھم وأولویاتھا للدولة تأثیرًا بشكل عا
  .المرتبطة بحیاتھم الیومیة

أى نص یلزم نشرالوثائق المتعلقة من قانون الموازنة العامة للدولة  خالورغم ماسبق فقد 
أتاحت بعض الوثائق ، ومن اإلنصاف بیان أن وزارة المالیة )العامة، المستقلة، المنفصلة(بالموازنات 

على موقعھا اإللكتروني، ورغم محدودیة المبادرة، إال إنھا تعد بمثابة تحول فكرى في مسألة الشفافیة 
بإصدار میزانیة المواطن، إال أن اإلصدار  ٢٠١٠المالیة، باإلضافة أن وزارة المالیة أیضًا قامت عام 

م تشریعي صریح مُلزم في ھذا الشأن، وأن توقف بعض السنوات، وھو ما یبین معھ أنھ ال یوجد تنظی
  . األمر ال یعدو أن یكون مبادرات غیر منتظمة

منھ بیان دور الجھاز المركزي للمحاسبات فیما ) ٣٢، ٣٠(كما تضمن ذات القانون في المادتین           
قیام الجھاز بتقدیم ب فیما یتعلقیتعلق بتقاریره عن الحسابات الختامیة للجھات والوحدات الخاضعة لرقابتھ، 

تلك التقاریر إلى وزارة المالیة ومجلس النواب خالل مواعید محددة 
١
.  

وبمراجعة النصین السابقین نجد أنھما قصرا دورالجھازالمركزي للمحاسبات على تقدیم تقریرعن          
  .التقاریر تلكة بنشر أو إتاح وجود إلزامالحساب الختامي إلى مجلس النواب ووزارة المالیة، دون أن 

   الخاصة من الشفافیة المالیة والحسابات موقف الصنادیق . 
إن عدم وجود بیانات دقیقة أو إحصاءات رسمیة عن عدد الصنادیق والحسابات الخاصة وحجم           

دي إلى إیراداتھا ونفقاتھا، وعدم القدرة على قیاس حجم الرقابة المالیة علیھا، سواء قبل الصرف أم بعده، یؤ
حرمان الفئات المستفیدة من الخدمات والمشروعات التي تضطلع بھا تلك الصنادیق والحسابات من 
اإلطالع على أوجھ اإلنفاق من الرسوم والمبالغ المحصلة منھم، وھو ما یزید فجوة الثقة بأداء الصنادیق 

  .والحسابات الخاصة، ویقوض آلیات المشاركة والمساءلة المجتمعیة
            

  

                                      
یق��وم الجھ��از " عل��ى أن��ھ ١٩٧٣لس��نة  ٥٣م��ن ق��انون الموازن��ة العام��ة للدول��ة رق��م ) ٣٠(ت��نص الم��ادة  ١

المركزي للمحاسبات بتقدیم تقریر عن نتائج مراجعة الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومی�ة للوح�دات   
الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالیة وإلى تلك الوحدات خ�الل ش�ھر م�ن ت�اریخ تس�لمھ لك�ل       

  ".میزانیة عمومیة أو حساب ختامي 
عل�ى الجھ�از المرك�زي    " من قانون الموازنة العامة للدولة المش�ار إلی�ھ عل�ى أن�ھ     ) ٣٢(تنص المادة كما 

للمحاسبات أن یقدم إلى مجلس النواب تقریره عن الحساب الخت�امي للموازن�ات العام�ة ف�ي موع�د أقص�اه       
والً  ب�أول وك�ذلك   خمسة أشھر من انتھاء السنة المالیة، ویرسل إلى وزارة المالیة صورة من مالحظاتھ أ

 ". نسخة من تقریره النھائي المرسل إلى مجلس الشعب 
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ونظرًا الفتقاد الصنادیق والحسابات الخاصة المنشأة حالیًا لمعاییر الشفافیة واإلفصاح، فإنھ ال یوجد          
حصر دقیق ومفصل لھا مبینًا بھ الجھة التابع لھا الصندوق أو الحساب الخاص، واعتمدت بعض 

القطاع الخدمى الذي تتبعھ، إجراءات الحصر على أعداد ومسمیات تلك الصنادیق والحسابات على نوع 
  .كما أن أرصدتھا یتم إدراجھا في موازنات الجھات أو الھیئات التي تتبعھا كرقم إجمالي

وقد تسبب ذلك في عدم إحكام الرقابة على إیرادات ونفقات العدید من الصنادیق والحسابات           
ا، فضلًا عن حدوث تباین بین التقسیم الخاصة، والوقوف على توجیھ نفقاتھا لألھداف المنشأة من أجلھ

  .الوظیفى والتقسیم االقتصادى لموازنات تلك الجھات أو الھیئات
وزارة المالی�ة ف�ي ك�ل م�ن الجھ�از اإلداري للدول�ة ووح�دات        وفیما یلي بیان بالتصنیف الذي أجرتھ     

  : تالياإلدارة المحلیة والھیئات الخدمیة وفقًا لنوع الخدمة المقدمة على النحو ال
  جدول یبین تصنیف الحسابات والصنادیق الخاصة وفقًا للخدمة المقدمة            

  البیان    

  اإلجمالي           الھیئات الخدمیة        اإلدارة المحلیة       الجھاز اإلداري   

 الرصید  في  العدد 
٣٠/٦/٢٠١٧   

الرصید في     العدد 
٣٠/٦/٢٠١٧   

الرصید في          العدد 
٣٠/٦/٢٠١٧  

      في الرصید  العدد   
٣٠/٦/٢٠١٧   

التعلیم 
والبحث 
  العلمي

١,٦١١  ٤٨٠    ٤٤           ٢٩  ١,١٦٣  ٢٩٣  ٤٠٤  ١٥٨         

  ٣,٤٩٧  ١,٥٣٨  ٣,٢٤٥  ١,٣٩٠     ٠     ٠  ٢٥٢  ١٤٨  الجامعات

  ١,٦٤٥       ٤٢٢      ٣٦    ٦     ٤٨٣    ٣٢٩  ١,١٢٦  ٨٧  الصحة  

الزراعة   
  والري

١,١٤٣  ١٠٦   ٨٢    ٤٧    ٠     ٠  ١,٠٦١  ٥٩  

اإلسكان 
  والمرافق

 ١,٠١٠  ١٢   ١٠٢    ٦     ٠     ٠  ٩٠٨  ٦  

الدیوان 
  العام

٢,٢٥٣         ٦٩٣   ٠     ٠    ٢,٢٥٣   ٦٩٣  ٠  ٠  

خدمات  
  أخرى

٧,٦٤٨  ٢٠١  ١٨٩    ٤١    ٣,٠١٦   ٢١  ٤,٤٤٣  ١٣٩  

  ١٨,٨٠٧  ٣,٤٥٢  ٣,٦٩٨  ١,٥١٩  ٦,٩١٥   ١,٣٣٦  ٨,١٩٤  ٥٩٧  اإلجمالي
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ویبین من الجدول الس�ابق أن ع�دد الص�نادیق الت�ي قام�ت وزارة المالی�ة بتص�نیفھا بل�غ ثالث�ة آالف             
، ف�ي ح�ین أن ع�دد الص�نادیق الخاص�ة ذات      )الواردة من البنك المرك�زي (وأربعمائة واثنین وخمسین صندوقًا 

  :صندوقًا موزعین على النحو التالي  ٩٨٣المالیة بلغ  من لجنة اللوائح بوزارة     اللوائح المعتمدة
  

  الھیئات الموازنیة                    العدد  
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  اإلجمالي                        ٩٨٣

صندوقًا لم یتم اعتماد لوائحھا المالیة من وزارة المالیة، )  ٢.٤٦٩(ویتضح من ذلك أنھ یوجد عدد        
  . وھو ما یكشف عن انعدام الرقابة على تلك الصنادیق، سواء قبل الصرف أو بعده

لمعلومة الواضحة ویثار التساؤل حول إمكانیة تحقیق الشفافیة المالیة وتمكین األفراد من الوصول ل        
السلیمة في توقیتھا المناسب، في ضوء أن الجھات المعنیة باإلحصاء أو التخطیط ال تستطیع حصر بعض 
الصنادیق والحسابات الخاصة في األجھزة اإلداریة، أو تحدید حجم حساباتھا والوقوف على أوجھ إنفاقھا 

  .ابة المال العامرغم معاونة أجھزة على مستوى عال من الخبرة والكفاءة في رق
عن منظومة   The Absence of Impartialityویمكن القول إن غیاب النزاھة والشفافیة    

لقائمین على لیوفرا مناخًا خصبًا للفساد علیھا وعدم فعالیة وكفاءة الرقابة الصنادیق والحسابات الخاصة 
  .وھو ما یؤدى إلى عدم الثقة بتعامالتھاكافة المتعاملین معھا، عن  ، فضلًاإدارة تلك الصنادیق والحسابات

وإذ یرى البعض أن بنود االعتمادات اإلجمالیة في الموازنة قد ینطوي على إخالل بمبدأ    
الشفافیة المالیة؛ ألن ذلك یحجب المعلومات المتعلقة بالموازنات عن المواطنین أولًا، وعن الجھات 

یتم التمكن ال بالنسبة للصنادیق والحسابات الخاصة التي لم التي لھا حق الرقابة المالیة ثانًیة، فما الح
ومدى نجاحھا في تحقیق أھدافھا؟  ،حصرھا بشكل دقیق حتى اآلن وتحدید إیراداتھا ومصروفاتھا من

  .الواقع أن ذلك ھو اإلخالل الحقیقي بمبدأ الشفافیة واإلفصاح
في شأن البنك المركزي  ٢٠٢٠لسنة ) ١٩٤(وقد تساھم الحمایة التي كفلھا القانون رقم    

والجھاز المصرفي لسریة الحسابات البنكیة، في تضخم مشكلة حصر أعداد الصنادیق والحسابات 
من ھذا القانون تؤكد على سریة جمیع ) ١٤٠(الخاصة والوقوف على حجم إیراداتھا، فنجد أن المادة 

وك، وكذلك المعامالت المتعلقة بھا، بیانات وحسابات العمالء وودائعھم وأماناتھم وخزائنھم فى البن
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وحظر اإلطالع علیھا أو إعطاء بیانات عنھا بطریق مباشر أو غیر مباشر إال بإذن كتابي من 
صاحب الحساب أو الودیعة أو األمانة أو الخزینة، أو من أحد ورثتھ، أو من أحد الموصى لھم بكل أو 

المفوض فى ذلك، أو بناًء على حكم قضائي أو  أو من النائب القانوني أو الوكیل بعض ھذه األموال،
كما تضمن نص المادة سریان الحظر المنصوص علیھ فى الفقرة السابقة على جمیع . حكم تحكیم

األشخاص والجھات بما في ذلك الجھات التى یخولھا القانون سلطة االطالع أو الحصول على 
ام ھذا القانون، ویظل ھذا الحظر قائمًا حتى األوراق أو البیانات المحظور إفشاء سریتھا طبقًا ألحك

  .ولو انتھت العالقة بین العمیل والبنك ألى سبب من األسباب

من ذات القانون للنائب العام أو لمن یفوضھ من المحامین العموم األول ) ١٤١(وقد أجازت المادة        
ذوى الشأن أن یطلب من محكمة  على األقل من تلقاء نفسھ، أو بناًء على طلب جھة رسمیة، أو أحد من

