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 ملخص بحث أهمية موازنة البرامج واألدا  وفاعليتها في ترشيد النفقات

تعتبر مشكلة إعداد الموازنة العامة من أهم المشاكل التي تواجه الدول في عصرنا الحالي، نظرا للتزايد المستمر في 
حجم االنفاق الحكومي وبالتالي زيادة حجم النفقات بالموازنة في الوقت الذي تتناقص فيه موارد الدولة، لذلك يبدو منطقيا 

 كون محاوالت ترشيد االنفاق الحكومي نابعة من الموازنة.أن ت

ومن هنا تكمن أهمية موازنة البرامج واألداء فهي تعتبر وسيلة ذات قيمة كبيرة لمعرفة كفاءة اإلدارة الحكومية، فضال 
يعة النشاط بعن أنها تعتبر ضرورة حتمية لترشيد اإلنفاق الحكومي وتصويبه، خصوصا وأن األساليب األخرى ال تالئم ط

الحكومي فما يطبق في المنشآت التجارية والصناعية لحساب الربح وقياس اإلنتاجية والكفاءة وترشيد اإلنفاق في هذه 
المنشآت يصعب تطبيقه على الجهات الحكومية، ولما كانت الموازنة العامة في صورتها التقليدية ال تتيح معيارا ملموسا 

ع الحكومي في تقديم خدماته للمواطنين، لذا فقد أصبحت الحكومات في كثير من الدول يمكن الحكم به على كفاءة القطا
هدفا للنقد الذي ال يسهل الرد عليه لعدم توفر المعايير الكمية والموضوعية التي تحكم على كفاءة الحكومة في تأدية خدماتها 

يمها ءة الوزارات والهيئات الحكومية األخرى في تقدللمواطنين، وسيستمر هذا النقد طالما لم تتوفر وسائل الحكم على كفا
للخدمات العامة للمواطنين بالمقارنة مع النفقات المعتمدة لها، وقد تم توفير بعض المعايير الكمية في أسلوب موازنة البرامج 

جاه يام بواجباته تواألداء لقياس الكفاءة أو معدالت األداء يمكن عن طريقها الحكم على كفاءة القطاع الحكومي في الق
 المواطنين، هذا باإلضافة إلى تطوير الموازنة العامة للدولة وتقوية فاعليتها كأداة للتخطيط والرقابة.

موازنة  المساهمة في نشر مفهومعليها، و  االنتقادات وايضاح العامة الموازنة بمفهوم البحث إلى التعريفويهدف   
ا األسلوب كأداة إلبراز الجوانب االقتصادية والعينية والمالية في الموازنة العامة البرامج واألداء ومدى الحاجة التباع هذ
عوقات المساهمة في وضع الحلول للمشاكل والموسلبياتها، و  ايجابياتها وعرض للدولة وكذلك في األنشطة التي تتضمنها

 دورل عرض حالة تطبيقية، والتعريف بالتي تواجه برامج العمل الحكومي وتحول دون تحقيقها ألهدافها بكفاءة من خال
 البرامج وازنةم تطبيق في الدول ، والتعريف بتجارباألجهزة العليا للرقابة المالية في االنتقال إلى موازنة البرامج واألداء

 واألداء.

منها  لولتحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيمه إلى ستة فصول يمثل كل منها أحد المباحث الرئيسية فيه، تناول األو 
لموازنة ا، أما الفصل الثاني تناول البحثوخطة منهج و حدود و هداف وأ أهمية و فرضيات و مشكلة البحث والتي تشمل  منهجية
)موازنة البنود( نشأتها وتعريفها وأهميتها والقواعد األساسية إلعدادها ومفهوم وأهداف وأنواع تبويبها ومزاياها  العامةالتقليدية 

ساعدت  ومقارنة بينها وبين موازنة البنود والعوامل التيموازنة البرامج واألداء الفصل الثالث تناول تعريف  والمآخذ عليها، أما
 ما الفصل الرابع تناولأومشاكلها وعيوبها،  في ترشيد االنفاقعلى انتشارها وأهدافها ومستلزمات تطبيقها ومزاياها وفعاليتها 



 
 

والكويت،  اإلماراتو  كندا وأستراليا وبريطانياا و أمريكو  نيوزلنداو  ماليزيااألداء مثل و  البرامج موازنة تطبيق في الدول تجارب
دور األجهزة العليا للرقابة المالية في االنتقال إلى موازنة البرامج واألداء في المشاركة في تصميم أما الفصل الخامس تناول 

في و  ية الداخليةللرقابة المالو  نتقال إلى نظام جديد للحساباتفي االو  إطار قانوني لتحضير وتنفيذ ومراقبة تنفيذ الموازنة
الواجب توفرها  المقوماتو موازنة الفي وضع التقارير السنوية بصورة مالزمة لمشروع اعتماد و  إقرار وتحديد المعايير الرقابية

 لمصري فيا للمحاسبات المركزي  ازالجهدور وحالة تطبيقية حول موازنة الفي األجهزة العليا للرقابة لممارسة الرقابة على 
  واألداء، وتناول الفصل السادس واألخير أهم النتائج والتوصيات. البرامج موازنة على الرقابة
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 منهجية البحث الفصل األول:

 مقدمة البحث: 
العام في الكثير من الدول العربية صعوبات مالية ال يمكن تجاهلها، األمر لقد أحدث النمو المطرد في اإلنفاق 

الذي انعكس سلبا على موازناتها بشكل مباشر، بحيث زادت الفجوة بين الواردات والنفقات، وما استتبع ذلك من عجز 
لحكومات حرجا في عدم قدرة ا ويزداد األمر ،في موازناتها وانحسار قدرتها على االلتزام ببرامجها وطموحاتها التطويرية

تجاهات من االو  ،في كثير من األحيان على توفير الدعم المالي المطلوب لبعض الخدمات نتيجة ألعبائها المتزايدة
األساسية في معالجة العجز المالي ترشيد وضبط عمليات اإلنفاق سواء عن طريق تقليل النفقات أو زيادة الناتج بدون 

وضمن هذا اإلطار تعتبر موازنة البرامج واألداء تقنية هامة تلعب دورًا بارزًا في عملية ترشيد  ،قاتازدياد مماثل في النف
النفقات، حيث أن منطلقها الرئيسي يتجسد في تعظيم دور تخطيط البرامج وقياس وتقييم األداء لتبرير جدوى اإلنفاق 

 وفاعليته في ظل مناخ الشفافية والمسائلة. 
 القومي، ويسهم بنصيب في تحقيق الناتج القومي، ويمثل إحدى ي أنما يعمل في فلك االقتصادإن النشاط الحكوم

ومن ثم فإن الحجم الذي يمثله قطاع الحكومة والدور الذي يؤديه في اإلنتاج وفى أداء ، القطاعات الرئيسية في الدولة
ون سة النشاط الحكومي أن يهتم المخططلذا يجب عند درا ،الخدمات إنما يصور انعكاسات كثيرة على غيره من القطاعات

بدراسة النشاط األمثل لهذا القطاع مقارنة بما يمكن أن يحققه القطاع الحكومي من خدمات حكومية للدولة في حدود 
 حجمه القائم.

أكدت توصيات بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الكويت على ضرورة تبني نظام إعداد موازنة البرامج وتقييم و 
لعربية مارات اإل، ولقد تبنت معظم الدول المتقدمة ومنها الواليات المتحدة االمريكية والدول النامية ومنها دولة ااألداء

قديم يقدم  ظامنوأصبح ينظر إلى موازنة البنود أو الموازنة التقليدية على أنه  زنة البرامج وتقييم األداء،واالمتحدة منهج م
أرقام غير واقعية حيث أدت الصعوبة في توفير معايير الكفاءة في الجهات الحكومية نتيجة تطبيق هذا األسلوب أن 
أصبحت الحكومات في كثير من الدول هدفا للنقد الذي ال يسهل الرد عليه، وأصبحت توصف بعض الحكومات بصفات 

ومة التي تهدر المال العام، وقد ظهر ذلك القصور بوضوح في االختالالت متعددة كالبيروقراطية، والحكومة المبددة والحك
زنة العامة لدولة الكويت وتزايدها عبر السنوات، كما أن نتائج الحسابات واالمالية واالقتصادية التي تعاني منها الم

زنة وارات المذلك تحليل تقدي زنة ويؤكدواالختامية المدققة للمصروفات واإليرادات بعيدة بنسبة عالية عن تقديرات الم
زنة الواردة في بيان وزير المالية واحيث أنها لم تحقق أسس وقواعد إعداد الم 2111/2112العامة للدولة للسنة المالية 

وأيضا لم تحقق أهداف وسياسات خطة التنمية، فعلى سبيل المثال يالحظ مضاعفة جملة المصروفات العامة لدولة 
مليار دينار في الحساب الختامي  392مقابل 2111/2112 المالية زنة السنةوار دينار في ممليا 1997الكويت إلى
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مرة خالل هذه الفترة، وبالرغم من ذلك فقد تدنت جودة  5.5، أي أن المصروفات تضاعفت 2111/2111 المالية ةللسن
 خدمات التعليم والصحة والخدمات العامة.

قاعدة النقد حيث تسجل المدفوعات خالل السنة المالية سواء كانت هذه  زنة البنود عادة علىواوبينما تعتمد م
ى زنة البرامج وتقييم األداء تعتمد علواالمدفوعات مقابل سلع وخدمات قدمت خالل هذه السنة أو سنين سابقة، فإن م

تخدم إلنجاز التي تس قاعدة االستحقاق حيث تسجل التكاليف المرتبطة بها خالل السنة المالية مقابل السلع والخدمات
العمل في البرامج واألنشطة المكونة لها في هذه السنة سواء دفعت هذه التكاليف خالل هذه السنة أم مازالت في ذمة 

 الحكومة للوفاء بها في السنين التالية. 
فساح المجال أمام عنصر المألوفر نظام موازنة البرامج ايهذا و  ئلة، لذلك ساداء آلية منطقية لتخصيص الموارد وا 
لى لمزاياها ولعالج المآخذ ع لبنود المتبع حالياً ا موازنةة والتحول عن نظام وازنهذا المنهج في إعداد الم وجب اتباع

 .البنود التقليدية زنةوام
داء خدمة أو منتج محدد، وضمان القيمة المضافة أداء على كلفة ألالبرامج وتقييم ا زنةواموتعتمد تقديرات    
األمثل لما يصرف من المال العام وتقديم مبررات الصرف ليس فقط من حيث مطابقة المصروف طبقا للوائح والعائد 

 والقرارات، بل من حيث أثرها وكيفية التوصل للنتائج المحققة أيضا.
داة لمتخذ القرار في تطوير عملية أالبرامج أساس اإلدارة الناجحة و  زنةواموتعتبر المعلومات المجمعة في    

عملية  داء المنشود، وتركزألا لمستوى تخصيص الموارد عن طريق إدارة ووضع األولويات ومبررات الصرف والتخطيط 
داء البيانات ألوالتحكم فيها حسب النتائج التي تحققها من التكاليف المرصودة، كما تقدم موازنة البرامج وا زنةوامإعداد ال
، دارة اإلعالمإ أهمية تنفيذ موازنة البرامج وتقييم األداء، حسين صالح، .لقياس الكفاءة، ويمكن إجراء المقارنة االقتصادية والزمنيةالالزمة 

 http://www.kna.kw/clt/inner.asp?id=13925مجلس األمة دولة الكويت 

 النفقات رشيدت في وفاعليتها واألداء البرامج موازنة موضوعطرح حساسية  تتمثل مشكلة البحث في مشكلة البحث: 0-0
تطبيقها منذ ث تم حي واألداء البرامج موازنة أهميةفي هذا الوقت، نظرا للفجوة الكبيرة بين الدول في التفاعل واالقتناع ب

 نطبق علىوهذا ما ي (الموازنة التقليدية) موازنة البنود مع وجود دول أخرى ال زالت تطبقبعض الدول في سنوات طويلة 
 . ولكن لم تبدأ بالتنفيذالكويت فهي من الدول التي بدأت بالتفكير مبكرا  دولة

 فرضيات البحث: 1-2
تعكس المشروعات اإلنمائية في خطة التنمية وأن اإلنفاق الحكومي للدول أن النفقات في الموازنة العامة  -1

وخصائصها امتداد للخطة العامة للتنمية أصبح يقوم على أساس من خطط وبرامج هي في طبيعتها 
االقتصادية واالجتماعية، وأن هذا اإلنفاق يتم تحديده على أساس من التطبيق السليم لألساليب الفنية في 

 .أداءو  برامج األداء، فإنه بهذا المعنى تصبح موازنة الدول موازنة
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 تستقر نأ قبل والتغيير التعديل من اربأطو  األوضاع هذه وتمر العامة لموازنتها معينة أوضاع دولة لكل -2
 فإن ذلك نع وفضالً  ،الدولة تعاصرها التي والمالبسات الظروف مع السنين بمضي يتكيف وضعاً  وتأخذ
 .الدولة لحجم تبعاً  يتحدد العامة الموازنة هيكل

رورة استبدال وض ،النفقات ترشيد في وفاعليتها واألداء البرامج موازنةبأهمية الدول بعض من  جديةال يوجد  -3
 .النظام الحالي بنظام أكثر فعالية

 لفرصةا يعطى( واألنشطة والمشروعات البرامج حسب) األداء موازنة ألسلوب طبقاً  العامة الموازنة تبويب -4
 سوف باألسلو  هذا أن إلى باإلضافة ،واضح بشكل المجتمع نحو مجهوداتهم وتبرير لتفسير للعاملين
 الحكومي، اإلسراف على والقضاء الحكومية األعمال بإنجاز الخاصة التكاليف في كبير وفر عليه يترتب

 .الحكومية الخدمات كفاية مستوى  رفع وبالتالي
حتى يمكن قياس وتقييم كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع بواسطة الجهات المنفذة ألهداف الدولة  -5

 موازنة البرامج واألداء. تطبيقوهي اإلدارات الحكومية فإن ذلك يتم من خالل 
معرفة كفاءة كبيرة لتسليط الضوء على أهمية موازنة البرامج واألداء فهي تعتبر وسيلة ذات قيمة  أهمية البحث: 1-3

اإلدارة الحكومية في الوزارات والهيئات واإلدارات والمصالح الحكومية المختلفة، فضال عن أنها تعتبر ضرورة حتمية 
كومي وتصويبه، خصوصا وأن األساليب األخرى ال تالئم طبيعة النشاط الحكومي فما يطبق في لترشيد اإلنفاق الح

ب تطبيقه وترشيد القرارات في هذه المنشآت يصع والكفاءةالمنشآت التجارية والصناعية لحساب الربح وقياس اإلنتاجية 
إن للمواطنين أو مقابل رسوم رمزية، ولذلك فألن خدماتها ال تباع في السوق وتقدم في األصل على الهيئات الحكومية 

دار تحت مبدأ " الموازنة العامة"، ولما كانت السوق كمرشد والربح كهدف ليسا متاحين في القطاع الحكومي إنما ي
 دماتهخالموازنة العامة في صورتها التقليدية ال تتيح معيارا ملموسا يمكن الحكم به على كفاءة القطاع الحكومي في تقديم 

للمواطنين، لذا فقد أصبحت الحكومات في كثير من الدول هدفا للنقد الذي ال يسهل الرد عليه لعدم توفر المعايير الكمية 
والموضوعية التي تحكم على كفاءة الحكومة في تأدية خدماتها للمواطنين، وسيستمر هذا النقد طالما لم تتوفر وسائل 

ومية األخرى في تقديمها للخدمات العامة للمواطنين بالمقارنة مع النفقات الحكم على كفاءة الوزارات والهيئات الحك
المعتمدة لها، وقد تم توفير بعض المعايير الكمية في أسلوب موازنة البرامج واألداء لقياس الكفاءة أو معدالت األداء 

طوير ين، هذا باإلضافة إلى تيمكن عن طريقها الحكم على كفاءة القطاع الحكومي في القيام بواجباته تجاه المواطن
 الموازنة العامة للدولة وتقوية فاعليتها كأداة للتخطيط والرقابة.

 لى تحقيق األهداف التالية:إيسعى الباحث في هذا البحث  :أهداف البحث 1-4
موازنة البرامج واألداء ومدى الحاجة التباع هذا األسبببلوب كأداة إلبراز الجوانب المسببباهمة في نشبببر مفهوم  -1

 .االقتصادية والعينية والمالية في الموازنة العامة للدولة وكذلك في األنشطة التي تتضمنها
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 واألداء لبرامجا موازنة وسلبيات ايجابيات وعرض يهاعل االنتقادات وايضاح العامة الموازنة مفهومب التعريف -2
 والمعلومات تالبيانا توفير حيث من باحتياجاتها بالوفاء يقوم اإلدارية الوحدات مستوى  على هاتطبيق أنو 

 وتقييم لوحداتا تلك أداء تنفيذ على الرقابة ألنظمة وتوفيره المالءمة والسرعة بالدقة القرارات التخاذ الالزمة
  .بأهدافه يفي كي النظام هذا على إدخالها الممكن االقتراحات تقديمو  الحالي النظام

ا الحكومي وتحول دون تحقيقهلعمل تواجه برامج ا المساهمة في وضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي -3
 .من خالل عرض حالة تطبيقية ألهدافها بكفاءة

 .األجهزة العليا للرقابة المالية في االنتقال إلى موازنة البرامج واألداءالتعريف بدور  -4

 .واألداء البرامج موازنة تطبيق في الدول تجاربب التعريف -5
 

 :حدود البحث 1-5
مع  مختلفةالونظمها بقوانينها  العديد من الدول في مختلف أنحاء العالمسيغطي البحث  الجغرافية:الحدود  -أ

از المركزي الجه دورعرض حالة تطبيقية حول محاور البحث لالسترشاد واالستدالل، و في  التطرق لتجاربها
للمحاسبات في جمهورية مصر العربية في متابعة إجراءات التحول إلى موازنة البرامج واألداء في إحدى 

 المصالح الحكومية.
وات حدود الزمن لسنعقود قديمة عند التطرق لنشأة الموازنة واستمر أدبيات البحث غطت  الحدود الزمنية: -ب

 .في تناول محاور البحثقريبة 
المنهج الوثائقي الذي يعتمد على جمع المعلومات والحقائق من خالل الرجوع إلى تم استخدام  منهج البحث: 1-6

 .محاور البحثالدراسات والكتب واألدلة وبعض القرارات والقوانين والمقاالت والنشرات التي تخص 
 :خطة البحث 1-7

 :هي ستة فصولتم تقسيم البحث إلى 
 البحث.منهجية األول:  فصلال
 .(موازنة البنود) الموازنة التقليدية العامة: الثاني فصلال
 موازنة البرامج واألداء.الثالث:  فصلال
 .تجارب الدول في تطبيق موازنة البرامج واألداءالرابع:  فصلال

 الفصل الخامس: دور األجهزة العليا للرقابة المالية في االنتقال إلى موازنة البرامج واألداء.
 السادس: النتائج والتوصيات.الفصل 
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 الفصل الثاني
 )موازنة البنود( العامة التقليدية الموازنة 

دا أساسيا وتشكل الموازنة وا عدادها راف واالجتماعية،للتنمية االقتصادية  ةتعتبر الموازنة العامة للدولة أداة رئيسي
 ةموسع ةوتحاول الموازنة العامة أن تعطي فكر  ،التنميةغناء السياسة والجهد التنموي وتلمس االحتياجات وأولويات إ في 

توسع دور الدول في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتطور مستوى نظرا لو  ،عن جميع اإليرادات والنفقات الحكومية
ابق كالسة الموازنلم تعد ف ،التنمية في العصر الراهن قد أديا إلى حصول تغييرات مهمة في مفهوم ومحتوى الموازنة

بل أصبحت لها وظائف  ،مهامها المحدودة إلنجازلحصر احتياجات الحكومة واإليرادات العامة لألموال  ةمجرد وسيل
فيذ لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتن ةوباألخص استخدامها كوسيلة مفضل ،ةأخرى تكاد تكون أساسي

لتي تميز وهذا هو أهم المالمح ا ،وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة ةفالموازنة قد أصبحت ذات صل ،سياستها االقتصادية
 الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية.

له وأصبح الحفاظ على المال العام وحسن استغال ،في العالم ةأصبح العنصر المالي سبب رئيسي لنجاح أي دولو 
إال أن  لموازنةا رغم من التكاليف التي ستدفعها الدولة إلعداد وتنفيذوبال، مطلب ضروري ومهم للحفاظ على قوة الدولة

ويجب أن تتأكد  ،كبر من تكلفتها حيث تستطيع الدولة أن تتنبأ عن المشاكل المستقبلية المواجهة لهاأايجابياتها ستكون 
العليا من أن الخطط والسياسات يجرى تنفيذها، من خالل الرقابة الفعالة وتكون الموازنات عند استخدامها بشكل  اإلدارة

وتصبح الموازنات أدوات للرقابة عن طريق المساعدة في تفعيل وضع  ،للرقابة متاحة للمديرين ةجيد وسائل رئيسي
  http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=18946، شبكة المحاسبين العرب، فهادور الموازنة وتعري أهميةالمعايير وتقليل االنحرافات. 

 نشأة الموازنة 2-1
بل تعود إلى عقود قديمة، وهذا ما يقصه القرآن الكريم عن نبي هللا  ن فكرة الموازنة العامة ليست فكرة حديثةإ

، وذلك لمصر في ذلك الوقت جتماعيةالوا قتصاديةالاالشئون  إلدارةيوسف عليه السالم، وكيف أنه وضع موازنة عامة 
خزائن األرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في األرض  ىفي سورة يوسف: "قال اجعلني عل ىفي قوله تعال

مختلفة  بتطوراتالموازنة العامة  مرت، و يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وال نضيع أجر المحسنين"
للشكل الذي هي عليه اآلن، حيث كانت األمم والحضارات القديمة في العصور الوسطى تقوم بجباية األموال لتصل 

تنفقها دون أن تتبع أسس وقواعد لذلك كما هو اآلن، وهذا ما ال يروق للحكام قبل المحكومين لغياب الرؤية الشاملة و 
اإليرادات  -الرقابة، وبالتالي بدأت عملية ضبط شقي الموازنة العامة  ىنفاق، فضاًل عن غياب القدرة علإلفي الجباية وا

، وفي هذا التوقيت بدأ البرلمان البريطاني يراقب السلطة التنفيذية في جباية 1733في بريطانيا بدءًا من عام  -والنفقات 
دون أن يتدخل في عملية اإلنفاق العام، واستمر  ،ويطلب منها أن تحصل على اعتماد مسبق لإليرادات ،الضرائب

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=18946
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رورة أن التنفيذية بض جاءت تحركات برلمانية جادة تطالب السلطةى هذا الحال لقرابة قرن من الزمن، حت ىالوضع عل
تحصل من السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان على اعتماد للنفقات العامة أيضًا، ومن ثم أصبح البرلمان يراقب 

أن حصل  ىنفاق لفترة طويلة من الزمن إلإلا ىويحاسب على إنفاق المال العام أيضًا، وقد امتد العمل بمبدأ الرقابة عل
اعتماد سجل اإليرادات والنفقات العامة مجتمعة وبشكل دوري، واتبعت فرنسا فيما بعد مبدأ حقه في  ىالبرلمان عل

مصر مبدأ الموازنة  تبعتافيما  ،1836وتبعتها في ذلك روسيا القيصرية عام  ،1821الموازنة العامة السنوية عام 
ستخدم في ا، وبعدها 1921إال في عام  أما الواليات المتحدة األمريكية فلم تطبق هذا المبدأ ،1881العامة في عام 

 كل دول العالم تقريبًا.
زراعية واألمالك المحاصيل ال إيرادالموازنة في الماضي بشكلها البسيط، فكانت تعتمد بالدرجة األولى على عرفت و 

العامة، التي كانت معظمها تعود إلى الحاكم، والتي كان يعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، إال أنه في حالة زيادة 
النفقات في أوقات األزمات يلجأ الحاكم إلى جمع جزء من أموال المواطنين لتغطية هذه النفقات، ومع تطور وظائف 

 ، لتصبح فيما بعد الموازنة أكثر تفصياًل وأهمية حتى أضحتاإليراداتلنفقات العامة وتعددت مصادر الدولة توسعت ا
تتحدد بعنصرين، األول: يتعلق بتقدير النفقات وااليرادات للسنة القادمة، والثاني: يتعلق بتصديق السلطة التشريعية لهذه 

 /http://businesstendersmag.com/ar ،ومناقصاتأعمال  الشريف،مختار  التنمية،القتصاد وتوجيه لموازنة العامة للدولة دور هام في إدارة ال التقديرات.

 تعريف الموازنة العامة 2-2

العدل ويقال المقابلة، وهي مشتقة من كلمة ميزان ويعني و  تعني كلمة موازنة في اللغة عدة معاني منها المساواة
وأطلق لفظ الميزانية في بادئ األمر على حقيبة النقود أو المحفظة العامة ثم ، في لغة العرب وازن بين شيئين موازنة

استخدم و  قصد بها بعد ذلك مالية الدولة، وفي جميع الحاالت تعني كلمة الموازنة العامة اإليرادات والنفقات العامة للدولة،
ن موارد الدولة عة في بريطانيا ويقصد به الحقيبة التي يحمل فيها وزير الخزانة بيان الحكومة لفظ الميزانية ألول مر 
ثم استخدم اللفظ بعد ذلك لإلشارة إلى مجموعة الوثائق التي تحتويها حقيبة وزير الخزانة، أي  ،وحاجاتها إلى البرلمان

ي الجزائر الموازنة العامة ف موافقة الهيئة التشريعية. لحكومة وهو بصدد تقديمها للبرلمان للحصول علىلالخطة المالية 

https://groups.google.com/d/msg/tomohi 

لتي اوالبد من اإلشارة إلى تعدد المفاهيم التي أوردها الدارسين لمفهوم الموازنة العامة على اختالف الجوانب 
ة عبارة عن قائمة تضم التقديرات التفصيلية الستخدامات وموارد الدولة لسن :الموازنة العامةف، لباحث في دراستهايرغب ا

مالية مقبلة فهي الوسيلة التي يمكن عن طريقها استقراء اتجاهات الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وخططها 
رادات المقرر وهي تشمل على جميع اإلي للدولة،تعتبر كالمرآة التي تجسد اآلمال والنهضة االقتصادية  فهي المستقبلية،

http://businesstendersmag.com/ar/موقع
https://groups.google.com/d/msg/tomohi
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ه كما أن حساب الدولة الختامي يوضح ما تم عمل المالية،تحصيلها وجميع المصروفات المقرر صرفها في خالل السنة 
 فعال خالل العام إلظهار حقيقة المركز المالي للدولة.

