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  الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع اتخاذ القرار في الموازنـة العامـة للسـلطة    
الوطنية الفلسطينية، وبيان أثر استخدام كل من النظام التراكمي أو العقالنـي أو المخـتلط علـى    

ك تقديرات الموازنة العامة للدولة، وأثرها على حجم اإلنفاق العام وحجم اإليـراد العـام، وكـذل   
الوقوف على أسلوب اتخاذ القرار األمثل الذي يتناسب مع الموازنة العامة، باإلضافة إلى التعرف 

أهم المعوقات التي تواجه أسلوب اتخاذ القرار فـي الموازنـة العامـة للسـلطة الوطنيـة       إلى
  الفلسطينية.

الدراسة مجتمع  وقد تكونوتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهداف الدراسة، 
علـى   ارات والمؤسسات الحكومية. وبناءجميع العاملين في مجال اعداد الموازنات في الوز من

مشكلة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من مدير عام الشؤون المالية واالداريـة،  
شخص، وقـد قـام    67رين الماليين والعاملين في االدارة العامة للموازنة العامة وعددهم يوالمد

استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم  67الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل، حيث تم توزيع 
  %.98استبانة بنسبة 66استرداد 

و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن موازنة البنود هو األسلوب المعتمد 
، وأن نظام اتخاذ القرار المتبع في الموازنـة  في اعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

مع اسلوب اعـداد الموازنـة    العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية هو النظام التراكمي، وهذا ينسجم
  ، وأن نظام اتخاذ القرار المتبع يؤثر تأثيراً مباشراً في تقديرات الموازنة العامة.المتبع

همها ضرورة التحول من موازنة البنود وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أ
إلى موازنة البرامج واألداء حيث تفتقر موازنة البنود للرقابة على البرامج والمشاريع، ولضعفها 
في أهم وظائف الموازنة العامة وهي التخطيط، والتحول إلى النظام العقالني في اتخاذ قـرارات  

لبرامج واألداء، العمل على تطـوير الكـوادر   الموازنة العامة والذي ينسجم مع أسلوب موازنة ا
البشرية العاملة في مجال إعداد الموازنة العامـة فـي كـل مـن وزارة الماليـة والـوزارات       
والمؤسسات الحكومية المختلفة، ربط المخصصات المعتمدة في الموازنة العامـة فـي البـرامج    

هذه األحزاب لتحقيق رغبات المـواطن  االنتخابية لألحزاب السياسية التي بناء عليها يتم انتخاب 
والمجتمع، والعمل على وضع سياسات ومعايير لتقدير مخصصات الموازنة لتقليل االعتماد على 

  المفاوضات والمساومة في تقدير هذه المخصصات.
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Abstract 
 
This study aimed to identify the types of decision-making in the Palestinian National 
Authority general budget, and demonstrated the impact of the use of all of the 
cumulative, rational or mixed system on the general budget estimates ,and its impact on 
public spending and the size of public revenue, as well as to stand on the decision-
making style that best fits with the general budget, as well as to identify the most 
important obstacles facing the decision-making style in the general budget of the 
Palestinian National Authority. 
Analytical Descriptive Method was used ,the study population is all the employees who 
are working in the field of budgets' preparation in the ministries and the governmental 
institutions. Based on the problem of the study and its objectives, the targeted 
community consists of the general manager of the financial and administrative affairs, 
financial managers and other personnel in the General Budget Administration. They are 
67 person. The researcher used comprehensive count as 67 questionnaires were 
distributed to the study population , 66 questionnaires were recovered, with a 
percentage of reply 98%. 
The study findings: 
The study concluded a set of results , the most important one is that items budget is the 
adopted method in the preparation of the general budget of the Palestinian National 
Authority, the decision-making approach followed in the general budget of the 
Palestinian National Authority is the cumulative approach, and this is in line with the 
style of budget preparation followed that's it " items budget", and finally the followed 
decision making system directly affects the general budget estimates. 
The study recommended a set of recommendations, the most important one is the need 
for transformation of the items budget to the programs and performance budget ,as the 
items budget  lacked to the control on programs and projects, and its weakness in the 
most important functions of the general budget which is planning, then the transition to 
the rational system in the general budget decision making, which is consistent with the 
style of programs and performance budget, moreover the work on the development of 
human resources who are working in the field of preparation of the general budget in 
each of the Ministry of Finance and the various ministries and governmental 
institutions, also linking the approved allocations in the general budget with the 
electoral programs of the political parties upon which they were elected to achieve the 
wishes of the citizens and the community, finally the  work to develop policies and 
standards to estimate the budgetary allocations to reduce reliance on negotiations and 
bargaining in estimating these allocations. 
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  اإلهداء
  
  

  إلى روح والدي العزیز رحمه اهللا...
   إلى أمي الغالیة...

  إلى زوجتي المثابرة...
  إلى إخوتي وأخواتي األعزاء...

  إلى أبنائي الذین أحبهم...
  

  إلى أهلي جمیعًا وأصدقائي الذین آزروني من أجل تحقیق اآلمال...
  إلى كل من له حق عليَّ...
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  شكر وتقدیر
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، يا ربي لـك  

سلطانك، يا ربي لك الحمد أن مننت علي ويسرت لي هذا الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم 
  العمل وقدرته وأعنتني عليه، فالحمد هللا على تمام نعمه وكمال فضله.

 يطيب لي بعد شكر اهللا عز وجل، أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفـان إلـى أسـتاذي الفاضـل    
لتي كـان لهـا أكبـر    د.حمدي زعرب لتفضله باإلشراف على هذا البحث، وتوجيهاته السديدة اأ.

  األثر في انجاز هذا البحث وإخراجه على أكمل وجه.
لما أمدوني به من عـون   ،أتقدم بجزيل الشكر ألساتذتي في كلية التجارة في الجامعة اإلسالميةو

و د. محمـد سـاير   مناقشاً داخليـاً  د. ماهر درغام كما أتقدم بالشكر واالمتنان لكل من وإرشاد، 
على نصحهم وإرشادهم الذي كان لـه  رجياً، لتكرمهما بمناقشة هذا البحث، ومناقشاً خا االعرج 

  ؛ فجزاهم اهللا عني خيراً.البحث عظيم األثر في تصويب مسار
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الموصول إلى كل من كان له يد عـون وإسـناد أو كلمـة نصـح     

ز وجل أن يجعلـه فـي ميـزان    وإرشاد، إلخراج هذا العمل إلى حيز الوجود، سائالً المولى ع
  حسناتهم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.

وأسأل اهللا العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعاً، فإن أصـبنا فمـن اهللا وإن   
  أخطأنا فمن أنفسنا، واهللا ولي التوفيق.

  
  العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر  عّلمنا بما ینفعنا أن تعالى اهللا أسأل
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  المقدمة
تعتبر الموازنة العامة من أهم أدوات السياسة المالية وتظهر أهميتها كونهـا تعكـس البرنـامج    
السياسي للحكومة، الذي تعمل من خالله على تمويل سياساتها الداخلية والخارجية بكافة قطاعاتها 

تعكـس   أنالموازنـة العامـة    ألرقامالمالية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبالتالي البد 
توجهات الحكومة وبرنامجها السياسي والمالي، وان تتغير هذه االرقام حسـب تغيـر البرنـامج    

  السياسي للحكومات المتعاقبة في الدولة.
الموازنـات وطـرق    أنـواع عـن  تطرقت للحديث عن الموازنة  تتحدثمعظم الدراسات التي 

لتي تدخل في صـياغة الموازنـة   الموازنات ولم تركز على القرارات ا إعداد، ومعوقات إعدادها
  العام للموازنة الذي تنبثق منه المبالغ والبرامج المكونة للموازنة العامة ككل. اإلطاروصياغة 

من ذلك فهـي عبـارة عـن     أكثرالموازنة العامة ليست عملية محاسبية فحسب بل هي  أنوبما 
يها الصبغة المالية وتعكس المترابطة مع بعضها البعض تغلب عل اإلداريةمجموعة من القرارات 
وبرامج سياسة واجتماعية واقتصادية معينة وبالتالي سوف نركـز   أهدافقيم مالية محددة تخدم 

قرارات الموازنـة   أهمية، وتظهر وأهميتهافي دراستنا هذه على طبيعة قرارات الموازنة العامة 
العامة علـى المسـتوى االقتصـادي    الموازنة العامة للدولة من األهمية الكبيرة التي تحظى بها 

    .والسياسي للدولة بشكل عام وعلى المستوى المالي بشكل خاص
تطوير نظام الموازنة العامة ال تكتمل عناصره، وال يمكن تلبية متطلبات نجاحـه إال إذا   أنكما 

 شملت عملية التطوير هذه نظام صنع القرار، الذي تبنى على أساسه تقديرات الموازنـة العامـة  
وتصاغ من خالله أولوياتها وأهدافها وبرامجها ونشاطاتها المقترحة لتنفيذ األهـداف العامـة، إن   
أهمية عملية صنع القرار في الموازنة العامة تنبع من أهمية استغالل موارد الموازنة المحـدودة  

كمـا  بكفاءة وفعالية وضمان صرفها حسب األولويات المحددة بناء على أسس اقتصادية محددة، 
آلية صنع القرار في الموازنة التقليدية لم تعد مالئمة في ظل الحاجة الماسة إلى تحليل كفـاءة   أن

أداء الجهاز الحكومي، وتحليل كفاءة وفعالية نتائج وعوائد النفع العام المتحققة من اإلنفاق العـام،  
  .)2000(الخرابشة،  باإلضافة إلى الحد من عشوائية عملية التقدير وهدر الموارد
  وتنقسم نظم صنع القرار في الموازنة إلى ثالثة أنواع هي:

  .النظام التراكمي
 نظام العقالني.ال

  .النظام المختلط
إن عملية صنع القرار اإلداري بشكل عام وقرارات الموازنة العامة بشكل خاص عملية مستمرة 
ومتداخلة إلى درجة كبيرة، إال أننا نستطيع من ناحية نظرية أن نميز بين ثالث مستويات لصـنع  
القرار في الموازنة العامة، وتخضع هذه المستويات للتنظيم الهرمي للمسـتويات اإلداريـة ألي   
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ظيم، حيث تتضمن المستويات العليا في تنظيم الدولة القرارات الشاملة أو قـرارات السياسـة   تن
العامة، بينما تحدد هذه القرارات وتصبح أكثر دقة وتحديداً، وتأخذ الشكل التنفيذي في المستويات 

  :)2000ي (الخرابشة، األخرى من الهرم التنظيمي للحكومة، وهي كما يل
  ).االستراتيجيةالعامة (القرارات  قرار السياسة ىمستو

 مستوى تحديد البرامج.

 المستوى التنفيذي.
 

على تسليط الضوء على نظام صنع القرار المتبع فـي الموازنـة العامـة     هذه الدراسة وستعمل
وتحديد النظام المتبع في عمليـة اتخـاذ    2013-2008الفلسطينية خالل الفترة الوطنية للسلطة 

وذلك مـن  وتأثيره على حجم اإلنفاق العام واإليراد العام، لوطنية الفلسطينية القرار في السلطة ا
خالل تحليل البيانات الفعلية والتقديرية لسنوات الدراسة، باإلضافة إلى تحليل البيانات المجمعـة  

  من عينة الدراسة التي توضح رأي المبحوثين حول نظام صنع القرار المتبع في الموازنة.
  

  -الدراسة:مشكلة 
الكبيرة للموازنة العامة ومدى تأثيرها على الجوانـب االقتصـادية والسياسـية     األهميةفي ظل 

 واإليراداتالقرار المتبع في تقدير النفقات  أسلوبتحديد  إلىواالجتماعية في الدولة تبرز الحاجة 
لموازنـة العامـة   اتخاذ القرار فـي ا  أسلوبدراسة  ىعل مع التركيزالسنوية للموازنة الحكومية 

  التالي:الرئيسي ، وعليه فان مشكلة الدراسة تتبلور في السؤال ةالفلسطينيللسلطة الوطنية 
ها علـى تقـديرات   رأثي نظم صنع القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وما ه

  -الفرعية: األسئلة؟ ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الموازنة
 الموازنة العامة للسلطة ؟على تقديرات التراكمي  النظام ما أثر

 الموازنة العامة للسلطة ؟على تقديرات  العقالنيالنظام  ما أثر
 الموازنة العامة للسلطة ؟على تقديرات  المختلطالنظام أثر  ما

  
 أهداف الدراسة:

  هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: سعت  
 سطينية.  أنواع اتخاذ القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفل إلىالتعرف 

بيان أثر استخدام كل من النظام التراكمي أو العقالني أو المختلط على تقديرات الموازنة العامـة  
 للدولة وأثرها على حجم اإلنفاق العام وحجم اإليراد العام.
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يتناسب مع الموازنة العامـة للسـلطة الوطنيـة    اتخاذ القرار األمثل الذي الوقوف على أسلوب 
 الفلسطينية.

أهم المعوقات التي تواجه أسلوب اتخاذ القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنيـة   إلىالتعرف 
 الفلسطينية.

  
 أهمية الدراسة:

  ة هذه الدراسة في النقاط التالية:ينستطيع تلخيص أهم
الموازنة العامة للدولة على جميع المستويات األنشـطة التـي   ة يتنبع أهمية هذه الدراسة من أهم

 االقتصادي واالجتماعي والقانوني.توثر فيها الموازنة العامة سواء على المستوى السياسي و
من أوائل الدراسات في هذا المجال. التي تناولت هذا الموضوع على صـعيد  تعتبر هذه الدراسة  

 السلطة الوطنية الفلسطينية.

هذه الدراسة متخذ القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية في تحديد نظـام اتخـاذ القـرار     تساعد
 مة للواقع الفلسطيني.مالء األكثر

األساليب الحديثـة فـي    ةتعتبر مدخل إلصالح األداء اإلداري والمالي للحكومة ومحاولة مجارا
 اتخاذ القرار مما بساعد في زيادة كفاءة إدارة المال العام.  

 
 فرضيات الدراسة:

من خالل االستعراض السابق لموضوع ومشكلة الدراسة نستطيع صياغة فرضيات الدراسـة   
  على النحو التالي:

 يؤثر استخدام النظام التراكمي تأثيراً ذو داللة احصائية على  تقديرات الموازنة العامة.
 يرات الموازنة العامة.يؤثر استخدام النظام العقالني تأثيراً ذو داللة احصائية على  تقد

 يؤثر استخدام النظام المختلط تأثيراً ذو داللة احصائية على  تقديرات الموازنة العامة.

  متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة

 النظام التراكمي.

 النظام العقالني.

 النظام المختلط.
 تقديرات الموازنة العامة. -المتغير التابع :
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أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، والمـنهج الكمـي    لتحقيقمنهجية الدراسة: 
 القياسي لمقارنة بيانات الموازنة لسنوات الدراسة.

  
يتكون مجتمع الدراسة من كافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنيـة   :وعينتها مجتمع الدراسة 

ية الفلسـطينية، ممثلـة فـي    الفلسطينية التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطن
فرد تم توزيـع االسـتبانة    67، وبلغ عدد المبحوثين اإلدارة المالية لكل وزارة ومؤسسة حكومية

 .على جميع افراد مجتمع الدراسة

  

 الدراسات السابقة:
  الدراسات باللغة العربية: -اوالً :

 للسـلطة  العامـة  الموازنـة  تمويـل  في المحلية االيرادات دور ) "2012دراسة (ابو زعيتر، 
 ":   2010-2000، مدخل لتعزيز االيرادات المحلية لتغطية عجز الموازنة الفلسطينية

التعرف على ماهية الموازنة العام ومراحل اعدادها وتطورها وتقسيماتها هدفت هذه الدراسة إلى 
وقوف على أهمية كل والقوانين المنظمة لها، والتعرف إلى مصادر تمويل الموازنة الفلسطينية وال

  نوع من انواع مصادر التمويل وتحديد دوره في تمويل النفقات العامة.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن اسلوب الموازنة المطبق في السلطة الوطنية هو 

%، أما النفقات 12اسلوب موازنة البنود وإن نسبة النفقات التطويرية إلى النفقات العامة بلغت  
% منها متعلقة بالرواتب واالجور، وأن االتفاقيات 60% اكثر من 77لجارية فوصلت إلى ا

االقتصادية ساهمت في زيادة االيرادات المحلية للسلطة، كما توصلت الدراسة إلى إن متوسط 
% من متوسط اجمالي االيرادات العامة وساهم بمتوسط 53صافي االيرادات المحلية للسلطة بلغ 

  تج المحلي.% في النا25
وأوصت الدراسة بضرورة االنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واالداء لضمان توزيع 
الموارد المالية المتاحة توزيعاً  والعمل على تفعيل االتفاقيات التجارية مع العام العربي، كما 

واالجور من أوصت الدراسة إلى ترشيد النفقات لجارية على وجه الخصوص فاتورة الرواتب 
خالل تقنين التوظيف العام وتطبيق قانون التقاعد المبكر، وكذلك اعطاء المصروفات التطويرية 
والتنموية قدراً أكبر من األهمية ومعالجة التهرب الجمركي والتسرب المالي من خزينة السلطة 

بة الدخل الجديد إلى خزينة الجانب االسرائيلي فيما يتعلق بإيرادات المقاصة، وتطبيق قانون ضري
  وضرورة تعديل مختلف قوانين الضرائب الموروثة من االحتالل. 2001) لسنة 8رقم (
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 االنشـطة  اسـاس  على الموازنة نظام لتطبيق مقترح نموذج) بعنوان "2012دراسة: (حماد، 
  بخانيونس" السالم دار مستشفى على تطبيقية دراسة

من جميع جوانبه  ABB)الموازنة على أساس االنشطة (هدفت هذه الدراسة إلى استعراض نظام 
المحاسبية من ناحية، واقتراح نموذج لتطبيق نظام الموازنة على أساس االنشطة فـي مستشـفى    

  دار السالم بخانيونس وهل تتوفر المقومات الالزمة لتطبيق هذا النظام من ناحية ثانية.
 ABB)الموازنة علـى أسـاس االنشـطة (    وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن نظام

يوفر معلومات مهمة عن تكلفة الخدمات المقدمة في المستشفى االمر الذي يساعد فـي تسـعير   
الخدمات المقدمة بشكل ربحي، وأيضاً يفيد إدارة المستشفى والمتعاملين معها في زيـادة الـوعي   

توفير معلومات تكاليفية أكثـر   على ABB)التكاليفي، قدرة نظام الموازنة على أساس االنشطة (
دقة عن الخدمات الطبية المقدمة، كما وخلصت الدراسة إلى وجود بعض الصعوبات والمعوقات 

ومـن   ABB)التي تقد تواجه إدارة المستشفى عند تطبيق نظام الموازنة على أساس االنشـطة ( 
  أهمها ارتفاع تكلفة التطبيق.

ة تطبيق نظام الموازنات علـى أسـاس االنشـطة    وأوصت الدراسة إلى ضرورة التخطيط لعملي
)(ABB   ) جيد في المستشفيات، اعتماد نظام الموازنة على أسـاس االنشـطة(ABB   كأسـاس

إلعداد موازنة مستشفيات القطاع الخاص، العمل على إنشاء أقسـام مسـتقلة للموازنـات فـي     
  المستشفيات الخاصة في قطاع غزة.

 
  

طوير وحدات الموازنة الحكومية الفلسطينية بأسلوب موازنة ) "بعنوان ت2011دراسة (عثمان، 
 البرامج واألداء "دراسة ميدانية":  

 بما الفلسطيني، الحكومي في القطاع المستخدمة العامة الموازنة هدفت هذه الدراسة إلى تطوير
 على والمحافظة الرقابة الفلسطينية، وتحقيق الحكومية الوحدات وفاعلية كفاءة زيادة إلى يؤدي
 .الحكومي األداء قياس على والمساعدة العام المال

 تطبيق على القائم الحالي الفلسطيني الحكومي المحاسبي النظام وخلصت الدراسة إلى أن
 ال المحاسبي، القياس في النقدي األساس وتطبيق العامة، الموازنة في إعداد التقليدي األسلوب

 موازنة تطوير، وأن إلى النظام هذا يحتاج لذلك واإلدارية، المالية المعلومات والبيانات يوفر
 من تحققه لما استخدامها يفضل والتي الموازنة، إعداد صور من صورة تعتبر واألداء البرامج
 القياس أسس أنسب يعتبر االستحقاق أساس فعال، وأن رقابي كنظام والمحاسبة المساءلة

 في واألداء البرامج موازنة تطبيق نحو وأهمية عند التحول تأثيرا وأكثرها الحكومي، المحاسبي
 الحكومية. الوحدات
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 إلى الفلسطينية الحكومية الوحدات في العامة الموازنة إعداد بأسلوب وأوصت الدراسة باالنتقال
 للقياس االستحقاق أساس البنود، وتطبيق موازنة أسلوب من بدالً واألداء موازنة البرامج أسلوب

 أسلوب مع للتوافق الفلسطينية الوحدات الحكومية في الحكومي المحاسبي النظام في المحاسبي
 الوحدات تعمل التي بالبيئة المتغيرات بدراسة االهتمام وضرورة واألداء البرامج موازنة

 النظام تطوير لنجاح البيئية المتغيرات تلك توظيف على والعمل من خاللها الفلسطينية الحكومية
  .الحكومي الفلسطيني المحاسبي

  
) دور وأهمية التمويل الخارجي في تغطية العجز الدائم لموازنـة  2009دراسة (أبو مصطفى، 

 )2008-1999مقارنة عن الفترة من  ةالسلطة الوطنية الفلسطينية (دراسة تحليلي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الموازنة العامة وخصائصـها وأنواعهـا ومراحـل    
 الوقوف على أبعاد ومتطلبات الحصول على التمويل الخارجي من الدين العـام إعدادها ومن ثم 

 "القروض" والمنح الخارجية.

ئية بين العجـز  وجود عالقة ذات داللة إحصا وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
كمتغير تابع وبين كال من الرواتب واألجور والنفقات التحويلية والمنح والقروض الميسرة، وعدم 

والنفقـات التطويريـة    ةوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العجز وبـين النفقـات التشـغيلي   
سياسـية،  واإليرادات العامة المحلية، وكذلك تبين أن المسـاعدات الدوليـة مرتبطـة بأهـداف     

 ومؤثرات خارجية ،وان االقتصاد الفلسطيني تابع القتصاد دولة االحتالل.

: ترشيد اإلنفاق الحكومي بشكل عام واإلنفـاق  بمجموعة من التوصيات أهمهاوأوصت الدراسة 
على بند الرواتب واألجور بشكل خاص، والعمل على التخلص مـن التبعيـة القتصـاد دولـة     

المساعدات الدولية بمساعدات عربيـة إسـالمية، وذلـك حتـى ال تكـون      واستبدال  االحتالل،
المساعدات مرتبطة بأهداف سياسية، وإعطاء القطاع الخاص الدور في أن يساهم فـي إنعـاش   
االقتصاد، بتسهيل اإلجراءات اإلدارية، وتوجيه المنح والمساعدات إلـى إنشـاء مشـاريع ذات    

  ة النفقات الجارية ومشاريع البنية التحتية.صبغة استثمارية بدال من توجيهها لتغطي
  

 فـي  ABB)( االنشـطة  اساس على الموازنة طبيقت امكانية مدى )، "2009(البشيتي، دراسة 
 "غزة قطاع في العاملة الفلسطينية الوطنية المصارف

مـن جميـع    ABB)نشـطة ( نظام الموازنات على أساس األهدفت هذه الدراسة إلى استعراض 
نشـطة  طبيق نظام الموازنات على أساس األجوانبه ومقارنته مع النظام التقليدي وتقييم امكانية ت

ف الوطنية العاملة في قطاع غزة والتعرف على مدى امكانية تطبيق المقومـات  رفي بيئة المصا
  ذا النظام من ناحية ثانية.هالالزمة ل
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لتطبيق نظام الموازنات على أساس االنشطة فـي   ساسيةراسة إلى توفر المقومات األوخلصت الد
  المصارف الوطنية العاملة في القطاع.