استئناف القاھرة األمر باالطالع أو الحصول على أیة بیانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع     
أو األمانات أو الخزائن المنصوص علیھا فى المادة السابقة أو المعامالت المتعلقة بھا إذا اقتضى ذلك 

وألى من ذوى الشأن فى حالة التقریر . لدالئل الجدیة على وقوعھاكشف الحقیقة فى جنایة أو جنحة قامت ا
بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة ألحكام ھذا القانون أن یتقدم بالطلب المشار إلیھ 

 . فى الفقرة السابقة إلى محكمة االستئناف المختصة

لطل�ب خ�الل األی�ام الثالث�ة التالی�ة لتقدیم�ھ بع�د        وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المش�ورة ف�ى ا         
وعل�ى النائ�ب الع�ام أو م�ن یفوض�ھ ف�ى ذل�ك م�ن المح�امین          . سماع  أقوال النیابة العام�ة أو ذى الش�أن  

العموم األول على األقل وعلى ذى الش�أن بحس�ب األح�وال إخط�ار البن�ك وذوى الش�أن ب�األمر ال�ذى         
ویبدأ سریان المیعاد المحدد للتقریر بما فى الذم�ة  . الیة لصدورهتصدره المحكمة خالل األیام الثالثة الت
ویكون للنائب العام أو من یفوضھ من المحامین العموم األول . من تاریخ إخطار البنك باألمر المذكور

أن یأمر مباشرة باالطالع أو الحصول على أی�ة بیان�ات أو معلوم�ات تتعل�ق بالحس�ابات أو الودائ�ع أو       
من ھذا القانون أو المع�امالت المتعلق�ة بھ�ا إذا    ) ٩٧(الخزائن المنصوص علیھا فى المادة األمانات أو 

اقتضى ذلك كشف الحقیقة فى جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فى القسم األول من الب�اب الث�انى   
م��ن الكت��اب الث��انى م��ن ق��انون العقوب��ات، وف��ى الج��رائم المنص��وص علیھ��ا ف��ى ق��انون مكافح��ة غس��ل   

  .٢٠٠٢لسنة  ٨٠ال الصادر بالقانون رقم األمو

وقد تمثل سریة الحسابات البنكیة عائقًا أمام سرعة االطالع على أرصدة وإیرادات الحسابات 
والصنادیق الخاصة، السیما في ظل اشتراط القانون الحصول على إذن قضائي، وفي أحوال معینة كما 

  .ھو موضح بنص المادتین المشار إلیھما
وتحلیل اتجاھات ، المالي القرار اإللمام بحركة النظام لمتخذىونخلص مما سبق أنھ الیمكن           

وقیاس وتتبع حركة التدفقات ، االقتصادیة الكلیة والتنبؤ بحركة ومسارات المتغیرات، النشاط االقتصادي
ت المالیة واالقتصادیة المعلومات والبیانا الوحدات االقتصادیة المختلفة في غیبة والمعامالت التي تتم بین

  .الدقیقة
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  املبحث الثاني

 حماور إصالح منظومة الصناديق واحلسابات اخلاصة

  . تمھید وتقسیم 
بعد عرض السلبیات وأوجھ القصور التي شابت أداء بعض الصنادیق والحسابات الخاصة ال    

لك المنظومة؛ حتى یتحقق یمكن أن نمر مرور الكرام دون التوقف عند سیاسات اإلصالح المقترحة لت
الھدف من عرض تلك السلبیات وأوجھ القصور، ویبقى الھدف واحدًا وھو االرتقاء بمستوى آدائھا، 
وتحقیق أفضل معدالت الشفافیة والكفاءة؛ لتكون تلك الصنادیق والحسابات خیر معین للموازنة العامة في 

  .تنفیذ خطة التنمیة المستدامة التي وضعتھا الدولة
ن األھمیة بمكان اإلشارة في معرض الدراسة إلى مقترح بعض المھتمین بأزمة الصنادیق وم 

والحسابات الخاصة والمتمثل في إغالق الصنادیق والحسابات الخاصة نھائیًا وضم أرصدتھا إلى الموازنة 
رح غیر ورغم اآلثار التي قد تترتب على تنفیذ ذلك المقترح الذي یمكن وصفھ بالمقت. العامة للدولة

المدروس، السیما بعد تشعب أدوار تلك الصنادیق والحسابات في المجاالت االقتصادیة، واالجتماعیة، 
والتنمویة، والتعلیمیة، والصحیة، إال أن الطبیعة المجردة للدراسة استوجبت العرض لھذا المقترح في ھذا 

  .المبحث؛ لبیان مدى إمكانیة تنفیذه
حاوالت غیر المدروسة؛ فإن مواجھة أزمة الصنادیق والحسابات وألننا لم نعد نملك ترف الم 

الخاصة تستلزم إعادة النظر في ھیكلتھا في إطار برنامج إصالحى شامل ومتزن ومحاور محددة تركز 
على رفع كفاءتھا للقیام بأدوارھا المنوطة بھا، وسد أبواب الفساد وإھدارالمال العام بشكل یرتكز أیضًا على 

  .یستھدف في المقام األول التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة نموذج تنموى
وفي ھذا المبحث سیتم إلقاء الضوء على اآلثار المترتبة على ضم الصنادیق والحسابات الخاصة          

حقق إلى الموازنة العامة للدولة لبیان مدى إیجابیة ذلك المقترح، واآللیات المقترحة البدیلة التي یمكن أن ت
  : المستھدف من إصالح وحوكمة آدائھا، وذلك على النحو التالي

  .أھمیة إصالح الصنادیق والحسابات الخاصة: أولًا 
  .محاور إصالح منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة: ثانیًا

  .أھمیة إصالح الصنادیق والحسابات الخاصة: أولًا 
 والدولى، بدأ واإلقلیمي المحلى المستوى على والسیاسیة االقتصادیة بالتحدیات تزخر حقبة في    

 جریئة بإصالحات للقیام جاھدة الدولة تسعى تاریخھ، حیث من جدیدة مرحلة في المصري االقتصاد
 من كان الظروف تلك خضم لتحقیقھا، وفي بإخالص جمیعًا تطلعنا لطالما طموحھ أھداف لتحقیق

 إعداد خالل من الخاصة والحسابات نادیقالص منظومة لتطویر مستقبلیة رؤیة وجود الضرورى
 خالل تتم التي الكبیرة االقتصادیة واإلصالحات اإلجراءات مع وتتكامل تتواكب طموحھ استراتیجیة

الخاصة، الدور  والحسابات الصنادیق بمنظومة المنوط الھام الدور تعزیز في یساھم وبما الراھنة، الفترة
 على بالنفع یعود بما للمواطنین المقدمة واالجتماعیة االقتصادیة ماتالخد بمستوى الذى یتمحورفي االرتقاء

  .المستدامة االقتصادیة والتنمیة والتطویر اإلصالح خطط دعم والمجتمع، فضلًا عن دورھا في الفرد
ویجب التأكید على أن اإلشكالیات التي أفرزھا الواقع العملي ف�ي أداء الص�نادیق والحس�ابات الخاص�ة       

المنوط��ة بھ��ا وف��ق المنظوم��ة الحالی��ة، والس��لبیات وأوج��ھ القص��ور الت��ي رص��دت وزارة المالی��ة       ل��ألدوار 
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كما سبق وأوضحنا ف�ي المبح�ث األول م�ن     - بعضھا، ورصد الجھاز المركزى للمحاسبات بعضھا اآلخر 
توجب ال یدفع إلى تجاھل األدوار التي تضطلع بھا تلك الصنادیق والحس�ابات؛ وھ�و م�ا یس�     - الفصل الثاني 

التدخل لمعالجة تلك السلبیات ومحاولة إیجاد حل�ول لھ�ا، وإیق�اف ف�رص الفس�اد الت�ي تش�وب اإلدارة الحالی�ة         
  .لتلك المنظومة

ویثار التساؤل ھل من األجدى ضم الصنادیق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة ؟ أم أن األمر   
الحسابات لتحدید أوجھ القصور ومالمح السلبیات بناءً یقتضي المراجعة الشاملة لنظم إدارة تلك الصنادیق و

على تشخیص سلیم ومدروس، ووضع السیاسات الكفیلة بإصالحھا إصالحًا ینفذ إلى جذور المشكلة وال 
  ؟ یقف عند قشورھا

م��ن أج��ل ذل��ك أص��بحت الحاج��ة ملح��ة وض��روریة لوض��ع اس��تراتیجیة ش��املة  تس��تھدف إص��الح       
الخاصة  بشكل یعزز من دورھا االقتصادى واالجتم�اعي؛ لیك�ون لھ�ا دور    منظومة الصنادیق والحسابات 

وتھدف االستراتیجیة إلى إجراء إصالحات ھیكلیة وتش�ریعیة    . في خطط التنمیة االقتصادیة المستدامةبارز 
 لتلك المنظومة؛ بما یساھم في تعزیز قدرتھا على توفیر الخدمات التعلیمیة والصحیة واالجتماعیة، وتط�ویر 
رأس الم��ال البش��ري بص��فة عام��ة، كم��ا تس��عى االس��تراتیجیة المقترح��ة إل��ى تغیی��ر أس��لوب التعام��ل   م��ع     
منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة من مجرد أرقام ومبالغ وأرصدة إلى قطاع ك�فء وعص�رى أكث�ر    

إلى سیاس�ة   حصیل أكبر قدر من اإلیرادات  دینامیكیة وتجاوب مع خطط التنمیة، ومن سیاسة تركز على ت
تستھدف التنمیة وتطویر الخدمات التمویلیة واالجتماعی�ة والص�حیة المقدم�ة للمجتم�ع؛ بھ�دف تحقی�ق أعل�ى        

  .معدالت النمو االقتصادى والعدالة االجتماعیة المنشودة
وم��ن ال��دواعى الت��ي ت��دفع ل��دعم االس��تراتیجیة المقترح��ة األبع��اد االقتص��ادیة واالجتماعی��ة إلص��الح     

نادیق والحسابات الخاصة والتي تتمثل في األدوار التي تقوم بھا بع�ض الص�نادیق والحس�ابات    منظومة الص
الخاصة، ویتمثل الھدف من عرض�ھا ف�ي بی�ان ع�دم ج�دوى مقت�رح غل�ق الحس�ابات والص�نادیق الخاص�ة           

  . وضمھا بما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات إلى الموازنة العامة للدولة
  : ثلة األدوار االقتصادیة واالجتماعیة الحیویة لبعض الصنادیقوفیما یلي عرض ألم

الصادر بتعدیل  ٢٠٠٨لسنة  ١٢١صندوق تمویل سیارات األجرة ونقل الركاب المنشأ بالقانون رقم   .١
 .١٩٧٣لسنة  ٦٦بعض أحكام قانون المرور رقم 

ق یتب�ع وزی�ر   إنش�اء ص�ندو  عل�ى   ٢٠٠٨لس�نة   ١٢١حیث تنص المادة السادسة من الق�انون رق�م      
  تكون لھ الشخص�یة االعتباری�ة المس�تقلة، وموازن�ة خاص�ة یخ�تص بتق�دیم ق�روض لتموی�ل وش�راء           المالیة  

مركب��ات النق��ل البدیل��ة للمقط��ورات والس��یارات األج��رة وس��یارات نق��ل الرك��اب الت��ي مض��ى عل��ى ص��نعھا   
ل�وزراء، كم�ا تض�من    عشرون سنة، وتق�دیم ح�وافز مالی�ة یص�در بتنظ�یم منحھ�ا ق�رار م�ن رئ�یس مجل�س ا          