أما  ،واألرقامالموازنة العامة للدولة عبارة عن وثيقة تصب في قالب مالي قوامه األهداف  خر:آف وفي تعري
زم الدولة أما األرقام فتعبر عما تعت زمنية،األهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خالل فترة 

  .ا خالل الفترة الزمنية عينها وهي تحدد عادة بسنةإنفاقه على هذه األهداف وما يتوقع تحصيله من مختلف موارده
عبارة عن برنامج عمل متفق عليه مبين فيه تقدير إلنفاق الدولة ومواردها خالل بأنها الموازنة العامة  وتعرف

 .فترة مقبلة وتلتزم به الدولة وتكون مسئولة عن تنفيذه
ا العامة وااليرادات العامة عن فترة مالية مقبلة غالبتقدير مفصل ومعتمد للنفقات  الموازنة العامة بأنهاوتعرف 
 ،ويتبين من هذا التعريف أن الموازنة العامة للدولة تستند إلى عنصرين أساسين هما التقدير واالعتماد، ما تكون سنة

طة التنفيذية لفبالنسبة إلى التقدير فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل االيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها الس
البا ما وذلك خالل فترة مالية مقبلة غ مواطنينوكذلك النفقات العامة التي ينتظر أن تنفقها إلشباع الحاجات العامة لل

ذية حق السلطة التشريعية واختصاصها في الموافقة على توقعات السلطة التنفي فهولى االعتماد إأما بالنسبة ، تكون سنة
ساس فان الموازنة العامة تظل مجرد مشروع موازنة حتى تعتمد من ألعامة، وعلى هذا امن ايرادات عامة ونفقات 

   http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=4023 ،موازنة البرامج واألداء في النظام الحكومي، شبكة المحاسبين العرب .السلطة التشريعية

قام ن الموازنات ليست أر أ شهر رؤساء الوزراء البريطانيين في القرن التاسع عشرأمن  وهوقال جالدستون و 
باإلضافة و  ،وسائل متعددة تغوص إلى أعماق أو جذور رفاهية األفراد وعالقات الطبقات وعظمة الممالك هاحسابية ولكن

 .امل تقع في قلب العملية السياسيةلذلك فإن الموازنة بشكلها المتك
ترجم بصورة وت ،كما أن الموازنة بوصفها برنامجا سنويا حكوميا تعبر عن توجهات السلطة العامة للسنة المقبلة

صصة المخ االعتماداتفإذا تضمنت الموازنة مثال زيادة في  ،رقمية جميع أنشطة الدولة واإلصالحات المحتمل إدخالها
ذا خفضت دولة كبرى اع ،فإنها تكون قد استهدفت توسيع التعليم الرسمي وتحسينه ،للتربية الوطنية تمادها العسكري وا 

  .ن هناك تحسنا سيطر على وضعها األمني الخارجيأتكون قد قدرت ب
ما م في التفاصيل أو في التراكيب اللغوية بين هذه التعريفات وربما غيرهاومهما كانت التباينات أو االختالفات 

ن ألي منها ال يمك ،عنا النظر فيها أن نعثر على قاسم ومحور رئيسي مشترك بينهامنه يمكننا إذا أإف ،يقدمه آخرون 
ولهذا  ،يةخطة عمل مستقبل لك في إن الموازنة العامة دائما تبرز بشكل عام كتعبير عنذإهماله أو التنكر له ويتمثل 

دالالته األساسية والهامة التي تجعل من الموازنة العامة وثيقة هامة تستقطب اهتمام وفضول معظم المواطنين أو 
  ، )مرجع سابق(.أهمية دور الموازنة وتعريفها .المهتمين بحياة الدولة والمجتمع المعني

 

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=4023%20%20شبكة
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 أهمية الموازنة العامة 2-3
للموازنة العامة للدولة أهمية كبرى ألنها تعبر عن برنامج العمل السياسي واالقتصادي واالجتماعي للحكومة 

النفقات و ذ يمكن الكشف عن مختلف أغراض الدولة عن طريق تحليل أرقام االيرادات العامة إ، خالل الفترة المالية المقبلة
الموازنة العامة للدولة ليست مجرد بيان يتضمن االيرادات العامة والنفقات العامة ف، العامة التي تجمعها وثيقة واحدة

داف الدولة ن طريقها تحقيق أهعفحسب، وانما هي أيضا وثيقة الصلة باالقتصاد القومي واألداة الرئيسية التي يمكن 
  )مرجع سابق(.موازنة البرامج واألداء في النظام الحكومي،  واالجتماعية.السياسية واالقتصادية 

 إلعداد الموازنة العامة األساسيةالقواعد  5-4
لمجموعة من القواعد، تهدف اتفق علماء المالية العامة على أن إعداد الموازنة العامة للدولة يجب أن يخضع 
 ،تنفيذها فرض الرقابة على مإلى وضع الموازنة في صورة واضحة، كي يسهل على السلطة التشريعية تفهمها، ومن ث

ضاًل عن أن ف ،رة تعبيرًا صادقًا عن النشاط المالي للدولةبكما تهدف هذه القواعد كذلك إلى أن تكون الموازنة العامة مع
وهناك  ،لحكومة الخطأ، وتقلل من احتماالت اإلسراف السيما في حالة زيادة اإليراد على اإلنفاقهذه القواعد تجنب ا

 خمس قواعد أساسية للموازنة العامة هي:
تقضي هذه القاعدة بأن يتم تقدير استخدامات الدولة ومواردها لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة، قد  :قاعدة السنويةأواًل: 

الميالدية أو تتداخل معها كما هو الحال في بعض الدول، إذ تبدأ السنة المالية في أول يوليو تكون مطابقة للسنة 
 قاعدة السنوية من المبادئ األكثر استقرارًا عند إعداد الموازنة العامة وتعد ،من السنة التالية ووتنتهي في آخر يوني

ادات تتميز المصروفات واإلير  ثماألربعة، ومن للدولة، على أساس أن السنة تمثل دورة كاملة للفصول المناخية 
 خاللها بصفة التكرار، كذلك فإن السنة فترة مالئمة لتقييم أداء السلطة التنفيذية.

تقضي قاعدة الوحدة أن تدرج جميع استخدامات وموارد مختلف الوحدات التابعة للجهاز التنفيذي  :قاعدة الوحدةثانيًا: 
األمر الذي يساعد على معرفة الظروف االقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة، فضاًل للدولة في موازنة واحدة، 

 عن سهولة ممارسة الرقابة السياسية والشعبية خالل مراحل تنفيذ الموازنة.
هما، لمن تقديرات الموارد واالستخدامات بأكم تقضي هذه القاعدة بأن تشمل الموازنة العامة كال :قاعدة العموميةثالثًا: 

لة بهدف تحقيق رقابة فعالة على كل موارد الدو  من دون إجراء مقاصة بين بعض أبوابها أو بنودها وبعضها اآلخر
 واستخداماتها.

تقضي هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد بعينها لمواجهة استخدامات محددة فقاعدة  :قاعدة عدم التخصيصرابعًا: 
الموارد إلى جميع االستخدامات، ومن ثم ال يجوز تخصيص مورد معين عدم التخصيص تقضي بأن توجه جميع 

 لإلنفاق على إنشاء الطرق وصيانتها. -على سبيل المثال-كالضريبة على السيارات 
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تقضي قاعدة التوازن بأن تتساوى االستخدامات )النفقات( مع اإليرادات، وعلى الرغم من سالمة  :قاعدة التوازن خامسًا: 
د عجز ت إلى قبول فكرة وجو دإاّل أن الظروف االقتصادية المتغيرة والمتشابكة لمعظم دول العالم أ هذه القاعدة،

فترة رحل الفائض إلى اليو  المحلية والدولية ن طريق القروضعأو فائض في الموازنة العامة، إذ يغطى العجز 
   http://sqarra.wordpress.com/budjet3العامة للدولة،  الموازنة التالية.

 مفهوم تبويب الموازنة العامة 2-5
وترتيبها  (ستخداماتواالالعامة )الموارد والنفقات يرادات إلتبويب الموازنة العامة يعني تصنيف أنواع وعناصر ا

)بنود(، وترقيمها بأرقام متسلسلة ورموز بحيث تشكل نظاما يعدد التقسيمات  في تقسيمات رئيسية )فصول( ونوعية
يق بين دارة المالية من تحقيق التنسإلداري للحكومة، ويساعد تبويب الموازنة العامة للدولة اإلالمختلفة لموازنة الجهاز ا

المالية  ن البياناتإية المقررة، لذلك فهداف المالية واالقتصادأليرادات العامة والنفقات العامة بشكل ينسجم مع اإلا
المتعلقة بالموازنة العامة يجب تبويبها ضمن تقسيمات رئيسية وفرعية وفقا ألهميتها وأولويتها وبشكل يمكن من إجراء 

 الحكومي،في النظام  موازنة البرامج واألداء التحليل والرقابة وتقييم األداء وتحديد المسؤوليات لتحقيق األهداف المحددة بكفاءة وفعالية.

  )مرجع سابق(.

 أهداف تبويب الموازنة العامة 2-6
 هداف ينبغي تحقيقها عند تبويب االيرادات والنفقات للموازنة العامة وهي:ألهناك مجموعة من ا

بشكل يسهل وضع البرامج وفقا لمتطلبات الحكومة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالدارية ويظهر  أن تبوبأوال: 
 التعديالت والتغييرات خالل الفترات المالية المختلفة.

حيث بتبويب مساهمة فعالة في تنفيذ الموازنة وتحقيق الكفاءة والفعالية في األنشطة والبرامج الحكومية الثانيا: أن يساهم 
 يتم حصر الموارد المالية المتاحة للحكومة واستخداماتها.

متطلبات النظام المحاسبي، وذلك من خالل تصنيف النفقات في مخصصات الجهاز الحكومي التبويب يلبي  أنثالثا: 
اإلدارية  تة على االنفاق وتصنيف االيرادات وبما يؤدي الى تحديد الوحدابقار بشكل يعدد المسؤوليات ويسهل عمليات ال

 المسئولة عن تحقيق االيرادات المقدرة في الموازنة العامة.
  )مرجع سابق(.موازنة البرامج واألداء في النظام الحكومي،  االقتصادية ألوجه النشاط الحكومي. من تحليل اآلثارالتبويب يمكن  أنرابعا: 

 :تبويبات الموازنة التقليدية 2-7
صص لكل وزارة حيث يخ ،أحيانًا التبويب النظامي ألنه يرتبط بالتنظيمات الحكوميةيطلق عليه  :التبويب اإلداري  -

 وغالبًا ما تقتصر على المصروفات.  ،أو مصلحة اعتمادات خاصة في الموازنة العامة
الخدمة أو موضوع  نوع اعتباريطلق عليه أحيانا التبويب النوعي أو الطبيعي حيث يعتمد على  :التبويب الموضوعي -

 فقة األساسي في تبويب الموازنة خاصة بالنسبة للمصروفات العامة. الن

http://sqarra.wordpress.com/budjet3/
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يقصد به التبويب تبعا للوظائف العامة التي يتم تخصيص النفقة ألدائها ويتناول هذا التبويب  :الوظيفي التبويب -
 أساسية.االنفاق العام بصفة 

نشاط ت العامة إلى مجموعات حسب أوجه التقسيم النفقات واإليرادا علىيعتمد هذا التبويب  :االقتصادي التبويب -
إلى نفقات  بناء عليه يتم تقسيم النفقات واإليرادات، و الحكومي وعالقاتها بفروع النشاط من إنتاج واستهالك واستثمار

يرادات جارية ورأسمالية.  جارية ورأسمالية وا 
 واالقتصادي.هو تبويب يجمع بين خصائص ومميزات التبويب الوظيفي  :المزدوج التبويب -
 :الموازنة التقليدية يامزا 2-8

 وجود نماذج وتعليمات واضحة تساعد على تجميع البيانات. -
 سهولة اإلعداد عند تقدير االحتياجات لكل جهة حكومية. -
 سهولة إحكام الرقابة عند الصرف من األموال العامة. -
 السنة السابقة.سهولة إجراء الدراسات والمقارنات بين إيرادات ونفقات  -

 :الموازنة التقليديةعلى  المآخذ 2-9

يتركز االهتمام بالموازنة العامة التقليدية على أنواع المصروفات بدال من التركيز على العمل المطلوب : الرقابةأوال: 
لنفقة اانجازه وما يتطلبه من نفقات، حيث يتم تقسيم االنفاق العام تقسيما نوعيا إلى عدة بنود حسب الغرض من 

العامة، وبهذا التبويب ال تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة فعالة للرقابة على االنفاق العام للدولة، حيث أن هذا 
التبويب يظهر ما تشتريه الحكومة وما تتكبده من نفقات ولكن ال يبين البرامج التي من أجلها تشتري وال مدى 

 أنه ليس هناك ارتباط بين النفقات والمنجزات.االنجاز الذي يتحقق تحت تلك البرامج، أي 

إن الهدف األساسي من الموازنة العامة للدولة بوضعها الحالي ينحصر في الرقابة على مصروفات  اتخاذ القرارات:ثانيا: 
الوحدات والجهات الحكومية المختلفة ومدى التزامها بحدود االعتمادات المالية المقررة، ومازال هذا االتجاه هو 
الذي يحكم طبيعة الموازنة العامة للدولة، ولكن وتبعا للتطور في رسالة الدولة ومهمتها وتحول النظرة إلى مهمة 
نما يجب أن تكون هذه الخدمات والمنافع بصورة  الدولة ال تنحصر في تأدية الخدمات وتحقيق المنافع فحسب، وا 

ة لموازنة من صورتها التقليدية من مجرد وسيلة للرقابأكثر فاعلية من ذي قبل، لذلك أصبح لزاما أن تتحرر هذه ا
المالية على بنود الصرف والتزام حدود االعتمادات إلى وسيلة فعالة وأداة لتحقيق االستخدام األمثل لموارد الدولة 

قليدية تواستغاللها أكفأ استغالل لتحقيق األهداف المقررة، وهذا الهدف عجزت الموازنة العامة للدولة في صورتها ال
 عن تحقيقه ولم يكن من سماتها اطالقا.
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تقديرات عن طريق أخذ متوسطات عن السنوات السابقة أو زيادة أو تخفيض اليتم اعداد  اعداد تقديرات الموازنة:ثالثا: 
تقديرات السنة السابقة بنسبة معينة أو استخدام بعض الطرق االجتهادية األخرى، ويرجع ذلك إلى عدم القيام 

 اسات الالزمة لوضع أنماط األداء الفنية والمالية المختلفة التي تمكن من تطوير أسلوب اعداد الموازنة العامة. بالدر 

إن الموازنة العامة في صورتها التقليدية ال تساعد الدول على التخطيط القومي الشامل لمواردها النادرة  التخطيط:رابعا: 
أساسا على نوع  لك ألن اهتمام الموازنة العامة التقليدية ينصبعن طريق وضع خطط التنمية االقتصادية، وذ

المصروفات أكثر من اهتمامها بالخدمات التي تهدف الدولة إلى تحقيقها من وراء هذه المصروفات مما ال يساعد 
ثر نجازات التي تحققت أكهداف واإل، حيث أن االهتمام يجب أن ينصب على حجم األاطالقا في عملية التخطيط

 من االهتمام بمقدار ما أنفق على أداء خدمة معينة.

 ،لتفادي عيوب موازنة البنود فقد ظهرت نماذج أخرى مثل موازنة األداء وموازنة البرامج واألداء والموازنة الصفريةو 
 في فاعليتهاو  ، ونحن بصدد تناول موازنة البرامج واألداءوأخيرا مع نهاية التسعينيات الميالدية ظهرت الموازنة التعاقدية

  في هذا البحث. النفقات ترشيد
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 ثالثالفصل ال
 موازنة البرامج واألدا 

براز ضرورة استحداث نظم متطور والمفي القد ساهمت عوامل عديدة في تعميق جوانب القصور  ة زنة التقليدية وا 
 1929ومن أهم العوامل التي ساعدت على ذلك ما ترتب على الكساد العمالي الكبير في عام  ،زنة العامة للدولةواللم

من تغيير في الهيكل االقتصادي واالجتماعي وتبني الفلسفة الكينزية التي تقضي بتدخل الدولة في ترشيد واستخدام 
 ،عمالةستويات االدخار واالستثمار والالموارد االقتصادية وتخصيصها على مجاالت اإلنتاج المختلفة والتأثير على م

قدم ديفيد نوفيك شرحًا  1954 ولقد برزت الدعوة إلى تطبيق موازنة البرامج واألداء في الواليات المتحدة األمريكية سنة
تفصيليًا بين فيه كيفية تطبيق موازنة البرامج في وزارة الدفاع األمريكية وشرح مضمونها وكان ذلك في تقريره المسمى 

قامت لجنة هوفر الثانية بدراسة  1955في عام و  ،االقتصاد والفعالية في الحكومة بواسطة اإلجراءات الجديدة للموازنة
اقتراح ديفيد وكذلك بدراسة التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق موازنة األداء في أجهزة الحكومة الفدرالية األمريكية مما 

التي دة المتحألداء الذي جذب اهتمام الكثير من الدول وكذلك اهتمام هيئة األمم أدى إلى ظهور مفهوم موازنة البرامج وا
 . 1965أصدرت كتيبا بعنوان موازنة البرامج سنة 

ية األثر القرارات وللتقدم باألساليب اإلحصائ باتخاذوكان للتقدم في العلوم اإلدارية والسلوكية والكمية المتعلقة 
ابة بصفة خاصة وفي مجال الرق الموازنةق أساليب ووسائل أكثر تقدمًا في مجال الكبير في إفساح المجال لتطبي

  http://www.q8control.com/rsb2.html ميزانية البرامج واألداء. والتخطيط وتقييم األداء بالوحدات اإلدارية بصفة عامة

 في المجاالت اآلتية:الواليات المتحدة  في حدث في هذا النوع من الموازنةويتلخص التطور الذي 
األول: انصب االهتمام على المخرجات بدال من المدخالت الذي كان من اختصاص الموازنة التقليدية حيث يفترض 

نجازها ا في هذه الحالة أن يكون التقرير المنطقي لطلب االعتمادات هو ربطها بالبرامج واألنشطة المطلوب
 بواسطة التنظيمات الحكومية خالل فترة الموازنة.
 نتائج أعمال الوحدات الحكومية.و داء أللى الرقابة على اإموال ألالثاني: تحول االهتمام من مجرد فرض الرقابة على ا

لى تصنيف إ باإلضافةموال ممثلة بالتصنيف اإلداري والنوعي واالقتصادي ألسائلة المحاسبية عن امالثالث: تحقيق ال
نيف استخدام ثالثة أنواع من التصنيفات ترتكز على التصبجديد يعتمد على المسائلة المحاسبية على العمليات 

جع )مر موازنة البرامج واألداء في النظام الحكومي،  .نشطة ووحدات األداءأللى اإالهرمي المتدرج من الوظائف الى البرامج ثم 

 سابق(.

  موازنة البرامج واألداء: تعريف 3-1

 البرامج الحكومية على والتركيز األهمية الموازنة يعطي لحسابات حديث تبويب الإ ماهي واألداء البرامج موازنة إن
 على وليس ذاته الهدف على تركز أنها أي وخدمات سلع من ما تشتريه وليس وأعمال برامج من الحكومة به وما تقوم

http://www.q8control.com/rsb2.html
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 بغض نمعي لبرنامج اإلجمالية فةلالتك قياس ىلع ينصب رامجالب زنةوام هتماما  نأ ذلك ومعنى ،وسائل تحقيق الهدف
 نشاط ىلع االهتماموينصب  ثانوية ميةهأ  ذات المصروفات طبيعة تصبح اهن نوم برنامجلل المنفذة الوحدات نع النظر
 .والخدمات واألجور عيةلالس زماتلالمست نم النشاط ذاه تنفيذ ائلوس ىلع وليس الحكومية الوحدة

 برامجال ىلع تركيزلل العامة الموازنة بيانات لتبويب ةلوسي: اهبأن واألداء البرامج موازنة يفتعر  نيمك بقس ومما 
 وظيفة هيو  دولةلل جديدة وظيفةبراز إ ىلع ملتع اهأن أي وخدمات علس نم الحكومة هتشتري ما ىلع وليس الحكومية
 المنظمة يمبتقسم يقو  امنظ :اهبأن اهتعريف نيمك كما، يديةلالتق المالية الرقابة وظيفة ىلع التركيز نم بدال اإلدارية الرقابة

 المتوقع داءألا ىلع لتعرفل برامجال ذهكل من ه داخل األداء موازنة تموت لألنشطة الفرعية برامجوال البرامج نم عدد لىإ
 .المالي امالع موازنة لخال األداء ذاه لىإ لوصو لل الالزمة والمدة هتحقيق

 اهبواسطت التي األساليب مجموعة :اهأن ىلع األمريكية المتحدة الواليات في االقتصادية التنمية لجنة اهعرفت كما
 هدافاأل ذهه تنفيذ ومقارنة دقيقة بصورة هممسؤوليات نضم تقع التي هدافاأل تنفيذ ىلع التركيز نممدراء البرامج  نتمك

 قيطر  نع اهيلع لالحصو  نيمك ال وماتلبمع هيستخدم نم يزودم النظا ذاه نإ ،والمواد ملالع ساعاتو  الوقت حسب
موازنة البرامج واألداء )المفاهيم  .قرارال التخاذضل أف قاعدة ويهيئ أساسية نتائج ىلع لالحصو  في يساعد إذ يديةلالتق الموازنة

ق موازنة برامج عمل معتمدة قابلة للتطبيق ولقياس األداء لتحقيبأنها: تعرف موازنة البرامج واألداء و  والتطبيق(، سوسن الشمراني.
ليها إتربط بين جميع عناصر المدخالت )المالية والبشرية والمادية( والمخرجات المراد الوصول ، وهي أهداف محددة

قابلة  ى برامج محددةلإ: ترجمة العمليات بأنها البرامجتعرف ، و )المردودات المطلوب تحقيقها وأثرها على المجتمع(
وازنة البرامج م : وضع مقاييس أداء يمكن من خاللها الحكم على سالمة القرارات وحسن التنفيذ.بأنه األداءيعرف ، و للتطبيق

  .(مرجع سابق) ،الحكوميواألداء في النظام 

مج التي تحقق البراوهي موازنة تخطيطية )تخطيط استراتيجي( يتم فيها تحديد أهداف العمل الحكومي، ثم وضع 
 ،األهداف، ووضع آلية تمكن من إجراء المقارنة بين األهداف والنتائج، وتقديم نتائج تصلح قاعدة أفضل التخاذ القرارات

 والرسم التوضيحي التالي يوضح هذا المفهوم: ،2115، عبداللطيف السهيل، ديوان المحاسبة، (ندوة)تصنيف الميزانية ونظام االستحقاق
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 :التالية النقاط ىلع تركز داءألوا البرامج ميزانية نأ نالحظ ذاهوب
 كتشار التي األخرى  اإلدارية والوحدات تاالوزار  نم مجموعة ىلع اهوتقسيم الحكومي ملالعن م فداهاأل تحديد  -

 .اهلتنفيذ الالزمة األنشطة وتحديد مجاالبر  نم مجموعة لىإ داريةإ وحدة كل في اهوتقسيم هدافاأل ذهه أحد تنفيذ في
 يف.التكال محاسبة ماستخدا ملليش العامة المالية دارةإلا أدوات كأحد المحاسبي مالنظا يلتعد  -

البرامج واألداء )المفاهيم  موازنة .األداء ومعدالت المئوية النسب ثلم القياس أدوات بتحديد لكوذ األداء قياس ئلوسا تحديد  -

 .(مرجع سابق)والتطبيق(، 

 :األدا  ةموازن أم مجاالبر  ةنز وام 3-2
 نم الكثير لىإ ندفارامت ماهباعتبار  امجر الب موازنة واصطالح األداء ازنةو م اصطالح كل من استخدام أدى لقد

 والبرمجة التخطيط منظا وهو  محددة مجابر  وجود ىلع ميقو  ازنةو ملل آخر حديث وبلسأ ورهبظ ازداد الذي بسلال
 المعنى نفس ماهل نأ اعتبار ىلع واألداء مجراالب اصطالحيكل من  يستخدم ليةاالفيدر  الحكومة ازنةو م ففي، والموازنة
 وى تمس ثليم البرنامجن أ أساس ىلع األداء موازنةالبرامج و  موازنةن بي االختالف هأوج توضيح البعضل ويحاو 

 يفتكال مجموع البرنامج يفتكال ثلتم بحيث األداء وحدات نم عددامل يش هوأن األداء مستوى  نم ىلأع تنظيمي
 زنةوام لتتناو  بينما بالمستقبل تتصل مجراالب ةوازنفم، نالزم ناحية نم ماهبين فاختال وجود نع فضال األداء وحدات
 هدف يختلف عن الهدف لخدمة البرامج موازنة تسعى لهدفا ناحية نوم الأعم نم انجازه ما تم أي الماضي األداء
 والمصالح الوزارات مستوى  ىلع والمراجعة القرارات اتخاذ يةلمم عتخد ة البرامجوازنفم ،األداء ةموازن هلخدمت تسعى الذي