ألنـه يقـدم    ABB)صت الدراسة إلى تبني تطبيق نظام الموازنات على أساس االنشـطة ( ووأ
بيانات تكلفة أكثر دقة وتساعد في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات كام أوصت الدراسـة  

على مراحـل،   ABB)دريجي نحو تطبيق نظام الموازنات على أساس االنشطة (إلى التحول الت
  حيث يبدأ بقسم وينتهي بتطبيقه عل مستوى المصرف ككل.

 
للهيئات المحليـة الكبـرى فـي     تحليل الموازنة التطويرية) بعنوان 2007دراسة(أبو العجين، 

 ).2005-2001قطاع غزة في الفترة (

فاقية و المصادر التمويلية لكل من الهيئات المحلية الكبـرى  اإلنرامج هدفت الدراسة إلى تحليل الب
لمعرفة من أين تـأتي هـذه األمـوال    اإلنفاقية بالمصادر التمويلية في قطاع غزة وربط البرامج 

المخصصة للهيئات المحلية الكبرى وأين تذهب والتعرف على األوضاع المالية للهيئات المحليـة  
 تها التمويلية الذاتية لتمويل إنفاقها التطويري.الكبرى وبيان مدى قدرا

تعتمد بشـكل جزئـي   خلصت هذه الدراسة إلى أن أغلب الهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة 
على التمويل الخارجي وكذلك إن معظم موازناتها تطويرية  على إيراداتها بينما تركز بشكل كبير

  ال تشغيلية.  
بضرورة دعم المشاريع اإلنتاجيـة المحليـة بغيـة تعزيـز     وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة 

األوضاع المالية المحلية على األمد الطويل وتشجيعها نظرا الفتقار معظم الهيئات المحلية لمثـل  
هذه المشاريع، حيث يجب التركيز على هذا النوع من المشاريع التطويرية اإلنمائية ذات المردود 

  العالي.

بعنوان دور أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فـي تطـوير األداء   ) "2007دراسة (الجخلب، 
 ":  ABCالمالي، دراسة تطبيقية حول إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية وفقاً ألسلوب 

 وارتباطه األنشطة على المبني التكالیف ألسلوب الفكري اإلطار دراسةهدفت هذه الدراسة إلى 
 الحدیث األسلوب لهذا المكونة العناصر وتحلیل دراسةو ،الخدمیة في المؤسسات األداء بتطویر

 آلية على والوقوف الجامعة في المطبقة المالية النظم اإلسالمية، وتحليل الجامعة على وتطبيقه
 ..لتطويرها األساليب الجديدة واقتراح عملها

 وذلك مستقبالً، األنشطة حسب الموازنة إعداد نحو تدريجي توجه يوجد وخلصت الدراسة بأنه
 هذه تحويل ذلك وبعد للعام التشغيلية الخطة بإعداد المختلفة والمراكز تكليف الوحدات خالل من

 إعداد موازنة تجاه خطوة يعتبر وهذا للعام، موازنة تمثل والتي ومبالغ أرقام إلى الخطة التشغيلية



9 
 

 لهذا الجامعة تطبيق أن األنشطة، و على المبني التكاليف ألسلوب وفقاً اإلسالمية الجامعة
 التطورات ومواكبة نحو الحداثة قفزة يعتبر اإلدارية المحاسبة أساليب من الحديث األسلوب
 المحاسبة أساليب من األسلوب الحديث لهذا الجامعة تطبيق إمكانياتها، وأن من واالستفادة العلمية

 طليعة في اإلسالمية الجامعة تضع والتي الشاملة، الجودة لثقافة بمثابة تعزيز يعتبر اإلدارية
  .الثالث العالم جامعات على مستوى الجامعات

 التكاليف األنشطة على المبني التكاليف نظام وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها باعتماد
 المعتمد الحالي النظام من اإلسالمية، و التحول الجامعة في كنظام للتكاليف األنشطة على المبني

 موازنة إلعداد األنشطة كأساس على التكاليف المبني نظام إلى تدريجياً الموازنة دإعدا في
  الجامعات.

  
 القطاع":  بلديات والرقابة في للتخطيط كأداة الموازنات فاعلية ) "مدى2007دراسة (الشيخ عيد، 

 قطاع بلديات والرقابة في للتخطيط كأداة الموازنات فاعلية مدى تقويم هذه الدراسة إلى هدفت
وخصائصها  ومقوماتها مفهومها حيث من جوانبها، جميع من الموازنات على غزة، و التعرف

 للتخطيط كأداة الموازنات استخدام في تؤثر التي العوامل تطبيقها، ومعرفة من المتحققة والمنافع
 من تحد التي والصعوبات المحددات أهم على غزة، والتعرف بلديات قطاع بيئة في والرقابة
 .عليها والتغلب عالجها وسبل غزة، قطاع بلديات في للتخطيط والرقابة كأداة الموازنات فاعلية

تطبيق  أهمية على البلدية في العليا اإلدارة لدى وإدراك قناعة وخلصت الدراسة إلى  وجود
 وصول البلدية من للتحقق كأداة ُتستخدم إنها كما لتطبيقها الالزم الدعم تقدم إنها حيث الموازنات

 التقديرات وعمل الموازنات إعداد عند أساس بشكل االهتمام المخطط لها ويتم أهدافها إلى
الجهات  من الدعم على حصولها في يساعد الموازنات وتطبيق وأن إعداد بهذه االهداف، الخاصة

  .لها المخطط األهداف لتنفيذ الخارجية
 من مستوى كل مسؤولية وتحديد تنظيم العليا اإلدارة على وأهم ما أوصت به الدراسة أنه

 الموازنات، وضرورة طريق عن الرقابة عملية خالل أيضا من فرد وكل اإلدارة مستويات
 وذلك بتقديم الموازنات إعداد في اإلدارية المستويات كافة وفي األقسام جميع مشاركة

 رؤساء األقسام بين المناقشة أهمية عن فضالً المالحظات وتقديم الرأي وإبداء االقتراحات
 من أكثر إبداء الرأي على أقدر ألنهم الدورية االجتماعات عقد طريق عن التنفيذ عن والمسئولين

 إعداد عند للمنشأة التنظيمي الهيكل مراعاة الموازنات، ضرورة بتنفيذ يتعلق فيما غيرهم
 باعتبارهاللمنشأة  التنظيمي هيكلال منها يتكون إدارية كل وحدة إلى النظر يجب أنه إذ الموازنات

  .بالمركز الخاصة كليهما أو والتكاليف بنود اإليرادات تقدير يتم موازنة مركز
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) بعنوان " واقع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطيـة فـي الشـركات    2007دراسة (خلف اهللا، 
  قطاع غزة، دراسة ميدانية ":   -الصناعية 

وتقييم واقع إعداد وتنفيذ نظام الموازنات التخطيطية في الشركات هدفت هذه الدراسة إلى تحليل 
الصناعية بقطاع غزة، وتحديد األسس والمبادئ التي يقوم عليها التطبيق، وكذلك تحديد أهم 
المشاكل التي تواجه عملية تطبيق هذا النظام، وتحديد العوامل التي تؤدي ببعض الشركات إلى 

 عدم تطبيق هذا النظام.
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن غالبية الشركات الصناعية بقطاع غزة  وخلصت

تطبق نظام الموازنات التخطيطية، وأن هذه الشركات تواجه بعض المشاكل في تطبيق 
الموازنات مثل عدم توفر المؤهالت، وبعض المشاكل الفنية والسلوكية في إعداد وتنفيذ 

  الموازنات.
مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة وجود الموازنات التخطيطية وخلصت الدراسة إلى 

بجميع الشركات الصناعية بالقطاع، واستخدام الموازنة الصفرية والتي تساهم في الرقابة على 
  اإلنفاق، وتسمح بمشاركة أوسع للعاملين في اتخاذ القرارات. 

 
 

نـة البـرامج واألداء فـي    ) بعنوان إطار مقترح إلعـداد وتطبيـق مواز  2006غنام، (دراسة 
   فلسطين"

هدفت الدراسة إلى تطوير أسلوب إعداد الموازنة في فلسـطين لتحقيـق الرقابـة علـى األداء،     
ودراسة أثر المتغيرات البيئية وانعكاساتها على تطبيق موازنة البـرامج واألداء، ودورهـا فـي    

ومن ثم تقديم إطار مقترح لتطبيـق  زيادة كفاءة التخطيط اإلداري و الرقابة على األموال العامة 
  موازنة البرامج واألداء في فلسطين.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن استخدام نظام موازنة البرامج واألداء يؤدي إلـى التخصـيص   
األمثل للموارد وزيادة الكفاءة والفاعلية للبرامج واألنشطة، وتساهم فـي دعـم آليـات الرقابـة     

ت وتقييم النتائج واآلثار والوقوف علـى مـدى االسـتجابة للبـرامج     والمسؤولية على االنحرافا
  المخططة وتحقيق ما هو مستهدف منها.
إعادة النظر في التنظيم اإلداري الحالي المتواجـد فـي   بوفي ضوء نتائج الدراسة أوصى غنام: 

ط مؤسسات ودوائر السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث يضمن تنسيق العمل وتدفقه ويمنـع اخـتال  
باإلضافة إلـى   السلطة والمسؤولية ويتوافق مع أهداف ومتطلبات تطبيق موازنة البرامج واألداء.

ضرورة تطوير اإلدارة المالية الحالية إلى إدارة مالية حديثة تتعامل مع المعطيات المتـوفرة (أي  
  .استخدام أمثل للموارد المالية المتاحة)
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المؤثرة على كفاءة استخدام الموازنات التقديرية كأداة ) بعنوان العوامل 2006النجار، (دراسة 

 بمحافظات غزة" ةتخطيط ورقابة في الجامعات الفلسطيني

وقد هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة العوامل التنظيمية والسلوكية المؤثرة على استخدام الموازنات 
غزة، باإلضافة إلى دراسـة   التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات

األساليب المستخدمة في إعداد الموازنات في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وأثـر تلـك   
األساليب على استخدام الموازنات التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة في تلك الجامعـات ومعرفـة   

فظات غزة وأثر ذلـك علـى   مدى كفاية النظم المحاسبية المطبقة في الجامعات الفلسطينية بمحا
  استخدام الموازنات التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: غياب الدور الفاعل الذي يجب أن يقـوم  
فظات غزة، كما أن تلك الجامعات تطبـق نظـام   االفلسطينية بمح تبه قسم الموازنة في الجامعا

على االرقام التاريخية للسنوات السـابقة   نه يتم تقدير بنود الموازنة بناءالتالي فإبوموازنة البنود، 
على التغيرات المتوقعة، وفي نفس الوقـت ال   ة زيادة أو تخفيض على بعضها بناءمع إجراء نسب

تطبق الجامعات المذكورة المرحلة الرابعة من مراحل نظام الموازنات التقديريـة المتمثلـة فـي    
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصـيات  لتنفيذ والتي تعنى بمحور الرقابة، ومرحلة متابعة ا

من الجامعات الفلسطينية يشـرف علـى    كان أهمها: ضرورة وجود قسم للموازنة في كل جامعة
إعداد وتنفيذ الموازنات فيها، وكذلك تفعيل دور هذا القسم نحو تطبيق أساليب متطورة في إعـداد  

ها من الموازنات الحديثة التي تساهم بشكل واضح في رالموازنات، مثل الموازنات الصفرية وغي
  ط عملية اإلنفاق والرقابة عليها.بض

 -غزة  قطاع بلديات في وتنفيذها الموازنات إعداد ) بعنوان: "مشاكل2006دراسة (زعرب، 
 خـالل  مـن وإبرازه  الموازنة تحققه الذي الدور بيان إلى الدراسة هذه  هدفت ميدانية" دراسة
 أهـم  الستكشـاف  والبحث التقصي إلى تهدف وكما البلدية، نجاح في والرقابة التخطيط وظائف
 أو الفنيـة  بالمشـاكل  كانت سواء وتنفيذها الموازنات إعداد عند البلديات تواجهها التي المشاكل
 وعدم الخبرة نقص عن الناتجة بالمشاكل أو الموازنة، بأهمية الوعي نقص عن الناتجة بالمشاكل

 عـن  الناتجة بالمشاكل أو الموازنة، تقدير واقعية عدم عن الناتجة بالمشاكل أو المهارات، توفر
، وخلصت الدراسة إلى جملة مـن النتـائج كـان    وتنفيذها الموازنة إعداد عند السلوكية النواحي

 الموازنـة  بأهميـة  واإلدراك  الـوعي  نقصمنها مشكلة  مشاكل عدة البلديات تواجه أهمها: أن
ومشكلة نقص الخبرة وعدم توفر المهارات، وكذلك تواجه البلديات مشاكل تتعلق بالنواحي الفنية 
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للظـروف الطارئـة التـي      المستقبلية النفقات تقدير وصعوبة السليمة، المعايير ابغيمن أهمها 
 .تواجها البلديات كتدمير االحتالل للبنية التحتية

 لـإلدارات  نـدوات  عقد خالل من الموازنة بأهمية الوعي نشرصت الدراسة بضرورة ووقد أ 
 واقعيـة  أكثر معايير اعتمادو ،الموازنة بأهمية الوعي نقص مشاكل على للتغلب بالبلدية المختلفة
 إعـداد  عنـد  اإلداريـة  المستويات كافة مشاركة محاولةو ،الفنية النواحي مشاكل على للتغلب

 أهـداف  إنجاز يكفل بما بها الخاصة واالحتماالت للمكافآت الئمم  نظام وضع وكذلك الموازنة،
  .الموازنة

  
  

كأداة للتخطيط والرقابة في مؤسسـات المجتمـع   "دور الموازنة بعنوان  )2005دراسة (حلس، 
 المدني الفلسطيني"

تخطـيط ورقابـة فـي     كـأداة وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الموازنة 
حيث توصلت الدراسة إلى نية العاملة في قطاع غزة بفلسطين، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطي

الفلسطينية لديها خطط طويلة األجل وتقوم بإعداد موازنـات  أن معظم مؤسسات المجتمع المدني 
سنوية تهدف من ورائها إلى استخدامها كأداة اتصال وتواصل وتقيـيم أداء اإلدارة ومسـاعدتها   
على التنبؤ والمساعدة على تحقيق أهداف المؤسسة بشكل عام باإلضافة إلى أداة فاعلة لتخصيص 

  الموارد.
  

"مدى فاعلية الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في وكالـة األمـم    ننوا) بع2005دراسة (العمري، 
 المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في قطاع غزة".

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى فاعلية الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في واحدة من أهـم   
وسط وهي وكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتشـغيل   المؤسسات الدولية العاملة في منطقة الشرق األ

الالجئين الفلسطينيين والتعرف على المشاكل التي تواجه رؤساء البرامج ومديري الـدوائر فـي   
إيجاد الحلول المناسـبة   ةوكالة الغوث الدولية في اإلعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة، ومحاول

واألساليب والطرق والعوامل التي تساهم فـي إنجـاح    إلى التعرف على الوسائل ةلها، باإلضاف
أوجه الضعف  دوفعالية الموازنة كأداة تخطيط ورقابة لتحقيق األهداف المرجوة للمؤسسة، وتحدي

  والقوة في نظام الموازنة المتبع في وكالة الغوث الدولية.  
نة كأداة تخطيط ورقابة اهتمام كافي الستخدام المواز دنه ال يوجأوقد أظهرت نتائج هذه الدراسة 

إلى عـدم وجـود مشـاركة     ةبالكفاءة والفاعلية المطلوبة في وكالة الغوث الدولية بغزة، باإلضاف
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فعالة من كافة المستويات اإلدارية في إعداد وتنفيذ موازنة وكالة الغوث الدولية بغزة خصوصـا  
  العليا.المستويات اإلدارية 

بضرورة اتخاذ اإلجراءات العلمية المناسبة التـي مـن   وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى العمري 
شانها المساهمة في جعل موظفي الدوائر المختلفة يبدون اهتمام اكبـر عنـد إعـداد تقـديرات     
الموازنة، ضرورة مشاركة مديري الدوائر المختلفة في إعداد معايير تقييم األداء المعمـول بهـا   

ات التدريبية المتخصصة لكافة العـاملين بشـؤون   حاليا بشكل أكثر فاعلية، وضرورة عقد الدور
  الموازنة.

  
) دراسـة تحليليـة   2000-1995) بعنوان "الموازنة الفلسـطينية ( 2000، دراسة (عبد الكريم

 للتطورات واالتجاهات في السياسة المالية العامة". 

نـة العامـة   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ابرز مالمح واتجاهات التطور في بنود المواز 
) واستخالص أهم توجهات السياسة الماليـة للسـلطة الوطنيـة    2000-1995الفلسطينية للفترة(

  الفلسطينية وانعكاسها على أداء االقتصاد الفلسطيني في المستقبل.
) جاءت متضمنة إطـارا ماليـا متعـددا    2000هذه الدراسة أن موازنة (عام أظهرت نتائجوقد 

الموازنة العامة  تتناول ولسنوات الحقة مما يتيح لصانع القرار التكيف مع السياسات المستقبلية، 
وبشكل جيد التطورات االقتصادية والمالية في فلسطين كما جاء اإلطار العام على انه تشـخيص  

مـرة   لة االقتصادية في فلسطين في المستقبل المنظور، باإلضافة إلى انـه ألو جيد لتحديد التنمي
  يشار في الموازنة العامة إلى المالمح العامة لسياسة االقتراض.

 الميدانيـة  المسـوح  إعـداد  مجال في الموظفين مهارات تطوير الدراسة بضرورة أوصتوقد 
دراسات  إعداد في الحديثة األدوات ستخداما في إمكانياتهم وتطوير ، الفرص االستثمارية لمعرفة

 الدولي بالتمويل عالقة لها التي األطراف جميع بين تنسيقي جهاز الجدوى، وكذلك البد من إيجاد
  .الممولين على االستثمارية الفرص لعرض مؤتمرات المالية ، والعمل على تنظيم ووزارة

  
الموازنـة األردنيـة خـالل الفتـرة     "نظم صنع القرار في  بعنوان) 2000 دراسة (الخرابشة،

1988-1997".  
خـالل فتـرة    هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نظام صنع القرار في الموازنة العامـة األردنيـة،  

وذلك من خالل تحليـل النفقـات التقديريـة للموازنـات الجاريـة       1997حتى  1988الدراسة 
والرأسمالية للقطاعات المختلف، باإلضافة إلى تحليل اتجاهات عينة المبحـوثين حـول بعـض    

  المتغيرات والعوامل المؤثرة في عملية صنع القرار في الموازنة العامة في األردن.
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الموازنـة الجاريـة    تلدراسة إلى االعتماد على النظام التراكمي في صنع قراراوخلصت هذه ا
والرأسمالية في األردن واستخدام آلية المساومة في مناقشة واعتماد موازنات الـدوائر المختلفـة   
وأن نظام صنع القرار في الموازنة األردنية يتأثر بالعوامل الفنية واالقتصادية أكثر من العوامـل  

ية، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة قوية وارتباط عالي بين نظام صـنع القـرار   السياس
  وكل من توفر المعلومات ودقتها، الكفاءات المؤهلة، سنوات الخبرة.

وأوصت الدراسة عدة توصيات من أهمها: انه إلنجاح عملية تطوير الموازنة فـي األردن البـد   
النظام ونظامـه اإلداري والمـالي    ةالنظام سواء هيكليمن أن تشمل عملية التطوير كل عناصر 

والمحاسبي والقانوني ونظام صنع القرار فيه، التأكيد على تطبيق أسلوب البرامج واألداء وتوفير 
بدال من التركيـز علـى    ةكل متطلباته لما يحققه هذا األسلوب من تركيز على مخرجات الموازن

رقابي لدائرة الموازنة العامة من خالل زيادة دورها في المدخالت، كما وأوصت بتعزيز الدور ال
  الرقابة المالية واإلدارية.

  
 :  "بعنوان أسلوب اتخاذ القرار في الموازنة العامة األردنية") 2000دراسة (الحسين، 

ليب اتخاذ القرار في الموازنة العامة مع تركيز خـاص علـى   اهدفت هذه الدراسة إلى دراسة أس
و ناقشت النماذج النظرية المستخدمة في دراسة اتخاذ القرارات فـي أدبيـات   الموازنة األردنية، 

الموازنة العامة وهما النموذج العقالني والنموذج التدريجي، ولتحيق هذا الهدف قامت الدراسـة  
  .1998حتى  1984ية عن الفترة بتحليل الموازنة العامة األردن

وخلصت هذه الدراسة إلى أن متخذ القرار األردني يستخدم أسلوبا تراكمياً غير مستقر في اتخـاذ  
قرارات الموازنة العامة األردني على المستوى الكلي، كما وخلصـت الدراسـة إلـى اعتمـاد     

الوحدات الحكوميـة   األسلوب التراكمي في بعض الوحدات الحكومية وانه غير موجود في بعض
  األخرى.

ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تصميم نماذج اتخاذ القرارات في الموازنة األردنية بحيـث  
توضح العالقة  بين البرنامج واألموال المطلوبة لتمويله بصورة يمكن قياسها كميا، كما وأوصت 

إلضافة إلى التحقـق مـن   الدراسة إلى تأسيس نظام محاسبي حكومي يركز على تقييم البرامج با
مشروعية الصرف، يحتاج التحول إلى نظام البرامج واألداء إلى معرفة العـاملين فـي دوائـر    
الموازنة العامة والتمكن من استخدام األساليب العقالنية فـي اتخـاذ القـرارات، ولـذلك مـن      

التبويب واتخـاذ   الضروري أن يدرب العاملون في تلك الدوائر على األساليب العقالنية الفنية في
القرار مثل أساليب بحوث العمليات وأساليب تحليل النظم واستخدام الحاسـوب وتطـوير نظـم    

  معلومات الموازنة العامة واإلدارة المالية.
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  ثانياً: الدراسات باللغة اإلنجليزية:

"قياس تنافس نظريات اتخاذ القـرار علـى مخرجـات     -) بعنوان : ,2007Reddick (دراسة
 الموازنة"

قامت هذه الدراسة بفحص وتحليل آلية صنع قرارات الموازنة في ثالث دول وهي كندا والمملكة 
فـي   العامـة  المتحدة والواليات المتحدة، حيث قامت بعمل مقارنة لنظم صنع قرارات الموازنـة 

ـ   األسلوبالعقالني هو  األسلوب أن إلىالدول الثالثة وخلصت هذه الدراسة  نع المعتمد فـي ص
راكمـي  تال األسلوبتعتمد بدرجة قليلة على  وأنهاقرارات الموازنة العامة لكل من الدول الثالثة، 

  .في صنع قرارات الموازنة
استخدام النظام العقالني يساعد علـى اسـتخدام التوقعـات     أنتوصيات هذه الدراسة  أهمومن 

هذا النظـام   أنعملية صنع القرارات، كما  أثناءالمنهجية التي تحدث  األخطاءيح حالمنطقية لتص
الموازنات الحديثة مثل موازنة البرامج  إعداد ألساليبمالئمة  األكثرمن نظم صنع القرارات هو 

  .الحديث األداءوموازنة  واألداء
  

 الصـفرية فـي   الموازنة تطبيق نحو الموظفين ) بعنوان "اتجاهات ,2006Ahmadدراسة (
 السالم" دار بروناي لسلطنة الحكومي القطاع
 برونـاي  لسلطنة الحكومي القطاع الموظفين في اتجاهات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 والدعم الفهم مدى لمعرفة االتجاهات هذه قياس تم محدد الصفرية، وبشكل الموازنة تطبيق نحو

 قد التي والعقبات الفوائدوتحليل  قياس تم وكذلك الحكومي، القطاع في النظام هذا تطبيق في حالة
 إلى عدة نتائج الدراسة توصلت وقد .البلد هذا في الموازنة السنوية إلعداد تطبيقها حالة في تنجم
 لتطبيـق  التي تعتمد عن الطريقة المتوسط دون ووعي معرفة لديهم العينة أفراد أن غالبية :منها

 هذا النظام تطبيق تم إذا فيما العينة أفراد غالبية قبل من كبير دعم الصفرية، وأن هناك الموازنة
 متفقـين  كـانوا  العينة أفراد غالبية ،وأن السالم دار بروناي سلطنة في السنوية الموازنة إلعداد

القـرارات   التخاذ الدوائر لمدراء األساسية المعلومات توفير يؤدي إلى سوف النظام هذا أن على
  للدولة. المالية الموارد بتخصيص المتعلقة العقالنية

  
  
 

"اتخاذ قرار الموازنـة مـن خـالل     -)  بعنوان : ,2004Goodman and Clynchدراسة (
 محللي الموازنة للسلطات التنفيذية والتشريعية "
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 ص الشخصية والمؤسسة لكـل مـن محللـي   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الخصائ
الموازنة والسلطتين التنفيذية والتشريعية على نظم صنع قرارات الموازنـة العامـة، وأجريـت    
الدراسة على موازنة ثالث عشرة دولة غربية، وخلصت هذه الدراسة إلى أن نظم صنع القـرار  
في الموازنة العامة يتأثر بشكل كبير بكل من األشخاص الـذين يعـدون الموازنـة والسـلطتين     

والتشريعية إال أن تأثير السلطة التنفيذية يعتبر اكبر العوامل المؤثرة فـي نظـم صـنع    التنفيذية 
قرارات الموازنة العامة حيث يؤثر في رسم المؤشرات السياسية كما أن السلطة التشريعية هـي  

  ر في نظم صنع القرار في الموازنة.اقل تأثي
إلى الوصول إلى قـرارات شـاملة   وأوصت الدراسة إلى أن استخدام األسلوب العقالني يؤدي  

وأكثر كفاءة ويضع التدابير الالزمة لزيادة جودة مخرجات الموازنة العامـة، كمـا أن اسـتخدام    
  النظام العقالني لديه القدرة إلى الوصول إلى قرارات فشلت النظم األخرى في الوصول إليها.

  
للسلطة الوطنیة  تحلیل الموازنة االجتماعیة - )  بعنوان :  ,2002Sabriدراسة (

 الفلسطینیة.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الموازنة االجتماعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، من اجل التوصل 
إلى أساليب لتحسين هذه المخصصات، ومن اجل تحقيق هذه الهدف استخدمت الدراسة التحليـل  

  المعمق للموازنة االجتماعية.
الغ المخصصـة للجوانـب االجتماعيـة فـي األراضـي      وخلصت الدراسة إلى أن إجمالي المب

الفلسطينية سواء من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسـات األمـم المتحـدة (االنـوروا)     
مليون دوالر خالل  122مليون دوالر إلى  24والمؤسسات غير الحكومية األخرى تراوحت بين 

الوطنيـة الفلسـطينية فـي هـذه      وقد بلغ متوسط مساهمة السلطة 2000حتى  1982الفترة من 
% كما غطت باقي المؤسسات العاملة على األراضي الفلسـطينية مـا نسـبته    40المخصصات 

  % من هذه المخصصات.  60
كما شكلت المخصصات االجتماعية المرصودة في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية  ما نسـبته  

  .2000حتى  1995% من إجمالي موازنة العامة للسلطة خالل األعوام 6
نه البد من وجود تصنيفات جديدة للموازنـة االجتماعيـة فـي    أومن أهم توصيات الدارسة هي 

موازنة السلطة الوطنية، كما انه البد من استحداث أساليب لضـمان االسـتخدام األمثـل لهـذه     
قي  المخصصات، كما انه البد من التنسيق الواضح والكامل بين وزارة الشؤون االجتماعية وبـا 

المؤسسات العاملة في نفس المجال على األراضي الفلسطينية، وأيضا استحداث برامج األطفـال  
  والمسنين والتحول التدريجي إلى البرامج المدرة للدخل وبرامج التنمية االجتماعية.
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   -اهم ما يميز الدراسة:
القرار في الموازنـة  تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات التي عالجت موضوع نظم اتخاذ 

 العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
تناول الدراسة لموضوع مهم وجديد ومباشر بالنسبة للقطاع الحكومي الفلسطيني حيث مازالـت  
تجربة الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بنظم اتخاذ القرار في الموازنة العامة في بـدايتها، والتـي   

 الحكومي ككل.تنعكس اهميتها في تحسين االداء 
قامت الدراسة بتسليط الضوء على موضوع مهم من خالل قياس اثر نظام القرار المستخدم على 

 تقديرات الموازنة العامة.
قامت الدراسة باستخدام اسلوب العينة الشاملة لفحص وقياس اراء المبحـوثين والمتمثلـة فـي    

  االدارات المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية.








 

  .مقدمة
  .وأهميته اإلداريمفهوم القرار 

  .وأهميتهاطبيعة قرارات الموازنة العامة 
  .مستويات صنع القرار في الموازنة العامة

  .الموازنة العامةالمتغيرات والظروف المؤثرة في عملية صنع القرار في 
  .نظرية الموازنة العامة
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  :مقدمة
ن االتجاه الحديث لدراسات الموازنة العامـة جـاء   أيتبين  من خالل استعراض الدراسات السابقة

ليعكس االتجاه الشامل لمفهوم الموازنة العامة، من خالل التركيز على الجوانب المتعددة للموازنة 
 نظريـة  ، نظرية وسياسـية وفنيـة،  أوجهن للموازنة العامة ثالثة أظهر هذا االتجاه أفقد  العامة،

ر على يوللتأث تحقيق أهدافها االقتصادية المالية، يلدولة لتستخدمها فلكونها أداة اقتصادية ومالية 
ـ   وسياسية المتغيرات والظروف المالية واالقتصادية للقطاعين العام والخاص،  يكونهـا األداة الت

 لها لترجمة أهدافها وسياستها إلى برامج تقوم علـى تنفيـذها وتحقيقهـا،   تسعى الحكومة من خال
ـ لك كون عملية صنع قرارات الموازنة العامة تخضع لوكذ  يلمساومة والمفاوضات السياسية الت

ـ رقابية  أداةكونها فنية و للدولة، يواالقتصاد يتشارك فيها أطياف التكوين السياس علـى   ةتقييمي
  ).1997، (عواملة نشاطات الحكومة وبرامجها

 الموازنـة العامـة بشـكل مفصـل،     يتحليل ومناقشة نظم صنع القرار ف يركز هذا الفصل على
وضـوع األول  الم سيتم استعراض ثالث موضوعات بالتحليل والنقاش وهي:تحقيق هذا الهدف لو

صنع القرار  ومستويات لعامة وأهميتها،والثاني طبيعة قرارات الموازنة ا ،مفهوم القرار اإلداري
الموضوع األخير سـوف يـتم    وفي فيها. والمتغيرات والظروف التي تؤثر في الموازنة العامة،

  مع التركيز علي نظم صنع القرار في الموازنة العامة. ،مناقشة وتحليل نظرية الموازنة العامة
  وأهميته: اإلداريمفهوم القرار 

وعرفها  اإلدارةمصطلح مرادف لمفهوم  بأنها اإلداريةصنع القرارات  هربرت سايمونف يص
 واإلنسانيةللمنظمات بكل مكوناتها المادية  اإلداريلتحليل السلوك  األمثل األسلوبنها أب

.(Herbret, 1976)   
 ويالبدائل من بين اثنين او اكثر مـن   ألحدوالدقيق  الواعي االختيار بأنه  اإلداريف القرار عر

  (Herbret, 1976).. مجموعات البدائل السلوكية
الغالـب   يال تكون ف يللغاية الت ينها تقوم على االختيار الواعأف عملية اتخاذ القرار بعرتُوكما 

  (Herbret, 1976). رد فعل مباشر أو أتوماتيكيةاستجابات 
 مجموعة بدائل متاحـة  بديل منل الواعيعرف علم اإلدارة القرار اإلداري بأنه عملية االختيار و

الجماعـات   ي، وسواء فيالجماع أو يالمستوى الفردعلى  لحل مشكلة معينة أولمواجهة موقف 
وقلبهـا   اإلدارةعصـب   اإلداريالتنظيمات الرسمية. حيث تعد عملية صنع القرار  أوالصغيرة 

ـ   رين،يللمد األساسيةالنابض وهى من الوظائف   تتـأثر دة وهى عملية مستمرة وديناميكيـة ومعق
 لـإلدارة  األساسـية الوظائف  يمتغلغلة ف بأنهالتنظيم وكذلك لة يالخارجية والداخل البيئة يف وتُأثر

  .)1995(كنعان،  .من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة
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 ن العملية اإلدارية هي الركيزة األساسية في العمـل اإلداري، أ )Herbert Simon( ىلذلك ير 
والوظائف التي تجري في أي  حيث يري أن األعمال صنع قرارات،تخرج عن كونها عملية  وال

 ).1988 (ياغي، .والمهمةتنظيم يمكن تحليلها إلي مجموعة من القرارات المتداخلة والمتشابكة 

وكانت عملية صـنع   من قبل الباحثين والدارسين، متزايد باهتماماإلداري  لذلك فقد حظي القرار
فلسفة القرارات  وفيما يلي سوف نستعرض تطور دراسة والتحليل،لل اًبالقرار والزالت حقال خص

فـي ظـل النظريـة     األول صـنع القـرار   جزأينتقسم إلي  حيث اإلداري، اإلدارية في الفكر
  ).1995(كنعان،  صنع القرار في ظل النظرية السلوكية. والثاني الكالسيكية،

  
  وأهميتها:نة العامة طبيعة قرارات المواز

من ذلـك   أكثرن الموازنة العامة للدولة ليست عمليات محاسبية فحسب. بل هي أ مما سبق يتضح
ماليـة  السياسـية و الهـدافها  ألى لها قيمة مالية محددة، وتخدم وبالدرجة األ إداريةفهي قرارات 

ف قرارات الموازنة العامة بأنهـا قـرارات   عرتُو ،هميةقتصادية على درجات متفاوتة من األالوا
، ولهـا  العائدات والنفقات العامـة للدولـة  ، وتؤثر على حجم السياسية للدولة اإلدارةتصدر عن 
بـالمتغيرات والظـروف البيئيـة     وتتأثراسية واالقتصادية واالجتماعية، يوالس اإلداريةمدلوالتها 

 ).2000. (خرابشة، المحيطة بالنظام السياسي الذي تعمل ضمنه

لعناصرها  باإلضافةن الموازنة العامة تتضمن أالشامل  ابمفهومهالموازنة العامة يوضح تحليل و
يسهل عملية فهم وتحليـل   ومكوناتها المالية عملية صنع قرار تتصف بالشمولية والتعقيد، لكن ما

الموازنة العامة ككـل   إلىهو النظر  ة صنع القرار في الموازنة العامةهذه الصيغة المعقدة لعملي
مـع غيـره مـن     ، وخارجيـاً مع عناصره ومتغيراته اعل داخلياًنها نظام كلي متفأعلى اعتبار 

  ).1997،ةالعوامل (المحيطة به . األنظمة
الكبيرة التي تحظى بهـا الموازنـة العامـة علـى      األهميةمن  هميتهاأتستمد قرارات الموازنة 

 أهميـة ، ويمكننا فهـم  بشكل خاص الدولةام ومستوى ماليه المستوى االقتصادي للدولة بشكل ع
ت االقرار في الموازنة العامة من خالل تحليل الخصائص التي تمتـاز بهـا قـرار    ععملية صن

  ):1986عساف،العربي و(الموازنة العامة وهي كما يلي
ية على المتغيرات المالية واالقتصاد اًثيرأن لها تإالصبغة المالية على هذه القرارات، لذلك فتغلب 

 .للدولة بقطاعيها العام والخاص

لتعقد المتغيرات والظـروف التـي    نظراً ومتداخلة،عقدة مقرارات الموازنة العامة قرارات  تعد
 تتعامل معها هذه القرارات.

 .ي دولةيز الظروف المالية واالقتصادية ألالتي تموف الندرة تتعامل هذه القرارات مع ظر
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 ،عالية من المخـاطرة ي على درجة نطلتقديرية لمحتويات قرارات الموازنة العامة تلا ةن الصفإ
 .مما يزيد من تعقيد هذه القرارات باعتبارها تقديرات مستقبلية التأكدنتيجة حالة عدم 

بشكل مستمر وبمعـدل   اإلنفاق، وبالتالي تزايد حجم تزايد الحاجات العامة بشكل مستمرتضخم و
، يجعـل  العام نفاقاإلوتعقد عملية المفاضلة واالختيار بين متطلبات  ،اإليراداتيفوق الزيادة في 

 .  والتعقيد األهميةمن في الموازنة العامة على درجة مميزة  األولوياتوتحديد  عملية صنع القرار
، والمنافسة الشديدة فيما بينها علـى  اف المشاركة في عملية صنع القرارطرتضارب مصالح األ

 همية قراراتها.أالموارد يزيد من تعقيد العملية والحصول على 
كبير على الجوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة     وتأثيررات الموازنة العامة ذات مساس تعد قرا

 اسية واالدارية للمجتمع.يوالس
التركيز على دراسة  إلىدارة واالقتصاد فقد اتجه علم اإل ذكرها الخصائص السابق هميةأل ونظراً

وقد قسمت عمليـة   ،وتحليل عملية صنع القرار في الموازنة العامة في كافة مستوياتها ومراحلها
 دواراًألى ثالثة مستويات تتضمن إمة في كافة مستوياتها ومراحلها صنع القرار في الموازنة العا

  .عملية صنع القرار مختلفة للمشاركين في
  

    :لموازنة العامةمستويات صنع القرار في ا
بشكل عام وقرارات الموازنة العامة بشكل خاص عملية مستمرة  اإلدارين عملية صنع القرار إ

ن نميز بـين ثالثـة مسـتويات    أنظرية نستطيع الناحية النه من أال إدرجة كبيرة،  إلىومتداخلة 
داريـة  للمسـتويات اإل يات للتنظيم الهرمي ، وتخضع هذه المستوي الموازنة العامةلصنع القرار ف

سة ايو قرارات السأتنظيم الدولة القرارات الشاملة  ، حيث تتضمن المستويات العليا فيي تنظيمأل
الشكل التنفيذي في المستويات  ذخأوت كثر دقة وتحديداًأحدد هذه القرارات وتصبح ت، بينما تالعامة

   :)Leloup,1977(يلي من الهرم التنظيمي للحكومة وهي كما  األخرى

 ):االستراتيجيةالسياسة العامة (القرارات  مستوي

يـرادات  نفـاق واإل ولويـات اإل أدارة العليا في الحكومة في تحديد وتمثل هذه القرارات خطة اإل
ولويات التي ستعمل الحكومة على تنفيذ برامجهـا  للفترة القادمة، حيث تتضمن هذه القرارات األ

و العجـز المتوقـع،   أنفاق وحجم العائدات المتوقعة، والفـائض  جمالي لإلمن خاللها، كالحجم اإل
اعتمادات الموازنة للفترة القادمة، وتتضـمن هـذه    إنفاقوجه أو ،المسموح به االقتراضوحجم 

نحوهـا،  التنفيذيـة  نفاق التي ستعمل الحكومة على توجيه البـرامج  ولويات برامج اإلأالقرارات 
العموميـة،   وأولوياتهـا  اأيدولوجيتههات الحكومة، وتعكس وتكون هذه القرارات متوافقة مع توج

  وفي هذا المستوى نستطيع تحديد المالمح الرئيسية لموازنة الفترة المقبلة وخطتها.  
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عداد الموازنة التي تصدر إوتصدر التوجيهات التي تمثل القرارات في هذا المستوى في تعليمات 
سبق سنة الموازنة من خالل دائرة الموازنة العامة في بداية العام الذي ي ، وذلكالعليا اإلدارةعن 

  .  العامة المقبلة
  :مستوى تحديد البرامج
الوسـطى   اإلدارة، تبـدأ  ولوياتهـا أن تتضح مالمح السياسـة العامـة و  أفي هذا المستوى وبعد 

 الصادرةيتفق مع توجيهات السياسة العامة والتنفيذية بتحضير الخطط البرامجية التي ستنفذها بما 
كثـر  أهذه المرحلة شـكال   ذخأ، وتالعليا اإلدارةبموجبها قرارات تحديد االولويات الصادرة عن 

، حيث تعمل الجهات المسؤولة عن وضع برامج العمل هذه على تحديد البرامج المقترحـة  تحديداً
 وواجباتها التنفيذية، وغالبـاً  امسؤولياتهحسب دارية إلتنفيذ توجهات السياسة العامة في كل وحدة 

دارية المستقلة المشكلة ت اإلالوزارات والوحدا إلىمستوى د القرارات البرامجية في هذا الما تعه
تنتهي بـالفترة   و أما على شكل برامج سنوية تبدإللتكوينة االدارية للحكومة. وتكون هذه البرامج 

ثـل هـذه   متكـون   ما ، وغالباًكثر من سنةو قد تكون ألأما تكون سنة،  ، وغالباًالمالية للموازنة
  .  تي ضمن الخطط التنموية للحكومةأالبرامج تنموية ت

  :المستوى التنفيذي
و السياسية فيمـا   جتماعيةواالدارية واإل ةواالقتصادية العامة المالية سايالس أولوياتتحدد  أنعد ب

عداد خططهـا  إن تكمل الوحدات الحكومية أالموازنة العامة للفترة المقبلة، وبعد  يتعلق بمشروع
تويات الوظيفية فـي  سالتنفيذية في الم اإلدارة إلى، يعهد ية لتنفيذ توجهات السياسة العامةالبرامج

الموازنـة  لية للبرامج التي تضمنها مشـروع قـانون   عكل وحدة حكومية وضع جداول التنفيذ الف
هـذه القـرارات   ، و بعد المصادقة عليه بما يحتويه من قرارات مالية واقتصادية وإداريةالعامة 

عتمادات المخصصة لتنفيـذ   تكون على شكل جدول زمني يتناسب مع توقيت صرف اال التنفيذية 
  .البرامج ذهخطط ه

 شكالً ذقل حدة في النزاع والصراع، وتأخأطابع  يغلب على مثل هذه القرارات في هذا المستوى
ـ أ، وتكون مبرمجة وقابلة للجدولة، وعلى الرغم مـن  كثر عقالنية ورشداًأ ثير المتغيـرات  أن ت

األصـم  (اً. نه ال ينعدم ويبقى موجودأال إ السياسية على عملية صنع القرار في هذا المستوى يقل
  .)1986وآخرون، 

وذلك لصـعوبة فصـل   ، عملياًكثر منه أ ياًنظر شكالً ذخأعملية الفصل بين هذه المستويات ت نإ 
لـى  إ وبـالنظر خر، آبين مستوى وثيرها على بعضها أالقرارات بين هذه المستويات وتداخلها وت

ـ    متداخلةن مراحلها أ يالحظيكية وحركة الموازنة العامة دينام ى ومستمرة، وذلـك ينطبـق عل
ن قـرارات تحديـد   والتداخل، حيث تتضم ستمراريةاالخذ طابع أقرارات الموازنة العامة التي ت

نجد ان قـرارات   فإنناعلى القرارات البرامجية والتنفيذية، وفي النهاية  ولويات ضوابط وقيوداًاأل
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المختلفة تشكل الموازنة العامة بشـكلها   بأجزائهاتحديد االولويات والقرارات البرامجية والتنفيذية 
العليـا   اإلدارةلذي تبنـي عليـه   النظري ا سسااألاالجمالي. وكذلك فان الموازنة الحالية تشكل 

  .موازنة العام المقبل أولوياتقراراتها في تحديد 
الموازنة العامـة كمـا فـي     إلعداد ةهذه المستويات  اكثر وضوحا في االساليب الحديث وتكون 

موازنة البرامج واالداء وموازنة التخطيط والبرمجة، منها في اسلوب الموازنة التقليدية كموازنة 
ـ و ،البنود  ادواراًنع القـرار  ضمن هذه المستويات الثالثة تلعب االطراف المشاركة في عملية ص

  :  )Leloup, 1977(ة هي ا بثالثة ادوار رئيسهساسية يمكن تحديدأهامة و
  :اإلنفاقطالبي  أودور المدافعين 

ويمثل هؤالء الجهات التي تحاول جاهدة الدفاع عـن حقوقهـا ومكتسـباتها المتمثلـة بحجـم       
، كمـا يمثـل   صول عليها لتنفيذ برامجها وخططهااالعتمادات التي تحاول الح أومخصصات، ال

  ضمن الموازنة العامة للدولة. نفقاتهاهؤالء الوحدات او الدوائر الحكومية التي ترصد 
  

  :التوفير أودور الحراسة 
 office of management orهذا الدور دائرة الموازنة العامـة او مكتـب الموازنـة (   تقوم ب

budget (OMB)) وتعرف ايضا بالمصطلح (The budget kingpin(     وتقـوم هـذه الـدائرة
و أفاع عن مصـالح المـواطنين   التابعة لوزارة المالية في اغلب االحيان بحماية المال العام والد

صصة بشـكل  المخ اإلنفاقوجه أعلى  اإلنفاقي الضرائب لضمان حسن توزيع مخصصات فعدا
  .المحددة واألهدافالسياسة العامة المحددة بناء على توجيهات  واألولوياتهداف يحقق األعادل 

  ي:الدور التنسيق
تحاول كل وزارة او وحدة حكومية زيادة حجم مخصصاتها وحصتها من مجمل حجم الموازنـة  

فـاق  نوخطـة اإل  يتالءموحدة حكومية بما  تحديد حصة كل امةالعامة وتحاول دائرة الموازنة الع
دنى وتبرز هنـا  عند حده األ اإلنفاق، وخفض حجم هذه الوحدة الحكومية أولوياتامج لبر المحددة

يعمل على تلطيف الصـراع بـين طرفـي معادلـة      تنسيقيالحاجة الى طرف ثالث يقوم بدور 
، ويمثل هذا الدور المساومة وتسويات الحلول الوسطى عملية إدارة، ويعمل على عامةالموازنة ال

  طة التشريعية التي تصادق على الموازنة العامة للدولة .السل
و أدارة الـوزارة  إ، حيث تمثـل  ةو وزارة على حدأالصورة في كل وحدة حكومية نفس تتكرر و

 ،المـدافعين  وأنفـاق  م الوزارة المختلفة دور طـالبي اإل قساأالوحدة الحكومية دور الحراسة، و
دوار التي واأل ،تها ومستوياتهااقرار العامة  عملية الموازنةوتكامل فهم ، ن ترابطأمر وحقيقة األ

  .  جزائه بعضها عن بعضأيمكن فصل  و فهم مترابط متالزم ال، هتمارس خاللها
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  :المتغيرات والظروف المؤثرة في عملية صنع القرار في الموازنة العامة
، لذلك فمـن  والظروف البيئية يد من المتغيراتعملية صنع القرار في الموازنة العامة بالعد تتأثر