 :النص أن موارد الصندوق تتكون مما یأتي
  .المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق - ١ 
  .عوائد استثمار أموال الصندوق - ٢
  .المنح والھبات واإلعانات والتبرعات - ٣

بش�أن تنظ�یم ص�ندوق تموی�ل      ٢٠٠٩لس�نة   ٤٧٠وتضمن ق�رار رئ�یس مجل�س ال�وزراء رق�م         
ش�راء  بع�ض مركب��ات النق�ل الس�ریع ال��دور ال�ذي یق�وم ب��ھ الص�ندوق، والمتمث�ل ف��ي تق�دیم الق��روض          
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الالزمة لتمویل شراء المركبات المشار إلیھا بنص المادة السادس�ة م�ن الق�انون وتق�دیم الح�وافز المالی�ة       
  . على الموارد المنصوص علیھا في القانون للمشترین اعتمادًا 

بء ال��ذي س��وف تتحمل��ھ الموازن��ة العام��ة للدول��ة م��ن مب��الغ ھائل��ة ل��دى إلغ��اء ھ��ذا  ولن��ا أن نتخی��ل الع��   
الص��ندوق وغل��ق حس��اباتھ، الس��یما م��ع االلت��زام التش��ریعي ال��وارد ف��ي الق��انون المش��ار إلی��ھ لتموی��ل إح��الل  

أم  السیارات    والتي تجاوزت المالیین، فھل تتمكن الموازنة العامة للدولة م�ن تحم�ل ھ�ذا الع�بء الض�خم؟     
  یتم إرجاء تنفیذ خطة اإلحالل وما یترتب علیھا من أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة متعددة؟ 

 .١٩٩٦لسنة  ١٢صندوق رعایة الطفولة واألمومة المنشأ بموجب قانون الطفل رقم  .٢

مك�ررًا  م�ن ذل�ك الق��انون عل�ى إنش�اء ص�ندوق یتب�ع المجل�س الق��ومي         ) ١٤٤(حی�ث ت�نص الم�ادة      
لطفولة یسمى صندوق رعایة الطفولة واألمومة وتكون ل�ھ الشخص�یة االعتباری�ة المس�تقلة، كم�ا      لألمومة وا

  : على دور الصندوق المتمثل في اآلتي ) ب(مكررًا  ١٤٤نصت المادة 
 إنشاء دور إیواء ومدارس ومستشفیات خاصة بالطفل.  
          ریاض�یة لتحقی�ق   إقامة مش�روعات خدمی�ة وإنتاجی�ة وحف�الت وأس�واق خیری�ة ومع�ارض ومباری�ات    

  .أھداف المجلس القومى لألمومة والطفولة
 توزیع إعانات على الجھات المھتمة بالطفولة واألمومة.  
 القیام بأى عمل آخر من شأنھ دعم حقوق الطفل.  

  : لتحدد موارد الصندوق على النحو التالي) ج(مكررًا ) ١٤٤(وجاءت المادة 
 لة لدعم الصندوقالمبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدو. 
 الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون. 
 عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص لھ أو تؤول إلیھ. 
 الھبات واإلعانات والتبرعات والوصایا التي یقرر مجلس إدارة الصندوق قبولھا . 
 .١٩٨٩لسنة  ٢٢٧یمیة بموجب القانون رقم صندوق دعم وتمویل المشروعات التعل - ٣

صندوق دعم "من القانون المشار إلیھ على إنشاء صندوق خاص یسمى ) ١(حیث تنص المادة          
من ) ٢(تكون لھ الشخصیة االعتباریة ویتبع وزیر التعلیم، وحددت المادة " وتمویل المشروعات التعلیمیة

عم وتمویل المشروعات التعلیمیة بما في ذلك إقامة المدارس ذات القانون ھدف الصندوق المتمثل في د
والمنشآت والمراكز التعلیمیة وتجھیزھا وصیانتھا وترمیمھا في إطار الخطة القومیة للتنمیة االقتصادیة 

  .واالجتماعیة والسیاسة العامة للدولة في مجال التعلیم
  

  : لنحو التاليمن القانون لتحدد موارد الصندوق على ا) ٣(وجاءت المادة

  وتعدیالتھ١٩٨١لسنة  ١٣٩حصیلة جمیع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعلیم رقم. 

  حصیلة رسم إضافي على ما یقدم من طلبات عند االلتحاق بمدارس مرحلتي التعلیم الثانوى والثانوى
 .الفني وكذلك عند إعادة القید بھا

 حانات الشھادات العامة ورسم إضافي آخر بذات حصیلة رسم إضافي على ما یقدم من طلبات المت
 .القیمة عند استخراج ھذه الشھادات
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  حصیلة رسم یصدر بتحدیده قرار من وزیر التعلیم على التراخیص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة
 .وتجدیدھا

 حصیلة استثمار أموال الصندوق. 

 ما تخصصھ الدولة في موازنتھا ألغراض الصندوق. 

 التبرعات والھبات والوصایا التي یقبلھا مجلس إدارة الصندوقاإلعانات و. 

 ما یقدمھ المواطنون من مساھمات مالیة وعینیة لتمویل أغراض الصندوق بالجھود الذاتیة. 

  حصیلة طابع تعلیم یلصق على جمیع االستثمارات وطلبات الحصول على الشھادات والمستخرجات
 . لتي تقدم إلى وزارة التربیة والتعلیمالتي ال تندرج في البنود السابقة، وا

 .٢٠١٨لسنة  ١٧٧صندوق مصر المنشأ بالقانون رقم   - ٤

، )ص��ندوق مص��ر(م��ن ذل��ك الق�انون عل��ى إنش�اء ص��ندوق س��یادى یس�مى    ) ٢(حی�ث نص��ت الم�ادة           
وتك��ون ل��ھ شخص��یة اعتباری��ة مس��تقلة بھ��دف المس��اھمة ف��ي التنمی��ة االقتص��ادیة  م��ن خ��الل إدارة أموال��ھ      

أص�ولھ، وتحقی�ق االس��تغالل األمث�ل لھ��ا وفًق�ا ألفض��ل المع�اییر والقواع�د الدولی��ة لتعظ�یم قیمتھ��ا م�ن أج��ل         و
األجیال القادمة، ولھ في سبیل ذلك التعاون والمشاركة مع الصنادیق العربیة واألجنبیة النظیرة والمؤسس�ات  

  .  المالیة المختلفة
  : دد موارد الصندوق على النحو التاليمن القانون المشار إلیھ لتح) ٩( وجاءت المادة

 رأسمال الصندوق.  

 األصول التي تنتقل ملكیتھا للصندوق وفقًا ألحكام ھذا القانون. 

 العائد من استثمار أموالھ واستغالل أصولھ. 

 القروض والتسھیالت التي یحصل علیھا، وحصیلة إصدار السندات واألدوات المالیة األخرى. 
 

م��ن الق��انون للص��ندوق تأس��یس ص��نادیق فرعی��ة بمف��رده، أو بمش��اركة م��ع   ) ١٣(الم��ادة وأج��ازت           
  الصنادیق المصریة والعربی�ة واألجنبی�ة النظی�رة، والمص�ارف والمؤسس�ات المالی�ة، والش�ركات المص�ریة        

  .أو األجنبیة، أو أى منھا
ش�أة بموج�ب اتفاقی�ات  دولی�ة      كما یجب  األخذ في االعتبار أن ھناك بع�ض الص�نادیق الخاص�ة من             

حس�اب المقاب�ل الم�الي     : تشترط فتح حس�اب خ�اص لمراقب�ة ومتابع�ة أوج�ھ الص�رف م�ن أرص�دتھا، مث�ل          
وھ��و م�ا یتطل�ب دراس��تھ بعنای�ة م�ن خ��الل     . للمجموع�ة األوروبی�ة، وحس�اب االس��تیراد الس�لعى األمریك�ي     
المخالف�ة  الدس�توریة؛ حی�ث ح�رص الدس�تور      وزارتى الخارجیة والتعاون الدولى؛ تالفیًا للوقوع في حوم�ة  

لت�ي تص�دق علیھ�ا مص��ر،    عل�ى التأكی�د عل�ى الت�زام الدول�ة باالتفاقی�ات الدولی�ة ا       ) ٩٣(المص�ري ف�ي الم�ادة    
  .قوة القانون بعد نشرھا وفقًا لألوضاع المقررةوتصبح لھا 
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لبحثیة بالجامعات، كمكتب�ة  كما توجد بعض الصنادیق الممولة ألنشطة محددة مثل بعض المراكز ا           
اإلسكندریة، ومدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا، باإلضافة إلى الصنادیق التي تعتمد عل�ى تبرع�ات أو ھب�ات    

  .أو وصایا من المواطنین بالداخل والخارج مثل مركز الكلى بجامعة المنصورة
 ن�ة العام�ة للدول�ة إل�ى ص�نادیق      وقد تتحول الصنادیق الرابحة التي تحق�ق فائًض�ا تس�تفید من�ھ المواز       

خاسرة، وبدلًا م�ن أن تمث�ل م�وردًا مالًی�ا للدول�ة ستص�بح عبًئ�ا علیھ�ا، كم�ا أن ض�مھا لموازن�ة الدول�ة م�ؤداه              
إیقاف صرف المكافآت والمزایا المالیة التي تعود على القائمین على ھذه األنشطة أو المشروعات الخدمی�ة،  

ائھا وجودة الخدمات التي تقدمھا، مما سیؤدى بال شك إلى الع�زوف  وھو ما ینعكس مباشرة على مستوى آد
  .عن التعامل معھا وزوال أوعیة مواردھا

ویبین مما س�بق أن إغ�الق تل�ك الحس�ابات وض�مھا إل�ى حس�اب الخزان�ة الموح�د س�یكون ل�ھ آث�ار                  
لص��نادیق والحس��ابات، اقتص�ادیة واجتماعی��ة س��لبیة، تتمث��ل أھمھ�ا ف��ي ت��أثر المش��روعات الت�ي أقامتھ��ا تل��ك ا   

وزوال االس��تثمارات الت��ي تم��ول م��ن خاللھ��ا، فض��لًا ع��ن ت��دني مس��توى الخ��دمات الص��حیة والتعلیمی��ة          
واالجتماعیة بأنواعھا التي ستلقي بظاللھا على الفرد والمجتمع عل�ى الس�واء، وعل�ى الجان�ب اآلخ�ر تحم�ل       

دیق والحسابات الخاصة، ال سیما  في  ض�وء  الموازنة العامة كافة األعباء واألدوار التي تضطلع بھا الصنا
  .عدم القدرة على تحدید أعدادھا وحجم أموالھا وأنشطتھا

یضاف إلى ذلك أن دمج الصنادیق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة س�یترتب علی�ھ        
دول�ة، وھ�و م�ا ق�د ی�ؤدي      بشكل مباشر نقل كافة العاملین بتلك الصنادیق والحسابات إل�ى الجھ�از اإلداري بال  

إل��ى تض��خم أع��داد الع��املین ف��ي الجھ��از اإلداري للدول��ة، وتس��عى الحكوم��ة حالًی��ا لتخف��یض ھ��ذا الع��دد وفًق��ا  
إلجراءات فرضھا صندوق النقد الدولي ضمن اشتراطات الحصول على بعض القروض، وھو م�ا دفعھ�ا   