 مستوى  ىلع للمراجعة مفيدة وماتلمع ىلع تحتوي  اهأن رغم األداء ةوازنولكن م للميزانية المركزي  ازهوالج الحكومية
 ومادامت الحكومية والمصالح الوزارات اهمن ن تتكو  التي الوحدات مستوى  ىلع دارةإلاتخدم أهداف  اهأن إال اتهالج ذهه

 . البرنامج لتنفيذ ضرورية تحسينات اقتراح في تفيد اهفإن تمت التي التكاليف واإلنجازات قياس ىلع تركز

 أكثر فئات في التكاليف وجمع ةوازنالم تبويب عادةإ  تعني يهف فةلمخت أمور تعني ة البرامجوازنم نأ ويبدو
 الناتج ربط ومقاييس والمنفعة فةلالتك ليلتح اماستخد تعني وقد ةوازنالم نم أكبر زمني مدىم استخدا تعني وقد ،معنى

ذا ،األداء ق بين موازنة البرامج وموازنةفار  فهناك لاألو  بالمعنى أخذنا فإذا ،بالمدخالت  لتضاء األخير بالمعنى أخذنا وا 
 ن موازنةم مدى أبعد خطوةتمثل  اهأن اعتبار ىلع األداء وازنةم الى ينظر وقد ،األداءالبرامج و  وازنةم نبي تقريبا ق الفر 

 ما ذاهو  لألداء بالنسبة يلالتفاص ىلعللتعرف  الضرورة ن دو  برنامجلل العامة التكاليف حد عند تقف قد التيالبرامج 
 وتكاليف البرامج األهداف نم كال تعرض التي الموازنة اهنإ اعتبار ىلع األداء تعريف موازنة الى بالبعض أدى

 في كل برنامج. المؤدى اإلنجازات والعمل لقياس الكمي والمعيار اهلتحقيق المقترحة
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ه نفس الوقت في الخمسينات عقد بداية في األداء موازنة لمدلو  استخدمت وفره لجنة نأ فيالحظ تاريخيا أما
 نم كال نأ اتضح وقد البرامج موازنة تعبير كنيويور  مدينة دارةإ بدراسة فةلالمك األخرى  ه اللجنةفي استخدمت الذي
 لمدلو  ماهمن كل ماستخدامن  بالرغم واألبعاد هيمالمفا في تداخل مع ةبهمتشا فكرة نع يعبر نكا لجنتينال يهاتجا

 طويال ميد لم ذلك نأ إال المفهومين أي استخدام لحو األفكار لكت عاصروا نالذي الكتاب موانقس، اآلخر نع مختلف
 موازنة فكرة لذلك تبلورت ونتيجة ةوازنللم والتنفيذ عدادإلا ق طر  في والمتجدد المتتالي البحث نحو االهتمام تهوج حيث

 الموازنة وتبويب متقسي لخال نم التنفيذية اإلدارات في العمل كفاءة ىلع مالحك ىلع اهتمامه يركز الذي واألداء البرامج
 في اليهع يستند التي العمل فةلتك وحدات مقاييس توفير بليتط الوقت وبنفس )المبرمج مالتقسي) وظيفي إطار في

 .(مرجع سابق)، (واألداء )المفاهيم والتطبيقموازنة البرامج . األنشطة وانجازيف تكال حساب

 :موازنة البرامج واألدا  انتشارالعوامل التي ساعدت على  3-3
 :يليمن العوامل التي ساعدت على انتشار هذا األسلوب في إعداد الموازنة ما 

 القرارات. ذااتخ في االقتصاديأهمية التحليل  وازدياد الحكوميإدخال أساليب اإلدارة العلمية الحديثة في المجال  -
ظهور أنظمة وأجهزة للرقابة المالية منفصلة عن جهاز الموازنة وتطور قوانين العمل والمشتريات والمخازن بحيث  -

حكام الرقابة عليها دون و يمكن إحكام عمليات الشراء   فية الدولة موازن استخدامالبيع وتنظيم المخازن الحكومية وا 
 تحقيق هذا الغرض.

بضرورة  مناداةال، مما أدى بالمفكرين إلى الوطني االقتصادالموازنة وزيادة آثارها على  فيكبر حجم النفقات العامة  -
 الربط بين الخطط الحكومية والموازنات العامة.

 

 موازنة البرامج واألدا : أهداف 3-4
 تهدف موازنة البرامج واألداء إلى:

 ربط تقديرات اإلنفاق بأهداف الدائرة عن طريق البرامج المخططة لتحقيق هذه األهداف.  -
 ولة على مراكز اإلنفاق المختلفة وطبقًا للصالحيات المقررة.ؤ ربط اإلنفاق الفعلي بالمستويات اإلدارية المس  -
نامج بداًل من لكل بر  االحتياجاتة عن طريق تفصيل عناصر اإلنفاق وتقديرات نز وازيادة الدقة في تقديرات الم  -

 الحقيقية. االحتياجاتتقدير إجمالي للبنود مما يجعلها أقل أو أكثر من 
صصة الموارد المختنمية الشعور لدى المستويات اإلدارية المختلفة بمسؤولية اإلنفاق العام وحسن استخدام   -

 وتأكيد أهمية متابعة اإلنفاق وتقييم اإلنجاز.
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توفير مقاييس أداء تساعد في الحكم على فعالية وكفاءة األداء مما يتطلب توفير معلومات ضرورية لحساب   -
لإلنفاق على الخدمات ككل )مثاًل معدل تكلفة المتدرب أو  االقتصاديهذه المقاييس للحكم على المردود 

نتاجية الساعة في  المختلفة،وظف في المراحل الم  ....الخ(مكتبات،التكلفة الخدمة في  المختبرات،معدل تكلفة وا 
 .(مرجع سابق)موازنة البرامج واألداء في النظام الحكومي، 

 :مستلزمات تطبيق موازنة البرامج واألدا  3-5
 :األساسية المبادئـ  1

 :يلي الوحدات الحكومية تتمثل فيما فياألساسية الالزمة لتطبيق موازنة البرامج واألداء  المبادئمن 
 لتيايتعين عليها تأديتها خالل السنة المالية  التيأن تلتزم كل وحدة إدارية ببرنامج معين يحدد أنواع الخدمات   -

 تعد عنها الموازنة، وكمية كل من هذه الخدمات ومستوى أدائها.
ل بدء السنة وتقدير قيمة كل منها قب في الموازنة ةدرجيستلزمها تنفيذ البرامج الم التيتحديد عناصر التكلفة   -

 المالية.
 تخصيصها لكل وحدة إدارية. ينبغي التيالمالية  االعتماداتهذه التكاليف أساسًا لتحديد  اتخاذ  -
ية على أن تعمل الوحدة اإلدار  ينبغيتعتبر كمية الخدمات المحددة ومستوى أدائها وتكلفة إنجازها بمثابة أهداف   -

 تعد عنها الموازنة. التيتحقيقها خالل السنة المالية 
ن م أن تكون متابعة تنفيذ الموازنة خالل السنة المالية مبنية على أساس الربط بين ما أنجزته الوحدة اإلدارية  -

 خدمات وبين التكلفة التقديرية لهذه اإلنجازات.
 :يلي ماتحقيق  فيوموازنة البرامج واألداء بهذا األسلوب تساعد 

 سليم. علميتحديد التكاليف الالزمة لتنفيذ األعمال بصورة معيارية على أساس   -
 إيجاد وسيلة للرقابة الفعالة على التنفيذ.  -
 ومجهوداتها نحو المجتمع بشكل واضح عن طريق تقييم كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.إبراز دور الحكومة   -
 رفع مستوى الخدمة المقدمة للمجتمع وخفض تكلفة هذه الخدمة.  -

 :المتطلبات التنظيمية والمحاسبيةـ  2
 :التنظيمية المتطلبات  -أ
 السلطة التشريعية بأهمية تطبيق موازنة البرامج واألداء. اقتناع  -
يمكن  تيوالللدولة وتحديد رؤية ورسالة كل من هذه الوحدات  اإلداري يتكون منها الجهاز  التيتحديد الوحدات   -

 .االستراتيجيةتها وأهدافها امن خاللها تحديد أولوي
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إدارات الوحببدة وهببذا اإلعالن لبيببان مفهوم الموازنببة وتحببديببد إعالن قرار تطبيق موازنببة البرامج واألداء داخببل    -
 فوائد وكيفية تطبيقها وتأهيل األفراد المسئولين عن التطبيق.

 وضع معدالت لألداء فعلى أساس عبء العمل ومعدالت األداء لألفراد يتحدد عدد األفراد الالزمين.   -
داري  تنظيميتحديد هيكل    -  امج ومتابعتها.تنفيذ البر  فيتحديد سلطة ومسئولية كل وحدة وفرد داخل التنظيم ل وا 
 كل جهاز. فيإعداد نظام لتقارير المتابعة    -
 ربط موازنة البرامج واألداء بالخطة العامة للدولة.   -
 :المحاسبية المتطلبات -ب
ة نحو خطوة هام االستحقاقأساس  استخدامحيث يعتبر  النقدين األساس عبدياًل  االستحقاقأساس  استخدام  -

 تؤديها الوحدات اإلدارية المتشابهة. التيتحديد أداء الخدمات أو إنجاز األعمال 
 نظام محاسبة التكاليف وحساب اإلهالك ضمن عناصر التكاليف. طبيقت  -
 الفصل بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية.  -
 ناصر الملكية ومنها قيمة المخزون.علكل وحدة إدارية يظهر  ماليتصوير مركز   -
لعلمية للمحاسبة ا المبادئ. ومتابعتها وااللتزاماتبما يمكن من تحديد مراكز الحقوق  وااللتزاماتالمحاسبة على الحقوق   -

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.، حسين شرفالحكومية

 اإللمام بمتطلبات العمل: ـ 3
نظام موازنة البنود ليحل محله النظام الجديد،  باستبدالة واحدة وذلك دفعال يطبق نظام موازنة البرامج واألداء 

نما  ن تجربة المراحل الالحقة م استفادةأن يكون ذلك على مراحل وعلى عدة سنوات، وميزة التدرج أنه يؤدى إلى  ينبغيوا 
نفيذية الدولة وترتبط بكل من السلطة الت فيوثيقة الموازنة العامة أحد الوثائق الهامة نظرا العتبار المراحل السابقة، و 
 تطوير الموازنة. فيمواعيد محددة مما يستلزم التدرج  فيوالتشريعية وتفرض 
إطار ندرة وقلة مواردها بالنسبة ألهدافها  فيالدول النامية  فيموازنة البرامج واألداء  استخداموتأتى أهمية 

والسياسية الطموحة حيث أنها تحقق صورة تمويلية لتلك األهداف، وباإلضافة إلى أنها تمثل  واالجتماعية القتصاديةا
أداة رقابية على تنفيذ البرامج والمشروعات، كما أنها توفر البيانات الخاصة بتكاليف وحدات البرامج ووحدات األداء 

هذه البيانات والمعلومات كمؤشرات تستخدمها األجهزة  استخدامإلى  وكمية العمل المنجز والمقرر إنجازه، باإلضافة
الوسيلة  يهموازنة البرامج واألداء  لذلك تعد، العمل أثناء مراحل التنفيذ فيمراجعة ومتابعة مدى التقدم  فيالرقابية 
ها إذ أنها تكفل تنمية إقتصاديات في القوميالتخطيط  ومبادئيجب أن تتبعها الدول النامية اآلخذة بأساليب  التيالمثلى 

سن تنفيذ خطة التنمية من حيث التكاليف والوقت والجودة، األمر الذى حضمان برامج ومشروعات هذه الدول لضمان 
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راف سالطريق المرسوم لها دون إ فييحقق دون شك األهداف المنشودة من وراء إعداد هذه الخطط ودفع عملية التنمية 
 .رة، القاه، اإلدارة المركزية للبحوث والتدريب، الجهاز المركزي للمحاسباتاإلداري الجهاز  فيموازنة البرامج واألداء . جتمعأو تبديد لموارد الم

 وتتطلب عملية تطبيق موازنة البرامج واألداء الخطوات التالية:
 :تحديد األهداف وتصميم البرامج وتحديد تكاليفها وتقدير النتائج وتحديد المسئوليةـ  1

 شكل قائمة أو مجموعات. في باختصارتحديد األهداف المراد تحقيقها وذكرها  -
ائف، تعتبر بمثابة ترجمة منطقية تفصيلية لتبويب الوظ وهيتصميم البرامج الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة  -

 ينقسم إليها كل برنامج أو نشاط. التيثم بعد ذلك توضع تفصيالت األعمال المتجانسة 
كافية لتنفيذ ال االعتماداتترصد  كيتحتاجه البرامج من تكاليف للسنة ثم إخطار إدارة الموازنة العامة  تقدير ما -

ول على بيانات صللح الحسابيبرامج ومشاريع تلك السنة، ويتطلب ذلك تعديل اإلجراءات المالية وتطوير النظام 
 مالية دقيقة عن برامج العمل وعن أجزائها الفرعية.

جراءات للمتابعة وتحليل نتائج  - تقدير النتائج من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية ومن المشاريع ووضع نظام وا 
تلك البرامج والمشاريع ويستلزم ذلك وضع مقاييس فعلية لألداء تكون مفيدة لتحليل أداء العمل والتوصل إلى 

 رنامج وكل نشاط.كل ب احتياجاتوحدة القياس المناسبة ووجود أساس لتحديد 
جريدة ن حسن كوشك، ، طارق بموازنة البنود تهدد الموارد المتاحة وتفاقم مشكله الدين العام تحديد المسئولية اإلدارية عند تنفيذ البرنامج. -

 هب.18/11/1424، 937عكاظ، العدد 

 :ظل موازنة البرامج واألدا  فيتقدير النفقات والموارد ـ  2
 :ما يلي ظل موازنة البرامج واألداء في تقديرها المطلوبنواع النفقات والمواد أ أبرز

 :تقدير المصروفات -
من ضمن مصروفات الموازنة العامة للدولة األجور والمرتبات حيث تمثل جانبًا كبيرًا من تكاليف البرامج 
واألنشطة والمشروعات للوزارات والوحدات اإلدارية مما يتطلب توخى الدقة لدى بحث حاجات تلك الوحدات الحكومية 

ا يتطلبه التياح باألعمال والخدمات الجديدة من الوظائف والدرجات، ويراعى عند طلب إنشاء وظائف جديدة إيض
المشروع والوقت المحدد والمستوى المطلوب لألداء، وكذلك بيان نوع وطبيعة األعمال المخصصة للوظائف المقترح 

ثبات أن األعباء المالية المترتبة على تلك الوظائف والدرجات  التيإنشاؤها وتحديد الدرجات  تناسب تلك الوظائف وا 
 االحتياجات تستخدم لتقدير التيومن أهم الطرق ، تدخل ضمن التكاليف الكلية للبرنامج دون تجاوز للتكاليف الكلية

يات تاجية وقياس األداء وعدد العملتقوم على أساس مقياس الكفاية اإلن والتيطريقة عدد ساعات العمل  هيالوظيفية 
 طبقا لما يلي:المطلوب أداؤها 
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 الوحدة الزمنية الفعلية ألدائها× عدد الساعات الالزمة لألداء = عدد العمليات المقترح أداؤها  

 عدد الساعات القياسية لألداء                                 
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببزمين لألداء = عدد األفراد الال

 يتم خاللها األداء التيعدد الساعات الفعلية                               
 

ظل موازنة البنود فإن تقدير المصروفات ال تحقق الوصول إلى تقدير سليم يغطى المنتظر صرفه خالل  فيأما 
مقابلة ل االعتماداتعد عنها الموازنة دون زيادة أو نقص، كما أنها ال توضح كفاية أو عدم كفاية هذه ت التيالسنة 

عليها للوصول إلى تقدير سليم صحيح، باإلضافة إلى أن الجهات  االعتماد يمكن الفعلية للعمل ومن ثم ال االحتياجات
موعة لتقدير يتم على مجاظل موازنة البرامج واألداء فإن  في، أما االعتماداتطلب  فياإلدارية تلجأ دائمًا إلى المغاالة 

ل أسس مدروسة لعناصر األداء كمعدتتسم بالواقعية والمنطقية وعلى معدالت قياسية نموذجية على  التيمن األسس 
 .القاهرةالمصرية،  األنجلوعبد العزيز سيد أحمد، مكتبة موازنة البرامج واألداء،  السنة، وتكلفة وحدة األداء. فيإنتاج الفرد 

 :تعتبر من ضمن بنود النفقات والتيتقدير بعض عناصر التكاليف األخرى  -
ما دف إلى قياس تكلفة البرنامج أو النشاط، مهالبرامج واألنشطة يإن ترجمة النفقات إلى تكاليف على مستوى 

 :يليما التكاليف األخرى عناصر من أهم يتيح وجود تقارير تعكس البيانات والمعلومات التكاليفية، و 
يجب أن تتضمن ليس فقط ثمن الشراء بل كافة النفقات حتى تصل إلى مخازن  والتي :المستلزمات السلعية -1

 الوحدة الحكومية.
تها بالعائد ل إلى تكلفة البرامج ومقارنو ألهمية ذلك للوص االعتبار فييجب أخذه  والذي :األصول الثابتة استهالك -2

 ل إلى التكلفة الحقيقية لألداء.و للوص
ة الحكومية تكبد الوحدعليها من خدمات أو منافع لم يترتب  لالستفادةالمبالغ المقدرة  هيو  :الضمنية التكاليف -3

ع إيجار تستغلها الوحدة الحكومية وال تدف والتية للدولة كنفقات نقدية، وتتعلق هذه التكاليف باألصول المملو 
بة إلى نود تكلفة األداء بالنسمن ب ا، حيث تمثل هذه العناصر بندا هاموالمباني األراضيمثل  االستخداممقابل 

 الكثير من البرامج واألنشطة.
ل المنح والتبرعات والهبات، وعدم دفع مقابمثل الوحدات الحكومية  فيتعتبر ظاهرة مميزة : الخارجية المساهمات -4

يتطلب  لذيادة عنها عند حساب تكلفة األداء، األمر لإغفال قيمتها أو المنافع المتو  يلهذه المساهمات أمر ال يعن
 تكلفة األداء. فيضرورة حسابها وتحديد مدى مساهمتها 

 

ترتبط بتلك  التيومما سبق يتبين أن تقسيم الوحدة الحكومية إلى مراكز أداء يهدف إلى حصر عناصر التكاليف 
 لتكلفة أداء األنشطة الحكومية. الفعليتحقيق القياس  وبالتاليالمراكز لتحديد تكلفة كل مركز، 
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 :تقدير اإليرادات -
 ظل موازنة البرامج واألداء بإحدى الطرق الثالثة التالية: فييتم تقدير اإليرادات 

للدولة  اميختخر حساب آ فيأرقام اإليرادات  باتخاذحيث يتم تقدير إيرادات الموازنة  :الذاتيطريقه التقدير  -1
تقدير  يفأساسًا لتقدير اإليرادات، وتمتاز هذه الطريقة بأنها ال تحتاج إلى مجهودات كبيرة وأنها تمنع المغاالة 

رتب إلى موازنة ظاهرية غير حقيقية حيث يت ييؤد الذيتقدير المصروفات، األمر  فياإليرادات تالفيًا للمغاالة 
 ا يحصل فعال من إيرادات.على ذلك عدم تطابق تقديرات المصروفات مع م

عدد من السنوات السابقة كأساسا للتقدير لثالث أو  فيمتوسط اإليرادات  اتخاذيتم  حيث :طريقة المتوسطات -2
 كل مصدر من مصادر اإليراد على حدة. فيتتطلب الوقوف على مدى التغير  وهيخمس سنوات 

السنة أو  فيلها تم تحصي التياإليرادات الفعلية  اتخاذوفيها تقدر اإليرادات على أساس  :التقدير المباشر طريقة  -3
ر هذه ال تتغير كثيرًا كالضرائب والرسوم العقارية، وتوف التيالسنوات األخيرة وخاصة بالنسبة ألبواب اإليرادات 

سلطتهم  خداماستولين عن الموازنة المسئ يسئوالمرونة اللتان تكفالن تقديرات صحيحة إذا لم  سعارالطريقة األ
تجارة، جامعة ، كلية الهندينصر دور نظام المعلومات المالية واإلدارية في إعداد موازنة البرامج واألداء،  اإليرادات. فيالتقدير بزيادة مصطنعة  في

 .2112القاهرة، 

 :القياس المقارن  -

يتم فيها  يالتالشريحة  فيالقياس المقارن بأنه أفضل أداء يمكن الحصول عليه  الدولييعرف بيت الخبرة 
 :لييالقياس، ويمكن أن يعتبر معيارًا للتميز يقاس بناء عليه كافة العمليات، وتتم عملية القياس المقارن من خالل ما 

بمجموعات أو قطاعات ة، جهعن طريق مقارنة مجموعات معينة داخل ال :الداخليالمقارن باألفضل  القياس -1
 ة.هجفيما يخص سير العمليات واإلجراءات داخل ال واالستقرارة بحيث توفر التناسق جهأخرى داخل نفس ال

ل تين أو أكثر بالنسبة لمنتج معين أو عملية محددة داخجهوتتم المقارنة بين  :الخارجيالمقارن باألفضل  القياس -2
 .ةالصناع داخلحالة تحديد نقاط القياس المقارن  فيوسيلة مفيدة  وهيصناعة معينة، 

 يتم مقارنة القيادات البارزة على مستوى الصناعة، والذين يشغلون وظائف مماثلة. :الوظيفيالقياس المقارن  -3
يتم إجراء المقارنات بين العمليات واإلجراءات المختلفة وبعضها، ويفيد ذلك  :القياس المقارن باألفضل الشامل -4

 التعرف على الشركات المتميزة على مستوى الصناعات غير المرتبطة أو غير المتماثلة. في

 يفومن مزايا نظام القياس المقارن أنه يتيح الفرصة لمقارنة نتائج أداء الوحدة الحكومية، مقابل نتائج الوحدات 
 لعالم جديدة داخلم ة لتبقى على قمة المنافسة.الصناعات الشبيهة، كذلك يمثل نقطة البداية لعملية التطوير، كما يساعد الوحد

 .2112 ،، القاهرةمعهد الكفاية اإلنتاجية، جامعة الزقازيق توفيق محمد عبد المحسن، جديد،
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  :مزايا موازنة البرامج واألدا  3-6
 تتميز موازنة البرامج واألداء بما يلي:

تهتم موازنة البرامج واألداء بالتخطيط حيث تقوم بتحديد برامج ومشاريع الوزارات والمصالح الحكومية لعدد من السنوات  -
المقبلة والنفقات المتوقعة لها وليس لسنة واحدة كما تفعل موازنة البنود التي تبين نفقات سنة مالية واحدة وال ترتبط 

 في أغلب األحيان بتخطيط طويل األجل.