ة صنع القـرار  تحديد هذه الظروف وتلك المتغيرات المؤثرة في عملي إلىق بمكان التطر األهمية
        .)1993اإلداري(شريف،وتحكم مدى عقالنية ومثالية القرار  د، والتي تحدفي الموازنة العامة

  
  ::يدلوجية: المتغيرات المفاهيمية واألوالًأ

من نظام سياسي وقـيم   وأجزائهوهي تلك المفاهيم والقيم المرتبطة بنظام صنع القرار ومكوناته 
وتظهر هذه المفاهيم والقيم من خالل االيدولوجية السياسية  ، وتعليمات وأنظمةشخصية وقوانين 

ـ   وتأثيراً أهميةن للبيئة السياسية أ كما للحكومة، بعض كبيرا على الموازنة العامة فقد وصـف ال
 لوجيـة يوايدالعاكسة التي تظهر من خاللها  ومرآتهاجوهر العملية السياسية  بأنهاالموازنة العامة 

  .(ThomasR.Dye,1994) العامة.وسلطة الحكومة وسياستها  أفكار
 )Compromisingغلبهـا لعمليـات المسـاومة (   أتخضع قرارات الموازنة العامة فـي  كما و

، والتي غالبـا  وى المشاركة في عملية صنع القرارها القتفرضالتي   )Logrollingوالمقايضة (
، مما يشـكل مزيـدا مـن    ي تختلف باختالف مفاهيمها وقيمهاومصالحها الت أهدافهاما تتعارض 

المشاركة في عملية صنع قرارات الموازنـة   األطرافتعدد  إن، في هذه العملية واإلرباكالتعقيد 
 األطـراف ، يجعل هذه غير متجانسة ومتعارضة أهدافاالتي غالبا ما تكون  أهدافهاالعامة وتعدد 

، مشكلة قوى ضغط سياسية واقتصادية تمارس نشاطها ومصالحها أهدافهاتتنافس فيما بينها لدعم 
بممارسة الضغط بدرجات متفاوتـة علـى    أو، كانت في موقع القرار ما إذابصورة مباشرة  إما

 ,Anderson). وهـي :   ة المشاركة في صنع القـرار الرئيس رافاألط أومواقع صنع القرار 
1994)  

 
 :الناخبون والسياسيون

اركة الشـعبية  طلق منها المشنولية التي تي العام، والقاعدة األأمكونة للرساسية الوهم القاعدة األ
وتمثـل  ، يمهقفكاره وأهدافه وأن تدافع عن حقوق المواطن وأفي المجالس التشريعية التي تحاول 

، وتختلـف  ةحزاب السياسية وممثلي الشعب في المجالس التشـريعي هذه القوى عادة من خالل األ
قرارات الموازنة على  التأثيرعضاء هذه المجالس في أناخبين حسب السلطة التي يمتلكها قوى ال

لى الوزن السياسي واالقتصـادي  إضافة العامة بشكل خاص، وقرارات الحكومة بشكل عام، باإل
  .  ثله الرأي العام عند صانع القرارلذي يما
هذه القاعدة وسلطتها تحت مظلة التضليل السياسي والفكـري مـن خـالل     تأثيرحيانا ما يقع أو

ضعاف سـلطة  إقد تتضمنها برامج وخطط الموازنة، وبالتالي  البرامج البراقة وغير الواقعية التي
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التضـليل   ، وقدراتهم علىكهم للمعلوماتمتالال ، وتفرد صانعي القرار بسلطتهم نظراًالقاعدةهذه 
  .  خرىطراف األالسياسي والمعلوماتي لأل

  
 :و جماعات الضغطأقليات تحالف األ

تصـرفون بشـكل   يمـة،  غير منظ أوفراد ذوو المصالح المشتركة التي قد تكون منظمة وهم األ
ـ   ،لى ثقل وزنها في العملية السياسيةإجماعي مما يؤدي  ثير علـى القـرار   أوبالتالي سـعيهم للت

هـدافهم  أقرار باتجـاه تعزيـز مصـالحهم ودعـم     الحكومي من خالل الضغط على صانعي ال
  .المشتركة

  
    :داريالجهاز اإل

ات الحكومـة  ، وهو المكون من مؤسسليا بتحديد ووضع وتنفيذ القراراتخول فعموهو الجهاز ال
فكارهم التي تؤثر بشكل كبيـر  أفراده نفوذهم السياسي وأجهاز ون لهذا الأائرها الرسمية كما وود

هم للمعلومـات  المـتالك  نظـراً  األولوياتعلى تحديد  ثيراًأوت كثر اتصاالًوهم األ ،على قراراتهم
  .  ومفاتيح صنع القرار

  
 اإلداريالجهاز  إلى باإلضافة، وجماعات الضغط الثة السابقة الناخبون السياسيونتمثل القوى الث

عال في عمليـة صـنع القـرار    ف تأثيرقوى ذات  إالفما هي  ،بظاهرة المثلث الحديدي يسمى ما
من خالل عمليات المساومة  األطراف، حيث تظهر صفة المنافسة الشديدة فيما بين هذه الحكومي

ولويات برامج وسياسات  الخطة أقرارات حول  إلى) للتوصل Logrollingومقايضة المصالح (
  .)1992(العناني،  .السنوية للموازنة

  
  :)والمالية والتنظيمية اإلداريةجرائية (و اإلأ: المتغيرات العملية ثانيا

علـى السـواء،    تتضمن هذه المتغيرات المشاكل التي تواجه متخذي القرار والمنفذين والمحللين
هذه ط تبلى اتخاذ القرار وتنفيذه وترإولويات هداف وترتيب األحيث تندرج من عملية صياغة األ

الخرابشـة،  (: يلـي  هذه المتغيرات ما أهم، ومن داري بكافة مستوياتهيئة العمل اإلبالمتغيرات ب
2000.(  

    :توفر الكوادر البشرية
عداد والتنفيذ والتقييم لقرارات الموازنة العامـة البـد مـن    نجاح عملية التحليل والتحضير واإلإل

كثـر  أساليب أهذه الكوادر عند تبني  أهميةتبرز  إذ، ذات الكفاءة الكوادر البشرية المؤهلة وتوفر 
مـن التحليـل والبيانـات     اًركبي ساليب الفنية التي تتطلب قدراًالقرار كاألفي عملية صنع  تعقيداً
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 ه معظم الدول النامية نقصـاً جاما تو وغالباً ،حصائية والرياضية التي تتطلب معالجة الكترونيةاإل
  .في مثل هذه الكوادر وقلة خبرتها

    
   :توفر الوقت

، ومحدودية الوقت والتحضير لصنع القرار وتنفيذه اإلعدادتمام عملية إل هاماً يعتبر الوقت محدداً
لى القبـول  إموازنة العامة، مما يدفع صانعي القرار صفة تغلب على واقع عملية صنع قرارات ال

، قـل مثاليـة  وضيق الوقت والقبول بالبدائل األ بالواقع الذي تفرضه محدودية االمكانات الزمنية
  .مع البيانات ومعالجتها بشكل كافلعدم مقدرتهم على استكمال ج

  
  توفر االمكانات المادية. 

مام صانعي القرار وخاصة في قـرارات  أ ساسياًأعائقا  األحيانيقف العامل المادي في كثير من 
لعملية صنع قرارات الموازنة العامة  األساسيدد حالمادية الم اإلمكاناتتعتبر  إذالموازنة العامة 

 ,Coast utility Analysis( )Andersonتحليل عامل التكلفة والعائـد (  أهمية إلى فباإلضافة

Public Policy Making An Introduction(  مالئمة بغض النظـر   األكثرفي تحديد البدائل
المادية الالزمة لبرنامج ما قـد تقـف عائقـا     إلمكاناتافان توفر  األخرىالمتغيرات  تأثيرعن 

من الناحيـة االقتصـادية واالجتماعيـة     أهميتهتبني مثل هذا البرنامج رغم  أوتنفيذ  أمام أساسياً
ت المطلوبـة  عدم توفر المصادر المادية الالزمة لتوفير البيانـا  أن إلى وباإلضافةهذا  والسياسية

في عمليـة صـنع    ياًسساأ مة لهذه  العملية قد يقف عائقا ومحدداًر الالزادومعالجتها وتوفير الك
  .القرار

 
 توفر المعلومات 

ساسية في عمليـة صـنع   داري لكونها القاعدة األقري للعمل اإلفات بمثابة العمود التعتبر المعلوم
المناسبة لمعلومات بمدى توفر ا وثيقاً ، لذلك فان كفاءة القرارات وجودتها ترتبط ارتباطاًالقرارات

ن عملية جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها وعرضـها بشـكل معلومـات    إلصانعي القرار، لذلك ف
يزيد من هـذا   ، وممادارةجودة المطلوبة تشكل تحدي كبير لإلمالئمة بالزمن والكم المناسبين وال

   :يصاحب هذه العملية من معوقات نذكر منها التحدي  ما

وظروفهـا   يراتهاغومتنات المناسبة عن برامج وقرارات الموازنة ضرورة توفر المعلومات والبيا
 ، وصعوبة جمع مثل هذه المعلومات في الوقت المالئم بالدقة المطلوبة .الداخلية والخارجية

ولوياتهـا وتفضـيالت   أقـة بالبـدائل و  لعوالمت ،صعوبة وتكلفة الحصول على المعلومات الكاملة
 .ولوياتهأالمجتمع و
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سـاليب  أواسـتخدام   ،المعلومات ومتطلبات مثل هذه المعالجة من تحليل وتنظـيم مشاكل معالجة 
 .مكانات مادية كبيرةإتطلب كوادر وكمية والكترونية ت

 ،رقام الموازنة العامةأزمة لتقدير كد التي ترافق الطبيعة التقديرية للمعلومات الالأظروف عدم الت
  .تها التقديريةاوصنع قرار

لكثير من مشـاكل معالجـة    ، حالًالتي تقدمها تقنيات الحاسوبجة المعلومات تقدم تكنولوجيا معال
تلفـة بشـبكة   ن ربط الوحدات الحكوميـة المخ إم والوقت المناسبين. جالمعلومات وتوفيرها بالح
سـتفادة  طار قاعدة بيانات فعالة، تسهل عملية تبـادل المعلومـات واال  إمعلومات حاسوبية ضمن 

للمعلومات والبيانـات بـين جميـع    ال عفنسيق والتبادل العملية الت ، بحيث تضمنالقصوى منها
  .  ا والمشاركة في عملية صنع القرارطراف المستفيدة منهاأل

 أنمـاط على احتواء كافـة   اإلنسانوتتمثل في عدم قدرة عقل  ،نسانيمكانيات العقل اإلإمحدودية 
، مما يشـكل  والبدائل األولوياتيما بين فوالمفاضلة  ،القيم والمعلومات والسلوك المتوقع والنتائج

 إلـى االقتصادي الذي يسـعى   اإلنسان، وبالتالي رفض فكرة يؤثر على عملية صنع القرار عائقاً
(شـريف،   وقدراتـه  إمكاناتـه الذي يعترف بمحدودية  اإلداري اإلنسانرشد كامل وتبني فكرة 

1993( .  
    :المتغيرات المؤسساتية والتنظيمية

كلـة التنظيميـة لمؤسسـات    ن للهيإوالمالية والتنظيمية،  اإلداريةالمتغيرات  إطاروضمن  أخيراً
في عملية صنع القرار الحكومي ومنهـا قـرارات    واضحاً وتأثيراً ،همية كبيرةأها رئاوالدولة ود

هذه المتغيرات التنظيمية مشـاكل تضـخم وكبـر حجـم المنظمـات       نوتتضم ،الموازنة العامة
 يالجهاز الحكـوم لها التنظيمية وخضوعها للطبيعة البيروقراطية التي تميز الحكومية وتعقد هياك

للوزي و اواألهـداف(  األعماللضعف عمليات التنسيق وتضارب المصالح وازدواجية  باإلضافة
التعامل مع هذه الظروف ومتطلباتها والسـيطرة عليهـا يـؤثر     آليةن إلذلك ف .)1997رون، خآ

  .نع القرار في الموازنة العامة، وتحديد مدى مثالية القرارم صوبشكل كبير على تحديد نظا
   :متغيرات البيئة الخارجية :ثالثا

عليـه ظروفهـا ومتغيراتهـا     ودولية تملـى  إقليميةالحكومي ضمن بيئة  اإلدارييعمل الجهاز 
كالحروب والصـراعات الدوليـة والتحالفـات     ،اسيةيقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والساال

السياسـة   تاألولويـا وغيرها التي تؤثر في تحديد  ،االقتصادية والسياسية و الهجرات الجماعية
  .)1988(ياغي،في موازناتها وبرامجها المحلية التأثير، وبالتالي العامة للدولة
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  :نظرية الموازنة العامة
ولـى مـن القـرن    عقود األنظرية عملية للموازنة العامة في بداية ال إليجادظهرت حاجة ملحة 

 Normativeن نظرية الموازنة الشاملة (أهمية ذلك أعلى  حيث يقول فالدافسكي معلقاً ،العشرين

theory of Budgeting ومرشدة في  ةن تكون موجهأكاديمية، بل يجب أكثر من نظرية أ) هي
 ,Wildavsky, Aaron( وقرارات الحكومة بشكل عـام  صناعة قرارات الموازنة بشكل خاص

p127-129(ًمـة  العا األمـوال دم  سميث عن كيفية تخصيص آومنذ عهد  ، لقد بقى الجدل قائما
حـول الوسـائل    األربعينـات وظلت التساؤالت تـزداد منـذ    ،؟عن طريق المقارنة بين البدائل

  بينها.والمعايير التي يجري بها توزيع المخصصات بين البرامج المختلفة والمفاضلة فيما 
حيث  آخرون)(اللوزي و" عدم توفر نظرية للموازنة " بعنوان (Key)حد مقاالت أظهر ذلك في 

، لبرنـامج (ب)  في هذه المقالة عن كيفية تخصيص (س) من الدوالرات لبرنـامج (أ) ال  تساءل
 أيضـاً المشكلة ليست فقط مادية في كيفية الحصول على الموارد بل هـي   إنوهو يعترف بذلك 

البرامج يتم اعتمـاده   أيالظروف والمتغيرات المؤثرة على القرار في تقرير  تأثيرة بسبب ياسسي
) ولـويس  Lindblom) ولنـدبلوم ( Widavskyثم جاءت دراسـات فالدفسـكي (   ،اآلخردون 

)Verne Lewis (تمت بدراسة التالتي اه  )حليـل التـدرجيIncremental Analysis  حيـث (
الخرابشة، ( :على النحو التالي االقتصادية للنظرية أساسهااقترح لويس ثالثة توصيات ترجع في 

2000.(  
 .يستحق التكلفة التي تؤدي للنتائج أنيجب  إنفاقناتج كل  أن
هام ومفيد فقـط عنـد    اإلضافي اإلنفاقالناتجة عن  اإلضافيةتحليل القيم  أوالتحليل التدريجي  أن

 تحقق المنفعة.  
 أنومـع   ،عامـة  أهدافعن طريق معرفة الفوائد المترتبة على تحقيق تكون مقارنة العوائد  أن

ـ  إهذه المقترحات تشكل خطوة   ن فوائـدها ال إيجابية في طرح معادلة نظرية لتحليل الموازنـة ف
للطبيعة  صعب نظراً شيءوهو  ،دقيقة الستعمالها في هذا التحليل أرقام إلىتكتمل بسبب الحاجة 

 باإلضـافة  ،ونقص المعلومات الذي تمتاز فيه الموازنـة العامـة   التأكدوعدم  ،التقديرية المتغيرة
الكثيـر مـن    أنويضيف سايمون على ذلك  ،يات المستقبليةووللصعوبة التنبؤ باالحتياجات واأل

(اللـوزي   تقييمها بوسائل عملية دقيقة وبمعادالت اقتصادية نظرية بالصعمن  اإلداريةالقرارات 
  .)1997، و آخرون

ومـن  الفجوة الناتجة عن غياب نظرية للموازنـة،   إلغالقوعلى الرغم من المحاوالت العديدة 
هما االتجاه التقليدي الذي يستند علـى   ،حصر هذه المحاوالت بشكل رئيس في اتجاهين الممكن 

 ،المدرسـة السـلوكية   أفكـار الذي يستند علـى   اآلخرواالتجاه  ،)Rationalالعقالنية الرشيدة (
الذي يقوم على انتقادات النظرية العقالنيـة وهـو االتجـاه التراكمـي      اإلداريومفهوم الرجل 
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)Incremental(، ـ ن تحليل نظرية الموازنـة  إوبالتالي ف  األداءالموازنـات كموازنـة    واعوأن
وموازنـة التخطـيط    ،)Management Approachللموازنـة (  واإلداريالمنهج  أووالبرامج 
تحليـل   أساسيقوم على  أنلموازنة البنود يجب  باإلضافةموازنة القاعدة الصفرية ، ووالبرمجة

النظـام العقالنـي   ن يكـون  أمـا  إف ،في صنع قرارات الموازنة العامة النظم مستخدم فعالً أي
)Rational System (أو   ) النظـام التراكمـيIncremental System (النظـام المخـتلط    أو
)Mixed Scanning.2000الخرابشة، ( ) الذي يشكل خليط من العقالني والتراكمي:( 

    :النظام العقالني -1
وال يعني مصطلح العقالنية هنا ان النظام اكثر  )Comprehensiveيسمى ايضا النظام الشامل (

رشدا من النظام التراكمي، ولكنهـا تعنـي ان النظـام العقالنـي يسـتند علـى منطـق فنـي          
)Technicalيعود اساس النظام العقالني في صـنع القـرار الـى     ، و) وخطوات منطقية معينة

الـى افكـار النظريـة     باإلضافة جذور النظرية العقالنية وفكرة الرجل االقتصادي او العقالني
االدارية التقليدية وافكار االدارة العلمية لفردريك تايلور، حيث تفرض ان هناك سيطرة كاملة من 
قبل صانعي القرار الذين يمتازوا بدرجة رشد عالية على الظروف والمتغيرات المتعلقة بـالقرار،  

ة للتنبؤ وتحليل هذه البدائل للتوصل الـى  وان لديهم معلومات كافية عن البدائل ونتائجها وامكاني
  .)2000، الحسين(القرار االمثل واختيار البديل االمثل 

ساليب دراسة صنع القرار وتخطـيط  أمجموعة كبيرة من  ضمنهعام تنطوي العقالنية هي اتجاه 
لى العديد مـن  إية بما يحيط فيه من غموض وتعقيد وقد تعرض مفهوم العقالن ،السياسات العامة

مفهومهـا الشـامل تعنـي     العقالنية فـي   إن ،داريلى مر مراحل تطور الفكر اإلالتفسيرات ع
حصـائية والرياضـية   ب الكمية وبحوث العمليات والتحليالت اإلسالينية واألدوات الفاستعمال األ

فنـي   أسـاس هـداف والنتـائج المتوقعـة علـى     والمفاضلة فيما بـين البـدائل واأل   ،للتحليل
حيث تتم عملية صنع القرار باالعتمـاد علـى المعلومـات الكاملـة     ، )1994الحسين،(اقتصادي

قصـى المنـافع   أنها تحقـق  أقرارات وخطط تمتاز ب إلىوالمتوفرة في الوقت المناسب، للتوصل 
    ).2000الخرابشة، (. قل تكاليف ممكنةأوب

ضات تعتبـر متطلبـات   على عدة افتراويقوم النظام العقالني في صنع قرارات الموازنة العامة 
    :)1997 (اللوزي وآخرون، وهذه االفتراضات هي، سلوب لصنع القرارأساسية لنجاحه كأ

 ،نفاق عندهولويات اإلأوتفضيالته و ههدافأقيم المجتمع وكامل لدى صانعي القرار ب وإلماممعرفة 
باسـتخدام  ولوياته يمكن تعريفها وتحديدها وقياسها وتحليلها أوالمجتمع  أهداف أن اًضأيويفترض 

 .الطرق الفنية والحسابية



30 
 

 ،صانعي القرار بكل البدائل ونتائجها المتوقعة والمتاحة لعالج المشـكلة موضـع القـرار    إلمام
فنـي معيـاري بحيـث     أساسوتحليل البدائل بطرق عملية على  األولوياتوقدرتهم على ترتيب 

 .C/U( Cost utility Analysesالبدائل واقلها كلفة بناء على معيار ( أفضليمكن اختيار 
 وأولويـات  باألهـداف فيما يتعلق  ،توفر المعلومات المناسبة وبالوقت المناسب لصانعي القرار 

 .  وأولوياتهضيالت المجتمع فوت اإلنفاق
سـاليب التحليـل   أل والمفاضلة بين البدائل مثل ساليب العلمية في عملية التحليمكانية تطبيق األإ
سـاليب  أو ،)Linear Programming( البرمجـة الخطيـة   ،)Operation research( يكمال

 .وقياس الكلفة بالمنفعة لكل بديل التحليل االقتصادي والرياضي المعتمدة على تحليل
المام بمتطلبات ية ذات خبرة ومكانات المادية الالزمة لتطبيق هذا النظام من كوادر بشرتوفر اإل 

لى توفر الموارد المادية الالزمة لتطبيق هذا النظـام مـن جمـع    إضافة تطبيق هذا النظام، باإل
لى توفر التكنولوجيا المالئمة لتطبيق هذا النظـام فـي   إضافة باإل ،معلومات وتحليلها ومعالجتها

 .الوقت والكم المناسبين تحليل ومعالجة واسترجاع وحفظ المعلومات وتوفيرها في
ق المعياريـة  يمكن التعبير عنها باستخدام الطـر  السيطرة على المتغيرات غير المعيارية التي ال

، ومنهـا  حيث تقيد مثل هذه العوامل والمتغيرات تطبيق النظام العقالنـي  ،يمكن قياسها بدقة وال
 .رات السياسية واالجتماعية وغيرهاالمتغي

طراف المشاركة في عملية صنع القرار علـى تحديـد   واالتفاق بين األ ،سيقعدة من التنتوفر قا 
نهم على اتخاذ القرار الـذي  يما بيفلالتفاق  ، تمهيداًولويات والمفاضلة فيما بينهااأل مفهوم ترتيب

  طالق.ائل على اإلبدفضل الأيعكس 
ليـة مسـتمرة   تمر عملية صنع القرار حسب النظام العقالني بثالث مراحل رئيسـية تشـكل عم  

ومرحلة القـرار   الدراسة،درجة كبيرة وهذه المراحل الثالث هي مرحلة  إلىومترابطة ومتداخلة 
  .)1996والتقييم (فرهود، ثم مرحلة المتابعة 

  
  واإلعداد:مرحلة الدراسة 

وتحليلها والتحضير لمرحلة القرار التالية في كـل مسـتوى    ،في هذه المرحلة يتم تجميع البيانات
العليا في هيكـل   اإلدارة(مستوى  سيةلطة السياالسوسلطاته حيث تحدد  ،حسب مسؤولياته إداري

مـع   يـتالءم هداف التي سوف تسعى لتنفيذها بما واأل ،غايات العمل الحكومي )التنظيم الحكومي
نشـطة  هـداف والمهـام واأل  فيـذ هـذه األ  نثم تحديد بدائل برامجية لت ،السياسة العامة للحكومة

  .هدافلقيام بمسؤولياتها لتنفيذ هذه األلكل وحدة حكومية لالمخصصة 
وتكلفة كـل بـديل ومقارنتـه     ،بعد ذلك تحدد الموارد والمخصصات الالزمة لتنفيذ هذه البرامج