  .٢٠١٦لسنة  ٨١نیة رقم لتشجیع الموظفین على المعاش المبكر وفقًا لقانون الخدمة المد
وما یؤكد ھذا التخوف صدور ع�دة تعلیم�ات م�ن وزارة المالی�ة تحظ�ر عل�ى الجھ�ات الت�ي ل�دیھا              

صنادیق خاصة أن تنق�ل العمال�ة المتعاق�د معھ�ا عل�ى الص�نادیق والحس�ابات الخاص�ة إل�ى الب�اب األول م�ن            
ة وحدات اإلدارة المحلی�ة أی�ة أعب�اء تخ�ص     ، أو تحمیل موازن)األجور والتعویضات(الموازنة العامة للدولة 

تلك المشروعات، وبالتالي فإن ضم الصنادیق بما تتحملھ من التزامات سیؤدي إلى ترتیب أعباء مالیة عل�ى  
الخزان��ة العام��ة، حی��ث إن بعض��ھا ل��م تع��د م��وارده ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان ق��ادرة عل��ى الوف��اء بمرتب��ات                

عونًا للموازنة العامة أصبحت عبئًا علیھا العاملین بھا، وبدلًا من أن تكون
 ١

.  
ومن أھم اآلثار السلبیة لضم الصنادیق والحسابات الخاصة ارتفاع مع�دالت البطال�ة نتیج�ة رف�ت       

الموظفین والعمال الذین تم تعیینھم على بنود تلك الصنادیق والحسابات، وما یستتبع ذلك م�ن آث�ار اقتص�ادیة    
ت االدخار واالستثمار، بل وتمتد تلك اآلثار إل�ى انخف�اض بع�ض اإلی�رادات     سلبیة تتمثل في تضاؤل معدال

  .السیادیة، كالضرائب على الدخل نتیجة انخفاض الدخول الشخصیة
  

                                      
صدرت في ذلك عدة كتب دوری�ة م�ن قط�اع الحس�ابات والمیزانی�ة ب�وزارة المالی�ة للم�راقبین الم�الییین           ١

  .٢٠١٢لسنة ) ٥٩(، ورقم ٢٠١١لسنة ) ٩٨(بالصنادیق الخاصة، ومنھا الكتاب الدوري رقم 
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  . دور الصنادیق الخاصة في مرونة إدارة المال العام 
ك�ون التموی�ل أح�د    تظل مش�كلة التموی�ل مطلًب�ا ملًح�ا لت�دویر عجل�ة االقتص�اد ف�ي المق�ام الص�حیح ؛ ل                  

ركائز التنمیة االقتصادیة الش�املة، ویج�ب أن ی�تم البح�ث ع�ن مص�ادر تمویلی�ة أخ�رى بخ�الف االقت�راض           
الداخلى والخارجي، ودون تحمیل الموازنة العامة ثمة أعباء إضافیة، وتع�د الص�نادیق والحس�ابات الخاص�ة     

  .قیق التنمیة االقتصادیة الشاملةأھم البدائل التمویلیة التي یمكن االعتماد علیھا في تح  أحد
 كما أن إدارة المال العام الن�اجح یج�ب أن تتس�م بالمرون�ة الكافی�ة لالس�تیعاب والتعام�ل م�ع التط�ورات            

غیر المتوقعة أو الطارئة، إال أن ھذه المرون�ة یج�ب أن تقت�رن باالنض�باط وااللت�زام الم�الي؛ وعل�ى ض�وء          
ة العامة تحوی�ل ج�زء م�ن مخصص�اتھا م�ن بن�د إنف�اق إل�ى بن�د أو بن�ود           أنھ ال یجوز ألیة جھة تابعة للموازن

أخرى، أو ترحیل جزء من ھذه المخصصات لعام أو أعوام قادمة إال بعد اتباع إجراءات روتینیة تس�تغرق  
الكثیر من الوق�ت والجھ�د؛  ف�إن االتجاھ�ات الحدیث�ة ف�ي إدارة الم�ال الع�ام تؤك�د عل�ى أھمی�ة  م�نح الجھ�ات              

لموازنة العامة مزیدًا من المرونة والحریة في استخدام مخصصاتھا، والسماح لھا   بالتمویل من بن�د  التابعة ل
آلخر؛ شریطة االلتزام بأسقف اإلنف�اق المعتم�دة م�ن جھ�ة، وااللت�زام بتحقی�ق األھ�داف المح�ددة م�ن ناحی�ة           

ت مح�ددة م�ن األداء،   أخرى، وغالبًا ما یرتبط م�نح تل�ك االعتم�ادات المخصص�ة لتحقی�ق أھ�داف ومس�تویا       
وھو ما یدعم االتجاه نح�و إص�الح منظوم�ة الص�نادیق والحس�ابات الخاص�ة  لتحق�ق   ھ�دف المرون�ة ف�ي           

 إدارة المال العام
١
.  

نخلص من ذلك إلى أن اإلصالح الحقیقي والشامل لمنظومة الصنادیق والحسابات الخاصة یكم�ن       
اقع العملي في أداء تلك الصنادیق والحسابات، والبحث ف�ي  في التشخیص السلیم للمشكالت التي أظھرھا الو

حلول غیر تقلیدیة تتمثل في وضع اآللیات الكفیلة بضبط أداء تل�ك الص�نادیق وإص�الح سیاس�اتھا،  دون أن     
دون  تھدم المنظومة وتعدم فكرة وجود كیانات تس�اھم ف�ي تنفی�ذ السیاس�ات االقتص�ادیة واالجتماعی�ة للدول�ة        

عن��د ینف��ذ إل��ى ج��ذور المش��كلة والیق��ف ة العام��ة أعب��اء إض��افیة، أى أن اإلص��الح یج��ب أن تحمی��ل الموازن��
  . قشورھا أو یرتكز إلى حل سریع غیر مدروس

  .محاور إصالح الصنادیق والحسابات الخاصة  : ثانیًا 
بعد عرض أھمیة إصالح منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة، تأتى أھمیة محاوراإلصالح 

التي تنقسم إلى محورین، األول یقوم على إعداد بناء تشریعي حاكم إلنشاء الصنادیق المقترحة، و
والثاني یقوم على تطبیق ما یمكن من مبادئ . والحسابات الخاصة، ومنظم آلدائھا، وآلیات الرقابة علیھا

، وتفعیل آلیات الحوكمة، مثل إقرار موازنات مستقلة بدلًا من الموازنات الخاصة، واعتماد لوائحھا المالیة
  : الرقابة علیھا، وذلك على النحو التالي 

                                      
 -المرجع السابق- )بحث في أسباب إھدار المال العام في مصر -ثقوب وجیوب( –كمال الوصال . د ١

 .٥١ص
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 .إصالح البیئة التشریعیة:المحور األول 

یعد اإلصالح التشریعي اللبنة األولى في بناء استراتیجیة إصالح منظومة الصنادیق والحسابات  
لمنظومة الخاصة، والتي ترتكز علیھا محاوراإلصالح األخرى، ویكون ذلك بصیاغة تشریع حاكم 

الموازنة العامة للدولة، (الصنادیق والحسابات الخاصة یجمع شتات األحكام القانونیة المنظمة لھا في قوانین 
  ).والمحاسبة الحكومیة، والجھاز المركزي للمحاسبات، وقوانین ربط الموازنة التي تصدر سنویًا

فھا، ولن یتمكن كل من وزارة المالیة بدون تشریع حاكم لن تحقق استراتیجیة اإلصالح أھداو            
والجھاز المركزى للمحاسبات من القیام بدورھما في الرقابة الفاعلة على الصنادیق والحسابات الخاصة، 
فضلًا عن أن صیاغة تشریع حاكم ومنظم لتلك المنظومة بمختلف جوانبھا سوف یحد من التوسع في إنشاء 

س النواب بإحكام الرقابة على إنشاء تلك الصنادیق والحسابات؛ الصنادیق والحسابات الخاصة، ویقوم مجل
على سند أنھ المنوط بھ مناقشة مشروعات القوانین المقدمة من الحكومة، والموافقة علیھا أو رفضھا، ومن 

  . ثم إقرار ما یتفق مع السیاسة العامة للدولة في مختلف مجاالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
إقرار تشریع ینظم آلیات تحصیل اإلیرادات وأوجھ اإلنفاق، ویحدد السلطات المسئولة عن كما أن     

إدارة الصندوق أو الحساب الخاص، ویرسم آلیات الرقابة علیھا، سیكون لھ أثر إیجابى في عالج أوجھ 
  .القصور التي أظھرھا الواقع العملى في إدارة المنظومة الحالیة

مقترح لتنظیم الصنادیق والحسابات الخاصة سیكون أول تشریع یصدر وفي ضوء أن التشریع ال    
في مصر منظمًا لكافة جوانب عمل الصنادیق والحسابات الخاصة، فیجب أن یتسم بالمرونة والحزم في 
نفس الوقت، مع التركیز على المصالح التي یرغب المشرع في حمایتھا، على أن تترك األمور التفصیلیة 

ة والقرارات المنظمة التي تصدرعن رئیس مجلس الوزراء أو وزیر المالیة، وذلك بما یسمح للوائح التنفیذی
  .بتعدیلھا وفقًا لما سیسفر عنھ الواقع العملي

كما یجب أن یشتمل التشریع المقترح على تحدید سلطة إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة؛    
ادیق منشأة بقوانین، وتارة نجد صنادیق منشأة لتالفي الغموض الذي یشوب ذلك األمر، فتارة نجد صن

ویجب أیضًا أن یكون التشریع المقترح منظمًا لطبیعة العالقة بین الصنادیق . بقرارات جمھوریة، وغیرھا
والحسابات الخاصة ووزارة المالیة، بما یمكنھا من تطویر آدائھا والنھوض بأنشطتھا؛ بھدف إنجاز األدوار 

ظمًا بوضوح وحزم آللیات تحصیل مواردھا والصرف من إیراداتھا، والرقابة المنشأة من أجلھا، ومن
  .الشاملة على آدائھا

وال یجب أن یغفل التشریع المقترح تحدید آلیات اإلفصاح والشفافیة عن كافة ما یتعلق بعمل تلك     
فساد، ویمكن الصنادیق والمعلومات الواضحة والكافیة عن مواردھا ومصروفاتھا بما یحجم من فرص ال

الجھات صاحبة االختصاص من الرقابة الفاعلة علیھا، فضلًا عن إلزام تلك الصنادیق والحسابات بمراجعة 
  .واعتماد لوائحھا المالیة من لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالیة

ومن األھمیة بمكان في ھذا الصدد التأكید على تحدید اختصاصات مجالس اإلدارات أو السلطة 
تصة في تلك الصنادیق والحسابات، مع إفراد نصوص عقابیة لمخالفة أحكام التشریع المقترح؛ بما المخ

  . یضمن االلتزام بتطبیق أحكامھ بدقة
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 . حوكمة منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة: المحور الثاني 

لخاصة یتمثل المحور الثاني من محاور اإلصالح في حوكمة منظومة الصنادیق والحسابات ا   
على ) ٢٧(ولقد حرص الدستور المصرى في المادة . استھدافًا لضبط آدائھا، وتطویر أسلوب إدارتھا

التأكید على مراعاة معاییر الشفافیة والحوكمة في مباشرة النظام االقتصادي في الدولة، والذي تعد 

الصنادیق الخاصة أحد عناصره 
١
.  