نها تقوم بتحديد أل رانظ ،تهتم موازنة البرامج واألداء ببيان البرامج والمشاريع التي ستنفذها األجهزة الحكومية المختلفة -
 ةنشطأالبرامج الرئيسية لكل دائرة أو مصلحة ومن ثم تقسم البرامج الرئيسية إلى برامج فرعية والبرامج الفرعية إلى 

على الصفحات  في وثيقة الموازنة العامة ةنشطوترصد االعتمادات الالزمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية واأل
 فة في الموازنة.و المخصصة لها، ثم تقوم بعد ذلك بتوزيع االعتمادات على أبواب وبنود اإلنفاق المعر 

امج واألداء تحديد الطرق البديلة لتحقيق األهداف العامة لألجهزة من القواعد األساسية التي ترتكز عليها موازنة البر  -
والمصالح الحكومية، فبعد تحديد البدائل تجرى الدراسة التحليلية المتعمقة لها بهدف تحديد التكاليف والعوائد لكل 

 القرارات. تخاذمنها والمزايا والعيوب المرتبطة بكل منها وعلى ضوء نتائج المفاضلة بين الطرق البديلة يتم ا

ألعمال ن الحصول على تقارير عن كيفية سير احيث أيساعد تقييم البرامج الحكومية على تحسين عملية تنفيذها،  -
في البرامج والمشاريع تحت التنفيذ أو نفذت من حين آلخر من شأنه أن يكشف عن المشاكل التي تواجه التنفيذ وعن 

 يع وعن التغيرات التي يلزم إدخالها على تلك البرامج والمشاريع لكي تسهلنقاط الضعف في الخطط والبرامج والمشار 
  )مرجع سابق(.البرامج واألداء في النظام الحكومي،  موازنة تحقيقها.عملية التنفيذ والوصول إلى األهداف المطلوب 

 اإلدارية داتالوحتزيد مسؤولية اإلدارة ورقابتها المحاسبية، ويقدم التقسيم اإلداري أداة للتحليل، وتزيد من حرص  -
 لظ في اإلدارة كفاءة رفعالذي سيؤدي إلى  مراأل ،المساهمة ذهه فةلتك ىلع اإلدارة برامج في اهمتهمسا ىلع

 .مالي انضباط
 الحكومة وأنشطة مجبرا في خلوالتدا االزدواج رهستظ واألداء مجالبرا موازنة اهبلتتط التي يةلالتفصي سةراالد نإ -

 .تالفيها إلى يؤدي الذي األمر
 عدادا  و  كافةإيجاد نظام محاسبي على درجة عالية من الكفاءة لتسجيل البيانات المالية وحصر تكاليف الحكومة  -

 .اهفي ق الموثو  التقارير
 .الحكومة أداء يمتق في التشريعية طةلالس لدى ةلفاع أداة توفر -
من الموازنة التقليدية فهي تقدم بيانات تفصيلية  بشكل أفضل الدولة لدى فرةتو الم يةالمال ياتاإلمكان توزيع في تساعد -

 المراد عن البرامج والمشاريع - كإدارة الموازنة العامة -بين الوزارات والمصالح  عتماداالللجهات المختصة بتوزيع 
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النتائج المأمول تحقيقها منها، وهي بذلك تدعم طلبات الجهات الحكومية في و وعن االنجازات  تهمبواسط اهتنفيذ
ف أسلوب المساواة السائد في الموازنة التقليدية وتقلل من فرض تخفيض االعتمادات وتضع االعتمادالحصول على 

 . العامة الموازنة إدارة بواسطة أحيانا عشوائيبشكل 
 ققستح التي األداء وحدات مسبقاألنها تبين تساعد في تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع لألجهزة الحكومية  -

 الرقابة يةلعم هلتس اهأن كما - للطرق  تعبيد برنامجكعدد الكيلومترات التي ستعبد في  - معين مجنابر  تنفيذ نتيجة
لوجود معايير لألداء محددة سلفا يمكن بواسطتها مقارنة ما أنجز من أعمال وبما هو مخطط تحقيقه  ار نظ التنفيذ ىلع

 .عنها نالمسئولي ومحاسبة الخطة نع فاتار حاالن أسباب ومعرفة
 .همل الدولة اهتقدم التي( اإلنفاق مجاالت) الخدمات نع كافية وماتلمع نلمواطنيل توفر -
يذها وتكاليف تلك تنف من ةجو المر  هدافواأل الدولة اهبتنفيذ متقو  التي الحكومية والمشاريع للبرامج وصفا منتتض يه -

 البرامج والمشاريع ووحدات األداء التي ستتحقق نتيجة تنفيذها.
 ىلع باالعتماد لكوذ موضعية أسس ىلع وبناء القرارات الحكومية زةهاألج في القرارات اتخاذ يةلعم وترشيد نتحسي -

 .)مرجع سابق(موازنة البرامج واألداء )المفاهيم والتطبيق(،  .الفعالة فةلالتك ليلوتح ةدئالعا فةلالتك ليلتحي كمعيار  يلعم لليوتح رامعي

 ربط النتائج المتوقعة بأهداف الجهة الحكومية. -
 ها الحكومة.لتسعى  التيتحدد طبيعة المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع  التيالمساعدة على توفير البيانات  -
رد المالية تطوير كيفية توزيع الموا وبالتالي الحكوميالقطاع  فياإلدارة المالية  مبادئالمساعدة على تقوية وتعزيز  -

دارتها وتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة.  المتاحة وا 
 تم من أعمال أو خدمات خالل السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع.توضيح ماذا  -
 إقرار مبدأ المسائلة والمسئولية حيث تحدد المسئول عن أداء األعمال. -
 التركيز على المخرجات )الخدمات( بداًل من التركيز على المدخالت )الموارد المالية والبشرية(. -
التخطيط  يفالمؤسسات لما يساعد ذلك  فيعلقة ببيانات األداء المتاحة للحكومة والمسئولين رفع مستوى الجودة المت -

 وتوزيع الموارد والرقابة على العمليات. االستراتيجي
لة لتصل بالطاقات المعط واالنتفاعتمكن موازنة البرامج واألداء الحكومة من تقديم خدماتها بأعلى مستوى كما وكيفا  -

 المتوازن حتى ال تكون الخدمات عبئًا على قطاع األعمال. االقتصاديت إلى الحد تكاليف الخدما
ف وبرامج على ما تم إنجازه من أهدا اهتمامهاتسهيل متابعة الموازنة وتكون مهمة أجهزتها عملية لها قيمتها فينصب  -

 )مرجع سابق(.، مشكلة الدين العامموازنة البنود تهدر الموارد المتاحة وتفاقم  من نفقات. صرفهوليس على ما تم 
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 مرجع سابق(.) تصنيف الميزانية ونظام االستحقاق وفيما يلي رسم توضيحي ألهم مميزات موازنة البرامج واألداء:

 
 فاعلية موازنة البرامج واألدا  في ترشيد اإلنفاق: 3-7

حكومة ال ى خر أصوات أعندما يبدأ النقاش حول االنفاق العام دائما ما تعلو أصوات تطالب بالترشيد وتتهم 
هل حققت النفقة الهدف و  ،تهافاعليض النفقة ولكن في يتخف ليس فيالعبرة  ولكن النفقاتباإلسراف وتطالب بتخفيض 

هذه النفقة لها عائد مجز اقتصاديا في مجال التنمية منها؟ وهل حقا استفاد منها المواطن عامة والممول خاصة؟ هل 
 االجتماعية؟التصدير أو في تحقيق أهداف التنمية  ىاالقتصادية وزيادة االنتاج والقدرة عل

يلزم لتحقيق ذلك بناء تقديرات  فاعلية النفقة هي قياس لمعدل تحقيق األهداف ولكفاءة استخدام الموارد وماإن 
ومن ثم تكون المتابعة هي متابعة استخدام المدخالت بصفة  ،داءألواساس موازنة البرامج أ ىة علالموازنة العامة للدول

، لمستهدفاوكفاءة استخدام النفقات في عالقاتها بالمخرجات أو في تحقيق الناتج ، األهدافعامة أو االنفاق في تحقيق 
 :ىساسا إلأهدف ت فيما يختص في ترشيد االنفاق موازنة البرامج واألداءسلوب أو 

 . العامنفاق إلا وجدوى رفع فاعلية  من ثمتعظيم حجم وجودة الخدمات العامة المؤداة و  *
ة وفقا للقوانين هداف المنوطة بالجهألفاعلية برامج النشاط المصاحبة لتنفيذ الموازنة في تحقيق ا علىتحقيق الرقابة  *

 . واالجتماعيةوالقرارات المنظمة لها ووفقا لخطة التنمية االقتصادية 
 .مختلفةالوالكشف عن الطاقات العاطلة بمراكز المسئولية  ،مثل للموارد المادية والبشرية المتاحةألاالستغالل ا *
 . جدواها إلدماجها أو إلغائهاالكشف عن مراكز المسئولية التي تتضاءل  *
 .فاعلية واألعلىكلفة قل تألفضل بدائل التنفيذ اأاالستثمارية واختيار  اريعترشيد تكاليف برامج النشاط الجاري والمش *
لعامة داء فيما بين انحرافات مرتبطة بكمية الخدمات األبرامج وفي معدالت االسباب االنحرافات في تنفيذ أاستقصاء  *

 . المسئوليةأو بكفاءة مراكز  تهاو مرتبطة بتشكيلة هذه الخدمات أو بتكلفأجودتها  ى المحققة ومستو 



24 
 

تعميق فاعلية اإلنفاق العام لتأمين جدواه المالية تختص في القومي  ى المستو  علىمهمة  ى خر أهناك أهدافا و 
 ىية علالمجتمع وتحجيما ألي آثار سلب ىالناتج القومي وعل ىوتعظيما آلثاره االيجابية عل ،واالقتصادية واالجتماعية

وتعميق  ،عدم استرداد االنفاق العام أو عن قصور جدواه ىوتجنب اآلثار التضخمية التي تترتب عل ،القومياالقتصاد 
 . التنميةوالذي يساهم في تحمل القدر األكبر من أعباء تمويل  والء المجتمع الضريبي
المتابعة و  لجان اقتصادية دائمة للتخطيط إلىمر تحويل لجان الموازنة من لجان للعمل الموسمي ألوقد يتطلب ا

ولرقابة  ولرقابة كفاية مراكز المسئولية عن هذه البرامج ،العينية والمالية ألهداف الخطة والموازنة وللبرامج التنفيذية لها
العام الجاري واالستثماري مع الكشف عن امكانيات التمويل الذاتي االنفاق  وجدوى داء ولفاعلية ألاقتصاديات التنفيذ وا

 . تكلفتهوالتعبئة االقتصادية لكل الموارد المتاحة للجهات لتعظيم النفع العام وترشيد 
األداء بالنسبة للموارد يشمل وضع برامج زمنية للنشاط لتحقيق الموارد المستهدفة مع و وتطبيق موازنات البرامج 

مؤشرات االرتقاء  ألداءافبالنسبة للموارد السيادية يشمل تقييم  ،رات تتناسب وطبيعة الموارد الجارية أو السياديةنظم ومؤش
وتعميق  لشفافيةوتحقيق ا ،وتحقيق متطلبات السيولة في دورة التعامل مع الممولين ،بكفاءة الفحص والربط والتحصيل

محاسبة المسئولين واستقصاء أسباب ونتائج الطعون والمنازعات والتحكيم والقضايا التخاذ اإلجراءات التصحيحية 
ثار آلا مراعاة ىداء باإلضافة إلألجودة التعامل مع الممولين مع ربط الحوافز بكفاءة ا ىوكذلك استقصاء مد ،الالزمة

 .عية للسياسة الضريبيةواالجتما قتصاديةالا
كشف عن مراكز لل ةوبالنسبة لالستخدامات فإنه يشمل التوسع في تطبيق المحاسبة االدارية ومحاسبة المسئولي

قا لما يسفر عنه تطبيق داء وفألعبائها لتحقيق وتعميق ربط المكافآت والحوافز باأ و توفير أالمسئولية التي يمكن ترشيدها 
كفاءة  ى ستو م علىنتاجية وكفاءة األداء وبما ينعكس إلجور بمعايير األاألداء وبما يكفل تعميق عالقة او موازنة البرامج 

 لكل مما يلي:وتحقيق فاعلية اإلنفاق بالنسبة للمستلزمات يشمل اإلدارة االقتصادية ، المؤداةالخدمات 
 : يأتيساسا ما أويتطلب ذلك ، السلعيلمخزون ا* 

مواصفات المشتريات الحكومية وفقا لمعايير الجودة المناسبة بما يمكن من تجميع هذه تنميط وتوحيد  -أ
مكانات التصنيع إسعار وبما يسهم في نفس الوقت في تعميق ألالمشتريات والتعاقد عليها بأفضل الشروط وا

المخزون  تراكملتالفي  قصوى المخزون بوضع حدود  علىوتعميق الرقابة ، اقتصاديةسس أ علىالمحلي 
 . لمخزنيةارصدة ألوركوده أو تعرضه للتلف وحدود دنيا تجنبا لآلثار السلبية لألعطال في حالة نفاد ا

ات ترشيد قرار لالحكومة والهيئات االقتصادية  ى مستو  علىوضع نظام معلومات متكامل عن المخزون  -ب
 .والتخزينالشراء 

 كفاءة مراكز االنتاج ىثر ذلك علأالمرافق والمعدات مع انعكاس  طال مختلفأع ىعل الصيانةتعميق فاعلية  *
تكاليف االستثمارات الالزمة لالستعاضة والتجديد مما يقتضي  ىوتبعا لذلك عل ،صولألعمار اأ  ىوالخدمات وعل
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ثمارات ة االستبكفاء رتقاءلال قتصاديةاالعطاء عناية خاصة لتطبيق نظم الصيانة الوقائية بالحكومة وبالهيئات إ 
لتفتيش الدوري جراء برامج لإو أكذلك قد يقتضي ذلك ابرام عقود للصيانة مع الشركات المتخصصة  ،السابق تنفيذها

 ى مستو سبابها مع االرتقاء بأعطال لعالج ألصالحية وكفاءة المعدات والتجهيزات والمرافق وحصر وتحليل ا ىعل
 .كفاءة عمالة ورش الصيانة ووضع نظم لربط حوافز عمالة الصيانة بكفاءة التشغيل

قتصادية الفنية واال الجدوى المشروعات االستثمارية فإن ذلك يشمل تعميق دراسات  علىتعميق فاعلية االنفاق  * 
 . التكنولوجيةولوياتها أللمشروعات االستثمارية التي تتضمنها الخطة والموازنة وتحديد معايير 

تغرقها ساليب تنفيذ االستثمارات بمراعاة البدائل التكنولوجية واالقتصادية للتنفيذ والتوقيتات التي يسأاالهتمام بترشيد  *
 . التنفيذكل منها والعائد المفتقد في حاالت التفاوت في آجال التنفيذ فضال عن برمجة آجال 

ئات دارة المحلية وبالهيالحكومية وبوحدات اإل باألجهزةتوفير نظام معلومات متكامل للمشروعات االستثمارية  *
ت صول واالستثمارات القائمة والطاقاأللحصر ا( البحثيةوخاصة الجامعات والمعاهد البحثية والهيئات ) الخدمية

و أسباب قصور التحميل سواء لقصور مقومات التشغيل أمثل مع تحليل ألالعاطلة وغير المستغلة االستغالل ا
 . االستثمارو بسبب االختناقات في هياكل ألقصور الصيانة أو لعدم استكمال التنفيذ 

اسا للمتابعة سأ الجدوى توفير نظام فعال لمتابعة تنفيذ المشروعات االستثمارية بصفة دورية مع اتخاذ دراسات  *
 . بأولوال أوفقا لما يتكشف من معلومات جراء ما يلزم من تصحيح ا  و 

 ىومة علعباء الحكأ القومي ترشيد  ى المستو  ىداء يتطلب علألفإن تطبيق موازنات البرامج واى خر أومن ناحية 
ميزان المدفوعات حيث تقضي تأشيرات الموازنة العامة للدولة بأنه ال يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة 

و تسهيالت أروض و بقأجنبية نقدا أتمويل بعملة  ىعل تفاقالاأو الهيئات االقتصادية والوحدات االقتصادية للقطاع العام 
ا ألن هذا ونظر  ،جنبية ميسرةأن عدم وجود البديل المحلي وعدم وجود قروض حكومية ال بعد التأكد مإائتمانية خارجية 

لمعلومات حكام تنفيذه يقتضي تحقيق التكامل في نظم اأعباء الحكومة علي ميزان المدفوعات فإن أ الحكم يستهدف ترشيد 
نحو يمكن  ىلمويل الميسر الخارجي عالتصنيع المحلي وبالنسبة إلمكانيات الت إلمكانياتالقومي بالنسبة  ى المستو  ىعل

ميزان المدفوعات وتعظيم مضاعف ومكرر االستثمار المتولد  ىثر االستثمارات العامة علأمعه تحقيق هدف ترشيد 
 .عنها

 تالقومي أيضا تعميق ضبط التشابكات في المدخال ى المستو  ىداء علألاو كذلك يقضي تطبيق موازنات البرامج 
ساسا العالقات فيما بين الحكومة من ناحية وبين الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام أويشمل ذلك ، والمخرجات

عالجا لظاهرة تضخم التشابكات في المستحقات االستثمارية وانعكاس  ى خر أالخاص من ناحية و عمال العام ألا يوقطاع
ثر أضال عن ف ،لمنتجة للسلع والخدمات الرأسماليةتضخم مديونيات قطاع التشييد وغيره من القطاعات ا ىثر ذلك علأ

الدخل  ىلك علوتبعا لذ ،جال تنفيذ المشروعاتآإطالة  ىعباء الفوائد وعلأ تضخم  ىالتخلف في الوفاء بالمستحقات عل
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تنشيط في  (Big Push) إمكانية االستفادة من نظرية الدفعة القوية ىباإلضافة إل ،المفتقد نتيجة للتخلف في التنفيذ
 .وتحفيز النمو االقتصادي واالجتماعي المتوازن من خالل االنفاق االستثماري للدولة

تعميق التعاون في مجال اإلصالح اإلداري فيما بين يتم  دارة وتطبيق نظم الجودة الكليةإلوفي مجال تحديث ا
ر يث يعتبر إصالح اإلدارة الحكومية أحد المحاو ح، وزارة المالية وسائر الوزارات وخاصة وزارة التنمية االدارية والجامعات

ض الوزارات داء يقتضي البدء باختيار بعألوتطبيق موازنات البرامج وا ،الرئيسية الالزمة لالنطالق في النمو االقتصادي
وبرمجة تنظيم عادة الإ شامال  والمحافظات والهيئات التي يتبني المسئولون عنها سياسات التطوير واالصالح المؤسسي

داء وربط الحوافز في األ تاالنحرافا ىداء الفعلي والمحاسبة علألالنشاط وتحديد مراكز المسئولية ومراكز الرقابة ومتابعة ا
دخال نظم المحاسبة اإلدارية وتحقيق تكامل نظم المعلومات ا المجال ويمكن في هذ ،والمكافآت بنتائج النشاط واألداء وا 

يما بين وزارة المالية ووزارة التنمية اإلدارية وبعض الجامعات إلدخال ومتابعة تطبيق تشكيل مجموعة عمل مشتركة ف
آمال عبالم ، في إطار موازنة البرامج واألداء زيادة كفاءة اإلنفاق لتطوير استخدام الموارد وتحقيق أهداف الموازنة العامة .واألداء موازنات البرامج

http://www.ahram.org.eg/archive/2002/1/14/ECON2.HTM 

 :موازنة البرامج واألدا وعيوب مشاكل  3-8
 صعوبة تحديد األهداف لجميع األجهزة الحكومية تحديدًا دقيقًا. -1
عض فهناك ب ،التي تقاس بها اإلنجازات لكل ادارة ومصلحة حكوميةصعوبة تحديد وحدات األداء )المخرجات(  -2

 النشاطات واألعمال الحكومية التي يصعب تحديد معايير لقياس أدائها.
 صعوبة تطبيقها إذ يتطلب تطبيق موازنة األداء وجود أنظمة محاسبية معقدة ومتابعة معينة. -3
، يهالعدم وجود أنظمة دقيقة للمعلومات لد توفير المعلومات التفصيلية عن نشاطات االدارات المختلفة صعوبة -4

 .تتطلب كميات كبيرة من المعلومات التي قد تعطل عملية تحليل السياسة العامةوكذلك 
 صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادى وملموس. -5
كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الموازنة عن البرامج الرئيسية والفرعية والدراسات التحليلية التي  إرسال -6

 أعدت لها بواسطة األجهزة الحكومية.
ب توفر أعداد وذلك الن التطبيق يتطل ،في بعض األجهزة الحكومية وخاصة الصغيرة منها ارتفاع تكلفة تطبيقها -7

  )مرجع سابق(.موازنة البرامج واألداء في النظام الحكومي،  وي الخبرة.كبيرة من الموظفين من ذ

 
 
 
 
 
 

http://www.ahram.org.eg/archive/2002/1/14/ECON2.HTM
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 رابعال الفصل

 واألدا  البرامج موازنة الدول في تطبيق رباتج 

هومها صعوبة تطبيق المحاسبة التجارية بمف أسباب توجه القطاع الحكومي نحو تطبيق موازنة البرامج واألداءمن 
ب موازنة قد أوجد أسلو ، و لعدم توفر معيار ملموس )الربح كهدف والسوق كمرشد( لقياس الكفاءةعلى الدوائر الحكومية 

البرامج واألداء لبيان تطور األعمال ولتوفير بعض معايير قياس الكفاءة أو معدالت األداء وتطورها لتمكين المسئولين 
وأن هذا التوجه أخذت به العديد من الدول المتقدمة من الحكم على كفاءة الدوائر في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، 

من خالل تطوير وتحديث أسلوب اعداد الموازنات الحكومية، وأصبحت عملية تحديث الموازنة والرقابة على األداء 
المية عباالنتقال الى تطبيق موازنة البرامج واألداء بدال من موازنة البنود أمرا ضروريا لمواكبة العديد من المتغيرات ال

لعالمية ا لألحداثوالمحلية في ظل اندماج اقتصاديات الدول في النظام العالمي الجديد وفي ظل االنعكاسات السلبية 
في  لى االنخفاضإخيرة والتي أثرت بشدة على عائدات البترول وحجم االستثمارات الخارجية المتدفقة مما أدى ألا

 :واألداء البرامج موازنة تطبيق في الدول تجارب، وفيما يلي االيرادات العامة

  اجربة ماليزيت  4-1

، وخالل فترة الثمانيات قامت 1968من عام  البرامج والمحاسبة عن األداء اعتباراً  ةبدأت ماليزيا في تطبيق موازن
لسيارات، االثقيلة شمل أساسا صناعات البتروكيماويات والحديد والصلب وتصنيع  ماليزيا بتنفيذ برنامج طموح للصناعات

نة البرامج وتعميق لمواز  تطوير ى ير االقتصادي تغيرًا واضحًا في أسلوب إعداد الموازنة حيث جر يصاحب هذا التغ وقد
االقتصاد الماليزي لتحقيق زيادات متتالية في معدالت النمو  يواجهاواألداء لتواكب وتساير التحديات الكبيرة التي 

الطاقة  ولمواجهة تحول االقتصاد الماليزي من هدف إحالل الواردات إلى شحذ كافةالقطاعات،  االقتصادي في كافة
القادرة على المنافسة في األسواق  بالتوجه بها نحو توسيع القاعدة التصديرية، وبصفة خاصة الصادرات الصناعية

 . التصديرية العالمية

 1991ا التحول االقتصادي اعتبارا من عام بدأ تطوير الموازنة بشكل يعكس هذ وفي ضوء هذه األهداف الجديدة
اعتبارا  البرامج واألداء ةتجريبي لعالج نقاط الضعف العديدة التي واجهت الحكومة عندما أدخلت نظام موازن على نطاق
 :تفاديا الستمرار نقاط الضعف التالية خالل الفترة المتقدمة ،1989حتى عام و   1968من عام

وعلى  البنود في إعداد وتنفيذ الموازنة مع إعطاء اهتمام أقل للرقابة على تحقيق األهداف مستوى تركيز الرقابة على  - 
 .النشاطقياس المخرجات واآلثار المترتبة على 
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 .إدارة أن الموازنة كانت تستخدم كأداة انفاق وليس كأداة - 

 .الماليةالمسائل  فياالختصاصات  المركزية في تفويض - 

مكانياتهم اإليجابية في  المديرين المرونة والسلطة الكافية لإلفادة من قدراتهمعدم إعطاء -   .التحديثالتنظيمية وا 

 .والكفاءةقصور المساءلة عن الفاعلية  - 

لتحديث نظام الموازنة مع  تبنتها الحكومة الماليزية التيأحد أهم المبادرات البارزة  ويعتبر نظام الموازنة المعدلة
لى إاالعتماد بصفة أساسية على األداء، ومع االستناد  ساسية على المدخالت السنوية الىأالتحول من االعتماد بصفة 
مع التركيز على  وكذلك تطبيق موازنات البرامج واألداء فيللخبرة السابقة  متدادااالتنفيذ  اتفاقيات تعاقدية مع جهات

 .األداء تقييم اآلثار المترتبة على تنفيذ برامج النشاط وعلىالمخرجات وعلى 

أساسا التخصيص األمثل للموارد، وزيادة كفاءة وفاعلية برامج النشاط، وتدعيم  المعدل ويستهدف نظام الموازنة
ببرامج النشاط مع وا عداد االتفاقات المتعلقة  تحديد أهداف اإلنفاق، خاللآليات الرقابة والمسئولية، ويتحقق ذلك من 

وتحقيق  الجهات المختصة بالتنفيذ، والرقابة على االنحرافات لتقييم النتائج واآلثار ومدى االستجابة للبرامج المخططة
على جميع الوزارات، وقد أسس هذا النظام  1995ما هو مستهدف منها، وقد عمم نظام الموازنة المعدل اعتبارا من عام 

على  واآلثار المترتبة تركيز االهتمام على عالقة المدخالت بالمخرجات مع نة البرامج واألداءباالستناد إلى نظام مواز 
 : ساساً أواستنادا إلى عدة مبادئ تشمل  ذلك

توقيع اتفاق لتنفيذ كل برامج النشاط فيما بين الوزارات  حيث يتم :عقد اتفاق لكل برنامج نشاط مساند للموازنة - 
ومستوى األداء  المالية تحدد فيه األهداف المطلوب تحقيقها وتوزيعها الزمني والتكاليف الالزمة التنفيذية وبين وزارة

  .ونوعية وجودة المخرجات

معايشتهم للواقع وللمخرجات مما يتطلب منحهم مزيدا من  اإلدارة بمراعاة فيالمديرين يتحررون  ترك: تحرير اإلدارة -
 .األهداف المرونة والسلطات لتحقيق

 .: على مستوى برامج النشاطنفاقاإلالمناقلة فيما بين بنود  فيالمرونة  -

 .دور محاسبة المسئولية عن األداء : وتدعيمتدعيم المسئولية لتتوافق مع تدعيم السلطات -
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بتقييم برامج النشاط بصفة دورية ومرة على  إعداد تقارير متعمقة حيث يلزم :التقييم الدوري لبرامج النشاط وآلثارها -
لعام، ا المال إدارة في رائدة دولية تجارب .التقييم أساسا لمقترحات السياسات الجديدة وتكون نتائج هذااألقل كل خمس سنوات، 

 http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=99674 ،نجوم مصرية انتصار القليب،

 تجربة نيوزلندا  4-2

لبرنامج تعديل اقتصادي شامل وضخم  الدولي وذلك بسبب تبني الدولة هتمامالاالتجربة النيوزلندية  استقطبت
ن هذه األمور المتعلقة أخر بسبب آومن جانب  ،أكثر عامًا أو 21خالل  ىمن وضع صعب تنام 1984بدء عام 

تعريف دور الدولة في السياسة االقتصادية واالجتماعية، وعلى وجه الخصوص تلك  ببرنامج اإلصالح مرتبطة بإعادة
 ،التجديدات التي ليس لها مثيل نظام اإلدارة الحكومية لتقديم الخدمات، والتي قدمت لبعض فيتستلزم تغييرات  التي

 خذ أفكارها اتجاهًا واحدًا وممارساتها في االتجاه المعاكس، ونتيجةمن الدول التي تت إضافة إلى ذلك ال تعتبر نيوزلندا
 تم وصف السياساتحيث  ،القطاع العام فين شعار "وضع األفكار حيز التنفيذ" وخاصة ألذلك أثبتت التجربة النيوزلندية 

 فيولم تساهم  المرجوة االقتصاديةاألهداف  نها لم تحققأب 1984حتى  1975االقتصادية لحكومة نيوزلندا من عام 
ويمكن ، ءالبطيأسباب منها االستغالل السيئ للموارد، واإلنتاجية المنخفضة والنمو  دةلعوذلك ، المعيشة ى ارتفاع مستو 

 :ابرازها كما يلي

األفراد معدل ضريبي  منتجة وتحملال: شجع النظام الضريبي االستثمارات غير نظام ضريبي غير فعال وجائر -
 .%66 يصل إلى

ال  فإنه ،نيوزلندا فيوالضرائب ونظام األسعار بأكمله  : من خالل القوانين واإلعانات الحكوميةنظام األسعار تشويه -
القابلة  والخدمات والعمال ورؤوس األموال، وأسفر ذلك عن فقدان البضائع النيوزلندية يعكس القيمة الحقيقية للبضائع

 .األسواق الداخلية والخارجية فيللتجارة لقدرتها التنافسية 
 وفرت التعريفات العالية والرقابة الهامة مستويات مالية من الدعم للصناعة :والرقابة تأثيرات التعرفة الجمركية -

 .مما أدى الى زيادة هياكل تكلفة صناعة التصدير المحلية،
 ئالسيوتأثير التعرفة الجمركية على خلق حالة من االستغالل  : ساعد انحراف األسعارضعف االنتاجية واالبتكار -

 .ءالبطيالمنخفضة والنمو  للموارد واإلنتاجية
 .اإلنتاجية : ارتبطت القوانين التعسفية لسوق العمالة بتوزيع الدخل بدال عنغير فعال ةعمال سوق  -
  :العناصر التاليةفي نيوزلندا إصالح نظام اإلدارة الحكومية  تضم عمليةو 

  نشاءالفصل األنشطة التجارية عن األنشطة غير  لتنفيذ األنشطة ذات مشروعات تمتلكها الدولة تجارية وا 
 .الطابع التجاري 

http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=99674
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 األسواق المنافسة تجاريا فيالمشروعات المملوكة للدولة  خصخصة. 
 تعزيز دور المساءلة الوزارية والتنفيذية. 
 هدف تحسين قياس أداء القطاع العامواألمور المالية ب تصميم نظم إلدارة الميزانية.  