  .مقارنة فيما بينها واتخاذ القراربعوائده المتوقعة لل
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   :مرحلة اتخاذ القرار
ومقارنتها بنتائجها المتوقعة وتحليلها  ،ها المختلفةفي هذه المرحلة يتم تقييم برامج الحكومة وبدائل

ذ إ ،ةق، وتعتمد جودة القرار في هذه المرحلة على المرحلة السابباستخدام الطرق الكلية والحسابية
ـ   ،لمرحلة الدراسة والتحضير للقرارتعد مرحلة اتخاذ القرار نتيجة  ن إوحسب النظام العقالنـي ف

ـ كبر عوائـده ممكنـة   أفضل النتائج وأن يحقق أده يجب ر الذي يتم اتخاذه واعتماالقرا  ةوبفاعلي
  .وكفاءة عالية

  
  :مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم

، ومحدده بشكل واضح في هذه المرحلـة هداف وخطط العمل وبرامجه واضحة المعالم تكون األ
جدولة نشـاطاتها  وتعمل الجهات المختصة في الجهاز الحكومي لتنفيذ برامج الموازنة من خالل 

وخالل هذه المراحل السـابقة   ،عتمدة في قانون الموازنة العامةبما يتناسب مع برامج الصرف الم
متابعـة   إلـى المختصـة   أجهزتهومن خالل  ،المعلومات في الجهاز الحكومي إدارةيعمل نظام 

ثم استغالل هـذه   ومن ،ألهدافهاالحكومية  األجهزة أداءمن  والتأكدوتقييم تنفيذ البرامج والخطط 
ي مرحلة الدراسة والتحضـير فـي   واستغاللها ف ،وجدت أينماالمعلومات في معالجة االنحرافات 

  .)1996(فرهود، . نات وقرارات السنوات القادمةازمو
  

ـ  أحظ لوالث في عملية صنع القرار لمراحل الثا ضاخالل استعر رة دورة نها تشابه بدرجـة كبي
هـي فـي    تلفة ماخحلها المارن الموازنة العامة في مفهومها ومأيؤكد  ، وهذا ماالموازنة العامة

  .ة واالقتصادية في مستويات مختلفةدارية والماليال مجموعة من القرارات اإلإمجملها 
نهج النظام العقالني يفترض وجود منظومة من البدائل والمسارات التي يمكن تحليـل   نأيالحظ 

 أسـس علـى   النتائج بناء أفضلثم اختيار البديل الذي يحقق  ،ةاألولوينتائجها وترتيبها من حيث 
يعتمـد علـى    ألنـه  بالنظام الشمولي نظراً أيضاًعلى هذا النظام  أطلق، لذلك فقد اقتصادية فنية

، ويعمـل علـى   األهـداف التحليل الشامل والتجميع الشامل لكل البدائل والنتائج المتاحة لتحقيق 
  .  مثالية وأكثرهاا لضمان اختيار أفضله لتحليلها ومعالجتها بشكل شام

يب الحديثة للموازنة العامة مثـل موازنـة االداء   سالباأللقد ارتبط النظام العقالني لصنع القرار 
  .  )1998إبراهيم،  و (قاقيش والبرامج وموازنة التخطيط والبرمجية وموازنة القاعدة الصفرية

التخطـيط الفنـي واالقتصـادي وتتخـذ      أساسحيث تبني هذه الموازنات من ناحية نظرية على 
عقالني شمولي يتم من خالل المراجعة الشاملة لكافة بنود وبرامج الموازنة  أساسقراراتها على 

ـ تكون قرارا أننه ليس من الضروري أ إالومستمر،  يوردبشكل  علـى   تم فعليـاً ت الموازنة ت
يكون الـنهج   أن، فمن الممكن ت والبدائللشاملة لكافة المتغيراالنظام العقالني والمراجعة ا أساس
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غيـر   أسـاس وعملية صنع قراراتها يتم على  إعدادها أن إال واألداءالمتبع هو موازنة البرامج 
، وذلـك بسـبب   صـرفاً  تراكمياً أو صرفاً عقالنياً يوجد نظاماً نه الإعقالني، في حقيقة الحال ف

ن النظـام  إرار في الموازنة العامة لذلك فلقطبيعة الظروف والمتغيرات التي تحكم عملية صنع ا
) (الحسـين،  Bounded Rationality(، من الناحية العملية يكون موجوداً قد ال يالحالعقالني ال

1994(.  
  

نتيجة للطبيعة السياسية للموازنة العامة وتعقدها ونقص المعلومات وكـون قـرارات الموازنـة    
لمحدودية المـوارد الماديـة والطبيعـة التقديريـة      ونظراً ،األولىالعامة قرارات مالية بالدرجة 

والمخـاطرة وتـدخل العوامـل     ،التأكـد لقرارات الموازنة العامة وخضوعها لظـروف عـدم   
لنظام العقالني الـذي يقـوم   ن اإالسيطرة عليها وقياسها بطرق كمية، فيمكن  والمتغيرات التي ال

  انتقادات لنـدبلوم  أبرزها، التي كان من النتقاداتية قد تعرض للعديد من افتراضات المثالعلى اال
يمكن التعبير  المتغيرات السياسية واالجتماعية التي ال تأثير إظهارذان ركزا على لال فالدافسكيو

والتي تؤثر وبشكل كبير على صنع قرارات الموازنة العامـة وتحـد مـن     ،عنها بالطرق الكمية
  .)1988، (ياغيمثالية القرار

  
 هـذا النظـام فهـي    معارضـو االنتقادات الموجه للنظام العقالني والتي استند عليها  أهم أما

  ):1994(الحسين، 
  .مكانية تحديدها بشكل دقيقإهداف وعدم عدم وضوح األ

هميتهـا  أهداف وتفاق على هذه األنه من الصعب االإف ،هداف واضحة ومحددةكانت األ وحتى لو
 .ولوياتهاأو
مـا  إضوعية تتدخل في عملية صنع القرار، وتكون هذه المتغيـرات  ن هناك متغيرات غير موإ

، كـالمتغيرات السياسـية واالقتصـادية    و من البيئـة الخارجيـة  أنعي القرار شخصية من صا
غيرات والتعبيـر عنهـا بـالطرق    ن قياس هذه المتاكميكون باإل وخاصة عندما ال ،واالجتماعية

 .الكمية والحسابية
سـاس  أوالكمية القائمة على  ،خضاعها للمعايير الفنيةإو ،ولوياتهاأو هدافصعوبة ترتيب كل األ

خـرى قـد   أن معايير أذ إ) C/Uوالفني من خالل مقارنة تكلفتها بعوائدها ( ،التحليل االقتصادي
 .نع القرار غير المنفعة والتكاليفتحكم ص

دراك كامـل للمثاليـة   إلك يمت نه الأنه يدرك أل نظراً ،لى المثالية المطلقةإيميل  صانع القرار ال
 .يه النظام العقالنيالذي يتصف ف يدكثر من التعقألى البساطة إنه يميل أو
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وتطبيق النظام العقالني الذي يحتاج الى كوادر بشرية وفنيـة وتقنيـة    ،صعوبة جمع المعلومات
 .كلي اد على النظام العقالني بشكلعتممكانية االإمما يحد من  ،معلوماتية وتكنولوجية عالية

ة الالزمة قد ال يتناسب مع محدودية المدة الزمني ،لى وقت كافإن تطبيق النظام العقالني يحتاج إ
 .التخاذ القرار وتنفيذه

 
ي في صنع قرارات الموازنة هذا ال يعني فشل النظام العقالن أن إالرغم من االنتقادات السابقة بال

مـا   إذايمكن تطبيقـه بنجـاح    وشامالً ،فنياً تقدم نموذجاً )Rationalityالعقالنية ( أن إذ، العامة
في عملية صنع القرار فـي ظـل تـوفر     يكون فعاالً أنويمكن  ،توفرت بعض متطلبات نجاحه

 Boundedة (، ومن هـذا المنطلـق نـادي سـايمون بالعقالنيـة المقيـد      المناسبة له فالظرو

Rationality.(  
 
   :النظام التراكمي -2

، كردة فعـل علـى   كنظرية تفسر عملية صنع القرارات )Incrementalismالتراكمية (ظهرت 
النظرية التراكمية من المبادئ  التي  أفكار، وقد انطلقت لتي وجهت للنظرية العقالنيةاالنتقادات ا

 Richardنادى بها مؤيدو المدرسة الوصفية في صـنع القـرار ويعتبـر ريتشـارد لنـدلبوم (     

Lindblom (الستخدامه في عملية صـنع القـرار سـماه مـدخل      جديداً ن اقترح مدخالًم أول
بدال من المـدخل العقالنـي الشـامل     )Successive limited Approachالمقارنة المتتابعة (

)Rational comprehensive Approach ( ،ياغي)1988(  
  

، كونهـا  عمليـة   القـرار طبيعة المعقدة لعملية صنع تركز التراكمية في صورتها العامة على ال
سياسـية   أبعاداًشاملة تنطوي على تحديد كل متغيرات وعناصر عملية صنع القرار التي تتضمن 

بالتنافس والصراع الشديد  ما تتم عملية صنع القرار في بيئة تمتاز ، وغالباًواجتماعية واقتصادية
، وتتبـاين  رض مصـالحها ما تتعـا  طراف المشاركة في عملية صنع القرار والتي غالباًبين األ
يزيد من تعقيد عملية صنع القرار،  هداف والوسائل مماها ومعاييرها في تحليل وتقييم األتفضيالت

، ئل التي يوفرهـا النظـام العقالنـي   الوالد ،هدافمن األ رةفاق على مجموعة كبيتوصعوبة اال
لـى  إن التراكمية تدعو أنجد على المعايير الفنية واالقتصادية، لذلك  بناء ضلهافاويفترض اختبار 

مما يسـهل االتفـاق    ،هداف ذات الصبغة المشابهة للوضع الحاليالتركيز على عدد محدد من األ
وكـذلك   ،طراف المشاركة في عملية صنع القرارمن األ كثر البدائل مناسبة وقبوالًأعلى اختيار 

  .)1994(الحسين، للتنفيذ  إمكانيةالبدائل  أكثر
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 Politicalالتفـاوض والمسـاومة السياسـية (    أسـلوب يعتمد النظام التراكمي على اسـتخدام  

bargaining(،  فـي المجتمعـات التعدديـة     وضوحاً أكثرومقايضة المصالح التي تبرز بشكل
)Pluralist Societies   الديمقراطيـة  ) التي تغلب عليهـا الصـبغة(James E. Anderson, 

قـرارات ماليـة    إلـى للتوصـل   األساليبالتراكمي من خالل هذه حيث يسعى النظام ، (1994
كمـا كانـت عليـه     من تغيرات محدودة على الوضع الراهن أكثرتعتبر  ال ،واقتصادية وإدارية

)، 2000(الخرابشـة،  )  Base( األساسن اعتماد الوضع الراهن إالقرارات السابقة، ومن هنا ف
بشكل تفصـيلي   ايتعاملو صانعي القرار ال أنيعني  ،لصنع القرار حسب النظام التراكمي كأساس

يركزوا على عدد قليل من البدائل مـع تحليـل    وإنما ،مع  كل البدائل التي تتعلق بمشكلة معينة
ن عمليـة صـنع    إف األساس، وعلى هذا بدائل بالمقارنة مع الوضع الراهنالنتائج الهامشية لتلك ال

، وال تسعى عملية صنع القرار في ظل النظـام التراكمـي   القرار تقتصر على التغيرات الهامشية
ـ   إذا ،في حاالت محدودة إالتغيرات واسعة على الوضع الراهن  إحداث إلى عمليـة   تمـا تطلب

سياسـية   جماعـات ، عندما تدعم هذه التغيرات من قبل مثل هذه التغييرات إحداثصنع  القرار 
، وبذلك تمثل القرارات الجديدة )1994لحسين، (اذات وزن سياسي قوي لديها القدرة على التغيير

تفـاق مـن   القبول واال إلىقرب أوهذا يكون  ،هامشية وتغيير محدود على الوضع الراهن إضافة
جديـدة ومختلفـة عـن     توقرارامن تبني بدائل  شاركة في عملية صنع القرارلما األطرافقبل 

  الواقع الراهن.
  :)1994، (الحسينفي صنع القرار فيما يليومبادئ النظام التراكمي  أساسياتد حدتت

لى البحث عن البدائل التـي تختلـف اختالفـات    إراكمي يعمل صانعو القرارات حسب النظام الت
بقضاء فتـرة طويلـة فـي     اتموهي ) والBaseع الراهن (ضهامشية عن السياسات الحالية او الو

  البحث الشامل والتقييم المتكامل لكل البدائل والبرامج والوسائل موضع مشكلة القرار.
يسعى النظام التراكمي لتبسيط عملية صنع القرار من خالل تحديد البدائل وحصرها والبحث عن 

  اكثرها مالءمة لظروف القرار وقربا ومالءمة للسياسات الحالية.
المعقدة لعملية صنع القرار، فان تطبيق النظام التراكمي يساعد وبشكل مستمر على  نظرا للطبيعة

ـ   لئالوسااعادة النظر في  اث تغييـرات  دوالغايات بشكل يتجاوب مع ظروف القرار وعـدم اح
 جوهرية تؤدي الى اختالالت في عملية صنع القرار.

خالل تطبيق حلول مرحلية تـتالءم  يبحث النظام التراكمي دائما عن الحل االمثل للمشكلة من  ال
مع ظروف وطبيعة المشكلة بشكل مستمر متتابع، حيث يسعى النظام التراكمي الى تبسيط عملية 

 متسلسـلة صنع  القرار من خالل السيطرة على متغيرات وظروف القرار والسير في خطـوات  
اكمـي بالتراكميـة   جعل الباحثين يصـفو النظـام التر   متتابعة لحل المشكلة وعالجها، وهذا ما

 التجزيئية حيث ان النظام التراكمي يجزئ المشكلة موضوع القرار ويعالجها على مراحل.
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المساومة والمقايضات السياسـية   وبلأستعتمد عملية صنع القرار حسب النظام التراكمي على  
اكمي علـى  في ظل نظام يقوم على التعددية السياسية والممارسة الديموقراطية يساعد النظام التر

مشاركة االطراف المختلفة المشاركة في عملية صنع القرار، وبالتالي تنافسـها علـى اولويـات    
القرارات ودفاعها عن مصالحها واهدافها والبرامج والوسائل التي تسعى الى تبنيها لتحقيق هـذه  

 االهداف ومن ثم تحديد متغيرات وعناصر القرار ووسائل تطبيقه.
ي لصنع القرار على استخدام اسلوب تسلسلي متتـابع يركـز علـى عـالج     يعمل النظام التراكم

 .االهداف قصيرة المدى والتتابع في حل المشكلة
 

وقد برزت أفكار والدافسكي في تطبيق التراكمية من خالل دراسته في عملية صنع القـرار فـي   
بأنها عملية ذات طابع الموازنة العامة في الواليات المتحدة حيث يصف قرارات الموازنة العامة 

سياسي يغلب عليها الصبغة التراكمية حيث يقول والدافسكي بأنه لمضيعة للوقت العودة للـوراء  
من جديد في كل سنة أي أن قرارات الموازنة العامة هي قرارات متراكمة متتابعة في معالجـة  

  .)Wildavsky,p12( المشكلة موضع القرار أو البرامج موضع التنفيذ.
  

دراسات الموازنة العامة من حقيقة التنافس و الصراع الشديد قت مبادئ النظام التراكمي في انطل
على الموارد واإلمكانيات الحكومية المحدودة بين األطراف المشاركة في عملية صـنع القـرار،   
ونظرا ألن عملية صنع قرارات الموازنة العامة تتسم بالطابع السياسي و تتأثر و بشـكل كبيـر   

روف والمتغيرات السياسية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية، فإن مؤيدو النظام التراكمي بالظ
أكدوا على أن ما يقدمه النظام التراكمي يشكل أسلوب أكثر كفاءة و فعالية في صـنع قـرارات   

  ).1994الموازنة العامة (الحسين، 
  

ان نظام صنع القرار في غالبية نظم الموازنة العامة السائدة في دول العالم ترتبط بالنظريـة   كما
ذلك من حقيقة ان الموازنة العامة ماهي اال محاولة لتحقيـق مـوارد    استنتاجالتراكمية، ويمكن 

) سياسية لتحقيق  اهداف انسانية متنوعة نتيجـة اسـتغالل   Processesمالية من خالل عمليات (
 (الموارد المتاحة، فما الموازنة العامة اال نتاج تفاعل بين مراكز قوى النفوذ السياسية المختلفة .

Wildavsky, 1975(.  
 

عمليـة تحديـد اهـداف    يجعل من البعد  السياسي في صنع قرارات الموازنة العامة كذلك فإن 
عقالنـي غيـر ممكـن    وترتيب اولويات الموازنة العامة على اساس عقلي وفني حسب النظام ال

عملية، حيث يتطلب تكلفة اقتصادية وسياسية عاليـة، لـذلك فـان    الناحية الوصعب التطبيق من 
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مؤيدو النظام التراكمي يتفقوا على انه ليس من المبرر ان تتم المراجعة الشـاملة لكـل البـدائل    
نمو حجم  المـوارد  يحيث  ة،ودية الوقت واالمكانات الكافيحدوالمتغيرات بشكل سنوي في ظل م

يغلب طابع عجز  إذ الحكومية بنسبة اقل من نمو حجم نفقات ونشاطات الحكومة (قانون واقنرز)
. وفي ظل هذه الموارد ومحدوديتها على اغلب موازنات الحكومات الكبيرة منها والصغيرة ايضاً

العامة فـي   الظروف تتم عملية تخصيص وتوزيع هذه الموارد على شكل اعتمادات في الموازنة
 لإلنفـاق التـي تلعـب دور الطالـب     –جو من التنافس الشديد بين الوحدات والدوائر الحكومية 

)Spender   حيث تحاول دائما وفي كل سنة الحصول على زيادة مضطردة في حصـتها مـن (
و أالعامـة   الموازنةلمتمثل في مكتب خر ان السنوات السابقة وبين الطرف اآلالموازنة العامة ع

 إطـار عادة توزيع الموارد العامة في الموازنة العامة في إلى إرة الموازنة العامة، التي تسعى دائ
العام المحدد والمـتالئم    اإلنفاقحجم  إطارمحدد يحافظ على حجم االعتمادات المصروفة ضمن 

قد قسم ، ورقام السنوات السابقةأمع االحتياجات المتوقعة و يتالءممع حجم العائدات المتوقع وبما 
ها الوزارات والوحدات الحكومية ) وتلعبAdvocateدوار المدافعين (أ إلى األدواروالدفسكي هذه 

 James).الية ممثلة بمكتب الموازنة العامة ) وتلعبها وزارة المWatch Dogدوار الحراسة (أو

E. Anderson, 1994) المشاركون( التي يلعبها مختلف األدوار. وتعتبرactors  م ) فـي نظـا
  ).2000(الخرابشة،  الموازنة العامة عنصر أساسي في عملية صنع القرار في الموازنة العامة.

  
يقر معظم محللو الموازنة العامة للدولة و أدبياتها بأن الموازنة العامـة للدولـة سـواء أكانـت     

على نفقات السنوات السابقة مع  ما تعبر عن قرارات تراكمية بناء نها غالباً، فإأو قانوناً مشروعاً
، حيـث تبـدأ   لية و التقديريـة للسـنوات السـابقة   تعديل هامشي زيادة أو نقص عن األرقام الفع

الوزارات و الوحدات  الحكومية عند إعداد موازناتها بأخذ أرقام السنوات السابقة و التي تسـمي  
ديد احتياجاتهـا التقديريـة مـن    عتماد عليها بشكل كبير في تقدير و تح، و اال)Base( سباألسا

االعتمادات التي سوف تطالب فيها لتحقيق  أهدافها و برامجها للعام القادم. إذن فإن بداية عمليـة  
إعداد مشروع الموازنة ألي وحدة حسب النظام التراكمي تبدأ مـن االعتمـاد علـى األسـاس     

)Baseوبعد ذلك فإن عملية  ،لسابقةمتراكم من خبرات السنوات ا) الذي يمثل الوضع الراهن و ال
علـى التقـديرات التـي     وبناء ،تحديد األهداف و البرامج المنوي تنفيذها تقوم على هذا األساس

وهذه العملية بذاتها ما هي إال عمليـة صـنع    مكتب إدارة الموازنة العامة،اعتمدت لمناقشتها مع 
اقتصـادية و اجتماعيـة و   قرار مالي و اقتصادي يهدف إلى تحديد متطلبـات تنفيـذ أهـداف    

  ).2000الخرابشة، سياسية.(
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بشكل مستمر وفي  كل سنة أن الوزارات أو الوحـدات  يالحظ، ونه من الطبيعي أن بشكل عام فإ
الحكومية سوف تحاول جاهدة أن تدافع عن مخصصاتها المالية في الموازنة العامة، من خـالل  

طلب مخصصات مالية تزيد عن المخصصات المالية ، وذلك بالمالية المبالغة في تقدير احتياجاتها
في األعوام السابقة و التي تمثل أساس التقديرات للسنة المالية القادمة التي يعبر عنهـا بالوضـع   

وبالتالي  ،)، وذلك لتعزيز وضعها التفاوضي وزيادة قدرتها على المساومةBaseالراهن األساس(
  ة في األعوام السابقة على أقل تقدير.ضمان الحصول على نفس حجم المخصصات المالي

  
وفي ظل هذا الوضع التنافسي فإن دائرة الموازنة سوف تحاول أن تلعب دور الحراسـة بـدفع   
 موازنة الوزارة المعنية نحو الوضع الراهن، وتلعب السلطة التشـريعية التـي تعتمـد مشـروع    

ن القـرار النهـائي للموازنـة    إف وأخيراً، ) refere( ،)Mikesell, 1986( الموازنة دور الحكم
التي طلبتها الـوزارة   واإلضافة ،)Base( األساس وأسوف يكون في منطقة وسطى بين القاعدة 

، دة التي تبرز هذه الزيادة وتعزز المطالبة بهاووضعت البرامج العدي إمكاناتهاودافعت عنها بكل 
 أو اإلضـافات ط بالدفاع عن هـذه  تكون معنية فق ما الوحدات الحكومية غالباً أنوالجدير بالذكر 

ذي يمثل موازناتها السابقة، وتعتبر الوزارة المعنية نفسها ال األساسبتبرير  الزيادة وال تهتم كثيراً
  .)Dye, 1992(من حجم موازنتها للعام الماضي  بأقلعادت  إذاخاسرة 

  
فـي نظـام    ماًوقـد  سـاليب انتشـاراً  كثر األأ) من Line item budgetتعتبر موازنة البنود (
تبويب وتصـنيف النفقـات فيهـا     لية موازنة البنود من خاللآ ، حيث تعكسالموازنات التراكمية

لية موازنة البنـود علـى رصـد    آ) تقابله نفقة محددة. حيث تركز Line Itemساس خط (أعلى 
ع النفقـات (أي مشـتريات   نواأات سنوية لكل بند بصورة متسلسلة ومتكررة وتركز على اعتماد

كما يتطلب النظام العقالني، ويبـرر والدفسـكي    اإلنفاقا هداف هذأية) وليس على اردالوحدة اإل
الموازنـات   إعداد أسلوبفي  صالحاإلوسبب سيادة موازنة البنود بالرغم من محاوالت التحديث 

ام صـنع القـرار فـي    بسبب قدرة موازنة البنود على التجاوب مع الطبيعة السياسية المعقدة لنظ
  .)1994(الحسين،  .نظام الحكوميال
  
  

  -مزايا النظام التراكمي واالنتقادات الموجهة للنظام التراكمي:
لقد حاول مؤيدو التراكمية التركيز على المزايا التي يحققها النظام التراكمي قـي عمليـة صـنع    

يهـا:  القرار في المؤسسات البيروقراطية، ونستطيع ان نجمل اهم هذه المزايا التـي ركـزوا عل  
  ).1994(الحسين، 
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يعد النظام التراكمي أكثر مالئمة ونجاحاً في تلبية احتياجات عملية صنع القرار في المؤسسـات  
البيروقراطية الحكومية، وذلك لعدة اعتبارات مثل تأثر هذه المؤسسات بالصفة السياسـية التـي   

وتـداخل عناصـرها   تطغى على عمل هذه المؤسسات، باإلضافة إلى تعقيد عملية صنع القـرار  
 ومتغيراتها.  