كمة، فقد حرصت العدید من المؤسسات على دراسة ھذا ونظرًا لالھتمام المتزاید بمفھوم الحو    
بنك المفھوم، وتحلیلھ، ووضع معاییر محددة لتطبیقھ، ومنھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، و

  . ، ومؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنك الدوليBaselممثلًا في لجنة بازل  BISالدولیة  التسویات
شتراط المؤسسات الدولیة المانحة كصندوق النقد والبنك الدولیین مستوى ولیس أدل على ذلك من ا    

معین من جودة الحكم، والتي من أھمھا تعزیز الشفافیة والمشاركة والمساءلة لحصول الدول على 

المساعدات المالیة وغیر المالیة
٢
 .  

جھة النظر التي ولقد تعددت التعریفات المقدمة لھذا المصطلح، بحیث یدل كل مصطلح على و    
النظام الذي یتم من خاللھ : " الحوكمة بأنھا IFC فتعرف مؤسسة التمویل الدولیة التعریف، یتبناھا مقدم ھذا

إدارة الشركات والتحكم في أعمالھا
٣

   .  
مجموعة من العالقات فیما : " بأنھا OECD وتعرفھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة     

"ارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسھم وغیرھم من المساھمین بین القائمین على إد
٤
.  

ووفقًا لتعریف البنك الدولي لھا، فإنھا مجموعة القواعد التي یتم من خاللھا إنفاذ القانون لصالح     
مجموعة معینة، وبالتالي فإن الحكومة تتصرف لصالح األفراد، وعلیھا أن تتیح لھم فرصة المشاركة في 

                                      
ویلت��زم النظ��ام االقتص��ادي بمع��اییر الش��فافیة     "م��ن الدس��تور المص��رى عل��ى أن��ھ     ) ٢٧(ت��نص الم��ادة  ١

والحوكمة، ودعم محاور التن�افس وتش�جیع االس�تثمار، والنم�و المت�وازن جغرافی�ا وقطاعی�ا وبیئی�ا، ومن�ع          
سات االحتكاریة، مع مراعاة االت�زان الم�الى والتج�اري والنظ�ام الض�ریبي الع�ادل، وض�بط آلی�ات         الممار

الس�وق، وكفال��ة األن��واع المختلف�ة للملكی��ة، والت��وازن ب�ین مص��الح االط��راف المختلف�ة، بم��ا یحف��ظ حق��وق     
 ". العاملین ویحمى المستھلك

2World Bank, Managing Development: The Governance Dimensions, Discussion 
Paper No(34899),29Aug.1991,Pp11-12 
3 Mohamed Alamgir,Corporate Governance: A Risk Perspective, A Paper 
Presented to "Corporate Governance and Reform: Paying the Way to Financial 
Stability and Development", Egyptian Banking Institute Conference,Cairo,7-
8May2007,Pp10-15   
4Chris Freeland, Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks in 
Stability and Development, Egyptian Banking Institute Confrence,Cairo,7-8 
May2007,Pp 2-3   



  دقھلیة  -یعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشر
    " الثاني الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ١٠٤٩ - 
 

قرارات بصورة متكافئة وفي إطار من الشفافیة والمصداقیة، بل وتكون مسئولة أمامھم وھو ما صنع ال

 یجعل   أي حكم حكمًا رشیدًا
١
.  

أما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فیرى أن الحكم الرشید یقوم على المشاركة ویتسم بالشفافیة      
قیق االستخدام األمثل للموارد، فضلًا عن استناده إلى وینطوي على المساءلة، كما أنھ یتسم بالكفاءة في تح

قواعد العدالة واإلنصاف كذلك وتعزیز سیادة القانون 
٢
.  

 التى ومن التعریفات السابقة یمكننا القول إن الحوكمة ھى مجموعة من القوانین والنظم والقرارات    
لتحقیق  یار األسالیب المناسبة والفعالةاألداء اإلداري عن طریق اخت فى الجودة والتمیز إلى تحقیق تھدف
    .العام وأھداف أي عمل منظم، سواء في وحدات القطاع الخاص أو في وحدات القطاع خطط
فالحوكمة نظام یتم بموجبھ إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانین والنظم والقرارات     

یق اختیار األسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق خطط التي تھدف إلى تحقیق الجودة والتمیز في األداء عن طر
وفیما یلي مبادئ الحوكمة التي . وأھداف المؤسسة، وضبط العالقات بین األطراف المؤثرة في األداء

 Worldwideاعتمدتھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة والتي وافقت علیھا حكومات الدول األعضاء 

Governance Indicators (WGI)  
٣

 .  
ورغم توجیھ انتقادات لمبادئ الحوكمة الرشیدة؛ لكونھا التراعى االختالفات السیاسیة      

واالجتماعیة بین الدول، إال أن الحكومات تتجھ إلى قیاس مؤشرات الحوكمة لتقییم أداء أجھزتھا وتحدید 
االعتبار عند تقییم تأثیر  مواضع الخلل التي تحتاج إلى تطویر، كما تأخذھا الدول والمؤسسات المانحة في

السیاسات وتحدید مشروعات التنمیة المستقبلیة، السیما المشروعات االقتصادیة، وتعد الحوكمة مؤشرًا 
لتلك المؤسسات أن المنح والمساعدات تذھب في مكانھا الصحیح، ولیس أدل على ذلك من أن الفساد من 

كما أن المنظمات الدولیة المانحة تستفید من ھذه . رةأھم عقبات وصول ھذه المنح والمساعدات للدول الفقی
المقاییس في تحدید حجم ونوع المساعدات الالزمة لكل دولة، فضلًا عن ذلك فإن االھتمام بالحوكمة یحدد 

 مناخ االستثمار ویؤسس لمنح مزید من التدفقات النقدیة في الدول التي تھتم بالحوكمة
٤
.  

األمم المتحدة في ھذا الشأن في رده على تلك االنتقادات إلى إن وقد خلص أحد تقاریر منظمة     
االختالف بین الدول في ظروفھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة یكون في تطبیق واعتماد تلك 
المبادئ، في ضوء أنھا مبادئ مرنة تأخذ في الحسبان االختالفات األیدیولوجیة والسیاسیة واالقتصادیة لكل 

دولة 
٥
.  

                                      
1Charles Humphreys and Arup Banerji,Better Governance for Development in 
the Middle East and North Africa,Enhancing Inclusiveness and 
Accountability,World Bank,Sep 2003.Pp 9-12. 

إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة، وثیقة للسیاسات ):١٩٩٧(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ٢
 ٩ص  –الوالیات المتحدة األمریكیة  –نیویورك  –إلنمائي العامة لبرنامج األمم المتحدة ا

3 OECD, Principles of Corporate Governance, 2004.  
4 Maria Micimicopoulos and Sormeni Nicolas, Public Governance 
Indicators: A Literature Review. United Nations Publications،New 
York،2007 – Pp 3-4 
5 Unescap,What is Good Governance?,2009,www.unescap.org – P1 
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إن تطبیق مبادئ الحوكمة إلصالح منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة ورفع كفاءتھا وتقلیل   
فرص الفساد فیھا یجب أال یكون مجرد حبر على ورق؛ وإنما یجب أن یستھدف وضع األنظمة الكفیلة 
بالحد من فرص الفساد وتضارب المصالح، باإلضافة إلى وضع أنظمة فعالة للرقابة على أداء تلك 

اإلجراءات والمخططات المؤسسات ووضع ھیكل یحدد توزیع الحقوق والمسئولیات، وتحدید القواعد و
  : بسیر العمل داخل المؤسسة، ویمكن إجمال األھداف المستھدفة من تطبیق الحوكمة فیما یلي المتعلقة  

  إقرار الشفافیة والنزاھة وتمكین الجھات المعنیة من الرقابة والمساءلة.  

 لحمایة القانونیة الالزمة ألموال الصنادیق والحسابات الخاصة، والحد من استغالل النفوذ توفیر ا     

 .وتضارب المصالح لتحقیق أھداف أو مآرب شخصیة     

 زیادة الثقة بأداء الصنادیق والحسابات الخاصة بما یحقق األھداف المنشأة من أجلھا.  

المبادئ سوف یسھم بفعالیة في رفع كفاءة الصنادیق  ومما الشك فیھ أن التطبیق الفعال لتلك     
والحسابات الخاصة وتطویرآدائھا، وفیما یلي اآللیات المقترحة لحوكمة منظومة الصنادیق والحسابات 

  : الخاصة 
  . الموازنة المستقلة بدیلًا عن الموازنة الخاصة:  ١

ج العمل الذي تتولى تنفیذه، من تعریف الموازنة یتضح أنھا وسیلة الحكومة لتحقیق برنام   
وبالتالي ھي البرنامج المالي للخطة، ولذلك فھي تعتبر في األساس وثیقة مالیة أو جدول محاسبي یبّین 
المحتوى المالي للموازنة، والذي یشمل تقدیرات النفقات العامة مع تقسیمھا إلى أنواع مختلفة ھذا من 

ة أخرى، كما یتضمن تقدیرات اإلیراد العام مع توضیح جھة والھیئات التي تتولى ھذا اإلنفاق من جھ
مصادره المختلفة، لھذا أصبحت الموازنة العامة اإلطار الذي یوضح اختیار الحكومة ألھدافھا مع 
وسائل الوصول إلیھا، فاألھداف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة یمكن تحقیقھا من خالل الموازنة 

   .نفاقيالعامة بشقیھا اإلیرادي واإل
مم��ا س��بق یمك��ن الق��ول إن الموازن��ة ھ��ي التعبی��ر الم��الي ع��ن أھ��داف الحكوم��ة الت��ي تری��د تحقیقھ��ا       

، والظاھرة ببنود الموازنة سواء ف�ي جان�ب النفق�ات أو اإلی�رادات، إم�ا م�ن ناحی�ة األرق�ام         )أھداف المجتمع(
   .اإلنفاق المالیة الواردة فیھا، أو من ناحیة تفاصیل مصادر اإلیرادات وأوجھ

وفي عالقة الصنادیق الخاصة بالموازنة العامة للدولة استخلصت ھیئة اللجنة األولى لقسم الفتوى    
بمجلس الدولة أن الموازنة العامة للدولة ھي عبارة عن بیان تقدیري وتفصیلي ومعتمد یحتوى على 

ي یلزم إنفاقھا خالل سنة مالیة قادمة ؛ اإلیرادات العامة التي یتوقع أن تحصلھا الدولة، والنفقات العامة الت
باعتبارأن الموازنة العامة للدولة ھى البرنامج المالي الموضوع بغرض تحقیق أھداف محددة في إطار 
الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدولة؛ لذا یجب أن تتضمن كافة المعامالت المالیة الحكومیة 

، والمبالغ التي تنفق، والدیون الواجب سدادھا، وااللتزامات المالیة التي یجب إجمالي اإلیرادات التي تحصل
أو  تحملھا، والیمكن الحصول على الصورة الكاملة للوضع المالي للحكومة إذا كانت بعض البرامج 

  .بعض الجھات أو بعض االلتزامات خارج نطاق الموازنة
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ق خارج إطار الموارد العامة للدولة ھو أمر من شأنھ ومن ثم فإن اقتطاع نسبة من عوائد تلك المراف   
تضلیل الرقابة على اإلنفاق العام والتباسھا في تقییم الوضع الحقیقي لمالیات المرافق العامة والوقوف على 

  .دقیق عوائدھا ومدخالتھا، بما یترتب علیھ قطعًا ارتباك الموازنة العامة للدولة
ء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة أن وجدیر بالذكر أنھ قد وقر في إفتا

الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالي یصدر عن السلطة التشریعیة یعتمد على تقدیر جمیع 
اإلیرادات وجمیع أوجھ اإلنفاق لسنة مالیة مقبلة؛ بغیة تحقیق أھداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمیة 

واالجتماعیة للدولة  االقتصادیة
١
.  