 :يليتشمل اإلصالحات السابقة ما و 
 مبنى على المدخالت إلى آخر مبنى على المخرجات التحويل من نظام موازنة. 
 التغيير من نظام محاسبي نقدي إلى استحقاقي. 
  المتنوعة تخصيصية مختلفة من األنشطة الحكومية شكالأخلق. 

وشملت اإلصالحات  متوسط المدى الحكومة لبرنامج إصالحي يهدف إلى تحقيق نمو ثابتونتيجة لذلك استجابت 
  :المحاور الرئيسية التالية

 .على األسعار والرواتب والدخل والعمالت الخارجية إلغاء كافة أنواع الرقابة -
 .األراضي الساحليةماعدا الجوانب الحساسة مثل  إلغاء كافة أنواع الرقابة على االستثمار األجنبي -
 .إلغاء كافة اإلعانات المالية للزراعة والصناعة -
 .الجمركية التخفيض التدريجي للتعرفة -
 .كون أكثر مرونةتإصالح الضرائب بحيث  -
 .مركزي أكثر استقاللية بنك -
 م عن طريق:القطاع العا إصالح -

 والخصخصة( )التأسيسالتجارية عن اإلنتاج الحكومي  فصل األنشطة. 
  اإلدارية( )اإلصالحاتتعزيز المساءلة المحاسبية. 
 إصالح اإلدارة المالية. 
 توضيح فكرة األداء. 
 المخرجاتمبنى على المدخالت إلى نظام موازنة مبنى على  االنتقال من نظام موازنة. 
 االستحقاق التغيير من نظام المحاسبة النقدي إلى نظام محاسبة. 
 :مبادرات اإلصالح على اتجاهين تتركز  وهكذا،

 .أوال: استثناء الحكومة من األنشطة التي كانت تديرها بشكل سيئ

 .المهام التي ال تزال ضمن مسئولية الحكومة ثانيا: تحسين مستوى إدارة
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تشببير المبادرات الى إنشبباء هياكل عمل تأسببيسببية جديدة  ،بالنسبببة للمهام التي ال تزال ضببمن مسببئولية الحكومة
 ومنحهم الحرية في بشببببببكل فعال، مواردالمقدمة للمدراء لتنفيذ األهداف واسببببببتخدام ال لتحديد األهداف، وتعزيز الحوافز

   )مرجع سابق(. العام، المال إدارة في رائدة دولية تجارب .اإلدارة ولكن بقيود مساءلة محاسبية ومراقبة األداء وكتابة تقارير

 األمريكية المتحدة الواليات تجربة 4-3

 جانبوال التنفيذي، الجهاز تنظيم بتجربة يتعلق األول جانبال: من جانبين األمريكية المتحدة الواليات تجربة تتكون 
 وفيما يلي بيان ذلك: ،األمريكية الفيدرالية الحكومة في التنفيذية األجهزة أداء بمراجعة يتعلق الثاني

 :التنفيذي الجهاز تنظيم ميدان في األمريكية التجربة -1

 هوفر بلجنة سمي ما بمعرفة وتم الفيدرالية، األمريكية للحكومة التنفيذي الجهاز تنظيم على الجهد هذا انصب
 هدفب الفيدرالية، التنفيذية األجهزة في األداء وأساليب طرق  دراسة التنظيم هدف وكان ،(1949-1947) األولى

 لألجهزة ملالشا اإلصالح مدخل التنظيمي التوجه هذا وتبنى ،مصروفاتها أوجه وترشيد أدائها تحسين إلى الوصول
 اإلدارة أدوات ،لياتوالمسئو  الصالحيات بين التوازن : التالية الخمسة الجوانب على الدراسة في التركيز تم كما ،التنفيذية

 في اجيةواالزدو  التداخل ،الحكومية والتقارير الوثائق حفظ نظام العامة، الخدماتو  والموظفين الوظائفو  المالية: مثل
 .التنفيذية األجهزة تنظيم إعادة ،مركزي  إشراف مظلة تحت التنفيذ في الالمركزية ،الحكومية األجهزة

 وقامت ،قةعال ذات متفرقة جهات من والمتنوعة المتخصصة العمل فرق  على االعتماد الدراسة أسلوب في واتبع
 الجوانب شملت توصية 273 إلى التوصل وتم ،الفرق  هذه تقود التي الرئيسية للجنة تقاريرها بتقديم المتخصصة الفرق 

 :يلي ما الدراسة أفرزتها التي والتوصيات النتائج أهم ومن ،للدراسة الخمسة

 األهداف قيقتح دون  يحول بما لهم، المعطاة الصالحيات وبين األجهزة في الرؤساء مسئوليات بين توازن  عدم هناك -
 التنظيم، إعادة مجاالت في التنفيذية األجهزة في للمسئولين كافية صالحيات بمنح التوصية تمت لذلك المرسومة،

 .المالية والنواحي الموظفين، مع التعامل وفي

جراءات المحاسبية والرقابة الميزانية إعداد أسلوب في قصور هناك - جراءات المالية االعتمادات تحديد وا   إليراداتا وا 
 مناقشة جراءاتإ وتبسيط األداء، ميزانية بتبني التوصية وتمت، الميزانية في واإلعانات التشغيلية والتكاليف

 تكاليف يضتخف في يسهم بما التنفيذية، األجهزة ميزانيات إلعداد وفاعل متكامل نظام ووضع المالية، االعتمادات
 . التنفيذ على الرقابة
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 وهناك ها،ل الالزمة العالية الكفاءات على الحكومية األجهزة حصول في ونقص التوظيف، في مخلة مركزية هناك -
 الرواتب سلم جعلو  التوظيف، إجراءات بتيسير التوصية وتمت ،التوظيف معايير وفي الوظائف، تصنيف في نقص
 اتباع انبج إلى الموظفين، اختيار في الجدارة مبدأ وتعزيز الحكومية، األجهزة في الكفاءات على الحصول يخدم
 .الوظائف وتصنيف التوظيف في الالمركزية مبدأ

 في وحوض عدم وهناك بينها، تنسيق وال رابط ال األجهزة في أنشطة وهناك األنشطة، في وازدواج تداخل هناك -
زالة ةالمتماثل نشطةواأل الخدمات جمع مبدأ على التنظيم بإعادة التوصية وتمت ،تحقيقها يراد التي األهداف  وا 
 أدائها في لفاعليةا توافر على التركيز مع األجهزة، تلك تضخم يزيل بما التنفيذية األجهزة عدد وتقليص االزدواج،
 .تقدمها التي والخدمات نشطتهاأ في والتنسيق

 :التنفيذية األجهزة أداء مراجعة ميدان في األمريكية التجربة -2

 لدراسةا وتبنت ،أقل بتكلفة متميزة عامة خدمات تقديم على قادر حكومي جهاز بناء إلى الدراسة هذه هدفت
 ،تصاحبها يالت والمعوقات اإلدارية والعمليات األداء أساليب على والتركيز التنفيذية، لألجهزة الشامل اإلصالح مدخل
 .األول المقام في المستفيدين يخدم بما التنفيذية المنظمات ثقافة تشكيل إعادة على الدراسة ركزت كما

 اإلصالح لمشروع عمل فريق تشكيل تم األولى المرحلة ففي مرحلتين، على قامت منهجية الدراسة اتبعت كما
 رق ف مجموعة الرئيسي الفريق عن وتفرعت ،الحكومية األجهزة من والتأهيل الخبرة ذوي  من عضواً  251 من مكون 
 ألجهزةا جميع في العمل تسير التي العامة والقضايا واإلجراءات األنظمة دراسة الفرق  من لمجموعة وأسند ،للدراسة
جراءاتو  الموظفينو  المشترياتو  الميزانية أنظمة: مثل التنفيذية  لمجموعة أسند ماك ،األجهزة تلك من المستفيدين خدمات ا 
 تشكيلب جهاز رئيس كل مطالبة جرت كما ،العاملة القوى  وجهاز التعليم كجهاز معينة أجهزة دراسة الفرق  من أخرى 
 خصصةمت مراكز إيجاد كذلك وتم ،الجهاز داخل والتطوير التغيير من مطلوب هو ما تحقيق على للعمل داخلية فرق 
 .فيه األداء تحسين تلمس أجل من وتجريبها الجديدة األفكار عن البحث بغرض األجهزة من جهاز كل في

 تطبيق لىع التنفيذية األجهزة تشجيع مهمته الموظفين، من كبير عدد من فريق تشكيل تم المرحلة هذه وفي
 الروتين من لتخلصا: وهي الدراسة استهدفتها التي الميادين في التنفيذ ومتابعة ،ةالدراس عنها أسفرت التي التوصيات

 وتبني ،الحقة أعوام إلى الوفورات وترحيل النفقات وصرف الميزانية إعداد في اإلجراءات تسهيل يدان العملم في
 ،الجادين غير نالموظفي ومع الجيد غير األداء مع والتعامل العاملين، وتحفيز والتقييم التوظيف، سياسة في الالمركزية
 التي لمشترياتا تأمين من الحكومية األجهزة وتمكين الشراء، أعمال في الالمركزية وتبني المشتريات، إجراءات وتيسير
 والمساعدة األهداف، تحقيق تقييم على تركز بحيث المالية الرقابة في المركزية الرقابية األجهزة دور تحديد وا عادة ،تلزمها
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 يمكنها ما اتالصالحي من لديها المركزية األجهزة فروع أن من والتأكد ،التنفيذية األجهزة في الرقابة أنظمة تطوير في
شراكهمو  النتائج على محاسبتهم طريق عن المتميز األداء من الموظفين تمكين ثم ،بها المنوطة األهداف تحقيق من  ا 
كسابهم القرارات، صنع في  إلى نصرفي االهتمام أن من التأكد وكذلك ،لهم المالئمة العمل بيئة وتوفير المهارات، وا 

 الجوانب في ارواالستثم اإليرادات جوانب وتعزيز اإلنفاق، ترشيد على العمل ثم ،تطلعاتهم وتحقيق المستفيدين خدمة
 .اإلنتاجية

 ألجهزةا به قامت ما على التعرف على الدراسبببببة ركزت التنفيذية األجهزة أداء مراجعة من الثانية المرحلة وفي
 ثم ومن ذية،التنفي التوصببيات وضببع طريق عن وذلك األولى المرحلة عنها تأسببفر  التي التوصببيات لتطبيق جهود من

 وقد ،ااعتماده قبل لمراجعتها والميزانية اإلدارة وجهاز الفيدرالية الحكومية األجهزة أداء مراجعة لجنة على عرضببببببببها
 دخالإ على التوصبببببببيات في واعتمد ،األداء تحسبببببببين على بالتركيز التنفيذية األجهزة أداء مراجعة مشبببببببروع اتصبببببببف

 تقديمو  اإلجراءات، تيسببببببببير وكذلك ،الدولة أجهزة إلى األهلي القطاع أجهزة في المطبقة الحديثة اإلدارية األسبببببببباليب
 1993 عام منذ دوالر بليون  37 من بأكثر تقدر مبالغ توفير المشببببروع عن أيضبببباً  ونتج ،للمسببببتفيدين متميزة خدمات

     مقداره ماب الفيدرالية الحكومة موظفي عدد تقليص إلى الوفر هذا في السبببببببببببب ويعزى  واألعوام السبببببببببببع التي تلتها،
   )مرجع سابق(. العام، المال إدارة في رائدة دولية تجارب. 1993 عام في بعددهم مقارنة 2111 عام في موظف ألف 377

  وبريطانيا وأستراليا كندا تجربة 4-4

 ،النتائج لتحقيق اإلدارة مفهوم على ركز إدارياً  إصالحاً  وبريطانيا وأستراليا كندا من كل تبنت 1991 عام في
 مبدأ يزتعز  وكذلك الحكومية، األجهزة في واإلنتاجية األداء في والفاعلية الكفاءة زيادة اإلصالح مشروع هدف وكان

 ؤساءلر  واسعة صالحيات إعطاء يتم بحيث الشامل اإلصالح هو المشروع مدخل وكان ،اإلدارية المحاسبة أو المساءلة
 مطالبة تم لذلك ،ئجالنتا على محاسبتهم تتم وأن األهلي، القطاع في األجهزة لرؤساء تعطى التي كتلك التنفيذية األجهزة

 :أمور بثالثة جهاز كل

 .منه والمستفيدين الجهاز لموظفي جهاز كل وأهداف رسالة لتوضيح استراتيجية خطط إعداد - 

 . الجهاز وأهداف برسالة مرتبطة تفصيلية أهداف إلى االستراتيجية الخطط لترجمة تشغيلية خطط وضع - 

 .األهداف تحقيق نحو الجهاز تقدم من للتحقق األداء مقاييس استخدام -

 :يلي ما اإلداري  اإلصالح في التجربة هذه نتائج أبرز ومن
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 المتحققة نتائجال أساس على المحاسبة سياسة الدول تبنت لذلك اإلنتاجية، لتحسين األداء قياس تعزيز أهمية تظهر  –أ
 كل من تحقيقها لةالدو  ترغب التي النتائج تحديد بمقتضاها يتم األداء واتفاقية ،األداء اتفاقية في عليها المتفق من

 تراتيجياتاالس رسم جهاز كل لرئيس يترك أنه على ،اإلدارية المساءلة تتم نتائج من يتحقق ما ضوء وفي ،جهاز
 .منه المطلوبة النتائج تحقيق في سيتبعها التي

 النفقات على ليةالتفصي المركزية الرقابة من التخلص ضرورة للنتائج طبقاً  والمساءلة المحاسبة أسلوب على ترتب –ب
 مواردهم تثمارالس كافية صالحيات المسئولين ومنح الجهاز، في للموظفين سقف وجود من والتخلص التشغيلية،

 .للجهاز المحدد الميزانية سقف تجاوز يتم أال بشرط الميزانية في

 أنه كما ،بالقصير سلي وقتاً  ويحتاج الهين باألمر ليس النتائج تحقيق على للتركيز الجهاز ثقافة تغيير أن تبين –ج
 وتوفير ي،معلومات نظام بناء ضرورة تبين كما ،وواجباته الجهاز مهام أداء في األجهزة رؤساء قدرة تعزيز يتطلب
 .أخرى  ةإصالحي جوانب وتطبيق األداء، وقياس المعلومات، عن تقارير واستخدام العاملين، فئات لجميع تدريب

 تساعدها لكي نفيذيةالت لألجهزة التوجيهات تعطى مركزية جهة وجود يتطلب النتائج على التركيز نحو التوجه أن تبين –د
 من اإلصالح عن ناجمةال والمنافع التطبيق تواجه التي الصعوبات لتحديد التطبيق جوانب تقييم وعلى التطبيق، على
 .اإلداري  اإلصالح تطبق التي التنفيذية األجهزة مسئولي نظر وجهة

 الميزانية في همل المتاحة الموارد استغالل في كافية مرونة التنفيذيين المديرين منح الدول هذه في اإلصالح عن نتج –ه
 العالقة ذات الصالحيات من كثير وتحويل الموظفين، شئون  إجراءات بتسهيل الدول وقامت ،النتائج لتحقيق

 وتحديد لوظائفا تصنيفو  الترقية إجراءات: مثل التنفيذية اإلدارات إلى للتوظيف المركزية اإلدارات من بالتوظيف
 هذه عكستوان ،اإلنتاجية جودة لتعزيز اإلدارة في الحديثة األساليب بإتباع األجهزة هذه مطالبة تم كما ،الرواتب
 .له احةالمت للمصادر األمثل واالستغالل اإلنفاق لترشيد الجهاز لدى حوافز إيجاد على إيجابي بشكل المرونة

 األداء توياتمس توضح تقارير ورفع وتحليلها المعلومات بجمع المختصة المعلومات نظم في االستثمار أن اتضح –و
 األداء قياسب للقيام الموظفين تدريب أهمية إلى التجارب وخلصت ،األهمية غاية في هو بالمتوقع مقارنة الحالية
 لماليةا الجوانب في المرونة استثمار أن إلى التجارب خلصت كما ،به العالقة ذات المعلومات وتفسير وتحليل
 يةفإلشراا األجهزة مهمة تصبح أن تقرر لذلك ونتيجة ،اإلصالح من النوع هذا لنجاح رئيساً  سبباً  يعد واإلدارية
 التخطيط ياتعمل على األجهزة مسئولي وتدريب اإلصالح تطبيق في والمساعدة العون  بتقديم القيام هي المركزية

 تحقيق في التقدم مبتقيي األجهزة هذه تقوم وأن ،الميزانية تنفيذ في والمرونة األداء وقياس والتشغيلي االستراتيجي
 .التنفيذية األجهزة في اإلصالح أهداف
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 أهداف من تنطلق: أنها من التأكد بغرض األداء مقاييس مع الجيد التعامل أهمية الدول هذه في التجربة أظهرت –ز
 لمديري  دوراً  تعطي يد،المستف على وأثرها المستهدفة النتائج على المباشر التأثير في المسئولين قدرة تعكس البرنامج،
 والكفاءة الكميةو  النوعية تشمل التي لبرامجهم األداء مقاييس تصميم في النتائج تحقيق عن والمسئولين البرامج

 .السواء على والتفصيلية العامة لألهداف الجهاز تحقيق مدى حول المعلومات جمع وتتيح والفاعلية،

 فيدينللمست الخدمات جودة قياس نتائج نشر: خالل من المساءلة أجل من األداء مقاييس باستخدام الدول هذه قامت –ح
 النتائج تؤخذو  التنفيذية واإلدارات العليا اإلدارة بين األداء مستوى  على االتفاق يتم أنو  ،وكندا بريطانيا فعلت كما

 دولية تجارب .الرقابية ةلألجهز  أدائها بنتائج تقارير برفع التنفيذ أجهزة متقو  ثم ، ومناإلدارية والمحاسبة للمساءلة أساساً 

 )مرجع سابق(. العام، المال إدارة في رائدة

  المتحدة تجربة اإلمارات العربية 4-5

بموازنة البرامج واألداء بدولة اإلمارات العربية المتحدة عندما صدر قرار مجلس الوزراء بدأ التفكير في العمل 
بالموافقة على خطة تطوير النظام المالي للدولة، وتطبيق موازنة البرامج واألداء، وقد  2111( نهاية عام 631/1رقم )

لبعض الوزارات مثل المالية والصناعة ووزارة  2112/2113تم البدء بالمرحلة األولى)التجريبية( بدًءا من السنة المالية 
على  لكباإلضافة إلى جامعة اإلمارات قبل أن يعمم تطبيقها بعد ذ التربية والتعليم والصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية،

 كافة الوزارات والجهات اإلدارية في الدولة.

تطوير  :أهمها منن تطبيق موازنة البرامج واألداء من األهداف عند اإلعالن ع دداوقد حددت دولة اإلمارات ع
النظام المالي بالدولة وذلك حسب توصيات صندوق النقد الدولي ليواكب التطورات العالمية في مجال األنظمة المالية 

ما ال يمكن بالحديثة، بعد أن كان نظام اإلدارة المالية يعتمد على موازنة البنود التقليدية والتي تركز على المدخالت فقط 
صانعي القرار من اإللمام بالمعلومات الضرورية التي تمكنهم من تحديد أولويات اإلنفاق وبالتالي ال يتحقق االستخدام 
األمثل لألموال العامة، باإلضافة إلى بعض األهداف األخرى المكملة مثل: تطوير السياسات المالية واإلجراءات 

ومة ر الخاص بتوزيع الموارد المالية، وتوفير البيانات الكافية والتقارير الدقيقة للحكالمحاسبية، وتطوير عملية صنع القرا
االستخدام و لمساعدتها في تحديد أولوياتها، ورفع مستوى الخدمات الحكومية من حيث النوعية والسرعة في اإلنجاز، 

    األمثل للموارد المالية.

ية االتحادية داء يتم تحديد األولويات في الميزانبيق موازنة البرامج واأللدولة اإلمارات لتط االستراتيجيةوفقا للخطة و 
للدولة، ثم يتم التفاوض على الموازنة على أساس البرامج الفرعية )المخرجات(، ومقاييس األداء )مؤشرات الكفاءة( وذلك 

جهات من الخطوات لل عدداراتية وقد وضعت وزارة المالية اإلما، لتحديد المدخالت وبالتالي تحديد مخصصات الموازنة
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 ،اإلدارية يجب تحديدها عند إعداد وتطبيق موازنة األداء ويتم تطبيقها على األنشطة المختارة في إمارات الدولة السبع
 بما يلي:تتعلق هذه الخطوات 

ة من خالل التشريعات المؤسسة للجهالرئيسية تقوم الجهة االتحادية )اإلمارة( بتحديد ماهية نشاطاتها  :المهمة -1
 ة.الوصف باإلضافة إلى هيكلها التنظيمي لوزارة المالي هذام دوتق ،ومن هي الفئة المستفيدة من خدماتهااالتحادية 

، والتأثير ةيتقدم الجهة االتحادية بيانا موسعا يصف النتائج المرجو تحقيقها من أنشطة البرنامج الرئيس: الغاية الكلية -2
 والعواقب المترتبة على إقامة البرنامج.

عية، نقسم إلى برامج فر يمجموعة من األنشطة تساهم في تحقيق غاية كلية مشتركة و  وهو :يالبرنامج الرئيس -3
ة القادمة، الثالث  تحقيقه على مدى األعواملويتطلب ذلك بيان من الجهة االتحادية يصف بصورة عامة ما تسعى 

السلع أو الخدمات العامة، آخذة في االعتبار تحديد احتياجاتها من وضع سياسات ولوائح جديدة، سواء كان توفير 
ودعم تنمية الموارد البشرية واالستثمارات الرأسمالية الجديدة، على أن يتضمن البرنامج قائمة المشروعات المخطط 

ية روع والتكلفة الحالية والتمويل من الميزانإلنشائها والمدة المتوقعة الستكمالها، وأهداف المرحلة الحالية للمش
 االتحادية.

يوصف الهدف المحدد بأنه بيان مفصل يصف المخرجات المرجو تقديمها من خالل نشاطات  :الهدف المحدد -4
 البرنامج الفرعي المختلفة.

 تية، وقد حددالرئيسة والفرعتضطلع الجهات االتحادية بتحديد المصادر المختلفة لتمويل البرامج  :مصادر التمويل -5
الحكومة االتحادية، والرسوم التي تحصلها الهيئات المستقلة بموجب  :ثالث جهات هيمن الدولة مصادر التمويل 

القانون والحكومات المحلية لإلمارات، ويتطلب ذلك التحديد إضافة أي نشاطات إلى البرامج الرئيسة أو فرعية القائمة 
 بالفعل مع تحديد كيفية تغطية التكاليف الجديدة لتلك البرامج القائمة ومصادر تمويلها.

ويعرف بأنه ما تقدمه الوزارات االتحادية أو الهيئات المستقلة من سلع أو خدمات لصالح جهات اتحادية  :المخرج -6
 ا إلطار زمني معين.قا وواقعيا وقابال للقياس وفددأخرى أو مستهلك خارجي ويجب أن يكون المخرج مح

ينبثق عن البرامج الرئيسية والفرعية مجموعة من المخرجات، ومن ثم كان من الضروري وضع آلية  :األدا  مؤشر -7
مدى تحقيقه للهدف المتفق عليه، ويفضل قياس األداء من حيث الجودة والكفاءة والفعالية من لقياس األداء، للتأكد 

ها وضع مستويات مرجعية يمكن مقارنت ا لما يتناسب مع كل مخرج، ومن ثم فإن مؤشرات األداء تتيح إمكانيةقطب
 المقاييس العالمية،.... إلخ(. - الحكومات المحلية –باآلخرين )الوزارات 
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حصلت اإلمارات على المرتبة األولى عالميا في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، إلى  تقييم التجربة اإلمارتية:
دولة تضمنها تقرير التنافسية العالمي  59جانب المرتبة السابعة في كفاءة اإلدارة المالية في القطاع الحكومي من أصل 

لة من التقرير أن اإلمارات سعت إلى تطبيق سلس الصادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية بسويسرا، وقد لفت 2112
المبادرات والتشريعات في تعزيز السياسة المالية الحكومية التي من شأنها تحسين أداء كفاءة الموازنة من حيث إدارة 

مملكة لما حدا باإلمارات أن تتقدم على قوى اقتصادية كبرى مثل اماإلنفاق والفوائض وتطوير النظم واإلجراءات المالية، 
 المتحدة واليابان وفرنسا والصين.