يتميز النظام التراكمي بالسيطرة على المحددات والمتغيرات التي تؤثر على عملية صنع القـرار   
وعـدم   ،ونقص المعلومات المناسبة في الوقـت المناسـب   ،مثل محدودية الوقت والتكلفة العالية

لك يسـتطيع النظـام   وحقيقـي، وكـذ  لمستقبلية بشكل فعلي القدرة الكافية على التنبؤ بالتقديرات ا
 .  قبليةالتراكمي التعامل مع حالة عدم التأكد التي تتميز بها الصفة التقديرية للتوقعات المست

يتميز النظام التراكمي بأنه يوجه عملية صنع القرار إلى القرارات التي تعمـل علـى تحقيـق     
خطوات تراكميـة متتابعـة    باعمن خالل تحقيق أهداف قصيرة المدى بإت ،األهداف طويلة المدى

 .ومتسلسلة
وتجنب التعقيدات التي تحـد مـن كفـاءة     ،يعمل النظام التراكمي على تبسيط عملية صنع القرار

 دون المساس بأهمية هذه العملية وحساسيتها. ،وفعالية عملية صنع القرار في تحقيق أهدافها
إمكانيـة  سلسل والتتابع بصفة مستمرة مع يقدم النظام التراكمي آلية صنع قرار تتسم بالتدرج والت 

عند بروز الحاجة إليها مما يساعد في تجنب المشاكل التي تصـاحب   ،معالجة التغيرات الطارئة
   .الحلول الشمولية التي ترافق التغيرات المفاجئة والجذرية التي قد تنتج عن النظام العقالني

للنظام الفعلي الذي تتم من خالله عملية صـنع   يعتبر النظام التراكمي نظاماً أكثر واقعية ووصفاً 
 (Anderson, 1994). القرار بصورة فعلية في المنظمات البيروقراطية.

مزايا التـي  العلى الرغم من مزايا النظام التراكمي والجهود التي بذلها مؤيدوه في التركيز على 
فيما يلي  تلخصيشكلها هذا النظام إال أن هناك العديد من االنتقادات التي وجهت للنظام التراكمي 

  ):1994(الحسين، 
يعتبر النظام التراكمي نظام محافظاً، ألنه ال يسعى إلى إحداث تغيرات هامشـية علـى الوضـع    

 .)(Baseالراهن الذي يمثل األساس 
قرارات الموازنة العامة قد يؤدي إلى هـدر  عملية صنع اكمي لوحده في التركيز على النظام التر

لك ألن إتبـاع النظـام   ة على أداء الدوائر الحكومية ،وذوعدم كفاءة عملية اإلنفاق وضعف الرقاب
التراكمي يجعل هذه الدوائر الحكومية ال تجد نفسها مجبرة على البحث عن مبررات لمتطلباتهـا  

أنها تكون معنية فقط بتبرير الزيادة التي تحاول الحصـول عليهـا فـوق    المالية في كل سنة بل 
 حق ال سبيل للبحث له عن مبررات. المستوى المحدد لها في الموازنات السابقة والتي تصبح

ة التغير التـي تحـدث فـي    ولكنها ال تبين دائما آلية عملي ،التراكمية  تشرح عملية صنع القرار
، س استمرارية للماضي مع تعديل هامشي وتراكمي من سنة ألخـرى لك ألنها تعكوذ ،األولويات
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لك فإن القرارات التراكمية قد ال تكون ناجحة وكفئة في مواجهة الظروف الطارئة واألحـداث  لذ
 (Anderson, 1994).العارضة التي تستدعي تغيرات كبيرة وفورية على الوضع الراهن 

محافظاً يحد من اإلبداع والتغيير الذي قـد يكـون    ويؤخذ أيضا على النظام التراكمي بأنه نظام
أحياناً هاماً وضرورياً في الوصول إلى قرارات أكثر نجاحاً وفعاليـة، بـل يركـز معارضـو     
التراكمية أن التراكمية تكون فعالة فقط اذ ما كانت السياسات المالية الحاليـة مالئمـة ومناسـبة    

ها تكون غير محبذة في ظل الظروف التي تقتضـي  ليبني عليها سياسات وقرارات مستقبلية، ولكن
 (Anderson, 1994)إحداث تغيرات وقرارات فورية وجريئة

  
 :النظام المختلط -3

جموعة من عناصـر عمليـة   على م يتضح أن كال النظامين العقالني والتراكمي ركزابق مما س
لتحليـل االقتصـادي والفنـي    ، فبينما يركز النظام العقالني على العناصر الفنيـة وا صنع القرار

علمية صنع القـرار،  ركز النظام التراكمي على تأثير العناصر السياسية والالعقالنية في  ،للبدائل
أن كال النظامين تعرضا للعديد من االنتقادات التي ركـزت علـى أن تطبيـق كـال      لوحظكما 

ففـي   جهه صعوبات كبيرة،النظامين بصورتها المثالية المجردة غير ممكنة من ناحية عملية وتوا
الواقع العملي والتطبيقي نجد أن العقالنية المجردة غير ممكنة التطبيق من ناحية عملية وتواجهها 
صعوبات كبيرة ومحددات ال يمكن السيطرة عليها مما قد يؤدي إلى الوصول إلـى قـرارات ال   

اكمية المجـردة تمثـل   وعلى الطرف اآلخر نجد أن التر ،النية وبعيدة عن األهداف المرجوةعق
يصور عملية صنع القرار على أنها استمرار للماضـي تعتمـد علـى القـرارات      محافظاً نظاماً

وهذه اآللية في صـنع القـرار تناسـب     ،الماضية التي تمثل أساسا للقرارات الحالية والمستقبلية
مـة ذات الصـفة   ولكنها ال تناسب القـرارات الها  ،ذات الطابع االستمراري والروتينيالقرارات 

  ).1994المتغيرة التي ال يمكن تركها لعشوائية النظام التراكمي (الحسين، 
كال النظامين العقالني  البحث عن نظام هجين أو مزيج  من تبنتلك فقد ظهرت عدة دراسات لذ

ـ   برز رواد هذا االتجاه الجديد هيربيـرت سـايمون  وكان من أ ،والتراكمي رد سـايرت  اورتش
  .)1988 (ياغي، صاحب هذا االتجاه أميتاي اتزيونى  وجيمس مارش  و

  انطلقت أفكار اتزيوني في تطوير هذا النظام الهجين الذي اسماه بنظام المسح المختلط و
(Mixed Scanning)  من محاولة تجنب االنتقادات والثغرات في كال النظامين العقالني

والتراكمي، ومحاولة الجمع بين مزايا كال النظامين معاً ومالءمتهما لظروف ومتغيرات عناصر 
القرار، حيث ظهر االتجاه الجديد الذي يمثل أفكار انتزيوي في نظام المسح المختلط لصنع 

وسط بين النظامين العقالني والتراكمي، ويمثل مركب ناتج  اهالقرار وتخطيط السياسات، كاتج
عنهما االثنين معاً، حيث يهتم بكال العوامل السياسية والفنية على حد سواء، كما أنه يهتم 
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بالصورة العامة للقرار دون التركيز على جميع األجزاء، لكنه يختار بعض األجزاء الهامة في 
  ).2000(الخرابشة،  ية ودقيقةالقرار ويركز عليها بصورة تفصيل

    
  -خالصة الفصل:
دراسة نظم صنع القرار اإلداري بشكل عام ونظم صنع القرار فـي الموازنـة   تم في هذا الفصل 

في الواقع العلمي فإنه ال  أنه والجدير بالذكرالعامة بشكل خاص، وعملية صنع القرار بشكل عام 
األنسب كنظام شامل يلبي متطلبات عمليـة صـنع    أي األنظمة الثالثة السابقة هو يمكن أن نحدد

القرار في نظرية الموازنة الشاملة، وذلك ألن هذه المفاضلة تحكمها عدة اعتبـارات ومحـددات   
م شرحها نستطيع أن نجملها ببيئة القرار نفسه والظروف البيئية المحيطة بعمليـة صـنع   تسبق و

أنفسهم كثيرا في البحث عـن   االقرار ال يجهدو والقرار، فعند توفر اإلمكانات المادية  فإن صانع
عمليات المفاضلة السياسية بين البدائل المختلفة، إذ انه يمكن تحقيق كل األهداف التي تتصـارع  
عليها األطراف السياسية المختلفة المشاركة في عملية صنع القرار وهذه أمنية ال يضمن تحققهـا  

أمام اختيارات وعمليات مفاضلة صـعبة ومعقـدة    في أغلب األحيان، مما يضع صانعوا القرار
لك لقرارات التي سوف يتم تبينها، لـذ تحتم طبيعتها وظروفها سلوك عملية صنع القرار ونوعية ا

فإنه من غير المجدي البحث في تطوير شكل الموازنة العامة دون االهتمام بطبيعة النظام الكلـي  
ه بل يجب أن تكون عملية التطوير والتحديث تشـمل  الذي تشكل الموازنة العامة جزءاً أساسياً في

   .النظام كامالً بكل أجزاءه ومكوناته
 



 




  




 مقدمة.
  تطور الموازنة العامة الفلسطينية.

 العامة الفلسطينية.ناصر الموازنة ع

 الفلسطينية. الموازنة العامة مراحل اعداد
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  مقدمة:
منذ أن بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية صالحياتها المالية في بداية النصف الثـاني مـن عـام    

بالتعاون مع وزارات السلطة األخـرى العمـل   وممثلة بوزارة المالية  أخذت على عاتقها 1994
ومن ثم اعداد موازنات سنوية لوزارات على إجراء التقديرات المالية إليراداتها ونفقاتها السنوية، 

وفي سـبيل تحقيـق ذلـك أصـدر     السلطة الوطنية ومن ثم اعداد الموازنة العامة للسلطة ككل، 
والقـوانين التـي    تيني العديد من القـرارا الرئيس الفلسطيني وكذلك المجلس التشريعي الفلسط

ساهمت بشكل كبير في إرساء معالم حضارية شكلت النواة األولى في قواعد الدولة الفلسـطينية،  
هذا إلى جانب ما أصدرته وزارة المالية من قرارات وتعليمات، وتعاميم ولوائح مالية كـان لهـا   

  ي مؤسسات السلطة المختلفة.  دورها الكبير في تنظيم حركة اإليرادات والنفقات ف
تطور الموازنة العامة الفلسطينية، ومن ثم عناصـر الموازنـة   سيتم التطرق إلى  في هذا الفصل

  .العامة الفلسطينية، ودورة الموازنة العامة الفلسطينية
  :لعامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةتطور الموازنة ا

والتي اقتصـرت   18/5/1994تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية صالحياتها المالية منذ         
في البداية على منطقتي غزة واريحا فقط لتمتد بعدها الى كل المناطق الفلسـطينية فـي العـام    

 م، ومنذ ذلك العام دأبت السلطة ممثلة بوزارة المالية على اعداد وتنفيذ الموازنـة العامـة  1995
وذلك انسجاما مع مبدأ وحدة مالية الدولة ولتمكين المجلس التشريعي المنتخب من ممارسة دوره 
في الرقابة والتشريع. ومن المفترض ان تعكس الموازنة العامة المعدة من سـنة الـى اخـرى    
التطورات التي تطرأ على االداء المالي الحكومي على االداء االقتصادي العام من جهة، وترسـم  

وجهات والسياسات االقتصادية الحكومية المستقبلية من جهة اخرى، ومن المفترض ايضـا ان  الت
تأتي الموازنة العامة في عناصرها المختلفة ومنسجمة الى حد كبيـر مـع التوجهـات التنمويـة     
للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تمثلت في اعادة ترميم البنية التحتية الفلسطينية، بعـد مرحلـة   

ل دامت اكثر من سبعة وعشرين عاماً خلفت وراءها بنية اقتصادية تحتية مدمرة، وتحقيـق  احتال
نمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي، وخلق فرص عمل الستيعاب النمو في القـوى العاملـة   
في السوق، وابقاء معدل التضخم في فلسطين في حدود ما هو قائم في إسرائيل واألردن وبمعدل 

، كما هدفت السلطة الوطنية الفلسطينية وللخروج مـن االنكمـاش االقتصـادي مـع     % سنويا6ً
اسرائيل وذلك بفتح اآلفاق الخارجية وتشجيع التصدير والعمل علـى تخفـيض عجـز ميـزان     
المدفوعات وضبط حجم الديون الحكومية الخارجية والداخلية وتحقيق توازن في الموازنة العامة 

م (عبـد  1998% من الناتج المحلي االجمالي في العام 1ائض بمقدار م وتحقيق ف1997في العام 
  ).2000الكريم و موسى، 
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نقطة الشؤون المالية، وبشأن تنظيم الموازنة العامة م  1998) لسنة 7قانون رقم (يعتبر صدور ال
انطالقة نحو تنظيم اعداد الموازنة العامة في فلسطين وفق اسس مرجعية حددها القـانون وقـد   

بأنها برنـامج مفصـل لنفقـات السـلطة     ") 1رقم ( مادةهذا القانون الموازنة العامة في ال عرف
الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السلطة الوطنية والمـنح  

  ."والقروض والمتحصالت األخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة
موازنة أيـة مؤسسـة والتـي تشـمل      إلى قسمين: موازنة المؤسسة: وقد قسم القانون الموازنة

، التقديرات السنوية للمقبوضات "بما فيها تحويالت السلطة الوطنية والنفقات والمدفوعات األخرى
وتشمل التقديرات السنوية للمقبوضات (بما فيهـا تحـويالت السـلطة     موازنة الهيئات المحلية:و

  ت األخرى.الوطنية) والنفقات والمدفوعا
ـ ولزيادة توضيح تطور الموازنة العامة في فلسطين البد من التعـرف علـى القواعـد القانون    ة ي

  )2005.(حماد، للموازنة العامة الفلسطينية
  القواعد القانونية للموازنة العامة الفلسطينية:

ومتابعـة  كان إعداد الموازنة العامة في فلسطين ال يعتمد على تشريع مالي ينظم عمليات إعداد 
وتنفيذ الموازنة العامة حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية باستثناء ما كان وارد مـن قـوانين   

م وفي فترة االحتالل كانت الوحدات الحكوميـة تعتمـد    1967اإلدارة المصرية أو االردنية قبل 
ـ  نعلى مجموعة االوامر العسكرية التي يصدرها الضـباط العسـكريين اإلسـرائيليي    وائح والل

  والتعليمات المطبقة والمرتبطة في مجملها بالموازنة العامة في اسرائيل.
هناك مجموعـة مـن   نقطة انطالق نحو العمل المؤسساتي الفلسطيني، فكان   1995ويعتبر عام 

  :)2005،تنظم إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وهي(حماد القانونية التي القواعد
  د مصدرها الدستور:قواعاوالً: 

يمثل الدستور القاعدة األساسية في أي بلد والتي تبنى عليها الحقا كافة القوانين والقرارات التـي  
سيادة الدولة علـى أرضـها، وحيـث أن السـلطة      يمثل تصدر لتنظيم شؤون هذا البلد، كما انه
دة الكاملة علـى هـذه   م ولم تمارس السيا1994ابريل  منذالفلسطينية دخلت األراضي الفلسطينية 

األرض حتى اآلن بسبب وجود االحتالل اإلسرائيلي عليها، كما انه لم يتم اإلعالن عن قيام دولة 
فلسطينية فعليا بعد، وعليه فإن السلطة الفلسطينية تفتقد إلـى وجـود دسـتور يـنظم الشـؤون      

  المية.ويتمشى في نصوصه مع الشريعة اإلس الفلسطينية في جوانب الحياة المختلفة،
، فهي ليست بالدولة ذات السيادة، كما أنها لـم  استثنائيا فريداً تعيش السلطة الفلسطينية وضعاًلذا  

  تتمتع بحكم ذاتي يحفظ لها الترابط الجغرافي بين مناطقها.
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  قواعد مصدرها التشريع:ثانياً: 
وهي قوانين يصدرها المجلـس التشـريعي الفلسـطيني     قوانين المجلس التشريعي الفلسطيني:

ويصادق عليه الرئيس الفلسطيني وتعتبر ملزمة، ومن أهم القوانين التي صـدرت ولهـا عالقـة    
  -بالموازنة العامة:

بشـأن   1/7/1998الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  1998لسنة  4قانون الخدمة المدنية رقم 
  والترقيات واإلجازات والرواتب. الوظائف الحكومية والتعيينات

والذي نشر بالجريدة الرسمية بتـاريخ   1998لسنة  7قانون الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 
  مادة تنظم الشؤون المالية في مؤسسات السلطة. 70ويتكون من  24/7/1998

يتها، وطـرق  والذي يوضح كيفية طرح العطاءات وترس 1998لسنة  9قانون اللوازم العامة رقم 
 الشراء وشروط المستودعات، ومهام المسئولين وطرق التخزين.

والذي يوضح طرق تنفيذ االشغال والخـدمات   8/1999قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم 
الحكومية ، وتشكيل لجان العطاءات وفتح المظاريف والبت في العطاءات وما يترتب على ذلـك  

 من مسؤوليات تعاقدية.

المالي للوزارات والمؤسسات العامة: الصادر عن مجلس الوزراء بموجـب قـرار رقـم     النظام
) البند (ب) صراحة الى استخدام أساس النقدي في 3م، والذي أشار في المادة (2005) لسنة 43(

 قيد إيرادات السلطة المقبوضة، ونفقاتها المصروفة.

الرقابة عليها من خالل اللجان المنبثقة عنه، ويتولى المجلس التشريعي متابعة تنفيذ هذه القوانين و
  ومنها لجنة الموازنة ولجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان.

  
  قرارات وقوانين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية:  

لسـنة   147قرار رقم  بمصادقة الرئيس الفلسطيني في ذاك التاريخ ا 1995حيث صدر في عام 
لتنظـيم وضـبط     ةرارات التي صدرت عن السلطة الفلسـطيني والتي يعتبر من أولى الق 1995

  الموازنة العامة وينص على الفقرات التالية:

على جميع الوزارات والمؤسسات التي تحصل اإليرادات العامة أن تقوم بالتحصيل على 
  سندات قبض من وزارة المالية.

تحددها وزارة الماليـة  إيداع جميع المبالغ المحصلة في حسابات اإليرادات العامة والتي 
 على أن يورد يوميا.
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ال يجوز استخدام اإليراد المحصل أو الدفع منه على اإلطالق في أي بنـد مـن بنـود    
 اإلنفاق نهائيا.

وتم نشـره فـي    13/07/1997يسري هذا القرار اعتبار من تاريخه، وصدر هذا القرار بتاريخ 
 الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"  

 وتعاميم وزارة المالية:تعليمات 

 :تعليمات وزير المالية السنوية

تعليمات بشأن األمور المختلفة، واصـدر   تصدر عن وزير المالية سنويا بشأن إعداد الموازنات 
 وزير المالية العديد من التعليمات المنظمة لعمل الوحدات الحكومية منها:  

 بشأن مهام السفر للخارج 3/98تعميم 

 يل اإليرادات الجمركية على المشتريات.تعميم بشأن تحص

بشأن كيفية التعامـل مـع شـهادات خصـم      9/3/1998تعميم صادر عن وزارة المالية بتاريخ 
 المصدر في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

بشأن تنظيم ادارة حسابات المشاريع التطويرية الممولة  28/6/1998قرار وزير المالية المؤرخ 
 نحة.من الدول الما

 المالية : ةعاميم وزارت

تصدر عن دائرة الموازنـة سـنويا    سواء من وزير المالية أو من يخوله كل فيما يخصه ، حيث
    .وتتعلق بالموقف المالي أو بجدولة االحتياجات الرأسمالية

  :عناصر الموازنة العامة الفلسطينية
التي تحصل عليهـا الحكومـة بموجـب     عينة"هي مجموع المبالغ النقدية وال اإليرادات العامة: 

يبية واإليرادات غير الضـريبية  القوانين واألنظمة التي تصدرها الدولة، وتشمل اإليرادات الضر
 ).1997إيرادات أخرى تحصل عليها السلطة الوطنية الفلسطينية" (البحيصي، وأي

، وتشـمل  محليـة  النوع األول إيرادات عامـة يطلق على  نوعين: إلى تنقسم اإليرادات العامة
الجباية المحلية من اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية و إمـا النـوع الثـاني مـن     

 .على البضائع الواردة عبر معابر االحتاللالمقاصة  إيراداتاإليرادات فهي 
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هي الجـزء األكبـر مـن    ضريبية والتي اإليرادات الوالتي تتمثل في : اإليرادات المحلية -أوال:
  اإليرادات غير الضريبية وهي موضحة فيما يلي ومنها:و يراداتمصادر اإل

وهي اإليرادات المتحققة بموجب قوانين صادرة عن الدولة تشمل الضرائب  :اإليرادات الضريبية
قد على الدخل، واألرباح، والضرائب المحلية على السلع والخدمات، وأية ضرائب أخرى، 

يمكن توضيحها دات الضريبية المدرجة في موازنة السلطة، آخر واإليراتفرض من وقت إلى 
 :بشي من التفصيل كما يلي

بما فيها البنوك وشـركات  (الضرائب على دخل الشركات سواء  واألرباحالضرائب على الدخل 
، الضـرائب علـى دخـل المـوظفين والمسـتخدمين     األفراد، والضرائب على دخل ، والتامين)

 .  لمحولة من الخارجالضرائب على دخل الضريبة ا

 .الجمارك المحولة من الخارجالداخلية و الجمارك ومنها :الجمارك

، المحلـي  اإلنتـاج القيمة المضافة على وتشمل على ضريبة  :ضريبة القيمة المضافة والمكوس
، القيمة المضافة المحولـة مـن الخـارج   ، وضريبة القيمة المضافة على المستورداتوضريبة 

، المحلـي  اإلنتـاج ضريبة الشراء علـى  ، والمكوس على السجائرو المحروقاتالمكوس على و
 .المكوس المحولة من الخارجو، ضريبة الشراء على المستورداتو

 ضريبة العقاراتاألراضي، وضريبة ومنها:  األمالكضريبة 

حديـدها  اإليرادات المتحققة من استثمارات الدولة، والرسوم التي يتم ت :اإليرادات غير الضريبية
بموجب قوانين تصدر عن الدولة، تشمل األرباح من الشركات المملوكة للسـلطة الوطنيـة، أو   

، تفيها، سواء بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، كذلك الرسـوم اإلداريـة، والغرامـا    ةالمساهم
والمصادرات، واإليرادات غير الضريبية المدرجة في موازنة السلطة يمكن توضيحها بشي مـن  

 صيل كما يلي:التف

، رسوم دوائر عدليـة ، ورسوم المحاكم العدلية، ورسوم المحاكم الشرعيةوتشمل على،  :الرسوم
، رسوم جوازات السفراألراضي، ورسوم تسجيل ، ورسوم االستيراداإليرادات، ورسوم طوابع و
، رسوم خـدمات صـحية  ، ورسوم التامين الصحي، ورسوم االمتحانات، ومدنية أحوالرسوم و
ـ رسوم ، ورسوم تسويق منتجات زراعية، ورسوم تامين محولة من الخارجو رسـوم  ، وةبيطري

 .المعابر)(رسوم المغادرة ، ورسوم تسجيل الشركاتاألثرية، و األماكنرسوم ، ومساحة
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رخـص مزاولـة   ، ورخص البناء، وقينائرخص الس، وترخيص المركبات الرخــــــص:
 .مهنة

إداريـة  غرامات  مخالفات المرور، وغرامات المياه، والمحاكمغرامات :وتشمل على  الغرامات 
 .وغرامات أخرى

 وأجـور  فاكس وتلكس وبرقياتو طوابع بريدية :وشمل هذا النوع من اإليراد البريد واالتصاالت
 .مكالمات هاتفية وأجور تركيب هواتفو رسم اشتراك هواتفو صناديق بريدية

 .عوائد االستثمارو ائد سلطة النقدعو تحتوي على: استثمارية وأرباحعوائد 

عائـدات التعـدين   و عائدات المشاريع الحكوميـة و الحكومية األمالك تأجير :المختلفة اإليرادات
 بيع منتجات حكوميةو بيع كتبو والمصادر الطبيعية

 المضـافة، والجمـارك، والضـرائب    ضريبة القيمة : هي متحصالتإيرادات المقاصة -ثانياً:

 مـن  االحـتالل  عليها صليتح التي واإليرادات .المحروقات، وغيرها على تفرض التي الخاصة

 الفلسطينيين، عندما التجار الفلسطينية، أو الحكومة تستوردها التي السلع والجمارك على الضرائب

 من )(3%على  "دولة االحتالل" تحصل ، حيث"الخاصة بدولة االحتالل" والمعابر الموانئ تدخل

 االتفـاق  الفلسـطينية، حسـب   الوطنية للسلطة تحويله يتم تحصيل، والباقي كبدلالجمارك  قيمة

  .باريس في وقع والذي أوسلو التفاق المكمل االقتصادي

  تتمثل مصادر التمويل في: :مصادر التمويل
الرصيد القائم لاللتزامات المالية الحكومية غير المسددة والمترتب عليها دفعه  القروض:

 تسديداً اللتزاماتها.