فص��ل ش��كلًا وموض��وعًا ع��ن    وم��ن المع��روف أن موازن��ات الص��نادیق والحس��ابات الخاص��ة تن    
   العام��ة  للدول��ة، وال تخض��ع موازنتھ��ا العتم��اد مجل��س الن��واب، وھ��و م��ا یجعلھ��ا ت��دور ف��ي فل��ك    الموازن��ة
س�تقلة ھ�ي الح�ل األمث�ل للص��نادیق     بعی�دًا ع�ن السیاس�ة المالی��ة للدول�ة؛ ل�ذا فق�د تك�ون الموازن��ات الم       بمفردھ�ا  

، ویتحق�ق لھ�ا م�ن خ�الل تل�ك الموازن�ات االس�تقالل        Independent Budget)(والحسابات الخاص�ة  
والتحرر من القیود الحكومیة، وتطبیق األسس التي تتبعھا وحدات القطاع الخ�اص عن�د إع�دادھا لموازناتھ�ا     

  .  التخطیطیة
الحسابات الخاص�ة موازن�ات مس�تقلة ب�دلًا م�ن الموازن�ات       ویكمن الھدف من أن یكون للصنادیق و   

  الخاصة في بسط الرقابة المالیة علیھا في تحقیقھا ألغراض السیاسة العامة للدولة؛ إذ إن الموازنات المس�تقلة 
تق�دم م�ن وزی�ر المالی�ة إل�ى       ١٩٧٣لس�نة   ٥٣م�ن ق�انون الموازن�ة العام�ة للدول�ة رق�م       ) ٣(وفقًا لنص المادة 

زراء إلحالتھ��ا إل��ى مجل��س الن��واب العتمادھ��ا، وھ��و م��ا یكف��ل الرقاب��ة الفاعل��ة، وال��ذوبان ف��ي          مجل��س ال��و 
  .السیاسة العامة للدولة

واحدًا میع الموارد تشكل نھرًا كما أن إلحاق الموازنات المستقلة بالموازنة العامة للدولة یجعل ج     
ا علیھا، وضبطھا لمصارفھا، تعمل ومن خالل رقابتھ Consolidated Fundإلیراداتھا الكلیة 

السلطة التشریعیة على إنفاذ سیاستھا المالیة، وبوجھ خاص في نطاق العمالة، وضمان استقرار األسعار، 
وصون معدل معقول للتنمیة، وكذلك حد أدنى لمواجھة أعباء الحیاة، وال یمكن لتلك الرقابة أن تؤتي أكلھا 

  .الخاضعة لھا أن تتحلل منھا أو تتنصل من مضمونھا وال أن تحقق ثمارھا إذا أتیح للجھات

 .اعتماد اللوائح المالیة الخاصة بالصنادیق والحسابات الخاصة : ٢

یعد اعتماد اللوائح المالیة المنظمة لعمل الصنادیق والحسابات الخاصة من أھم إجراءات حوكمة         
إلى إحكام الرقابة على مصروفاتھا وإیراداتھا،  حیث یؤدي اعتماد تلك اللوائح. تلك الصنادیق والحسابات

من قانون الموازنة العامة للدولة ) ٣(على غرار ما یتم بشأن الموازنات المستقلة؛ حیث تنص المادة 
على عرض الموازنات المستقلة على وزیرالمالیة الذي یقوم  ١٩٧٩لسنة  ١١والمعدلة بالقانون رقم 

من ) ٨٣(حالتھا إلى مجلس النواب العتمادھا، كما تنص المادة بعرضھا على مجلس الوزراء توطئة إل
الالئحة التنفیذیة لقانون المحاسبة الحكومیة على وجوب حصول الجھات ذات الموازنات المستقلة أو 
الملحقة على موافقة رئیس قطاع الحسابات والمدیریات المالیة على اللوائح المالیة الخاصة بتلك الجھات 

  .من السلطة المختصةقبل إصدارھا 

                                      
 .١١/٨/٢٠١٩بتاریخ ) ٢٢/ ٥٢١إفتاء رقم (فتوى اللجة األولى بمجلس الدولة  ١
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ویمكن اعتبار اشتراط اعتماد اللوائح المالیة الخاصة بتلك الصنادیق والحسابات من وزارة المالیة      
أحد أوجھ الرقابة المالیة قبل الصرف، على أال یتم الموافقة على اعتماد الئحة الصندوق أو الحساب 

حالیة، ویحقق ذلك إیجابیات متعددة، أھمھا إلزام الخاص إال بعد الكشف عن حساباتھ البنكیة وأرصدتھ ال
  .الصنادیق والحسابات الخاصة التي لیس لدیھا لوائح مالیة بإعداد واعتماد لوائحھا المالیة المنظمة لشئونھا

ویتم تصنیف الصنادیق والحسابات الخاصة بعد اعتماد لوائحھا المالیة حسب طبیعة النشاط الذي     
تمھیدًا لوضعھا في إطار موحد یكفل ) وغیر ذلك.إسكان اجتماعي –زراعة  –م تعلی –صحة (تقوم بھ 

قیاس الدور االجتماعي واالقتصادي لتلك الصنادیق والحسابات، وتقییم آدائھا ومدى مساھمتھا في تنفیذ 
سیاسات الدولة في تلك المجاالت جنبًا إلى جنب مع اإلیرادات األخرى المدرجة في الموازنة العامة 

  .دولةلل
وقد یكون من المالئم في ھذا الصدد دراسة أوجھ إنفاق تلك الصنادیق والحسابات، وقیاس مدى     

تأثیره على السیاسات االقتصادیة الكلیة، فال یمكن الفصل بین دور الموازنة العامة للدولة ودورالصنادیق 
  . الشأن الخاصة في تنفیذ البرامج التنمویة للدولة وخططھا المستقبلیة في ھذا

ویمكن إلزام الصنادیق والحسابات الخاصة بتقدیم تقاریر دوریة عن إیراداتھا ومصروفاتھا وحجم      
األنشطة التي تقوم علیھا لقیاس حجم النجاح الذي حققتھ في ھذا الشأن؛ لتعمل وفق استراتیجیة تنمیة 

فق األولویات االقتصادیة واالجتماعیة التي وتعظیم اإلیرادات العامة بما یكفل تلبیة متطلبات اإلنفاق العام و
  .تحددھا السیاسة العامة للدولة

 .الرقابة الفاعلة على موزانات الصنادیق والحسابات الخاصة : ٣

قابة إداریة م�ن الجھ�ات المس�ئولة    تنقسم الرقابة المحكمة على الصنادیق والحسابات الخاصة إلى ر   
س�تقلة یمارس�ھا الجھ�از المرك�زى للمحاس�بات، فض�لًا ع�ن رقاب�ة          عن السیاسة المالی�ة ف�ي مص�ر، ورقاب�ة م    

  . مجلس النواب على الموازنة العامة والموازنات المستقلة
الت�یقن  ین الت�ابعین ل�وزارة المالی�ة     وتتم من خالل تولى المدیرین المالیین والمراقبین المالی: الرقابة اإلداریة 

لحسابات الخاص�ة إال ف�ي ح�دود األغ�راض المخصص�ة      من عدم صرف مبالغ من موازنات الصنادیق وا
  .لھا وفقًا لما ھو محدد في لوائحھا المالیة المعتمدة

وق��د یك��ون م��ن المالئ��م إل��زام مج��الس إدارات تل��ك الص��نادیق والحس��ابات بتق��دیم تق��اریر متابع��ة          
  ر وزیر المالیة  وقد تضمنت الالئحة المالیة للموازنة والحسابات الصادرة بقرا. وكشوف حسابات دوریة

یة والص�نادیق والحس�ابات   النص على اختص�اص م�دیرى الحس�ابات ووكالئھ�م بالھیئ�ات العام�ة االقتص�اد       
  : باآلتي الخاصة 

 المعاونة في إعداد مشروعات الموازنة التخطیطیة الجاریة والرأسمالیة.  

  المعتمدة والقرارات اعتماد أوامر الصرف والتسویات المحاسبیة والمالیة طبقًا للوائح المالیة
  .الصادرة من مجلس إدارة الجھة

 متابعة تحصیل الموارد المستحقة أولًا بأول.  
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  ثان(التوقیع على كافة الشیكات وأوامر الصرف الصادرة من الجھة والواردة إلیھا توقیعًا( ،
ة وكذلك التوقیع على جمیع التحویالت الخارجیة وخطابات فتح االعتمادات المستندیة ومتابع

  .تسویتھا

   التحقق من إجراء المطابقة الالزمة فیما بین الحسابات المصرفیة للجھة بدفاترھا وبین كشوف
  .حساباتھا بالبنوك

   مراعاة انتظام القید بالدفاتر المحاسبیة واعتماد موازین المراجعة والتوقیع على كشوف  التابعة
  .بداء المالحظات بشأنھاالشھریة والحسابات ربع السنویة والقوائم الختامیة وإ

 اإلشراف على العاملین المختصین بإدارة الحسابات المالیة.  

  توزیع االختصاصات سالفة الذكر بینھم وبین وكالء الحسابات بطریقة تكفل اإلشراف الفعال
  .والرقابة الكاملة

ی�ات اإلنف�اق م�ن    وتتم من خالل ت�ولى الجھ�از المرك�زى للمحاس�بات الت�یقن م�ن أن عمل      :  الرقابة المستقلة
إیرادات الصنادیق والحسابات الخاصة تمت طبقًا للوائح المالیة المعتمدة من وزارة المالیة،  وھذا الن�وع م�ن   
الرقابة یكون الحقًا على الصرف، كما یمارس مجلس النواب دوره الرق�ابي، س�واء ل�دى ع�رض مش�اریع      

ة على إصدارھا، أو لدى اعتماد موازناتھ�ا ح�ال   القوانین المقدمة إلنشاء صنادیق أو حسابات خاصة للموافق
  . إقرار مقترح الموازنات المستقلة للصنادیق والحسابات الخاصة

وال یعد ذلك بمثابة استحداث لقاعدة جدیدة، وإنما یعد إحدى صور رقابة السلطة التشریعیة على     
یؤدي مجلس النواب دوره الرقابي  أعمال السلطة التنفیذیة وھي بصدد تطبیق قواعد وثیقة الموازنة؛ حیث

على الموازنة بشتى الوسائل التي یملكھا، وأھمھا الوصول إلى المعلومات والبیانات الكاشفة عن 
االنحرافات والممارسات التي قد تحدث عند تنفیذ الموازنة، وتتنوع األدوارالرقابیة التي یمارسھا مجلس 

في اعتماد وإجازة مشروع الموازنة، ورقابة معاصرة تواكب النواب على الموازنة من رقابة سابقة تتمثل 
عملیات الصرف وتحصیل اإلیرادات، ثم رقابة الحقة تتمثل في متابعة صحة التنفیذ، وتقییم نشاط األجھزة 
المختصة باإلنفاق عبر إجازة وإقرار الحسابات الختامیة، لتضفي بالتالي على ھذه المراحل التي تمر بھا 

  .جلس النواب على الموازنة أھمیة كبیرةدورة رقابة م
ویبین من اھتمام الحكومات بوضع نظم رقابیة فعالة على موازناتھا المختلفة استھداف ضمان    