يتكون من مجموعة من المؤشرات األخرى الحكومة  ويذكر أن مؤشر كفاءة اإلدارة المالية في القطاع الحكومي
مثل الفائض/العجز الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي 

فاءة ، بينما مؤشر كخ.... إلالمحلي اإلجمالي، ومدى كفاءة األموال العامة جالحكومي كنسبة من الناتاإلنفاق  اإلجمالي،
السياسة المالية الحكومية يقيس فعالية الضرائب سواء على الدخل أو األرباح ومدى مساهمتها في الناتج المحلي 

 اإلجمالي.

وقد انعكست االستراتيجية اإلماراتية الجديدة في مجال موازنة البرامج واألداء بدورها على فعالية األداء الحكومي  
حيث حصلت  2111حيث حققت اإلمارات مستويات مرتفعة في مؤشر فعالية الحكومة الصادر عن البنك الدولي عام 

دولة، في  214عالمًيا من أصل  47احتلت المرتبة نقطة يبنى عليها المقياس، و  111نقطة من أصل  77.7على 
نقطة على ذات المقياس في نفس العام، وهو ما  32.2بحصولها على  دولة عربية أخرى  143حين احتلت المرتبة 

ر باألساس إلى طريقة إدارة اإلنفاق العام، وجدير بالذكر أن مؤش ذلك يرجعو يعد فارقا كبيرا بين الدولتين العربيتين 
الفعالية الحكومية يقيس نوعية الخدمات العامة، ونوعية جهاز الخدمة المدنية ودرجة استقالليته، والسياسات العامة 

 ونوعيتها ومدى تنفيذها، ومدى مصداقية التزام الحكومة بتلك السياسات.

ثمة مشاكل عدة قد واجهت بعض المستويات المحلية، منها صعوبة   احات إال أنوعلى الرغم من تلك النج
توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع التي تسعى إليها الحكومة، وصعوبة 

دم التنسيق دقيقة للمعلومات لديها، وع توفير المعلومات التفصيلية عن نشاطات اإلدارات المختلفة نظرا لعدم وجود أنظمة
واإلدارة المالية المركزية لربط أهداف الخطة االستراتيجية كمرحلة أولى  الجهةبين إدارة التطوير اإلداري والجودة ب

للتطبيق، أيا كان األمر فإن التجربة اإلمارتية بما حققته من نجاحات تعد خطوة جيدة نحو تحديث المنظومة المالية 
لدراسات مركز المصري لالعامة: إشكاالت مصرية وحلول إماراتية، إبراهيم الغيطاني،  ةالموازن اإلماراتي.تؤدي إلى رفع كفاءة االقتصاد  التي

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/319493# ،والمعلومات

http://www.almasryalyoum.com/news/details/319493
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كبير من  التي تعتمد على قدرتجربة رائدة في تطبيق موازنة البرامج واألداء في بلدية دبي  إلمارة دبيكما كان 
الشفافية والوضوح في العمليات المالية واإلدارية المختلفة ابتداء من وحدة األداء إلى وحدة النشاط الرئيسية مرورا 

برامج واألداء أهداف موازنة ال وتمثلتوالرؤية الخاصة ألي قطاع،  تيجيةاالستراباألهداف الفرعية والرئيسية وصوال إلى 
 :فيما يلي في بلدية دبي

تطوير النظام المالي بالبلدية وذلك حسب توصيات حكومة دبي وليواكب التطورات العالمية في مجال األنظمة • 
 المالية الحديثة. 

القرار  تساعد صانعي على المدخالت فقط، وهذه الطريقة الالتخلص من موازنة البنود )التقليدية( والتي تركز • 
بالمعلومات الضرورية التي تمكنهم من تحديد أولويات اإلنفاق وبالتالي فهي ال تحقق االستخدام األمثل لألموال 

 العامة. 

 لهدف.ا اتجاه الصرف من الصرف على البنود إلى الصرف على أهداف اإلدارات ليكون هناك نتائج محققه لقياس• 

 تطوير السياسات المالية واإلجراءات المحاسبية: على ضوء تطوير النظام المالي وتطبيق ميزانية البرامج واألداء.• 

تطوير كيفية صنع القرار الخاص بتوزيع الموارد المالية وذلك من خالل توفير البيانات الكافية والتقارير الدقيقة • 
 تها. للحكومة لمساعدتها في تحديد أولويا

 رفع مستوى الخدمات الحكومية من حيث النوعية والسرعة في اإلنجاز. • 

 لى مجموعات أساسية.إتصنيف البرامج واإلجراءات الحكومية • 

 قياس األداء المستنتج من التكلفة المعتمدة لتلك البرامج.• 

 تغالل األمثل.اتباع اإلدارة العلمية في كيفية استهالك الموارد المتاحة واستغاللها االس• 

 خطوات تطوير موازنة البرامج واألدا  في الدائرة

 . قيام الوحدات التنظيمية بتحديد البرامج التي تحقق أهدافها االستراتيجية.1

 تحديد اسم البرنامج.• 

 تحديد الهدف من البرنامج.• 
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 تقدير النتائج المرغوبة )المخرجات المتوقعة(.• 

 لتنفيذ البرنامج )متطلبات التنفيذ(.تحديد األنشطة الالزمة • 

تحديد المدة الزمنية الكلية الالزمة لتنفيذ البرنامج من خالل تحديد الوقت الزمني الالزم لتنفيذ كل نشاط • 
 من أنشطة البرنامج مع ايضاح لتاريخ البدء وتاريخ االنتهاء للبرنامج ولكل نشاط من أنشطته.

 األنشطة )داخلية/خارجية(.تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ • 

 ة.لبرنامج من خالل تحديد عناصر تكلفة األنشطاتحديد الموارد المالية والمادية والبشرية الالزمة لتنفيذ • 

 توزيع التكلفة وفقا لتوقيت األنشطة.• 

 اعداد قائمة التدفقات النقدية للبرنامج.• 

فني والزمني( باإلضافة الى أية معايير قياس أخرى تحديد معايير قياس األداء )معايير األداء المالي وال• 
 )نسب نمطية/ سائدة/ متعارف عليها محلية كانت أو دولية(.

 ول لتطبيق موازنة البرامج واالداءأل. قيام الوحدات التنظيمية بتحديد ما يجب تنفيذه من البرنامج خالل العام ا2
 والمخصصات المالية الالزمة للتنفيذ.

 امج من قبل المختصين.. اعتماد البر 3

 داء.أل. قيام الوحدات التنظيمية بإعداد موازناتها السنوية وفقا ألسلوب موازنة البرامج وا4

 عداد الموازنة العامة للدائرة.إ. قيام االدارة المالية ب5

 . اعتماد واقرار الموازنة العامة للدائرة.6

 المعتمدة.. قيام الوحدات التنظيمية بالبدء في تنفيذ برامجها 7

 . متابعة التنفيذ وتقييم حجم ونوعية االنجاز.8

  . رفع التقارير الدورية وتقديم التوصيات.9
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ومن المشكالت التي واجهت بلدية دبي في تطبيق موازنة البرامج واألداء : المشكالت في موازنة البرامج واألدا  -
 :ما يلي لوصول إلى تحقيق أهدافها الموضوعةل

ة دبي بين حكوم دبي تطبق موازنة البنود على دوائرها الحكومية هذا األمر أدى إلى صعوبة االنسجام ماحكومة أن . 1
 وبلدية دبي التي تطبق موازنة البرامج واألداء.

. وجود برامج مشتركة بين بلدية دبي وبين دوائر حكومية أخرى مثل دائرة الصحة في برنامج )برنامج الرعاية الصحية 2
 والبيئية(.

. تم تجاهل تحديد المسؤولية اإلدارية عند تنفيذ البرنامج فاإلدارة التي سوف تلتزم بالبرنامج لم ترصد لها مكافأة واإلدارة 3
 التي لم تلتزم بالبرنامج لم ترصد لها عقوبات. 

 . تم تنفيذ البرنامج في وقت غير مناسب.4

سعى ات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع )اآلثار( التي ت. صعوبة توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرج5
 إليها الحكومة.

 . صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادي وملموس.6

 فهناك بعض ،. صعوبة تحديد وحدات األداء )المخرجات( التي تقاس بها اإلنجازات لكل إدارة ومصلحة حكومية7
 التي يصعب تحديد معايير لقياس أدائها.النشاطات واألعمال الحكومية 

 .لعدم وجود أنظمة دقيقة للمعلومات لديها، . صعوبة توفير المعلومات التفصيلية عن نشاطات اإلدارات المختلفة8

بلدية  تلبلدية دبي لتتالءم مع أهداف موازنة البرامج واألداء، وبالتالي واجه االستراتيجية. تم وضع أهداف الخطة 9
 ة في تغيير األهداف مرة أخرى للوحدات التنظيمية.دبي صعوب

داف أهب االستراتيجية. عدم التنسيق بين إدارة التطوير اإلداري والجودة واإلدارة المالية وذلك لربط أهداف الخطة 11
  األداء كمرحلة أولى للتطبيق.

ي فان واألداء على مستوى حكومة دبومن خالل تجربة بلدية دبي كدائرة حكومية استبقت تطبيق موازنة البرامج 
 التوصية كالتالي:
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. تطبيق البرنامج على مستوى حكومة دبي ليكون هناك نوع من االنسجام في ربط البرامج واألهداف على مستوى 1
 الحكومة.

 ية.م. توزيع البرامج على الدوائر واإلدارات بشكل مالئم لنوع نشاط كل دائرة وكل إدارة في هذه الدوائر الحكو 2

  . تحديد وتصنيف أهداف البرنامج وترتيبها ضمن سلم أولويات محدد لتحقق النتائج التي تسعى لها اإلدارات في 3
 برنامجها الموضوع.

 . تحديد الخدمات والنشاطات التي تؤديها الجهات التنفيذية.4

ة بما هو مخطط لتحقيقه خالل السن. تفعيل دور نظام المتابعة ليساعد على معرفة ما تم إنجازه ومقارنة اإلنجاز 5
 المالية.

 . ضرورة تنفيذ البرنامج في الوقت المناسب وبالكفاءة والفعالية المالئمة.6

 . إقرار مبدأ المساءلة والمسؤولية حيث تحدد المسئول عن أداء األعمال.7

 .. إعادة تصميم ومراجعة البرامج الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة8

 . ربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف الجهة الحكومية. 9

. المساعدة على توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع )اآلثار( التي 11
 تسعى إليها الحكومة، وبالتالي تكون قرارات توزيع الموارد مدّعمة بالبيانات الالزمة.

 يز على المخرجات )الخدمات( بداًل من التركيز على المدخالت )الموارد المالية والبشرية(.. الترك11

. رفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات األداء المتاحة للحكومة والمسئولين في المؤسسات بما يساعد ذلك في التخطيط 12
 )مرجع سابق(.ج واألداء في النظام الحكومي، موازنة البرام على العمليات. االستراتيجي وتوزيع الموارد والرقابة

  دولة الكويتتجربة  4-6

على  هامن حرصاً  مشروع اعادة هندسة العمليات المالية في الدولة الذي تبنته وزارة المالية أنشأت دولة الكويت
تطوير الفكر المالي في الحكومة ومواكبة التطور الكبير الحاصل في النظم المالية والمحاسبية، فقد تم االستعانة بخبراء 
من صندوق النقد الدولي لتقييم وتشخيص النظام المالي في دولة الكويت، حيث قدم خبراء صندوق النقد الدولي عدة 
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تبني إحصاءات و إعادة هيكلة الميزانية من أهمها داة أكثر فاعلية في صنع القرار توصيات رئيسية لجعل الموازنة العامة أ
لصندوق النقد الدولي، التحول لمحاسبة  COFOG وتصنيف وظائف الحكومة 2111GFS مالية الحكومة 

، رامج واألداءالباالستحقاق، التحول الستخدام حساب الخزينة الموحد، تأسيس وحدة االقتصاد الكلي، التحول لميزانية 
 ويهدف المشروع إلى:

o  .)تطبيق أحدث النظم المالية العالمية )نظم تخطيط الموارد المؤسسية 

o  .تطبيق أحدث المعايير الدولية للمحاسبة في الحكومة 

o  .تأسيس بنية لتطبيق ميزانية البرامج واألداء 

o  .إنشاء قاعدة معلومات مالية واقتصادية لدعم متخذي القرار 

o  .تنمية مهارات العاملين في المالية العامة للدولة 

 المجال اهذ فيرائدة  شركة وهي ديلويت شركة تقوده وعالمي محلي استشاري  فريق مع الوزارة قد تعاقدتو 
 نظم طبيقت وسيتم الغرض، لهذا موظفيها من عمل فرق  المالية وزارة خصصت وقد الجديد المحاسبي النظام لتطبيق
 :مرحلتين على المؤسسية الموارد تخطيط

دارة والدائنة،المدينة  الذمم ونظام العام االستاذ ونظام الميزانية اعداد نظام تتضمن: األولى المرحلة  نقديةال وا 
 .المشروعات ومحاسبة والمشتريات

دارة دالعقو  إدارة العقارات، إدارة األصول، إدارة بالكامل، والمشتريات المخزون  ادارة تتضمن: الثانية المرحلة  وا 
 .النقليات

                                                           
  من دليل  1986الصادر عن إدارة اإلحصاءات بصندوق النقد الدولي تحديثا أدخل على الطبعة الصادرة في عام  2111يعتبر دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام

من نظام الحسابات  1993في عام إحصاءات مالية الحكومة. وتصف هذه الطبعة الثانية من الدليل نظاما إحصائيا متكامال يتوافق قدر اإلمكان مع الطبعة الصادرة 
ية، ويقدم إطارا د المحاسبالقومية. والغرض من هذا الدليل هو أن يكون مرجعا يصف نظام إحصاءات مالية الحكومة. وهو يغطي المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواع

 صندوق النقد الدولي،  المرجع: يط وتقرير السياسات. تحليليا شامال يمكن وفقا له تلخيص اإلحصاءات وعرضها في شكل مالئم للتحليل والتخط
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/ara/ 

 الحكومة وظائف تصنيف Classification of the Functions of Government (COFOG)  أحد التصنيفات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن هو
في تصنيفه للنفقات حسب الوظائف إلى تصنيف وظائف الحكومة الصادر بصورة مشتركة عن  2111صندوق النقد الدولي. ويستند دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

ف الوظائف وفقا للغرض إلى الخدمات العامة العمومية، الدفاع، الشئون االقتصادية، الحماية البيئية، وتصن UN/OECDاألمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 .1/12/2114، جريدة البيان، المواطن ورفاهية رخاء لتحقيق المالية الموارد توجيهالمرجع:  االسكان، الصحة، الشئون الثقافية والدينية، التعليم، الحماية االجتماعية.
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 تعميم ثم نوم المدنية، للمعلومات العامة والهيئة المالية وزارة على والأ تجريبي تطبيق سيتم مرحلة كل وفي
 كما حكومية، جهات 11 إلى 8 من مجموعة كل مجموعات أربعة على الموزعة الحكومية الجهات بقية على التطبيق

 تطبيق ةعملي في عمالألوا نشطةألا وكثافة لحجم ونظرا شهور، ستة تستغرق  سوف مجموعة لكل التطبيق عملية نأ
 .الحكومية الجهات في ومسؤول موظف 4511 لعدد الخبرة ونقل حكومية جهة 39 على النظم

ق نظم معلومات وتطبي تطوير -تنفذ وزارة المالية حالياً المرحلة الثانية من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية و 
إدارة مالية الحكومة، وقد تم االنتهاء من تنفيذ خدمات استشارات األعمال بواسطة المكتب االستشاري العالمي ديلويت 

 : حيث تم
 .هيكلة الميزانية إعادة  -
 .إعادة تصنيف دليل الحسابات  -
 .التحول ألساس محاسبة االستحقاق استراتيجيةوضع   -
 .إعادة تصنيف المخزون   -
  .تصنيف األصول -
 ، مشروع إعادة هندسة العمليات المالية،البوابة الرسمية لوزارة المالية .وضع أدلة السياسات واإلجراءات للنظم المالية -

http://www.mof.gov.kw/GFMIS/GFMISDetail.aspx#GFMIS1  

لى إصعوبة نقل المفاهيم المتطورة التي يحتوي عليها النظام  من أبرزهاالمشروع الجديد تحديات عدة  ويواجه
مفاهيم، خرى، وتحفيزهم بقبول هذه الألالعاملين في الجهات الحكومية وغيرها من الجهات العاملة في القطاعات المالية ا

من  هاءوعند االنت ،ية في كل الجهات الحكومية وهذا حجم كبيردارة الشؤون المالإخر يتمثل في تدريب آلوالتحدي ا
زنة البرامج او تطبيق مشروع هندسة العمليات المالية يهيئ لمشروع آخر تنوي وزارة المالية تنفيذه وهو مشروع تطبيق م
ساهم في ه سينأواالداء وهذا النظام سيساهم في الربط بشكل كبير بين برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، كما 

ن تلبي أسنة استطاعت  21نظمة المحاسبية الحالية والتي تم تبنيها منذ ألن اأ حيث، ربطهما مع ميزانية الدولة
ما اآلن وفي ظل التطلع الى تحويل الكويت الى مركز مالي وعمل الحكومة وبشكل جدي على أاالحتياجات السابقة، 

التام  تطلب تضافر الجهود والتعاون تو ، نظم وقوانين محاسبية جديدةلى إتنفيذ خططها المرسومة ظهرت حاجة فعلية 
 :مور التاليةألمن قبل جميع الجهات الحكومية مع فرق عمل وزارة المالية والشركة في ا

تشكيل فريق مواز للتطبيق في كل جهة بحاجة الى اختيار عناصر فريق التهيئة واالختبار للنظم من ذوي  -  
 .النشاط والحماس لضمان نجاح التطبيق في الجهةالخبرة والكفاءة و 

http://www.mof.gov.kw/GFMIS/GFMISDetail.aspx#GFMIS1
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خدمين لذلك يجب اختيار المست« التهيئة واالختبار للنظم»سيشارك المستخدمون الرئيسيون بالجهة بأعمال  -
الرئيسيين من ذوي الخبرة وذوي االستعداد لنقل المعرفة المكتسبة لباقي زمالئهم من المستخدمين للنظم في 

 .الجهة

عاملين في الجهات الحكومية هو المحك الرئيس لنجاح التطبيق لدى الجهة والقيمة الحقيقية للمشروع تدريب ال -
في التدريب ونقل المعرفة للكوادر العاملة في الجهات الحكومية، لذلك فان االشخاص المرشحة للتدريب من 

 .المهم انتقائهم والحرص على تفرغه الكامل لعملية التدريب

دريب لجميع المستخدمين كل حسب اختصاصه فيرجى الحرص على ترشيح المتخصصين من ذوي سيتم توفير ت -
 .الكفاءة لذلك التدريب ليقوموا بمهام

 .تجهيز مواقع التطبيق في الجهات الحكومية -

 .رصدة االفتتاحية للمواد مع الشركة المتخصصة في جرد وتصنيف وترميز الموادألالتعاون بخصوص تحضير ا -

ة للجهة مع الشركة المتخصصة وتخصيص كوادر االدار  لألصولرصدة االفتتاحية ألالتعاون بخصوص تحضير ا -
 .ومحاسبة اصول الجهة حيث تعتبر االصول محورًا رئيسًا للتحول لمحاسبة االستحقاق

بيانات  لتسجيل»تطوير نظم اصدار المطالبات من قبل كل جهة حكومية لتحقيق التكامل مع نظم المقبوضات  -
 .«المطالبات عند حدوثها وعند تحصليها طبق لمحاسبة االستحقاق

جمال  ،الكويت تتحول من المحاسبة النقدية إلى االستحقاق.التعاون في الفترة االنتقالية من النظام الحالي الى النظام الجديد -

 .12/11/2119 - 786العدد  ،الكويتيةجريدة النهار  ،عبدالحكيم
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 خامسال الفصل
 ال إلى موازنة البرامج واألدا قدور األجهزة العليا للرقابة المالية في االنت

ك عن طريق وذلفي مجال األنظمة المالية الحديثة  ةالتطورات العالمي تسعى الدول لتطوير نظامها المالي ليواكب
ن خالل توفير متطبيق موازنة البرامج واألداء التي تهدف إل تطوير كيفية صنع القرار الخاص بتوزيع الموارد المالية 

البيانات الكافية والتقارير الدقيقة لمساعدة الحكومة في تحديد أولوياتها باإلضافة إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية 
اإلنجاز واالستخدام األمثل للموارد المالية، ولألجهزة العليا للرقابة المالية دور رئيسي في  من حيث النوعية والسرعة في

 ال إلى موازنة البرامج واألداء وهو ال يقتصر على مرحلة المراقبة والتدقيق فحسب بل يتعداها للمشاركة في كافةقاالنت
 :عليا في مراحل إعداد الموازنة، وفيما يلي بيان دور أجهزة الرقابة المراحل إعداد الموازنة

دور األجهزة العليا للرقابة المالية في المشاركة في تصميم إطار قانوني لتحضير وتنفيذ ومراقبة تنفيذ  5-1
 :الموازنة
 :اإلطار القانوني لتحضير وتنفيذ ومراقبة تنفيذ الموازنة ما يليويشمل 

 توقيت ومراحل تحضير إطار النفقات المتوسطة األمد. -
 تحضير الموازنة. مراحل -
 الوحدات اإلدارية التي تنفق من خارج الموازنة أو التي تتلقى مساهمات من الموازنة. -
 تحديد المستندات التي يجب أن ترفق بالموازنة. -
 تنفيذ الموازنة. -
 عمليات الخزينة. -
 قواعد المحاسبة والتدقيق وأصول مسك الحسابات. -
القدرات المؤسسية العائدة ألجهزتها ولسائر الوزارات والوحدات  بناءدور األجهزة العليا للرقابة المالية في  -

بداء ال  رأي في التنظيم األمثل لالنتقال إلى موازنة البرامج واألداء.التي ستطبق الموازنة وا 
 :دور األجهزة العليا للرقابة المالية في االنتقال إلى نظام جديد للحسابات 5-2

األبعاد تقوم على مسك ثالث أنواع من العتماد على محاسبة ثالثية إن موازنة البرامج واألداء تفترض ا
 الحسابات:

 محاسبة تتعلق بواردات الموازنة ونفقاتها. -
 محاسبة إجمالية لكافة العمليات. -
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 محاسبة تكاليف لكافة العمليات ضمن البرامج. -
ن هذا االنتقال يفترض:  وا 

 تحضير الئحة بالمشاريع المراد تنفيذها. -
 مبادئ محاسبية جديدة.إدخال  -
 تفصيل لحسابات الخصوم واألصول في ميزانية الدولة وقيدها في وقت نشوئها. -
 ة.تنفيذ النفقات واإليرادات وتأمين تأقلم اإلدارة مع التغييرات المحاسبيلين في سلسلة ماعتغيير في مهام ال -
 العمل على أساس تصميم محاسبي جديد ومعايير محاسبية جديدة. -
على شفافية ووضوح ومصداقية قيود الميزانية العامة وأن تعكس الصورة الحقيقية للوضع المالي التركيز  -

 للدولة.
قيد النفقات عند االتفاق على الخدمة أو عند استالم الفاتورة من ناحية توسيع نطاق المحاسبة العامة لجهة  -

 وقيد اإليرادات عند وجوب الدين من ناحية أخرى.
يرادات السنة.يجب أن يشمل التغيي -  ر محاسبة المخزون وحسابات االستهالك والمؤونة وأعباء وا 

ن الجهاز األعلى للرقابة يجب أن يساعد في إجراء التغيرات المحاسبية التي تفرضها موازنة البرامج واألداء  وا 
 من حيث:

بين الجهاز  كةتوحيد المعايير والمبادئ المحاسبية واتباع تصميم محاسبي جديد تتولى لجنة فنية مشتر  -
األعلى للرقابة ووزارة المالية تحضيره وبلورته باإلضافة إلى صياغة مرجع محاسبي عام وموحد بالتعاون مع 

 إدارة الموازنة وتحديد المستندات وقواعد موحدة لتحضير الموازنة.
 شوء الحق بها.ن المساهمة في تحديث عمليات تسجيل القيود وقيد العمليات المتعلقة بالحقوق والواجبات عند -
المساعدة في تحديث عمليات التقييم وضرورة إجراء إعادة تقييم لعناصر األصول )الثابتة المادية وغير  -

المادية والمخزون والديون المستحقة ....( وللخصوم وذلك عند شرائها وعند التخلص منها وعند نهاية السنة 
 واإليرادات وااللتزامات خارج الموازنة.المالية ومتابعة عمليات الجرد ومجموع المصروفات 

جراءات الرقابة على تنفيذ الموازنة وتدقيق الحسابات  -  قارير السنويةوتحضير التالمساهمة في توحيد أصول وا 
 والفصلية والبيانات المالية.

 :دور األجهزة العليا للرقابة المالية في االنتقال إلى نظام جديد للرقابة المالية الداخلية 5-3
توكل إدارة الموازنة في كل وزارة إلى موظف كبير يتبع مباشرة الوزير يشرف على كافة عمليات الموازنة ويتحمل 

 مسؤوليتها من حيث:
 تأمين الرقابة المالية على كافة نفقات الوزارة أو البرنامج. -
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 يشرف على مسك الحسابات ويتحقق من صحة القيود واتباع األصول المحاسبية. -
 سيق مع الجهاز األعلى للرقابة المالية لتوفير التدقيق الخارجي للحسابات.التنيتولى  -
 للوزارة أو البرنامج. للوضع المالييتولى إعداد وتقديم التقارير السنوية حول تنفيذ الموازنة والتقارير التحليلية  -

تائج المتعلقة وأن يبني عليها النويجب أن يأخذ بعين االعتبار قانون الجهاز األعلى للرقابة المالية هذه التغيرات 
 بالمسؤولية.