الممنوحة لدولة بدون مقابل سواء المـنح المحليـة   ، والنقدية عينةوهى الهبات ال المنح:
 .عينةوالخارجية سواء كانت نقدية أو 

الى قسمين: نفقـات جاريـة ونفقـات رأسـمالية     وتنقسم النفقات العامة للدولة  :ت العامةالنفقا
  -موضحة كما يلي:
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وتشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات التشغيلية والتحـويالت   النفقات الجارية: -اوالً :
للوزارات والمؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية األخرى للسلطة الوطنيـة ويمكـن توضـيحها    

 بالتفصيل فيما يلي:

الرواتب األساسـية للمـوظفين الـدائمين     على المبالغ المدفوعة على تشمل ور:الرواتب واألج
تشمل الرواتب األساسية للموظفين الدائمين المثبتين على مالك أي وزارة أو أي والتي  :المثبتين

، هيئة أو مؤسسة أو سلطة رسمية و ذلك حسب التشريعات المرعيـة فـي ديـوان المـوظفين    
الرواتب األساسية للموظفين المعتمدة لهم مخصصات ماليـة و لـم   تشمل  و :الموظفون بسلفو

تشمل الرواتب األساسية للموظفين الذين صـدر   و :الموظفون بعقودو، يصدر قرار بتعينهم بعد
مل األجور اليوميـة  تش :أجور العمالو، قرار بتعيينهم بموجب عقود موقعة رسمياً وفق األصول

التـي   األوالدتشمل عالوة بـدل الزوجـة و    و :جتماعيةاالالوة والع، و البطالة هلعمال المياوم
تشمل العالوة التـي   و :مهنةالعالوة و، يتقاضاها الموظف حسب التشريعات و اللوائح المرعية

عـالوة  و، يتقاضاها الموظف حسب طبيعة المهنة التي يمارسها وفق اللوائح والتشريعات المرئية
ي يتقاضاها الموظف عن ساعات العمل اإلضافية الزائدة عـن  تشمل العالوة الت :ضافياإلعمل ال

تشـمل بـدل   و :تنقلالعالوة و، ساعات العمل الرسمي وفق اللوائح و التشريعات سارية المفعول
التنقل الثابت و المتحرك التي تصرف للموظف للتنقل من مكان إقامتـه إلـى مكـان العمـل و     

حين تنقله أثناء العمل سواء بسيارته الخاصـة أو  بالعكس باإلضافة إلى األجور التي تصرف له 
 .باألجرة و المتحركة وفق اللوائح و التشريعات المعمول بها

 
 :وتشمل على المبالغ التي يتم إنفاقها في النفقات التشغيلية:

وهي المبالغ المصروفة لتغطية مصاريف السـفر التنقـل ألداء اي   : السفر في مهمات رسمية 
 .خارج الوطن او داخل الوطن، وتنقسم الى مهمات داخلية ومهمات خارجيةمهمات سواء كانت 

تشمل كلفة إيجارات األبنية و األراضي و العقـارات المسـتأجرة مـن قبـل     والتي  :اإليجارات 
   .الجهات الرسمية بموجب عقود اإليجارات المبرمة مع الجهات المؤجرة

كلفة إيصال التيار الكهربائي و أثمان وأثمانها تشمل إيصال المياه و  :كهرباءوال مياهمصاريف ال
 .الكهرباء المستهلكة

تشمل أثمان الطوابع و أجور البرقيات و رسم تأسيس الهـاتف  و: بريد و برق و هاتفمصاريف 
و التلكس و االشتراك في صناديق التوفير البريدي و بدل المكالمات الهاتفيـة و رسـم تسـجيل    

 .العنوان البرقي



49 
 

تشمل أثمان المحروقات الالزمة للتدفئة والتشغيل سواء كانت غـاز أو بنـزين أو   و: المحروقات
 .زيت وقود أو زيوت تشحيم أو غيرها لآلالت

تشمل أثمان الورق و الكتـب و المجـالت    و :قرطاسيه و مطبوعات و لوازم مكتبيةمصاريف 
مستهلكة مثل األقالم و ورسوم االشتراك في الصحف و المجالت والوكاالت و اللوازم المكتبية ال

 .الحبر و المحايات و المساطر والمثاقب و غيرها

تشمل صيانة كل من األجهزة و األثاث واآلالت و  و :صيانة و إصالحات و لوازمهامصاريف ال
اآلليات الثقيلة و المعدات و صيانة األبنية و إصالحها و عقود الصيانة و قطع الغيـار و العـدد   

 .يانة واإلصالح المختلفة و أية نفقات أو أجور تتعلق بالصيانةاليدوية و لوازم الص

تشمل أثمان المواد الغذائية للمستشفيات وغيرها و األلبسة و األقمشـة  : مواد و لوازم استهالكية
و األدوية والعالجات و األفالم و األشرطة و عقود اإلعاشة و عقود التنظيف و مـواد ولـوازم   

 .مواد مستهلكة أخرى بما فيها المواد المتخصصة و المهمات الطبية التنظيف و األعالف أو آية

تشمل آثمان المحروقات من بنزين و سوالر و زيوت و قطـع غيـار و    و: نفقات وسائط النقل
كلف الصيانة واإلطارات و مصاريف التأمين و أي نفقات أخرى تتعلق بوسائل النقل بمـا فيهـا   

 استئجار وسائل النقل.
 

يشمل مساهمة السلطة بدفع مـا  و :لضمان االجتماعيلوهي المبالغ المدفوعة  التحويلية:النفقات 
، يترتب عليها مقابل اشـتراك أي موظـف أو مسـتخدم رسـمي فـي الضـمان االجتمـاعي       

تشمل المبالغ التي تدفعها السلطة كمساهمة منها في نفقات المؤسسات و المنظمات  :المساهماتو
تمثل المبالغ التي تدفعها السلطة لدعم الهيئات  :اإلعانات و، لدولية الجاريةو الهيئات اإلقليمية و ا

و السلطات و المؤسسات التي ال تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة و ذلـك لتغطيـة   
كمـا   ،العجز في موازناتها الجارية و كذلك ما تقدمه السلطة كدعم للهيئات و المؤسسات الخيرية

تشمل الرواتب التقاعدية التـي   :التقاعد و التعويضاتو لرعاية االجتماعية،وتشمل مخصصات ا
تخصص للمتقاعدين من خزينة السلطة بشكل مباشر باإلضافة إلـى التعويضـات التـي تـدفع     
للموظف حين تقاعده المبكر أو االستغناء عن خدماته أو نتيجة إصابته بأضرار شخصـية أثنـاء   

ة من مستحقات بموجب التشريعات المعمول بها باإلضافة إلى مـا  العمل أو ما يترتب دفعه للورث
 يترتب دفعه بموجب نظام التأمين والمعاشات غير المذكورة أعاله.

وتشمل امتالك األصول الرأسمالية والتحويالت  النفقات الرأسمالية والتطويرية: -ثانياً:
تشمل نفقات إنشاء  :ية و اإلنشاءاتاألبنالرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية األخرى مثل : 
و العقارات  األراضي و االستمالكاتو، األبنية الحكومية أو تعديلها أو اإلضافة عليها أو شرائها
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تشمل جميع  :مركبات و آليات ثقيلةولحساب خزينة السلطة ألي غاية من غاياتها الرسمية.، 
سيارات اإلسعاف و اإلطفاء وغيرها  أنواع الدراجات و سيارات الصالون و الميدان و الفان و

من السيارات التي تسير على عجالت باإلضافة إلى سيارات الشحن و الصهاريج والمعدات و 
و : األجهزة و المعدات و اآلالتو، و الجرافات و الروافع و غيرها المداخلاآلليات الثقيلة مثل 

ة مثل أجهزة الحاسوب واألجهزة تشمل تكاليف اآلالت و األجهزة الالزمة للمشروع أو للوزار
: الدراسات و التخطيط و االستشاراتو، الطبية و أجهزة المختبرات و أي أجهزة و آالت أخرى

المساهمات و و، تشمل تكاليف الدراسات و األبحاث و التصاميم و المخططات ألي مشروع
في رأسمال أي و تشمل أي مبالغ تدفعها السلطة من خزينتها كمساهمة منها : االستثمارات

مؤسسة أو شركة خاصة باإلضافة إلى المبالغ التي تدفعها للمؤسسات و الهيئات العامة لتنفيذ 
تمثل كلفة التأثيث للمباني و الجهات والتي  :األثاث، ومشاريعها الرأسمالية أو التطويرية.

واللوازم والمواد  األوليةتمثل كلفة المواد الخام، جميع المواد : اللوازم والمواد األولية، والرسمية
أي نفقة رأسمالية لم ترد ، الخ...)-رمل-زلط-أخشاب- حديد-الخام الخاصة لكل جهة(اسمنت
  .ضمن المجموعات المبينة أعاله

  :إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية مراحل
لكل موازنة بلد خطوات محـددة إلعـداد الموازنـة    و، خطواتتمر الموازنة العامة للدولة بعدة 

ابتداء من مرحلة التحضير واإلعداد، حتـى مراحـل   العامة لهذه البلد وال تخرج هذه الخطوات 
االعتماد والتنفيذ والرقابة، ثم تبدأ دورة جديدة لسنة قادمة، لذلك عادة ما يطلق على هذه العمليـة  

الخطوات الرئيسية لمرحلة إعـداد مشـروع قـانون    تتبع "دورة الموازنة العامة للدولة" ويمكن 
  على النحو التالي:  كما هو معمول به لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الموازنة العامة 

 مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة للدولةالمرحلة األولى : 

  .مرحلة اعتماد الموازنة العامة للدولةالمرحلة الثانية : 
  .مرحلة تنفيذ الموازنة العامة للدولةة : المرحلة الثالث

 .مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنةالمرحلة الرابعة: 

  مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة للدولةالمرحلة األولى :  أوال:
تعتبر عملية إعداد الموازنة العامة عمالً إدارياً بحتاً، تقوم به السلطة التنفيذية(الحكومة) في جميع 
الدول، لذلك يقع على عاتق الحكومة وضع السياسـات والبـرامج لتحقيـق أهـداف المجتمـع      

عملية تحضير وإعداد مشروع الموازنة العامة تعتبر أولى المراحـل   و، ةاالقتصادية واالجتماعي
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والعمليات التي تحكم دورة الموازنة ومن أدقها أيضاً، وذلك ألن نتائج هذا اإلعداد ومدى فعاليته 
  .)2008(حماد،  ر في جميع مراحل الموازنة الالحقةتؤث

  يمر إعداد الموازنة العامة، عادة، بخمس خطوات هي:  
يتولى وزير المالية إعداد هذا اإلطار الـذي يتضـمن   و أ. إعداد إطار مشروع الموازنة العامة:

اتجاهات السياسة المالية وإمكانيات الخزانة العامة للدولة في ضوء مصـادر التمويـل المتاحـة    
داخلياً وخارجياً، ومتطلبات اإلنفاق العام، مع ربط ذلك اإلطار بإمكانيات موازنة النقد األجنبـي  

  قتصادية واالجتماعية، من جهة أخرى.  من جهة، وبالخطة العامة للتنمية اال
تقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في االول من شهر أيار (مايو) مـن السـنة الماليـة    
الجارية تقريراً وتحليالً الى مجلس الوزارء حول الوضع المالي العام مع توقعـات موضـوعية   

سنة المالية والتوصـيات لوضـع سياسـة    لحركة الموارد وااللتزامات خالل الفترة المتبقية من ال
لالستجابة للتطورات االقتصادية المتوقعة، ويسترشد مجلس الوزراء بهذا التقريـر فـي وضـع    

) لعـام  7المؤشرات والسياسات الخاصة العداد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (قانون رقم (
  م).1998

الماليـة إصـدار هـذا     اإلدارة العامة للموازنة بوزارة تتولى  الموازنة العامة: بالغب. إصدار 
، وإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة، ويتضمن الخطوط العامة إلعداد مشـروع  البالغ

 الموازنة، مع بيانات عن عناصر السياسة المالية للسنة المقبلة، إلى جانب أسس تقـدير النفقـات  
اة وزارة المالية، بمشروعات موازنات الوزارات والهيئات ، كما يتضمن كذلك مواعيد موافالعامة
  العامة.
لموازنة بتحضير بالغ الموازنـة العامـة علـى أسـاس المؤشـرات      ل اإلدارة العامةتبدأ وهنا 

  والتوقعات االقتصادية والسياسـات الماليـة واالقتصـادية المعتمـدة مـن مجلـس الـوزراء.       
األول من شهر تموز (يوليو) مـن السـنة الماليـة    يجب أن يصدر البالغ في موعد ال يتجاوز  

  مبيناً فيه:الجارية 
التوقعات المالية واالقتصادية للسنة المالية القادمة والمؤشرات والسياسـات االقتصـادية   

 والمالية للعام القادم.
 إليرادات التي يجب أن تقدر الموازنات على أساسها.احدود   

 السياسات.تقدير نفقاتها على أساس عدم تغيير 
 التعليمات والنماذج والمعلومات المطلوبة.
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دليل النفقات الجارية والرأسمالية والتطويرية مقسماً إلى مجموعات موضحاً بنـود كـل   
مجموعة والمفهوم المقابل لكل بند والنفقات التي ستدرج ضـمنه فـي موازنـة السـنة     

 القادمة.
 لقادمة.الجدول الزمني إلعداد تقديرات الموازنة العامة ا

  
   الموازنة يجب أن تشتمل على التالي: بالغالنماذج والمعلومات التي يتضمنها 

   كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:
   اإلنفاق الفعلي للسنة المالية السابقة.

   السنة المالية الجارية. اإلنفاق الفعلي لألشهر الستة األولى واإلنفاق المتوقع لألشهر المتبقية من
   تقديرات النفقات للسنة المالية القادمة.

كشف ملحق لمتطلبات الرواتب واألجور لجميع الوزارات والمؤسسات العامـة، ويرفـق عنـد    
   الطلب كشف الوظائف واسماء ورواتب العاملين فيها.

التزامـات ماليـة    كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية اإلضافية التي يترتب عليها
   إضافية مع تقديم التبرير الكامل لمثل تلك الزيادات.

شف باالحتياجات المالية لشراء السلع والخدمات ويجب أن يتفـق مـع التعليمـات والمعـايير     ك
   الصادرة عن الوزارة.

كشف احتياجات التمويل الرأسمالي طويل المدى ويجب أن تكون مقترحات المشاريع الرأسـمالية  
يدة مدعمة بتقرير كامل وبالوثائق المناسبة، ويجب أن تكون متطلبـات تمويـل المشـاريع    الجد

الرأسمالية تحت التنفيذ متفقة مع برنامج جدول النفقات الرأسمالية كما حددته دائرة الموازنة ويتم 
   تحديث هذا الجدول باألخذ في االعتبار العمل السابق والنفقات زيادة األسعار.

  ديرات اإليرادات لكل بند رئيس من هيكل الموازنة العامة كما يلي:كشف يوضح تق
 اإليرادات الفعلية للسنة المالية السابقة.

 اإليرادات الفعلية للستة أشهر األولى من السنة الجارية.
 توقعات اإليرادات للستة أشهر المتبقية من السنة الجارية.  

 والمعايير المطبقة حاليا. التعرفةأساس  المالية القادمة علىتقديرات اإليرادات للسنة 
وتقديرات اإليرادات الناتجة عن هذه المقترحات ويـتم   التعرفةت لمقترحات جديدة ولتعديل إيرادا

 مقارنة اإليرادات الفعلية بالتقديرات المقابلة لها في كل حالة.
  
  بيانات عن الموظفين وتقديرات الرواتب للسنة القادمة.  

  الوظائف للسنة القادمة مرفقاً معه الهيكل التنظيمي للدائرة.جدول تشكيالت 
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  خالصة اإلحداثيات المطلوبة للسنة القادمة موضحاً فيه األسباب.  
كشف باالحتياجات المالية للنفقات الجارية وشراء السلع والخدمات التشغيلية مرفقاً معها البيانـات  

والكهرباء واالتصـاالت والقرطاسـية والمطبوعـات    التفصيلية لبعض البنود اإليجارات والمياه 
والصيانة واإلصالحات والمواد واللوازم االستهالكية ومصاريف وسائط النقـل وأيـة كشـوف    

 أخرى تطلبها الوزارة.
  كشوف تفصيلية بالمركبات الحكومية وأرقام اشتراكات الهواتف األرضية والنقالة.    
 المعمرة (الرأسمالية).كشف باالحتياجات المالية لشراء السلع   
 .ويرية) المنفذة في السنة الجاريةخالصة التمويل الرأسمالي طويل المدى (المشاريع التط  
كشف بتفاصيل مقترحات المشاريع الرأسمالية (المشاريع التطويرية) مرفقاً معها تقريـر كامـل    

غ وأية وثائق أو بيانات تطلبها بالوثائق المناسبة وفقاً لطبيعة المشروع والتعليمات المبينة في البال
الناتجـة الحقـاً عـن تنفيـذ تلـك      الوزارة على أن تشمل تلك التفاصيل تكلفة النفقات التشغيلية 

  المشاريع.
لموازنة تقديرات اإليرادات والنفقات واإلقراض بالتشاور مـع الـوزارات   ل اإلدارة العامةتدرس 

ازنة العامة مع األخـذ بعـين االعتبـار    والمؤسسات العامة ذات االختصاص وتضع مسودة المو
األولويات التي وضعها مجلس الوزراء والموارد والعناصـر األخـرى ذات العالقـة، وتقـدم     

قـانون  مشروع الموازنة في النصف األول من تشرين أول (أكتوبر) من السنة المالية الجارية ك
 لمجلس الوزراء للدراسة واالعتماد.

تتولى اإلدارة العامة للشؤون المالية  موازنات الوزارات والهيئات العامة: مشروعاتج. إعداد  
، وذلك فـي ضـوء التوجيهـات    بالوزارةإعداد مشروع الموازنة الخاصة واإلدارية في الوزارة 

، وعلى جميع مراكـز المسـئولية فـي السـلطة     والبيانات التي يتضمنها منشور الموازنة العامة
قيد التام بالمواعيد المحددة لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة، بحيث يقدم الوطنية الفلسطينية الت

كل مركز مسئولية مشروع الموازنة للسنة التالية لذلك المركز في موعد ال يتجـاوز األول مـن   
  أغسطس من العام الجاري.

رة ويجرى ذلك في وزا د. بحث مشروعات موازنات الوزارات والهيئات العامة ومناقشتها:
المالية، بعد أن توافيها الوزارات والهيئات العامة بمشروعات موازناتها، حيث تتولى اإلدارات 
المختلفة بوزارة المالية بحث هذه المشروعات ومراجعتها من الناحية الفنية والحسابية، ومناقشة 

يانات المسئولين في الوزارات والهيئات العامة في تفاصيلها، وطلب ما يحتاجون إليه من ب
  ومستندات. 
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الوزارات التي يعتبر مشروع موازنتها جزء مـن الموازنـة العامـة للسـلطة الوطنيـة      ترسل 
مشاريع موازناتها لوزارة المالية في موعد ال يتجاوز التاريخ المحدد في بالغ إعداد  الفلسطينية،

نة العامة على النحـو  الموازنة العامة، وتقوم دائرة الموازنة العامة بإعداد مشروع قانون المواز
  اآلتي:

دراسة مشروع موازنة كل دائرة وتقديرات اإليرادات والنفقـات بالتشـاور مـع الـدوائر ذات     
 االختصاص ومندوبي الدوائر المعنية الذين يحددهم الوزير المختص.

دراسة احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة من القوى البشـرية وإعـداد جـدول تشـكيالت     
 سنوي للوزارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق معها.الوظائف ال

  القيام بالدراسات واألبحاث التي يتطلبها إعداد مشروع الموازنة العامة وتنفيذها.
دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج التي يطلب رصد مخصصات لها بعد التأكـد  

 من جدواها ومواءمتها للسياسات المالية المعتمدة.
 التأكد من عدم االزدواج في التخصيص والبرامج والتمويل.  

يتم تجميع مشاريع موازنات الدوائر كما وافقت عليها الوزارة مع األخذ بعين االعتبـار إجـراء   
المقارنات الالزمة لموازنات األعوام السابقة واألولويات التي يضعها مجلس الوزراء والمـوارد  

وتجميع مصادر التمويل وتضع بذلك مسـودة مشـروع قـانون    والعناصر األخرى ذات العالقة 
 الموازنة العامة.

  
  :مرحلة اعتماد الموازنة العامة للدولة المرحلة الثانية: -ثانياً:

بعد أن تنتهي وزارة المالية من بحث ومناقشة مشروعات موازنات جميع الوزارات والهيئات  
يقدم وزير المالية في موعد ال يتجاوز منتصف العامة، تتولى إعداد اإلطار النهائي للموازنة، 

تشرين أول (أكتوبر) من السنة المالية الجارية مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 
يقدم مجلس الوزراء في األول من تشرين الثاني (نوفمبر) الموازنة  ،دمة لمجلس الوزراءالقا

العامة المقترحة للسنة المالية القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها وإقرارها وإصدارها في قانون 
 الموازنة العامة السنوي.

الموازنة العامة الجديدة متضـمناً  يقدم الوزير تقريراً إلى المجلس التشريعي بشأن مشروع قانون 
  السياسة المالية المتبعة، والمرتكزات األساسية للمشروع.
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يقدم رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية تقريراً إلى المجلس التشريعي بمالحظات اللجنة بشان 
ءات ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير توطئة الستكمال إجرا

 إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة.