  .تطبیق المبادئ والقواعد التي تنظم إعدادھا وتنفیذھا حتى تحقق األھداف المرجوة منھا
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  .الخاتمة وخالصة النتائج 
ة بسؤال محوري، وھو ھل یتحقق إصالح الصنادیق والحسابات الخاصة بضمھا بدأنا ھذه الدراس    

إلى الموازنة العامة للدولة؟  أم باتباع سیاسات إصالحیة بما یتناسب مع أھمیة دورھا في التنمیة الشاملة 
  التي تسعى الدولة إلى تحقیقھا؟ 

 ھیدي اشتمل على عرض نشأة وفي سبیل اإلجابة على ھذا التساؤل، استھلت الدراسة بمبحث تم   
فكرة الصنادیق والحسابات الخاصة، والھدف منھا، ومراحل التوسع في إنشائھا والتي أدت إلى ما انتھى 
. إلیھ الحال بصعوبة حصرھا بدقة، والوقوف على جدوى استمراھا أو ضمھا إلى الموازنة العامة للدولة

الصنادیق والحسابات الخاصة، وصنادیق التأمین كما اشتمل المبحث التمھیدي على بیان الفارق بین 
  .١٩٧٥لسنة  ٥٤الخاصة المنشأة بالقانون رقم 

وجاء الفصل األول من الدراسة مبینًا طبیعة العالقة بین الصنادیق والحسابات الخاصة، والموازنة  
ستعراض مبادئ العامة للدولة، وفي سبیل ذلك انقسم ھذا الفصل إلى مبحثین، اشتمل المبحث األول على ا

الموازنة العامة المستقر علیھا في علم المالیة العامة؛ لبیان موقف الصنادیق والحسابات الخاصة من تطبیق 
  .تلك المبادئ، وأثر ذلك على آدائھا

وجاء المبحث الثاني من ھذا الفصل لیلقى الضوء على العالقة المالیة بین الصنادیق والحسابات     
 ٢٠٠٦لعامة للدولة، من خالل عرض السیاسات المالیة التي تم إقرارھا منذ عام الخاصة، والموازنة ا

وحتى تاریخھ، كمحاولة إلحكام الرقابة والسیطرة على الصنادیق والحسابات الخاصة، ومحاولة االستفادة 
  . منھا في دعم الخزانة العامة، من خالل استقطاع نسب مئویة من إیراداتھا وأرصدتھ شھریًا وسنویًا 

الصنادیق والحسابات الخاصة بین عدم الكفاءة "واشتمل الفصل الثاني من الدراسة والمعنون  
على إبراز اإلشكالیات التي أفرزھا الواقع العملي في أداء الصنادیق والحسابات الخاصة في " واإلصالح

ین علیھا، وعندما نتحدث المبحث األول، والتي أثرت سلبًا على الثقة بالصنادیق والحسابات الخاصة والقائم
عن الثقة فإننا نقصد ثقة الحكومة والمواطنین بالصنادیق الخاصة، والتي أدت إلى تزاید الدعوات المنادیة 
بضمھا إلى الموازنة العامة للدولة؛ للتخلص من تلك اإلشكالیات والسلبیات، دون النظر لتأثیر ذلك على 

  .كافة األصعدة
بیل الصحیح ھو إصالح منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة، جاء وبعد التأكد من أن الس     

المبحث الثاني من ھذا الفصل لتحدید مفردات اإلصالح دون المساس بالمشروعات واألدوار التي 
تضطلع بھا الصنادیق والحسابات الخاصة؛ لعرض السیاسات المقترحة في ھذا الصدد، والتي استھدفت 

الصنادیق والحسابات الخاصة، وتحقیق التوازن بین اإلبقاء على أدوارھا  تحقیق االستفادة المثلى من
  .االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرھا، والقضاء على السلبیات السابق اإلشارة إلیھا

  . نتائج الدراسة 
  ،إن الھدف من إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة یتمثل في تحقیق أھداف تمویلیة، واقتصادیة

 .تماعیة دون إلقاء مزید من األعباء على عاتق الموازنة العامة للدولةواج

  ال یوجد إطار قانوني موحد یحكم إنشاء الصنادیق والحسابات الخاصة؛ وھو ما أدى إلى التوسع في
  .إنشائھا، وصعوبة حصرھا ورقابتھا بفعالیة
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  ة بالجھات اإلداریة أو غیرھا أحد إن عدم القدرة على الحصر الدقیق لكافة الحسابات والصنادیق الخاص
مظاھر االفتقار إلى الشفافیة المالیة، مما یؤثر سلبًا على مصداقیة تلك الصنادیق والحسابات، وعدم الثقة  

  .بأسالیب إدارتھا

  عدم تطبیق مبادئ الموازنة العامة على موازنات الصنادیق والحسابات الخاصة أحد أسباب تنامى
 .سلبیاتھا

 من السلبیات في أسالیب إدارة بعض الصنادیق والحسابات الخاصة تم رصدھا من قبل  توجد العدید
الجھات المعنیة؛ مما أدى إلى المناداة بإغالقھا وضمھا للموازنة العامة للدولة؛ حتى یمكن فرض الرقابة 

 . الكافیة علیھا والسیطرة الكاملة على إیراداتھا ومصروفاتھا

  الخاصة بالشفافیة المالیة یعید ثقة الحكومة والمجتمع بتلك المنظومةالتزام الصنادیق والحسابات .  

  إن عدم االلتزام بأحكام قانون المحاسبة الحكومیة فیما یتعلق بإنشاء حساب الخزانة الموحد یرجع إلى
 .عدم وجود عقوبة أو جزاء لمخالفة ذلك

 الخاصة في حوكمة المنظومة وضبط  عدم كفایة السیاسات المتبعة في التعامل مع الصنادیق والحسابات
  .آدائھا

  قصور السیاسات المالیة في مجال ضبط أداء الصنادیق والحسابات الخاصة، واالعتماد على الخصم أو
االستقطاع من أرصدتھا وإیراداتھا الشھریة، دون دراسة تأثیر ذلك على أنشطتھا المتعددة قد یتسبب في 

  .توقف تلك األنشطة

 الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة من شأنھ تحمیل الموازنة العامة للدولة إن ضم الصنادیق و
بأعباء قد تتسبب في ارتفاع معدالت عجز الموازنة، وتأثر المشروعات االقتصادیة واالجتماعیة الممولة 

 .من الصنادیق والحسابات الخاصة سلبًا

 صة یكمن في التشخیص السلیم لسلبیاتھا، إن اإلصالح الحقیقي لمنظومة الصنادیق والحسابات الخا
واتباع سیاسات إصالح مدروسة للتعامل مع منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة والتي تتمثل في 

 .إصالح البیئة التشریعیة، وحوكمة منظومة الصنادیق والحسابات الخاصة

   .التوصیات

  لوض�ع آلی�ة   ) ھ�از المرك�زى للمحاس�بات   الج - البنك المرك�زى (اضطالع وزارة المالیة بالتنسیق وكل من
لوائحھ��ا   إلل�زام كاف��ة الجھ�ات ف��ي الدول��ة بتق�دیم بی��ان بالص��نادیق والحس�ابات الخاص��ة الت��ي تتبعھ�ا، وتق��دیم     
القوانین   المالیة، وتحدید مواردھا ومصروفاتھا موزعة على األبواب المخصصة، على أن ترفق كل جھة

ت الخاص�ة التابع�ة لھ�ا، باإلض�افة إل�ى تحدی�د المراك�ز المالی�ة لتل�ك          والقرارات المنش�ئة للص�نادیق والحس�ابا   
الصنادیق والحسابات الخاصة من خالل أرصدتھا ب�البنوك، وم�ا إذا كان�ت دائن�ة أو مدین�ة، م�ع بی�ان م�ا ت�م          

 .إنفاقھ من إیراداتھا على أغراض إنشائھا؛ لیتسنى حصر الصنادیق والحسابات الخاصة وتصنیفھا
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 ش��ریع ح��اكم إلنش��اء الص��نادیق والحس��ابات الخاص��ة ی��نظم كاف��ة األحك��ام القانونی��ة    ض��رورة ص��یاغة ت  
والمالیة المتعلقة بھا، ومنھا سلطة إنشائھا، والسلطات القائمة على إدارتھا، والجھ�ات ذات االختص�اص ف�ي    

 .الرقابة علیھا

    واعتم��اد لوائحھ��ا تض��مین التش��ریع المقت��رح نًص��ا یل��زم كاف��ة الص��نادیق والحس��ابات الخاص��ة بمراجع��ة 
الخدم�ة    المالیة من قبل لجنة اللوائح المختصة بوزارة المالیة، على أن یتم تصنیف تلك الصنادیق وفقًا لنوع

التي تقدمھا، لوضعھا في إطار موحد بما یكفل قیاس الدور االقتصادى واالجتماعي ال�ذي تق�وم ب�ھ، وم�دى     
 .الدولة في إطار سیاستھا العامةمساھمتھا الفعلیة في خطط التنمیة التي تعتمدھا 

   الص�ادر م�ن وزارة المالی�ة بش�أن وض�ع الض�وابط القانونی�ة عل�ى          ٢٠١١لس�نة   ١٢تفعیل المنشور رق�م
عمل ھذه الصنادیق، والذي ینص على عدم جواز صرف أى مكافآت لمجالس اإلدارات أو ممثل�ي وزارة  

 .المالیة من ھذه الحسابات

   ومحاس��بیة  لخاص��ة م��ن خ��الل تقن��ین أوض��اعھا، ووض��ع نم��اذج مالی��ة     حوكم��ة الص��نادیق والحس��ابات ا
 .لالسترشاد بھا عند وضع اللوائح المالیة واإلداریة لھا بشكل یضمن عدم انحرافھا عن الدور المأمول منھا

     بموج�ب   قصر الصرف من الحسابات والصنادیق الخاصة المفتوحة في إطار حس�اب الخزان�ة الموح�د
 وق��ع علیھ��ا م��ن ممثل��ى وزارة المالی��ة كتوقی��ع ث��ان دون غی��رھم، باعتب��ار ذل��ك    ش��یكات أو أذون ص��رف م

 .صورة من صور الرقابة المالیة قبل الصرف

    خ�الل    إعادة االنضباط المالي للصنادیق الخاصة باعتباره الدعامة األساسیة لإلدارة المالی�ة الس�لیمة  م�ن
لتأك�د م�ن ع�دم إنف�اق أموالھ�ا ف�ي غی�ر األغ�راض         تفعیل آلیات الرقابة على حساباتھا قب�ل وبع�د الص�رف؛ ل   

المنش��أة م��ن أجلھ��ا، وأخص��ھا مخالف��ة أوج��ھ الص��رف لم��ا ھ��و منص��وص علی��ھ ف��ي الل��وائح المالی��ة لتل��ك       
 .الصنادیق، ولیمارس المواطنون حقوقھم في متابعة أوجھ الصرف من مدفوعاتھم أیًا كانت صورتھا

  حس��ابیة م��ن خ��الل مواف��اة وزارة المالی��ة ببیان��ات المتابع��ة  تفعی��ل دور ممثل��ي وزارة المالی��ة بالوح��دات ال   
المالیة الدوریة والمراك�ز المالی�ة رب�ع الس�نویة؛ لت�وفیر البیان�ات والحس�ابات الالزم�ة لتحلی�ل المراك�ز المالی�ة            