 :دور األجهزة العليا للرقابة المالية في إقرار وتحديد المعايير الرقابية 5-4
في مجال الرقابة المالية يعتمد خبراء المحاسبة المبادئ المحاسبية المتعارف عليها كقواعد أو نقاط مرجعية 

المهام الرقابية على حد السواء، أما في مجال الرقابة على األداء فإن المعايير بالنسبة لجميع إلصدار حكم للتقييم وذلك 
الواجب استخدامها تتغير وتتنوع من مهمة إلى أخرى ومن برنامج إلى آخر وفقا لطبيعة وحجم النشاط، فمنها معايير 

داء العامة للرقابة على األويتم وضع المعايير ، عامة تطبق على كافة البرامج ومنها ما هو خاص بنشاط دون غيره
أثناء المسح األولي مما يمكن من توفير توجيهات واضحة لمرحلة تنفيذ العملية الرقابية وبالخصوص وضع برنامج 
رقابي محدد، وينبغي تعديل المعايير إذا استجدت ظروف في التنفيذ الفعلي، ويجب عند وضع المعايير أن تتوفر فيها 

 المزايا التالية:
 مع اإلدارة الخاضعة للرقابة حول المعايير والقبول بها. التفاهم -
 أن تمكن المعايير من ربط األهداف ببرامج الرقابة على األداء التي يتم تنفيذها أثناء مرحلة التنفيذ. -
أن تشكل قاعدة لمرحلة جمع البيانات الخاصة بالعملية الرقابية فتوفر أساسا يتم عليه بناء اإلجراءات بالنسبة  -

 جمع األدلة الخاصة بالعملية الرقابية. إلى
 أن توفر أساسا لنتائج العملية الرقابية مما يساعد على دعم المالحظات. -

الجهاز األعلى للرقابة المالية أن يطور أدائه وفقا لمعايير يضعها لنفسه أو يقتبسها من المعايير ويجب على 
 ابة على موازنة البرامج واألداء ويضمن جودة العمل الرقابيالدولية للرقابة المتعارف عليها وبما يتوافق مع الرق

 المنجز.
دور األجهزة العليا للرقابة المالية في وضع التقارير السنوية بصورة مالزمة لمشروع اعتماد موازنة البرامج  5-5

 :واألدا 
 التشريعية السلطةيد غالبا ما تنص دساتير الدول وقوانينها على أن يقوم الجهاز األعلى للرقابة المالية بتزو 

بصورة متزامنة مع مشروع اعتماد الموازنة تقريرا يعرض فيه مالحظاته حول نتائج تنفيذ الموازنة والحسابات الخارجة 
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تقريره هذا إلى ما  في عنها وحول كيفية تنفيذ االعتمادات المتعلقة بالبرامج، وقد يتطرق الجهاز األعلى للرقابة المالية
 يلي:

عمليات إصالح الموازنة من حيث هيكليتها الجديدة وتبويبها، وتعيين المسؤولين عن إدارتها، الخلل في  -
 والبرنامج السنوي لألداء والكفاءة.

 توصيات تتعلق بتعديل القوانين المالية المتعلقة بموازنات البرامج.قد يقدم  -
 ارة الحسابات.قد يقترح تطوير عمليات الرقابة المالية والموظفين العاملين بها وبإد -
قد يقترح تعديل هندسة الموازنة لخلق برامج جديدة أو إلغاء برامج موجودة أو ضم برامج موجودة إلى مهمات  -

 غير تلك المرتبطة بها.
يمكن أن يلفت نظر الوزارات إلى ضرورة تحديد األهداف االستراتيجية التي تصبو إليها البرامج أو تحديد  -

 ضمن كل برنامج أو مهمة ليبني عليها تقارير األداء السنوية.األولويات االستراتيجية من 
 يمكن أن يلفت النظر حول الوضع القانوني للموظفين العاملين بإدارة البرامج. -
والمعايير المستعملة لقياسها مثل أن يطلب تشجيع يمكن أن يتطرق لصحة ومالءمة األهداف الموضوعة  -

 ارنة فيما بينها )توحيد المعايير للنشاطات المتشابهة(.الوزارات على اعتماد معايير صالحة للمق
 يمكن أن يتطرق لصحة وسالمة األنظمة المعلوماتية المعتمدة لتطبيق موازنة البرامج. -
إدارة الموارد البشرية )حرية اإلدارة في التوظيف أو إلغاء العقود لتحقيق األهداف يمكن أن يتطرق لصحة  -

 المرسومة لها(.
 في تقريره مقارنات عالمية من أجل قياس نجاح اإلصالح.يمكن أن يدرج  -

 يجب على الجهاز األعلى للرقابة المالية أن يجري تعديالت أساسية في طرق تدقيق الحسابات وفي هيكلياته.
 :موازنة البرامج واألدا  لممارسة الرقابة علىالمقومات الواجب توفرها في األجهزة العليا للرقابة المالية  5-6

لدوره فيما يخص موازنة البرامج واألداء يتطلب توفر مجموعة من ممارسة الجهاز األعلى للرقابة المالية إن 
  ، ومن أبرز المقومات على الصعيد الداخلي ما يلي:المقومات الداخلية والخارجية

تضمن التشريعات نصوصا واضحة لجهة ممارسة الرقابة على أداء البرامج الحكومية ت ن: أالمقومات القانونية -
وعلى استقالليته بمعنى أن يكون الجهاز متمتعا باالستقاللية عن الجهات الخاضعة لرقابته كي يتمكن من 

وطنية للعب دوره كامال دون أي تأثير من قبل مسؤولي اإلدارات الخاضعة لرقابته، وأن تضمن التشريعات ا
 قانون(.   –هذه االستقاللية )دستور 
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للرقابة باالستقالل اإلداري والمالي، وذلك باعتماد  : أن يتمتع الجهاز األعلىالمقومات المالية واإلدارية -
 موازنة مستقلة للجهاز تؤمن له الموارد المالية الكافية باإلضافة لالستقاللية اإلدارية.

ظام للحوافز وتوفر ن ،هاز العدد الكافي والكفاءة الالزمة والتدريب المستمر: أن يتوفر للجالمقومات البشرية -
والترقيات وتمكين الجهاز من تعويض النقص في بعض االختصاصات التي تتطلبها الرقابة على األداء 
عن طريق االستعانة بخبراء في كافة المجاالت مع احتفاظ الجهاز بالمسؤولية الكاملة عن نتائج عمل 

 اء.الخبر 
 : تمكين الجهاز من االطالع على الوثائق والمعلومات دون قيود.المقومات الوظيفية -

مما سبق يتضح أن أبرز المقومات السابقة هي عناصر مشتركة بين رقابة البرامج واألداء والرقابة على 
مكانية استعانة  راء وتوفر الجهاز األعلى بالخبموازنة البنود غير أن العنصر المتعلق بكفاءة وخبرة موظفي الجهاز وا 

 البيئة القانونية والموارد المالية تبقى العنصر الجوهري لممارسة الرقابة على األداء.
إضافة إلى المقومات الداخلية المذكورة أعاله يفترض توفر مجموعة من المقومات والدعائم الخارجية مرتبطة 

 بالجهة الخاضعة للرقابة مثل:
 ضحة ومحددة للجهة.ضرورة وجود أهداف وا -
 توفر تنظيم واضح للمسؤوليات. -
 ضرورة توفر معايير واضحة لتقييم األداء. -
برامج أهمية التحول من موازنة البنود إلى موازنة الضرورة توفر نظام سليم وفعال للمعلومات والبيانات المرتبطة باألداء. -

، المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، ديوان المحاسبة ، الجمهورية واألداء ودور الجهاز األعلى للرقابة في ذلك )برنامج تدريبي( 
 .2119اللبنانية ، سبتمبر 

برامج الرقابة على موازنة ال في حالة تطبيقية حول دور الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية 5-7
 واألدا :

وازنة البرامج الرقابة على م فيفي جمهورية مصر العربية للمحاسبات  المركزي يقوم به الجهاز  الذييتمثل الدور 
 األمور التالية: فيواألداء 

 الجهات بتنفيذ موازنة البرامج واألداء التزامتحقيق كفاءة األداء داخل المصالح الحكومية من خالل التأكد من  -1
 بصورة سليمة.

 نشاط كل مركز أداء والتعرف على مراحل تقدم العمل، والتعرف على أسباب تأخير اإلنجازات المطلوبة. متابعة -2
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براز المشكالت  -3 تصادف مراكز األداء وعرضها على المسئولين حتى يعملون على حلها إذا  التيتوضيح وا 
 ط.الجهات العليا مثل وزارة التخطيوحدة التنفيذية أو يعرض األمر على لكانت خاصة بالناحية التنظيمية ل

التوصية بإدخال التعديالت على البرامج حتى تصبح الخطة مرنة غير جامدة مع إجراء التنسيق السريع الالزم  -4
جراء  في ق بين المصالح المختلفة لغرض تحقيق التنسي االتصالالبرامج الموزعة على المصالح الحكومية، وا 

 تمنع تنفيذ البرامج واألنشطة المحددة. اختناقاتعقبات أو  في ةوحدة أدا  أيالمنشود حتى ال تقع 

 :يليموازنة البرامج واألداء وذلك كما  استخدامبما يتالءم مع  الرقابيويتم تطوير الدور 

صورة برامج يتم رقابتها بقياس األداء فيتم نقل صورة وافية إلى السلطات العليا عن الوضع  فين الموازنة أ -1
 لقائم للعمل والرقابة على العمليات المالية.ا

تقوم بها اإلدارة المركزية للموازنة، إذ أن هذا النوع من الموازنات ينقل  التيضرورة إعادة تنظيم الواجبات  -2
عة القرارات إلى الوحدات التنفيذية بعيدًا عن اإلدارة المركزية وهو ما يغير طبي اتخاذالمسئولية التفصيلية وسلطة 

سيق البرامج مع تطرأ عليها وتن التيالعمل باإلدارة المركزية ويدعوها إلى توحيد وظيفتها نحو البرامج والتغيرات 
 المخطط العام لكل إدارة.

جداول موزعة على  يفئات التشريعية حيث ُتعرض التكاليف طبيعة الرقابة البرلمانية وسلطة الهي فيالتغيير  -3
 احتياجاتراجعة بم االهتمام فيالبرامج الرئيسية والفرعية مؤيدة بالمقارنات مما ييسر مهمة السلطة التشريعية 

 في ر واضحثأإعداد موازنة البرامج واألداء سيكون لها  فيُتبذل  التيالبرامج وعالقتها باألهداف، إذ أن الجهود 
الذى تلعبه السلطة التشريعية وبذلك تكون موازنة البرامج واألداء أداة من أدوات اإلدارة  الرقابيتقوية الدور 

 العلمية الحديثة.

د إلى موازنة ول من موازنة البنو حالت في في جمهورية مصر العربية للمحاسبات المركزي تجربة الجهاز  وفيما يلي
 :الضرائبفي قطاع  البرامج واألداء

س تكلفة ارغم تعدد مزايا موازنة البرامج واألداء من الناحية النظرية، إال أنها تتطلب التوصل إلى معايير لقي
ول األقل تقدمًا، كثير من الد فيكافة المهام الحكومية، وتعتبر هذه الموازنة من التقدم لدرجة يصعب تطبيقها  فيالوحدة 

امج واألداء يتطلب أفراد مؤهلين لوضع ذلك النظام موضع التطبيق، كذلك توافر يضاف إلى ذلك أن نظام موازنة البر 
 لمحاسبياللتوصل إلى معايير القياس سواء بالنسبة لألداء أو بالنسبة للتكلفة، كذلك تعديل وتطوير النظام  علميأسلوب 

 األداء.لمنشودة من األخذ بموازنة البرامج و وأن األخذ بهذه الخطوات كفيل إلى حد كبير بتحقيق المزايا ا ،واإلدارة المالية
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 اءحول تطبيق موازنة البرامج واألدفي جمهورية مصر العربية للمحاسبات  المركزي وفى مجال تجربة الجهاز 
"بشأن إصدار قانون الجهاز  1988لسنة  144لقانون رقم ( من البند الثاني من ا5طبقا للمادة )فيختص الجهاز 

مجال متابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء بالرقابة على  في 1998لسنة  157والمعدل بالقانون رقم المركزي للمحاسبات" 
ات الحكومية بعض الوحد فييتم تطبيقها  والتيوالكفاية والفعالية  االقتصادالمال العام على أساس معايير  استخدام
ها وزارة بدأت ب التيللدولة  اإلداري الجهاز  الضرائب على المبيعات كوحدة من وحدات ةهذا المقام مصلح فيويختص 

وفيما  ،الوحدات الحكومية لتطبيق وتفعيل التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء فيالمالية كأحد النماذج 
 :عرضًا لبعض معايير األداء المطبقة بمصلحة الضرائب على المبيعات لتفعيل موازنة البرامج واألداء يلي

 
 
1 

 
 

 المدخالت

الموارد البشـــــــــريـة والمـاديـة الالزمـة إلنجاز  هي
 ،النشــاو ويعبر عنها بالتكلفة أو ســاعات العمل

 وتقاس بالكفا ة.
)وتتم المتــابعــة بتحــديــد مقــارنــة التكلفــة الفعليــة 

 للمدخالت بالتكلفة المحددة مسبقًا بالخطة(.

 المدخالت المخططة.÷ المدخالت الفعلية  الكفا ة =
 أو 

 عدد ساعات العمل المتاحة.÷ ساعات عمل فعلية عدد 
 أو

 تكلفة الموارد المخططة.÷ تكلفة الموارد الفعلية 
 
 
 
2 

 
 
 

 المخرجات

يعبر عنها بالخدمات أو وحدات العمل المنجزة 
 الناجمة عن عمل معين، وتقاس باإلنتاجية.

)ويتم تحديد حجم العمل المنجز مثل عدد 
حاالت الفحص، أو اإلقرارات المقدمة، أو عدد 

ويتم تحديدها ، الحصيلة الناتجة عن الفحص
أيضًا بمقارنة المخرجات الفعلية، بالمدخالت 

 الفعلية(.

 المدخالت المخططة.÷ المخرجات الفعلية  اإلنتاجية =
 أو

عدد ساعات العمل ÷ تم فحصها  التيعدد اإلقرارات 
 الفحص. فيالمباشر المستغرقة 

 أو
 .تكلفة فحص هذه اإلقرارات÷ تم فحصها  التيعدد اإلقرارات 

 
3 

 
 الفاعلية

 
 يعبر عنها بمدى تحقيق األهداف.

 المخرجات المخططة.÷ الفاعلية = المخرجات الفعلية 
 أو

عدد الملفات المستهدف ÷ تم فحصها  التيعدد الملفات 
 فحصها.

 فيتم إحرازه  الــــذييعبر عنهــــا بحجم التقــــدم  النتائج 4
 تحقيق األهداف.

 النتائج المستهدفة.÷ النتائج المحققة  النتائج =
 أو 

 الحصيلة المقدرة.÷ الحصيلة الفعلية 
يقها مجال موازنة البرامج واألداء وتطب فيومن خالل المصطلحات السابقة، يمكن عرض الحالة التطبيقية التالية 

 :لتاليامصلحة الضرائب على المبيعات عن إحدى السنوات المالية، بإحدى مأموريات المصلحة وذلك على النحو  في
 :توصلت إليها الدراسة التيأهم النتائج 

حين بلغت الحصيلة  فيمليون جنيه،  568.8قدرت حصيلة المأمورية بالموازنة العامة للدولة بنحو  :امــدف العــاله -
 .٪26.5مليون جنيه بنسبة  151.9بلغ  بانخفاضمليون جنيه،  417.9الفعلية نحو 
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حصر وتسجيل المكلفين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن طريق ما  :األول الرئيسيالهدف  -
 :يليكما  الرئيسييتحقق بالمأمورية من أهداف فرعية وصواًل بها لتحقيق الهدف 

 :مسجل 353حصر وتسجيل المكلفين مرحلة أولى  -1
 من المستهدف. ٪57.1مسجل مرحلة أولى، بنسبة تنفيذ  211عن تسجيل عدد  الفعليأسفر التنفيذ 

 :مسجل 1523حصر وتسجيل المكلفين مرحلة ثانية وثالثة  -2
 من المستهدف. ٪25.8مسجل للمرحلة الثانية والثالثة، بنسبة تنفيذ  392عن تسجيل عدد  الفعليأسفر التنفيذ 

الفحص الجيد لملفات المسجلين وفقًا للطاقة والخطة الموضوعة وذلك من خالل مجموعة  :الثاني الرئيسيالهدف  -
 :يليمن األهداف الفرعية نوردها فيما 

 :ملف 1713فحص عدد  -1
 فقد من المستهدف. ٪35.3ملف فقط، أى نسبة فحص  614عن فحص عدد  الفعليأسفر التنفيذ 

 :٪13تخفيض اإلقرارات الصفرية بنسبة  -2
 في ٪7.7لى إ ارتفعتعدد اإلقرارات المقدمة  إجماليعن أن نسبة اإلقرارات الصفرية إلى  الفعليأسفر التنفيذ 

 السنة السابقة. في ٪3.7السنة المالية محل الدراسة، مقابل 
 :تم فحصها وأسفرت عن فروق فحص عن حصيلة الفترة المماثلة التيزيادة حصيلة اإلقرارات  -3

السنة المالية محل الدراسة، مقابل  فيمليون جنيه  24.8ت غعن تحصيل فروق فحص بل الفعليأسفر التنفيذ 
 .٪239.7بنسبة مليون جنيه  17.5السنة السابقة بزيادة قدرها  فيمليون جنيه  7.3

 :٪5تخفيض حاالت التظلم الناتجة عن الفحص بنسبة  -4
تظلمًا  86السنة المالية محل الدراسة، مقابل  فيتظلمًا  61عن أن عدد حاالت التظلم بلغت  الفعليأسفر التنفيذ 

 .٪29.1نسبته  بانخفاضالسنة السابقة أى  في
تحصيل الديون المستحقة للمصلحة لدى الغير والحيلولة دون زيادة ذلك من خالل مجموعة  :الثالث الرئيسيالهدف  -

 :يلي كمامن األهداف الفرعية 
 :٪73تحصيل المتأخرات غير المتنازع عليها بنسبة  -1

 .٪71.4عن تحصيل متأخرات غير متنازع عليها بنسبة  الفعليأسفر التنفيذ 
 :٪15المتأخرات المتنازع عليها بنسبة  تحصيل -2

 .٪24.2عن تحصيل متأخرات متنازع عليها بنسبة  الفعليأسفر التنفيذ 
 فيين وذلك المسجل التزاملدى المسجلين بما يعمل على زيادة نسبة  الضريبي الوعيرفع : الرابع الرئيسيالهدف  -

 المجاالت التالية:
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 :٪93مجال تقديم اإلقرار بنسبة  -1
عدد  إجماليمن  ٪86.2الفعلية بتقديم اإلقرارات للمراحل الثالث تمثل  االلتزامعن أن نسبة  الفعليأسفر التنفيذ 
 المسجلين.

 :٪88مجال التوريد بنسبة  -2
 .٪92.3بالتوريد تمثل  االلتزامعن أن نسبة  الفعليأسفر التنفيذ 

 :٪133المسجلين الجدد  التزاممجال  -3
 .٪94.3المسجلين الجدد للمراحل الثالث  التزامعن أن نسبة  الفعليأسفر التنفيذ 

 بمصلحة الضرائب على المبيعات األهداف الرئيسية بموازنة البرامج واألدا  ومراكز المسئولية: 
 :ةــاألهداف العام -

 بالموازنة العامة للدولة.الضرائب تحقيق الربط المقرر لمصلحة  -1
من وضع البنية األساسية لمصلحة الضرائب المصرية، وتأسيس اإلدارات المركزية الوظيفية،  االنتهاء -2

 وصغار الممولين. لمتوسطيومأمورية نموذجية 
 :التنفيذيالقطاع ـ  1

 :هيويتضمن ثالثة مراكز مسئولية 
 :المناطق والمأموريات 1/1

 تحقيق ربط المصلحة المقرر بالموازنة العامة للدولة. -
 كلفين بأحكام القانون:مال تسجيل -

 مسجل بالمرحلة األولى. 6782عدد  -
 مسجل بالمرحلة الثانية والثالثة. 7155عدد  -

 .٪64بالتوريد لتصل إلى  االلتزام، وزيادة نسب ٪89بتقديم اإلقرار لتصل إلى  االلتزامزيادة نسب  -
، ومن المستجد ٪54بنسبة  تحصيل متأخرات المصلحة من الديون غير المتنازع عليها من رصيد سابق -

 .٪79بنسبة 
فروق فحص  اكتشافملف بما يعمل على  34674الفحص الجيد لملفات المسجلين بالمصلحة بعدد  -

 مليون جنيه. 851مقدارها 
 :لتالياالمسجلين الذين تم توعيتهم على النحو  التزامزيادة بما يعمل على  73471التوعية بعدد  ةتنفيذ زياد -

 ممن تم توعيتهم من المسجلين القدامى. ٪65مجال تقديم اإلقرار  في -
 ممن تم توعيتهم. ٪36مجال اإلقرارات الصفرية  في -



54 
 

 ممن تم توعيتهم. ٪65المسجلين غير الملتزمين بإمساك دفاتر وسجالت بنسبة  التزاممجال  في -
 :اإلدارة المركزية للمنافذ الجمركية 1/2

لكافة إدارات المنافذ الجمركية من خالل وضع خطة التحصيل، وتقييم وتوجيه األداء بما يعمل  الفنيتقديم الدعم 
، ومتابعة وتسوية ٪111القرار من خالل تحقيق تكامل المعلومات بنسبة  اتخاذ، ودعم ٪111على تحقيق نسبة 

 ها.الشهادات المفرج عن إجماليمن  ٪31هادات الجمركية المفرج عنها بنسبة شمواقف ال
 :اإلدارة العامة ألمانة المناطق 1/3

التنسيق بين المناطق والمأموريات وبحث دراسة وحل كافة المشكالت الواردة من المناطق والمأموريات )إدارة 
 ومتابعة حلها. االختصاصوعرضها على جهات  ٪111وفنية( بنسبة 

 :المكافحة والحصرقطاع ـ  2
 :هيمراكز مسئولية  أربعةويتضمن 

 :اإلدارة المركزية لمكافحة التهرب 2/1
محضر  5515حالة من خالل تنفيذ عدد  478ألكثر من نصف مليون جنيه بعدد  حقيقيكشف حاالت تهرب 

ثبات حالة سنويًا.  تحريات وا 
 :المجتمع الضريبي اإلدارة المركزية لحصر 2/2

 حاليمصدر  976مصدر جديد، ومتابعة تنشيط عدد  981من خالل فتح عدد  الضريبيحصر المجتمع 
 .حقيقيحالة تهرب  221مأموريات، ودعم جهاز المكافحة بعدد  4لعدد  الجغرافيوالمسح 

 :اإلدارة المركزية لفحص قضايا التهرب 2/3
من فحص القضايا  االنتهاءمحضر فنيًا، وقانونيًا  433التحقق من دقة وسالمة فحص محاضر التهرب بعدد 

 .٪111محضر سنويًا وصواًل لجودة الفحص بنسبة  124المتداولة بعدد 
 :اإلدارة العامة لمتابعة اإلعفا ات 2/4

من المواقع  ٪98ملف لتحقيق نسبة  541التحقق من سالمة أعمال متابعة اإلعفاءات بالمناطق بمراجعة عدد 
 .٪99نسبة له إلى جأأعفيت من  ذيالالغرض  فياإلعفاءات  باستخدام لتزاماالالتنفيذية ألهدافها وبما يرفع نسبة 

 :الفحص والتحصيلقطاع ـ  3
 :هيويتضمن ثالثة مراكز مسئولية 

 :اإلدارة المركزية للفحص 3/1
 34674رسم السياسات وتوجيه أداء الفحص لتنفيذ خطة الفحص بالمواقع التنفيذية بفحص ملفات المسجلين بعدد 

 .جنيه مليون  851فروق فحص قدرها  اكتشافبما يعمل على  ٪85ملف بجودة تصل إلى 
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 :اإلدارة المركزية للمراجعات 3/2
بجودة ال  ٪111المراجعات بالمناطق لتنفيذ الخطة بنسبة رسم السياسات وتوحيد أسس المراجعة وتوجيه أداء 

 عن الفترة السابقة. ٪51بما يعمل على تخفيض األخطاء بنسبة  ٪85تقل عن 
 :اإلدارة المركزية للدين 3/3

من الرصيد  ٪54رسم السياسات وتوجيه األداء لتحصيل الديون غير المتنازع عليها من خالل تحصيل نسبة 
 من الديون المستجدة. ٪79السابق ونسبة 

 :قطاع البحوث والسياسات الضريبيةـ  4
 :هيمراكز مسئولية  أربعةويتضمن 

 :اإلدارة المركزية للبحوث 4/1
 .٪81بحث يستفاد منها بنسبة  49وحل مشكالت التطبيق بإعداد  الضريبيتطوير التشريع 

 :اإلدارة المركزية لإلعفا ات ورد الضريبة 4/2
 قرار خالل العام. 11741بعدد  1991لسنة  11إصدار قرارات اإلعفاء وفقًا ألحكام القانون رقم  -
مأمورية  66تنفيذ خطة رد الضريبة والمراجعة الميدانية بعدد  فيرسم السياسات وتوجيه ودعم األداء بالمناطق  -

 ملف سنويًا. 426سنويًا والمراجعة المركزية لعدد 
 :المركزية للقضايا والتظلماتاإلدارة  4/3

بحث لتخفيض المنازعات المثارة فى مجال  92رسم السياسات وتوجيه ودعم األداء لتنفيذ خطة المناطق بإعداد 
 .٪25عن الفترة المماثلة دون اللجوء للقضاء بنسبة  ٪11الدعاوى بنسبة 

 :اإلدارة العامة للنظم واإلجرا ات الضريبية 4/4
 وحدة تنظيمية. 12العمل بعد مراجعتها مع مراكز المسئولية لعدد توثيق إجراءات 

 :التطوير والتنميةقطاع ـ  5
 :هيمراكز مسئولية  أربعةويتضمن 

 :اإلدارة المركزية للتنظيم واإلدارة 5/1
حداث للمصلحة وفقًا للخطة الموضوع والوظيفي التنظيميإحداث التعديالت التنظيمية والوظيفية على الهيكل  ة، وا 

 توزيع العمالة. فيالتوازن 
 :اإلدارة المركزية للتخطيط ومتابعة الخطة 5/2

لمواقع ومتابعة وتقييم وتوجيه أداء كافة ا الماليومشاركة كافة مواقع المصلحة لوضع خطة العام  الفنيتقديم الدعم 
 .٪95وفقًا لمعايير الجودة المحددة بما يعمل على تحقيق أهداف المصلحة بنسبة ال تقل عن 
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 :اإلدارة المركزية للمتابعة 5/3
الوحدات  لتزامامتابعة تنفيذ جميع توصيات وتكليفات وتأشيرات رئيس المصلحة لكافة القطاعات بما يعمل على 

 .٪91الوقت المحدد بنسبة  فيلرد با
 :اإلدارة المركزية للتغيير والتطوير 5/4

 .الكاملة من الخبرات العالمية والتقنيات باالستفادةكافة مجاالت العمل  فيالنظم واإلجراءات  واستحداثتطوير 
 :المعلوماتقطاع ـ  6

 :هيمراكز مسئولية  خمسةويتضمن 
 :اآللياإلدارة المركزية للحاسب  6/1

نظام جديد،  23نظام جديد، وميكنة عدد  17التقنية الحديثة من خالل تحليل وتصميم عدد  استخدام فيالتوسع 
 .٪95نظام وتحقيق التكامل بينهم وحل المشكالت بما يحقق رضا المستفيدين بنسبة ال تقل عن  28وتطوير عدد 

 :اإلدارة المركزية للميكروفيلم 6/2
األداء بالمواقع التنفيذية لتنفيذ الخطة إلعداد وتسجيل وتعبئة ونسخ ملفات مكتب  رسم السياسات وتوجيه ودعم

 .٪95بما يعمل على تحقيق رضا المستفيدين بنسبة  6951رئيس المصلحة واإلدارات المركزية بعدد 
 :االقتصادياإلدارة المركزية للتحليل  6/3

 وتوزيع الربط المقرر للمصلحة على الفعليابق مع الواقع دراسة تنبؤ تتط 37التنبؤ بالطاقة الضريبية إلعداد عدد 
 .٪98المناطق والمأموريات بما يعمل على رضا المواقع بنسبة ال تقل عن 

 :اإلدارة المركزية للترجمة والنشر 6/4
ونشر ، ٪95ترجمة األدلة والكتب والعقود والدراسات المتعلقة بالضريبة وفقًا للخطة الموضوعة بجودة ال تقل عن 

 .٪111كل ما يتعلق بنشاط المصلحة فور ورودها بنسبة 
 :اإلدارة العامة للمكتبة والتوثيق 6/5

الرد على و  واالطالع االستعارةكتبة باألوعية المعلوماتية وتقديم خدمات ممن خالل تزويد ال الضريبي الوعينشر 
والمكتبة الميكروفيلمية والبث على الشبكة الدولية للمعلومات بما يعمل على تحقيق  االنتقائيوالبث  االستفسارات

 .٪95رضا المستفيدين بنسبة 
 :التدريبقطاع ـ  7
 :اإلدارة المركزية للتدريب 7/1

 كلإكساب العاملين بالمصلحة على مختلف مستوياتهم كافة المعارف والمهارات الفنية واإلدارية والتكنولوجية، وكذ
لين كافة المجاالت، وكذلك تسويق وتنفيذ البرامج لغير العام فيداء ألبمستوى ا لالرتقاءتؤهلهم  التيالسلوكيات 
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متدرب وفقًا لمعايير الجودة المحددة وبما  7791دورة تدريبية لعدد  1277بالمصلحة وذلك من خالل تنفيذ عدد 
 .٪85يحقق رضا المستفيدين بنسبة 

 :واإلداري  الماليالقطاع ـ  8
 :هيويتضمن ثالثة مراكز مسئولية 

 :اإلدارة المركزية لشئون العاملين 8/1
ات العاملين وصرف مستحق واإلجازاتالوقت المحدد من إجراءات التعيين والنقل والندب  فيالعاملين  احتياجاتتلبية 

 .٪91ما يعمل على تحقيق رضا العاملين بنسبة م
 :اإلداريةاإلدارة المركزية للشئون  8/2

ة مناخ تلبية متطلبات المصلحة لتهيئ لكالعاملين والمتعاملين من الخدمات المالية واإلدارية وكذ احتياجاتتلبية 
المصلحة من المطبوعات واألثاث،  احتياجاتمواقع وتوفير  11مقار وتحديث عدد  6مناسب للعمل بشراء عدد 

 .٪97سيارة بما يعمل على تحقيق رضا المتعاملين بنسبة  599وصيانة عدد  يوميخط  432وتشغيل عدد 
 :اإلدارة المركزية للشئون المالية 8/3

دراسة  291دراسة للمناقصات وعدد  389وا عداد عدد  ٪111المالية للمصلحة والعاملين بنسبة  االحتياجاتتلبية 
دراسة  81للممارسات بما يعمل على الحفاظ على المال العام وترشيد اإلنفاق على مستوى المصلحة بإعداد عدد 

قيق رضا اسب بما يعمل على تحالوقت المن فيومراجعة كافة مستندات الصرف الخاصة بالعاملين وقيدها بالدفاتر 
 .٪95العاملين بنسبة 

 :إدارات تتبع رئيس المصلحة مباشرةـ  9
 :هيمراكز مسئولية  ستةتضمن تو 

 :إدارة شئون مكتب رئيس المصلحة 9/1
عن  ٪11نسبة برفع مستوى أداء العمل باإلدارة بما يعمل على تخفيض الوقت المستغرق للرد على الشكاوى الواردة 

 يوم. 38 عدد للمتعاملين لتصل إلى ٪5يوم للعاملين، و 26 عدد السابق ليصل إلى الماليالعام 
 :اإلدارة المركزية للتفتيش 9/2

شكوى  62التحقق من التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات المنظمة للعمل من خالل تحقيق عدد 
إدارة عامة من الوحدات المركزية بما يعمل على تخفيض  17عدد ، وتحقيق الشكاوى لواإلداري  الماليبالتفتيش 
 36اطق لعدد بالمن الفنيالتفتيش  فيعن الفترة السابقة، ومشاركة المواقع التنفيذية  ٪45بنسبة  ةالمتكرر األخطاء 

 تقرير سنويًا. 12موقعًا سنويًا، وا عداد تقارير مجمعة عن نتائج أعمال اإلدارة المركزية للتفتيش بعدد 
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 :اإلدارة المركزية للعمليات الضريبية 9/3
، والتأكد من تحديث ٪11تطوير إجراءات العمل بإدارات العمليات الضريبية بما يحقق معدالت نمو لألداء بنسبة 

تم  التيمن حسابات األستاذ  8625 عددللمسجلين من خالل مراجعة  الضريبيقاعدة البيانات الخاصة بالموقف 
 فيما يتعلق بأنشطة العمليات الضريبية. ٪111 تصحيحها بالمواقع بما يعمل على تصحيح األخطاء المكتشفة بنسبة

 :اإلدارة المركزية لمساعدة المسجلين 9/4
لين للمسج االلتزامزيارة توعية بما يعمل على تحقيق نسبة  73471لدى المسجلين بتنفيذ عدد  الضريبيرفع الوعى 

 :التاليالذين تم توعيتهم على النحو 
 ممن تم توعيتهم من المسجلين القدامى. ٪65مجال تقديم اإلقرار  في -
 ممن تمت توعيتهم. ٪36مجال اإلقرارات الصفرية  في -
ممن تمت توعيتهم والرد على  ٪65المسجلين غير الملتزمين بإمساك الدفاتر والسجالت بنسبة  التزام -

ى بما يعمل على تحقيق رضا المتعاملين شكو  114وحل الشكاوى بعدد  استفسار 16218بعدد  االستفسارات
 .٪91بنسبة 

 :اإلدارة المركزية للشئون القانونية 9/5
قابية تكشف عنها الجهات اإلدارية والر  التيالمخالفات  فيمن خالل إجراء التحقيقات  الوظيفي االنضباطتحقيق 

 .٪11تحقيق بما يعمل على خفض مخالفات العاملين بنسبة  813)داخلية وخارجية( بعدد 
 :اإلدارة المركزية للعالقات العامة 9/6

ة الخاصة بكل من اإلدارة العليا والعاملين وأسرهم أثناء وبعد الخدمة بتنفيذ األنشط واالحتياجاتتلبية كافة المتطلبات 
وتحسين  ٪111والثقافية والترفيهية والدينية من خالل تنفيذ البرنامج الزمنى بنسبة  واالجتماعيةوالخدمات الرياضية 

عمل على يبما  الضريبي ير الوعمن خالل نش الضريبيالصورة الذهنية للمصلحة لدى الجمهور العام والمجتمع 
 .٪91والمتعاملين بنسبة  ٪95تحقيق رضا العاملين بنسبة 

 :أهم توصيات الدراسة -
 كلفين، وفحصمب العمل على زيادة حصيلة المأمورية من خالل األنشطة الرئيسية بها من حصر، وتسجيل ال 1

 رارات.قالبتقديم ا وااللتزامفيما يخص الدقة  ،الملفات، وتوعية المسجلين
اسبة من أجلها تم تطبيق موازنة البرامج والمح التيمن شأنها تحقيق األهداف  التيب قيام المأمورية بدراسة األسباب  2

تلزم األمثل للموارد، وتحديد نقاط الضعف وأسبابها بما يس واالستغالللتحقيق فعالية النفقة  عاليعن األداء كنظام 
حكام الرق  لبحثا ذلك، في للرقابة األعلى الجهاز ودور واألداء البرامج موازنة إلى البنود موازنة من التحول أهمية ابة.ضرورة العمل الجاد وا 

 .2119 بيروت، ،التدريبي برنامجلل العربية مصر جمهورية في للمحاسبات المركزي  الجهاز من المقدم
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 الفصل السادس
 النتائج التوصيات 

 :النتائجأوال: 

هي الركيزة األساسية لنظام المحاسبة الحكومية الذي هو عبارة عن مجموعة المفاهيم واألسس الموازنة العامة  -
والمعايير والقواعد واألساليب الفنية التي تمكن من تجميع وتبويب وعرض النتائج المتعلقة بالنشاط الحكومي، والتي 

 تنصب أساسًا على اعتمادات الموازنة العامة.
عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة طبقًا للسياسة العامة  المالي البرنامج لحكومةل العامة الموازنة تعتبر -

 حقيقها،ت في الحكومة ترغب التي واألهداف السياسات الختيار المتعددة القرارات يتضمن الذي واإلطار ،للدولة
 عن لوماتمع توفر الموازنة وثيقة فإن لذلك األهداف، هذه إحراز الى تؤدي التي والبرامج الوسائل اختيار وكذلك
 .العامة الحاجات إلشباع المتنافسة االستخدامات بين مواردها لتوزيع الحكومة تتخذها التي القرارات

توجد مشاكل متعددة ومتنوعة أثناء عملية إعداد الموازنة العامة بالطريقة التقليدية وتنفيذها وقد تكون بمثابة حاجز  -
 الموازنة العامة بنجاح.يعرقل سير انجاز 

حتى يمكن قياس وتقييم نشبباط القطاع الحكومي، وتقييم كفاية الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، يجب أن تكون  -
هناك أداة أو مجموعة من المؤشبببرات تسببباعد على الوصبببول إلى قياس وتقييم كفاءة هذا النشببباط، األمر الذي يدعو 

للبدولبة بباتبباع نظبام موازنبة البرامج واألداء، وعن طريق هبذه الموازنة المتطورة يمكن إلى أن تتطور الموازنبة العبامبة 
الوصبببببول إلى مجموعة المؤشبببببرات ومعدالت األداء التي تسببببباعد في تحقيق قياس وتقييم كفاءة الخدمات الحكومية، 

ظهار جهود الحكومة نحو المجتمع بشكل واضح.  وا 
 الرسالةو  ؤيةالر  تحديد) التنظيمية للوحدات االستراتيجية الخطة إعداد األداءو  البرامج موازنة في البدء متطلبات من -

 أساس لىا النقدي األساس من التحول ،(لتحقيقها الزمني واإلطار االستراتيجية األهداف وتعريف تحديدو  ،القيمو 
 لدى األداءو  البرامج موازنة مفهوم نشر التكاليف، حساب نظام تطبيق االلكترونية، األنظمة تطبيق االستحقاق،
 سيطبقون  الذين ينللمحاسب واألداء البرامج موازنة مفهوم نشر ومتطلباته، التوجه ذلك بأهمية لتعريفهم العليا القيادات
 في الخبراتب االستعانة التنظيمية، الوحدات بكافة السنوية الموازنة بإعداد للمعنيين وكذلك واألداء، البرامج موازنة
 .والمسائلة للمحاسبة تشريعات وضع المجال، هذا

موازنة موازنة البرامج واألداء فمرحلة اإلعداد لل فيالمرحلة الرئيسية، أما  هيموازنة البنود  فيتعتبر مرحلة التنفيذ  -
 لمركزي اموازنة البنود تعتبر مسئوليات الرقابة عن طريق الجهاز  في، و المرحلة األساسية هيصورتها النهائية  في

كون مسئولة ت التيموازنة البرامج واألداء فإن مسئوليات الرقابة تتم عن طريق الوحدات التنفيذية  فيللموازنة، أما 
 عن الرقابة على اإلنفاق والتحصيل داخل الوحدة.
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يث تعرض حطبيعة الرقابة البرلمانية وسلطة الهيئات التشريعية،  فييؤدى تطبيق موازنة البرامج واألداء إلى التغيير   -
 يفجداول موزعة على البرامج الرئيسية والفرعية مؤيدة بالمقارنات مما ييسر مهمة السلطة التشريعية  فيالتكاليف 
 البرامج وعالقتها باألهداف. احتياجاتبمراجعة  االهتمام

في قابية لألجهزة الر تقوية دور الرقابة  فيإن تطبيق موازنة البرامج واألداء على الوحدات الحكومية له أثر واضح   -
 العمل أثناء مراحل التنفيذ. فيمراجعة ومتابعة مدى التقدم  فيلدولة حيث تستخدمها تلك األجهزة ا
تساعد موازنة البرامج واألداء على توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها   -

 وبالتالي تكون قرارات توزيع الموارد مدعمة بالبيانات الالزمة.بالمنافع التي تسعى إليها الحكومة، 
وير كيفية تهدف إلى تطو تساعد موازنة البرامج واألداء في تقوية وتعزيز مبادئ اإلدارة المالية في القطاع الحكومي   -

دارتها وتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة اء ماذا نية البرامج واألدتوضح ميزا، توزيع الموارد المالية المتاحة وا 
 تم من أعمال أو خدمات السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع.

 لمسائلة والمسؤولية حيث تحدد المسئول عن أداء األعمال.امبدأ  تقر موازنة البرامج واألداء -
 المدخالت )الموارد المالية والبشرية(.تركز موازنة البرامج واألداء على المخرجات )الخدمات( بدال من التركيز على  -

 :التوصياتثانيًا: 
لى أن ليها تطبيق هذا النظام، عع ينطوي  التيتطبيق موازنة البرامج واألداء لتحقيق المزايا  فيضرورة اإلسراع  -

 يكون هذا التطبيق تدريجيًا وجزئيًا على بعض الوحدات.
التكاليف  يفضرورة توفير التخصصات المطلوبة لتطبيق نظام موازنة البرامج واألداء وأهم تلك التخصصات خبراء   -

بدأ بها تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء منذ فترة طويلة  التيواإلدارة، مع إيفاد البعض من المسئولين للدول 
 يذ.صاحبت التنف التيلدراسة كافة مراحل إعداد وتنفيذ تلك الموازنة والوقوف على أهم العقبات أو المشاكل 

ف تكاليأسس وقواعد محاسبة ال فيتخصص العاملين  ومنهامتطلبات العمل بموازنة البرامج واألداء  ضرورة توفير  -
عاملين ، والعمل على تهيئة الوتطوير اإلدارة المالية المحاسبيوتعديل النظام  الماليواإلدارة العلمية وعلوم القياس 

 بالوحدات الحكومية على تقبل مثل هذا النظام حتى ال يكون هناك مقاومة لكل ما هو جديد.
سالة وأهداف لتحقيقها وربط النتائج المتوقعة بر  ضرورة تحديد رؤية ورسالة وقيم وأهداف الوحدات الحكومية التي تسعى -

 الوحدات الحكومية.
هو ال و في األجهزة الحكومية داء ألفي االنتقال إلى موازنة البرامج واضرورة وجود دور فعال لألجهزة العليا للرقابة  -

لتحضير وتنفيذ  إطار قانونيإعداد تصميم )يقتصر على مرحلة المراقبة والتدقيق بل يتعداها للمشاركة في كافة المراحل 
(، مع ر الرقابيةإقرار وتحديد المعايي، للرقابة المالية الداخليةو  االنتقال إلى نظام جديد للحسابات، ومراقبة تنفيذ الموازنة

 .داءألممارسة الرقابة على موازنة البرامج وال الجهاز األعلىتوفرها في التي يجب المقومات  تحديدضرورة 
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 قائمة المصادر

 من لمقدما ، البحثذلك في للرقابة األعلى الجهاز ودور واألداء البرامج موازنة إلى نودبال موازنة من التحولأهمية  -
 بيروت، ،موضوع اللقاء التدريبي حول التدريبي للبرنامج مصر العربية المركزي للمحاسبات في جمهورية الجهاز
2119. 

البرامج واألداء ودور الجهاز األعلى للرقابة في ذلك )برنامج تدريبي(، أهمية التحول من موازنة البنود إلى موازنة  -
 .2119المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ديوان المحاسبة، الجمهورية اللبنانية، سبتمبر 

 ،الكويت دولة ،األمة مجلس اإلعالم، إدارة صالح، حسين األداء، وتقييم البرامج موازنة تنفيذ أهمية -
http://www.kna.kw/clt/inner.asp?id=13925 

 العرب، المحاسبين أهمية دور الموازنة وتعريفها، شبكة -
http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=18946 

جهماني  يوسف االردن،بعض الصعوبات التي تواجه إعداد وتنفيذ موازنة البرامج واالداء في الدول النامية: حالة  -
 . 1999مارس  ،76العدد  – 21السنة  اإلداري،مجلة  العمري،وأحمد 

 المالية، العمليات هندسة دةإعا مشروع المالية، لوزارة الرسمية البوابة -
http://www.mof.gov.kw/GFMIS/GFMISDetail.aspx#GFMIS1 

 .2113تحليل موازنة البرامج واألداء )برنامج تدريبي(، نادر الجيران، ديوان المحاسبة، دولة الكويت، ديسمبر  -
 مصرية، نجوم القليب، انتصار العام، المال إدارة في رائدة دولية تجارب -

http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=99674 
(، محمد صبري ندا، وزارة المالية، دولة الكويت، مارس ورشة عملتفعيل طرق وأساليب موازنة البرامج واألداء ) -

2115. 
ات ملتقى موازنة البرامج واألداء في الجامعداء، فالح حسن الحسيني، التطبيقات االلكترونية لموازنة البرامج واأل -

 .2114العربية، دمشق، 
تطوير إعداد موازنة البرامج واألداء في إطار تحديد التكلفة على أساس النشاط بهدف ترشيد اإلنفاق الحكومي،  -

 مصطفى عطية الغندور، كلية التجارة، جامعة المنصورة.
 .2115 المحاسبة، فبراير ديوان السهيل، عبداللطيف ،(ندوة)االستحقاق ونظام الميزانية تصنيف -
تطوير موازنة البرامج واألداء باستخدام إدارة التكلفة بهدف تخفيض اإلنفاق الحكومي، محمد الغندور، جامعة  -

 .2111المنصورة، كلية التجارة، 

http://www.kna.kw/clt/inner.asp?id=13925
http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=18946
http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=99674
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إمارة دبي، إدارة الدراسات االقتصادية والمالية، دائرة  تطوير الموازنة العامة والتحول لموازنة البرامج واألداء في -
 .2118، المالية، حكومة دبي

 .1/12/2114 البيان االماراتية، جريدة المواطن، ورفاهية رخاء لتحقيق المالية الموارد توجيه -
 األساليب الحديثة فيدور موازنة البرامج واألداء في دعم قرارات إدارة المالية العامة، عطية صالح سلطان، ندوة  -

  .2115اإلدارة المالية العامة، دمشق،
دور نظام المعلومات المالية واإلدارية في إعداد موازنة البرامج واألداء، نصر هندي، كلية التجارة، جامعة القاهرة،  -

2112. 
 /http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/ara الدولي، النقد صندوق  -
 آمال امة،الع الموازنة أهداف وتحقيق الموارد استخدام لتطوير اإلنفاق كفاءة زيادة واألداء البرامج موازنة إطار في -

 http://www.ahram.org.eg/archive/2002/1/14/ECON2.HTM عبالم
 .12/11/2119 الكويتية، النهار جريدة عبدالحكيم، جمال االستحقاق، إلى النقدية المحاسبة من تتحول الكويت -
 ومناقصات، أعمال الشريف، مختار التنمية، وتوجيه االقتصاد إدارة في هام دور للدولة العامة للموازنة -

http://businesstendersmag.com/ar/ 
 .القاهرة العربية، النهضة دار شرف، حسين الحكومية، للمحاسبة العلمية المبادئ -
 .2115غزة،  اإلسالمية، الجامعة العمري، محمد عطاورقابة،  تخطيط كأداة الموازنة فاعلية مدى -
 .2112 القاهرة، الزقازيق، جامعة اإلنتاجية، الكفاية معهد المحسن، عبد محمد توفيق جديد، لعالم جديدة مداخل -
 .القاهرة المصرية، األنجلو مكتبة أحمد، سيد العزيز عبد واألداء، البرامج موازنة -
تدريبي(، محمد الدسوقي، الدار العربية لالستشارات، ديوان المحاسبة، دولة الكويت،  موازنة البرامج واألداء )برنامج -

 .2115ديسمبر 
 .2113يوليو  المحاسبة،ديوان  قناوي،صالح  التحليل،-التطبيق-عداد داء: اإلألموازنة البرامج وا -
ديوان  ،الكويت، يوسف العثمان، مجلة الرقابةموازنة البرامج واألداء دراسة تطبيقية على قطاع التعليم العام في دولة  -

 .2115المحاسبة، دولة الكويت، العدد األول،
 .القاهرة ب،والتدري للبحوث المركزية اإلدارة للمحاسبات، المركزي  الجهاز اإلداري، الجهاز في واألداء البرامج موازنة -
 العرب، المحاسبين شبكة الحكومي، النظام في واألداء البرامج موازنة -

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=4023   
 موازنة البرامج واألداء كأساس إلعداد الموازنة العامة للدولة، ليلى فتح هللا إبراهيم، كلية التجارة، جامعة عين شمس. -

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/ara/
http://www.ahram.org.eg/archive/2002/1/14/ECON2.HTM
http://businesstendersmag.com/ar/
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كامل،  موازنة البرامج واألداء كأداة لتقييم األداء الحكومي، صالح محمد -
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024620.pdf 

موازنة البرامج واألداء )المفاهيم والتطبيق(، سوسن الشمراني، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،  -
2111. 

ت موازنة البرامج واألداء في الجامعا موازنة البرامج واألداء: المفهوم، الفلسفة، واألهداف، إسماعيل حسين، ملتقى -
 .2114العربية، دمشق، 

موازنة البرامج واألداء نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة، حسين مصطفى هاللي، ورشة عمل إعادة هندسة اإلدارات  -
 .2116الحكومية في ظل المستجدات الدولية، القاهرة، 

 ،937 العدد عكاظ، جريدة كوشك، طارق  العام، الدين مشكله وتفاقم المتاحة الموارد تهدد البنود موازنة -
 .هب18/11/1424

 والمعلومات، للدراسات المصري  مركز الغيطاني، إبراهيم إماراتية، وحلول مصرية إشكاالت: العامة الموازنة -
http://www.almasryalyoum.com/news/details/319493# 

 https://groups.google.com/d/msg/tomohi الجزائر في العامة الموازنة -
 /http://sqarra.wordpress.com/budjet3 ،الموازنة العامة للدولة -
المهايني،  سلوم ومحمد العراقية(، حسن للموازنة ميدانية والرقابة )دراسة والتنفيذ اإلعداد للدولة بين العامة الموازنة -

 .2007 المستنصرية، الجمهورية العراقية، الجامعة والستون، الرابع العدد واالقتصاد، اإلدارة مجلة
 ردن،عبدالباسط الزبيدي، دار الحامد للنشر والتوزيع، األ، )دراسة مقارنة( العامة للدولة والرقابة على تنفيذهاالموازنة  -

2014. 
 http://www.q8control.com/rsb2.html واألداء البرامج ميزانية -
داء وتبويب النفقات، ليلى عبدالحميد فهمي، ملتقى موازنة البرامج واألداء في النظام المحاسبي لموازنة البرامج واأل -

 .2114الجامعات العربية، دمشق، 
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