 .ورسم السیاسة االقتصادیة

    م�ن الق�انون،   ) ك�ًررا م٣٠(تعدیل قانون المحاسبة الحكومیة بإضافة نص یعاقب على مخالفة حك�م الم�ادة
والت��ي تحظ��ر عل��ى أی��ة جھ��ة ف��تح حس��ابات لھ��ا أو للص��نادیق الخاص��ة التابع��ة لھ��ا خ��ارج حس��اب الخزان��ة   

 .الموحد؛ لخلو القانون الحالي من عقوبة عدم االلتزام بحكم تلك المادة

  لش�باب  تحفیز دور الصنادیق والحسابات الخاصة في المساھمة في تنمیة المجتمع، وتوفیر فرص عم�ل ل
  .من خالل المشروعات التنمویة التي تشارك ھذه الحسابات في تمویلھا

       م�ن ق�انون المحاس�بة الحكومی�ة بش�أن      ) ١مك�ررًا   ٣٠(تفعیل االستثناء المخ�ول ل�وزیر المالی�ة ف�ي الم�ادة
تقریر عوائد على بعض أم�وال الص�نادیق والحس�ابات الخاص�ة الت�ي نقل�ت حس�اباتھا إل�ى حس�اب الخزان�ة           

د، السیما التي تضطلع بدور اقتصادي واجتماعي حیوي؛ لتحفی�ز الحس�ابات الت�ي م�ا زال�ت مفتوح�ة       الموح
 . خارج حساب الخزانة الموحد على االنضمام لحساب الخزانة الموحد
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     إیجاد آلیة تنسیقیة بین السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والتعلیمیة التي تض�طلع بھ�ا الحكوم�ة
ف��اق الع��ام م��ن الموازن��ة العام��ة، وب��ین سیاس��ات وأغ��راض تل��ك الص��نادیق لتحقی��ق التكام��ل   م��ن خ��الل اإلن

   االقتص��ادي المنش��ود، وتوجی��ھ تل��ك الص��نادیق لتحقی��ق سیاس��ات تتف��ق وسیاس��ة الحكوم��ة ف��ي دع��م أوج��ھ     
س�ة  اإلنفاق التي تعجز الموازنة العام�ة للدول�ة ع�ن آدائھ�ا بش�كل كام�ل لكث�رة أعبائھ�ا، وذل�ك م�ن خ�الل سیا           

الحوافز والكوابح، وعدم اقتصار العالقة بین الموازنة العام�ة للدول�ة وتل�ك الحس�ابات الخاص�ة عل�ى خص�م        
  .نسب من أرصدة أو إیرادات تلك الحسابات لصالح الموازنة العامة

      إعادة النظر في النسبة التي تؤول سنویًا أو شھریًا للموازنة العامة للدولة م�ن أرص�دة الص�نادیق الخاص�ة
 أن تك��ون النس��بة المس��تقطعة م��ن األرب��اح، ال م��ن األرص��دة أو اإلی��رادات الش��ھریة؛ ك��ى ال ت��ؤثر ف��ي      ب��

المشروعات الممولة من تلك الصنادیق والحسابات، مع حتمیة بحث الموقف الم�الي للص�ندوق أو الحس�اب    
ق�ف األدوار  قبل تحدید نس�بة الخص�م؛ ض�مانًا لع�دم تعث�ر المش�روعات،  أو ت�دني مس�توى الخ�دمات، أو تو         

االقتصادیة واالجتماعیة التي تضطلع بھا الصنادیق أو الحس�ابات الخاص�ة وتحم�ل الموازن�ة أعباءھ�ا، م�ع       
 .وضع تكالیف أداء تلك األنشطة في االعتبار عند الخصم

  عدم تجمید بعض أموال الصنادیق والحسابات الخاصة في صورة ودائع، واستخدام إیراداتھا في األغراض
  .ن أجلھا، مع ضرورة الحرص على استغالل جمیع األصول المملوكة بما یدر عائدًا مناسبًاالمنشأة م

       إجراء دراسات قانونیة ومالیة مستفیضة حول طبیعة كل صندوق قبل تحدی�د نس�بة الخص�م م�ن إیرادات�ھ
تھ�ا  إقرارشرائح لتحدید نسب الخصم المناسبة من الصنادیق والحس�ابات الخاص�ة حس�ب مالء   ، وأرباحھ أو

  .المالیة، وحجم إیراداتھا، وطبیعة الغرض المنشأة من أجلھ

      بوثیق��ة  - داخ��ل وخ��ارج الموازن��ة   –تض��مین البیان��ات الخاص��ة بكاف��ة الص��نادیق والحس��ابات الخاص��ة
الموازنة، وذلك ألھداف التحلیل المالي وع�رض المعلوم�ات ف�ي التق�اریر المالی�ة، ولھ�ذا الغ�رض الب�د م�ن          

 . لصنادیق والحسابات الخاصة خارج الموازنةإعداد قائمة شاملة با

            اضطالع وزارة المالی�ة بإع�داد بی�ان مختص�ر ع�ن موازن�ات الص�نادیق والحس�ابات الخاص�ة؛ عل�ى أن
یتضمن اإلطار العام للسیاسة المالیة الخاصة بكل منھا، وأھدافھ االقتصادیة واالجتماعیة، وذل�ك ف�ي ض�وء    

الجتماعی�ة للدول�ة، عل�ى أن ی�تم نش�ر ھ�ذا البی�ان، أو طرح�ھ ف�ي مدون�ة           اإلطار العام للسیاسة االقتصادیة وا
خاصة بوزارة المالیة، وذلك من منطلق الحرص على تحقیق مبدأ الش�فافیة والمش�اركة م�ن خ�الل الح�وار      

 .المجتمعي، على غرار موازنة المواطن

       زم�ة كأس�اس التخ�اذ الق�رارات     االلتزام بسیاسة الشفافیة واإلفص�اح م�ن خ�الل ت�وفیر البیان�ات المالی�ة الال
المتعلقة بتنمیة الموارد، بما یمكن من رسم السیاسات المالی�ة واالقتص�ادیة لتل�ك الص�نادیق والحس�ابات عل�ى       

  .نحو فاعل بما یخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة



  دراسة تحلیلیة الصنادیق والحسابات الخاصة بین الواقع والمأمول
  

- ١٠٥٨ - 
 

ــع  ــ مراجــ ــة اـل   .قائمـ
  

  . المراجع باللغة العربیة: أولًا  
  
  .الكتب )  ١(

  .١٩٦٦عام  - بدون ناشر  –القاھرة   –فن المالیة العامة   –حمد جامع أ. د
بدون   –دار برلین للطباعة - مدخل لدراسة مالیة الدولة والسیاسات المالیة  - السید أحمد عبد الخالق . د 

  .  سنة نشر
  .٢٠٠٢  - ٢٠٠١عام  - بدون ناشر   –مبادئ المالیة العامة - زین العابدین ناصر. د
عام  –الطبعة الثالثة  - جامعة المنصورة   –اقتصادیات النشاط الحكومي   –لھادي النجار عبد ا. د

٢٠٠٢- ٢٠٠١.  
  .٢٠١٨ - دار ابن رشد للنشر- بحث في أسباب إھدار المال العام - ثقوب وجیوب - كمال الوصال.د
  .  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨عام  - بدون ناشر –مبادئ في فن المالیة العامة   –محمد حافظ الرھوان . د
  . ١٩٦٩ - دار المعارف - موجز في المالیة العامة  –محمود ریاض عطیھ . د
  
  .الدوریات ) ٢(

 - والتنمیة  لیبحث مترجم بمجلة التمو –) الفساداستئصال شأفة (بحث مترجم : روبرت كلیتجارد 
٢٠٠٠یونیھ عام   - صندوق النقد الدولي   

  
  .المقاالت ) ٣( 
األھرام  - صة أداء غیر مقنع، وافتقاد لألسس االقتصادیة والمؤسسیةالصنادیق الخا(خالد زكریا أمین . د

  .٢٠١١یونیو  ١٣ –االقتصادي 
مجلة األھرام االقتصادي   –) ذلك المجھول   –الصنادیق الخاصة   –نبضة فكر (سعید عبد الخالق . د
  . ٢٠١٤یونیھ  ٢٢ –) ٢٧٢(العدد   –
  
  . مصادر أخرى ) ٤(
  .رة المالیةكتب دوریة صادرة عن وزا - 
   ٢٠٢٠یولیو  –وزارة المالیة  –التقریر المالي الشھري للدولة  - 



  دقھلیة  -یعة والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشر
    " الثاني الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ١٠٥٩ - 
 

  . المراجع باللغة األجنبیة: ثانیًا
(A) Books (General &Specialized). 
(1)Charles Humphreys and Arup Banerji, Better Governance for 
Development in the Middle East and North Africa :Enhancing 
Inclusiveness and Accountability, World Bank,2003. 
 (B) Periodicals &Documents &Papers. 

(1)Alta Folscher, Budget Transparency, New Frontiers in 
Transparency and Accountability, Transparency and Accountability 
Initiative, July 2010. 
(2)Benito Bernardino and Bastida Francisco, Budget Transparency, 
Fiscal Performance and Political Turnout: An International Approach, 
Public Administration Review, May–June 2009. 
 (3)Bobes Florina, The Applicability of the Principles that Govern the 
Budgetary Activity) – Studies in Business and Economics – vol (8) – 
2013. 
(4)Chris Freeland, Basel Committee Guidance on Corporate 
Governance for Banks in Stability and Development, Egyptian Banking 
Institute Conference, Cairo, May, 2007. 
(5)Dimitar Radev and Richard Allen, Managing and Controlling Extra 
budgetary Funds, IMF, Working Paper, No. (6/286), 2006. 
(6)George Kopits and Jon Craig, Transparency in Government 
Operations, IMF, Code of Good Practices, No (158), 2007. 
 (7)Maria Micimicopoulos and Sormeni Nicolas, Public Governance 
Indicators: A Literature Review. United Nations Publications, New 
York, 2007. 
 (8)Mohamed Alamgir, Corporate Governance: A Risk Perspective, 
Paper Presented to"Corporate Governance and Reform: Paying the 
Way to Financial Stability and Development, Egyptian Banking Institute 
Conference, Cairo, May 7 – 8 . 
(9)Pieter Bottelier, Corruption and Development،International Symposium 
on the Prevention and Control of Financial Fraud،East Asia and Pacific 
Region, Beijing،World Banknote 1998. 
 

(10) Rachel Glennester and Yongseok, Does Transparency Pay?" IMF, 
Staff Papers, No (55), Jan, 2008.  



  دراسة تحلیلیة الصنادیق والحسابات الخاصة بین الواقع والمأمول
  

- ١٠٦٠ - 
 

(11) Roumeen Islam, Do More Transparent Governments Govern 
Better?" World Bank, Policy Research, Working Paper, No (3077), 
May, 2003. 

 

(C) Organizations &Departments Publications. 
(1) IMF- Government Finance Statistics 2001. 
(2) IMF. Code of Good Practices on Fiscal Transparency, 2007. 
(3) OECD ،Principles of Corporate Governance 2004. 
(4)OECD,Recommendation of the Council on Budgetary Governance, 
18Feb- 2015. 
(5) Transparency International, Corruption Perception Index 2017, 
www.Transparency.org 
(6)Unescap,What is Good Governance? 2009, www.unescap.org 
(7)World Bank. Managing Development:The Government Dimension, 
Discussion Paper No (34899). Washington.29Aug 1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.transparency.org/
http://www.unescap.org/