تستكمل إجراءات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره وإصداره كقانون قبـل بدايـة    
  السنة المالية الجديدة.

يتضمن مشروع قانون الموازنة كشفاً مصنفاً لإليرادات والنفقات المقترحة لكل وزارة أو مؤسسة 
ت المعدلـة للسـنة   شف اإليرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية السابقة والتقديراعامة، ويحدد الك

ع إيرادات إضـافية مـن   المقترحات المتعلقة بجمكما يحتوي القانون أيضاً على ، المالية الجارية
خالل اإلجراءات الضريبية وغير الضريبية الجديدة واالقتـراض الجديـد لمواجهـة أي عجـز     

يجـب أن ينظـر إلـى    ، كمـا  لى مستوى العجز المتوقع كحد أعلىب أن ينظر إبالموازنة، ويج
  .المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة، على أنها المبالغ القصوى

إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضـافة بنـود يترتـب عليهمـا إضـافة      
من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم 

  للمصادقة عليها وإصدار القانون بها.
  ينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي لإلعالم العام والجمهور.

   :مرحلة تنفيذ الموازنة العامةثالثاً: المرحلة الثالثة: 
عية، وصدور قانون العمل بها، تبدأ مرحلـة  عقب إقرار الموازنة العامة للدولة من السلطة التشري

التنفيذ، ونعني بالتنفيذ العمليات التي سيتم تحصيل المبالغ الواردة في جانب اإليـرادات العامـة   
الواردة في جانب النفقات العامة، ويمكن القول بأن بأن العمل بقـانون الموازنـة    وإنفاق المبالغ

  يتعلق باألمرين التاليين:

وتقوم الوزارات واألجهزة الحكومية المختلفة بتحصيل الموارد العامة  اإليرادات العامـة: تحصيل 
للدولة من ضرائب ورسوم، فضالً عن مصادر التمويل األخرى الواردة فـي الموازنـة العامـة    
للدولة، سواء كانت هذه الوزارات تابعة لوزارة المالية أو غير تابعة لوزارة المالية مـن خـالل   

  تابعين لوزارة المالية. موظفين
لمصالح الحكومية تقوم بها وزارة المالية وتشرف عليها على جميع األجهزة وا عمليات الصرف:
على االعتمادات في الموازنة العامة التي وافقت عليها السـلطة التشـريعية،    ويتم الصرف بناء

زم السـلطة التنفيذيـة   وتعتمد الحكومة في عملية الصرف قاعدة تخصيص االعتمادات أي أن تلت
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بعدم تحويل اعتماد ما من الغرض المخصص له في الموازنة العامة إلى إنفاق يخدم غرضا آخر 
 غير المخصص له.

 
  -المسئوليات والمهام التالية: وزارة الماليةفيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى 

لكـل معـامالت الـدفع     وضع األنظمة وتحديد اإلجراءات والتوثيق والحسابات واعداد التقارير
   واالستالم الناتجة عن تنفيذ الموازنة العامة.

وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنـة وموازنـات الهيئـات المحليـة     
والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسـات ووضـع الترميـز المحاسـبي     

   ص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة.البند المالي) الخا(للمعامالت المالية
   إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.

  إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.  
تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعامالت الماليـة للسـلطة الوطنيـة والهيئـات المحليـة      

 صة والمؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية لها.والصناديق الخا
تخصيص األموال للوزارات والمؤسسات العامة على أساس ربع سنوي، مدعومة بأسقف شهرية 
نقدية، وستحدد األموال المخصصة واألسقف النقدية على أساس توفر المصادر النقدية واألرصدة 

لعامة من المخصصـات السـابقة، واألولويـات    النقدية غير المنفقة لدى الوزارات والمؤسسات ا
   النسبية بين المطالب المتنافسة والتزامات اإلنفاق المتوقعة.

إدارة كل الضمانات وااللتزامات الناتجة عن االقتراض نيابة عن السلطة الوطنية وكـذلك كـل   
  األصول المالية للسلطة الوطنية بما في ذلك القروض وسداد الدين.

 -فيذ هيكل تصنف الحسابات لـ:اإلشراف على تن
  الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة.

تقارير الخزينة الشهرية والربع سنوية والسنوية التي تغطى الموازنة العامة وحسابات الصـناديق  
  الخاصة.

  حسابات األصول المالية والدين للسلطة الوطنية.
  األخرى المتعلقة بها.تسجيل ضمانات السلطة الوطنية وااللتزامات 

 
الموازنة العامـة   تنفيذمرحلة  وحتى نهاية السنة المالية وتمر 1/1يبدأ التنفيذ الفعلي للموازنة من 

  خطوات هي:   بعدةللدولة عادة، 
 األمر المالي: اصدار 
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هو إذن مالي باإلنفاق يعتمد من وزير المالية أو ما ينوب عنه مثل الوكيل يتم صرفه شـهرياً أو  
مـن الموازنـة    1/12ب اإلمكانيات المتاحة بعد اعتماد الموازنة للوزارة المعنيـة بنسـبة   حس

   المعتمدة.
 :اصدار االمر المالي العام

ويصدره وزير المالية في بداية السنة المالية بقيمة جزء من المخصصات الجاريـة المرصـودة   
العامة خالل السـنة الماليـة بحيـث    للوزارة المعنية في القانون، ويتكرر اصدار االوامر المالية 

يغطي مجموع االوامر المالية الصادرة اجمالي المخصصات الجارية المرصودة للوزارة المعنية 
في القانون وتتحدد قيمة االمر المالي العام الصادر حسب السيولة المتـوفرة بالدولـة (الخزينـة    

  المالي العام.العامة)، ومدى حاجة الوزارة المعنية للمبالغ بهذا االمر 
 االمر المالي الخاص:

 لي خاص) يصدره وزير الماليـة بنـاء  يتم االنفاق من المخصصات الرأسمالية بموجب (أمر ما
على طلب الوزارة أو الجهة المعنية، وقد يصدر ألكثر من مرة خالل العام يحـدد فيـه المبلـغ    

 المطلوب، ورقم واسم المشروع، ومادته في الموازنة الرأسمالية.
  

 :اصدار البالغ الرسمي عن رئيس الوزراء
يصدر هذا البالغ عن رئيس الوزراء ويتعلق بتنفيذ قانون الموازنة العامة وموجها الى الوزراء 
ورؤساء الدوائر الحكومية، ومطالبا فيه التقيد بأحكام القانون واالوامر المالية، وعدم التجاوز في 

العامة حول برمجة النفقات الجارية والرأسمالية،  المخصصات، وبالتنسيق مع دائرة الموازنة
  واعداد جدول تدفقات نقدية.

 
حيث يصدر مدير عام الموازنة العامـة حـواالت ماليـة     :الشهرية المالية اصدار الحواالت

شهرية للنفقات استنادا الى االوامر المالية (العامة والخاصة) وباعتماد من وزير المالية، وعـادة  
ذه الحواالت قيمة االوامر المالية الصادرة لنفس الغاية، وترجع أهميـة الحـواالت   تعادل قيمة ه

قيمة المخصصات المدرجة باألمر المالي العام أو الخاص من ناحية، كما تفيد من ناحية اخـرى  
 في التأكد من عدم الصرف على بنود لم ترد لها مخصصات أو لم ترد في االوامر المالية.
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 واد الموازنة:المناقالت بين م
هي مبلغ يتم نقله من بند يوجد فيه وفر إلى بند في الموازنة به عجز لتغطية نفقة معينة  :المناقلة

لم يكفي لها المخصص السنوي المدرج لها في الموازنة المعتمدة بحيث يكـون تأثيرهـا علـى    
 الموازنة بشكل مباشر.  

بما ال يتعارض مع أحكام علـى "  1998للعام  7" لقانون رقم 3لقد نصت الفقرة "د" من المادة "
  هذا القانون ال يجوز المناقلة بين أبواب الموازنة إال بموافقة المجلس التشريعي".

ان المسئول عن طلب اجراء المناقالت بين بنود الموازنة العامة هو المفوض باالنفاق فـي كـل   
 وزارة بحيث يراعي الضوابط التالية:

مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصـل ذاتـه   يجوز نقل المخصصات من 
 بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الموازنة وال يجوز النقل بالعكس.

ال يجوز نقل المخصصات من الرواتب واألجور والعالوات الواردة من النفقـات الجاريـة ألي   
ز نقل أي مخصصات مـن والـى الرواتـب واألجـور     مجموعة أخرى أو بالعكس، كما ال يجو

  الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد األخرى من هذه النفقات.
يجوز نقل المخصصات من مادة إلى مادة أخرى فـي  السابقة ) 2،  1اة أحكام الفقرات (مع مراع

  الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الموازنة.
نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية ألي موظف يتم نقله بناء علـى   يتم

طلب الجهة المنقول إليها ، وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة العامة إلـى  
 الجهة المنقول إليها.  

 
 اصدار ملحق الموازنة:

للدولة متضـمنة إيـرادات ونفقـات بعـض      الموازنات الملحقة هي :عبارة عن الموازنة العامة
المؤسسات العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة ولكنها تتمتع باستقالل مـالي  
مثل المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي، بهدف إظهار مركزها المالي للحكم علـى نتـائج   

لموازنات الملحقـة لقواعـد وأحكـام    نشاطها وإدارتها ومدى تحقيقها للربح والخسارة، وتخضع ا
الموازنة العامة للدولة فإذا حققت فائضا فانه يظهر في جانب إيرادات الدولة وإذا حققت عجـزا  
فانه يظهر في الموازنة العامة في جانب النفقات العامة، وتعرض الموازنة الملحقة على السـلطة  

  ل بها.التشريعية وتناقش وتعتمد وتخضع لقواعد الرقابة المعمو



59 
 

على إذا لزم أي تعـديل علـى بنـود قـانون      1998للعام  7) لقانون رقم 36لقد نصت المادة (
الموازنة العامة او إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة يجب إعـدادها كملحـق   

  موازنة وتقدم من مجلس الوزراء الى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها.
  

    مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة:اً: المرحلة الرابعة: رابع
وهي آخر مرحلة من مراحل دورة الموازنة والتي يتم فيها رقابة األداء والتحقق من أن العمـل  
الذي رصدت من أجله المخصصات المعتمدة في الموازنة قد تم انجازهـا بالشـكل المطلـوب    

ت اإلدارية، باإلضافة إلى عمل المقارنـات التـي   وبالشكل الصحيح وذلك على مختلف المستويا
، وبمعنى آخر ضمان عدم خروج الحكومة عـن الحـدود التـي    تبين أداء اإلدارة ومدى نجاحها

، ورغم منافع الرقابة إال أنها يجب أال تتجاوز حـدود معينـة وإال   ةرسمتها لها السلطة التشريعي
  شل األجهزة الحكومية المختلفة. فإنها ستؤدي إلى عرقلة النشاط المالي وتؤدي إلى

وتتحقق رقابة الموازنة العامة من خالل المتابعة والتقييم، ويعني ذلك قياس مدى تحقيق األهداف 
المرسومة سواء ما يتعلق منها باإلنفاق العام أو تحصيل االيرادات، وتتم عن طريق الرقابة على 

  لة عبر االجهزة االتية:مراحل الموازنة العامة كافة، ويتم تنفيذ هذه المرح
 دائرة الموازنة العامة.

 دائرة الرقابة الداخلية بوزارة المالية.
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية (هيئة الرقابة العامة سابقا)

  
  أوالً: دائرة الموازنة العامة 

  تمارس دائرة الموازنة العامة الرقابة على تنفيذ الموازنة من خالل:  
م توقيع الحواالت واألوامر المالية والمناقالت ومستندات االلتزام من المسـؤولين  التأكد من أنه ت

  عن اإلنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية عند إجازتها.  
متابعة الوزارات والدوائر لتزويد دائرة الموازنة بالمواقف المالية الشهرية خالل األسـبوع األول  

 معبأة ومصدقه حسب األصول.  من الشهر الالحق 
تدقيق المواقف المالية الشهرية والتأكد من أن تعبئتها قد تمت وفق القوانين واألنظمة ولفت انتباه 
الوزارات والدوائر إلى عدم تجاوز المخصصات الواردة بالحواالت المالية، وفي حـال وجـود   

 عجز في الموقف المالي إعالم اإلدارة عن ذلك.  
ة المشاريع المختلفة والتي رصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامـة بهـدف   القيام بزيار

 متابعة هذه المشاريع وتقييمها.  
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 دائرة الرقابة الداخلية بوزارة المالية.ثانياً: 
تمارس وزارة المالية الرقابة على تنفيذ الموازنة استناداً للنظام المالي الذي أعطـى الحـق لهـا    

للرقابة المالية في كل وزارة أو دائرة تتألف من موظف أو أكثر مـن مـوظفي   بتشكيل وحدات 
وزارة المالية تناط بها مسؤولية متابعة تطبيق األنظمة المالية والتحقق من أن النفقات تجري فـي  
حدود المخصصات المرصودة لها وأن إنفاقها يتم للغايات التي رصدت من أجلهـا وذلـك بعـد    

  التأكد مما يلي:
 ر األمر المالي العــــامصدو

  صدور األمر المالي الخاص    
  صدور الحوالة المالية الشهرية التي تتعلق بالنفقة ذات العالقة.  

  توفر السيولة النقدية (وجود السقف المالي) وبأنها كافيه لتغطية قيمة النفقة.  
  توفر المخصصات الالزمة لتغطية قيمة النفقة.

    ن النفقة تقع من ضمن الصالحية المخولة له.صالحية المفوض باإلنفاق وبأ
 ثالثاً : ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

يعتبر ديوان الرقابة والمالية واإلدارية دائرة مراقبة وتدقيق مستقلة ويكون فيما يتعلق باإليرادات 
  مسؤوالً عن: 

الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتأكد من أن تقديرها وتحقيقها قد تمتـا   التدقيق في تحققات
  وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها.  

التدقيق في تحصيالت اإليرادات على اختالف أنواعها للتأكد من أن التحصيل يجري في أوقاتـه  
قد دفعت لحساب الخزينة الموحد  المعينة وفقاً للقوانين واألنظمة المتعلقة بها ومن أن التحصيالت
 وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة.

  يكون ديوان الرقابة المالية واإلدارية فيما يتعلق بالنفقات مسؤوالً عن: 
التدقيق في النفقات للتأكد من صرفها لألغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفقـاً  

    للقوانين واألنظمة.
التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف للتأكد من صحتها ومن مطابقة قيمها لمـا  

  هو مثبت في القيود.  
 التأكد من أن إصدار أوامر الصرف تم حسب األصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة.  

  العامة.   التأكد من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة
التأكد من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة إال بعد الترخيص بذلك من الجهـات  

  المختصة.  
  التأكد من أسباب عدم الصرف لكل أو بعض المخصصات التي رصدت لألعمال الجديدة.  
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ـ    ادرة التأكد من تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة ومن صحة األوامر الماليـة والحـواالت الص
  بمقتضاه.

وفي بداية كل دوره برلمانيه على رئيس ديوان الرقابة الماليـة واإلداريـة أن يقـدم للمجلـس     
التشريعي تقريراً سنوياً يتضمن مالحظاته عن الدوائر والمؤسسات التـي كلـف التـدقيق فـي     

يوان فـي أي  حساباتها مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، كما أن لرئيس الد
وقت أن يقدم للمجلس التشريعي تقارير خاصة يلفت نظره إلى أمور يـرى أنهـا مـن الخطـر     

  واألهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.

 



 
 



 مقدمة.

 أسلوب الدراسة. 

  .مجتمع الدراسة

  أداة الدراسة.

  .هاالستبان صدق

  .هثبات االستبان

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. المعالجات

 تحليل النتائج.

 اختبار الفرضيات.
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  :مقدمةال
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محورا رئيسيا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقـي مـن   
الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل 
إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسـة، وبالتـالي   

  األهداف التي تسعى إلى تحقيقها .   تحقق
ومجتمع الدراسة، وكذلك أداة الدراسة المسـتخدمة   متبعنهج الللمتناول هذا الفصل وصفا حيث 

، ومـدى صـدقها وثباتهـا. كمـا يتضـمن وصـفا       وكيفية بنائها وتطويرها عدادهاإوطريقة 
ألدوات التـي اسـتخدمتها   واأداة الدراسة وتقنينها،  تصميمفي  الباحثبها م لإلجراءات التي قا

لبيانات وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل الجمع بيانات الدراسة، 
  .يلي وصف لهذه اإلجراءات اوفيم، واستخالص النتائج

  
  أسلوب الدارسة:

المـنهج الوصـفي   بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد تم استخدام 
، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصـفا دقيقـا   التحليلي

ويعبر عنها تعبيرا كيفياً وكمياً، كما ال يكتفي هذا المنهج عنـد جمـع المعلومـات المتعلقـة     
بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعـداه إلـى التحليـل والـربط     

يزيد بها رصيد المعرفـة  للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث  والتفسير
، كما تم استخدام المنهج الكمي القياسي لمقارنة بيانات الموازنة لسنوات الدراسة عن الموضوع

)2008-2013.(  
  

  مصدرين أساسين للمعلومات:وقد استخدمت الدراسة 
في معالجة اإلطار النظري للبحـث إلـي مصـادر     هت الدراسة: حيث اتجالمصادر الثانوية

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والـدوريات  
 والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة.

إلي جمـع البيانـات    لبحث لجأ الباحثوانب التحليلية لموضوع ا: لمعالجة الجالمصادر األولية
على  األولية من خالل االستبانه كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض، ووزعت

(مـدير عـام    الفئة المستهدفة والمتمثلة في االدارات المالية في الوزارة والمؤسسات الحكومية
  الشؤون المالية واالدارية، والمديرين الماليين)
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   الدراسة:مجتمع 

يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبذلك فـان مجتمـع   مجتمع الدراسة 
الدراسة هو جميع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسـة. وبنـاءا علـى    

مـدير عـام الشـؤون الماليـة     مشكلة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون مـن  
 67والعاملين في االدارة العامـة للموازنـة العامـة وعـددهم      رين المالييني، والمدواالدارية

علـى  اسـتبانة   67تم توزيع حيث ، الحصر الشامل قام الباحث باستخدام طريقةشخص، وقد 
    %.98استبانة بنسبة 66الدراسة وقد تم استرداد  مجتمع

  
  :أداة الدراسة

القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية "أثر نظم صنع  حول استبانةتم إعداد 
  "على تقديرات الموازنة

  تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
، التخصص المؤهل العلميوهو عبارة عن معلومات شخصية عن المستجيب ( القسم األول:

  ).المركز الوظيفي، عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي العلمي،
  

  مجاالت: 3فقرة، موزع على 25، ويتكون مناالستبانةمجاالت وهو عبارة عن  :الثانيالقسم 
قياس أثر استخدام النظام التراكمي على تقديرات الموازنة العامة في الحكومة  المجال األول:

  ) فقرات.8من ( ن، ويتكوالفلسطينية (قطاع غزة)
في الحكومة  ةتقديرات الموازنة العام قياس أثر استخدام النظام العقالني على المجال الثاني:

  ) فقرات.10، ويتكون من (الفلسطينية (قطاع غزة)
قياس أثر استخدام النظام المختلط على تقديرات الموازنة العامة في الحكومة  :المجال الثالث

  ) فقرات.7من ( ن، ويتكوالفلسطينية (قطاع غزة)
حسب جدول االستبانة تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات 

)1:(  
  الخماسي ): درجات مقياس ليكرت1جدول (

  االستجابة
موافق بدرجة 

  قليلة جدا
موافق بدرجة 

  قليلة
موافق بدرجة 

  متوسطة
بدرجة موافق 

  كبيرة

موافق 
بدرجة 
  كبيرة جدا

  5  4  3  2  1  الدرجة
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" وبذلك يكون الوزن النسبي  موافق بدرجة قليلة جدا) لالستجابة " 1اختار الباحث الدرجة (
  % وهو يتناسب مع هذه االستجابة.20في هذه الحالة هو

  
  :االستبانةصدق 

قام الباحث بالتأكد من قد ما وضعت لقياسه، و االستبانةأن تقيس أسئلة  االستبانةيقصد بصدق  
  ين:بطريقت االستبانةصدق 

                  صدق المحكمين:-1
متخصصين  ةخمسعلى مجموعة من المحكمين تألفت من  االستبانةعرض الباحث      

)، وقد استجاب الباحث آلراء 1وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( المحاسبة واالحصاءفي 
المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج 

  ).2انظر الملحق رقم ( -في صورته النهائية الستبانة ا
  
  صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

مع المجال الذي تنتمي  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
وذلك من خالل حساب  لالستبانةإلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي 

  والدرجة الكلية للمجال نفسه. االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
  

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
باط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الوصول إليها، ويبين مدي ارت

  .االستبانة
  
   :Reliability االستبانةثبات  -3

أكثر  االستبانةنفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  االستبانةأن تعطي هذه  االستبانةيقصد بثبات 
يعني االستقرار  االستبانةمن مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

عدة مرات  األفرادوعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على  االستبانةفي نتائج 
  خالل فترات زمنية معينة.
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  أوالً: نتائج االتساق الداخلي
قياس أثر استخدام النظام "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ) معامل2جدول (يوضح 

" والدرجة الكلية تقديرات الموازنة العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)التراكمي على 
وبذلك  α= 0.05، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية للمجال

  يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
  )2جدول (

ام النظام التراكمي على قياس أثر استخد" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل
  والدرجة الكلية للمجال" تقديرات الموازنة العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

مل   الفقرة  م
معا

ون
رس

بي
  

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

تعتمد تقديرات الموازنة السنوية لوزارتكم علـى موازنـات     
 .السنوات السابقة

.636 *0.000 

  
إعداد الموازنة السنوية لوزارتكم عمليـة آليـة ذات   تعتبر عملية 

نماذج محددة تعتمد على زيادة نسبة معينة علـى موازنـة السـنة    
 .السابقة

.735 *0.000 

تعليمات إعداد وتحضير مشروع الموازنة تكون محددة بتغيـرات    
 .بسيطة عن موازنة السنة السابقة

.694 *0.000 

 0.000* 422. .العامة للموازنة اإلدارةيتم تقدير مخصصات وزارتكم من قبل   

المعتمـد إلعـداد الموازنـة     األسـلوب موازنة البنود هو  أسلوب  
 .السنوية لوزارتكم

.457 *0.000 

يفضل االعتماد على تقديرات السنوات السابقة والخبرات البشـرية    
 .لوزارتكمالمؤهلة في إعداد الموازنة السنوية 

.436 *0.000 

ترتبط دقة تقديرات الموازنة السنوية في وزارتكم بكفاءة الكـوادر    
 .عن اإلعداد والتحضير للموازنة المسئولة

.456 *0.000 

  
في حال غياب قاعدة معلومات مالئمة ومناسبة يتم االعتماد علـى  

المقبلـة  تقديرات السنوات السابقة في تقدير الموازنة السنوية للسنة 
  .في وزارتكم

.650 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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قياس أثر استخدام النظام  ") معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 3جدول (يوضح 
والدرجة الكلية " العقالني على تقديرات الموازنة العام في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

وبذلك  α= 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية للمجال، 
  يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

  )3جدول (
قياس أثر استخدام النظام العقالني على  " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

  والدرجة الكلية للمجال "تقديرات الموازنة العام في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

  الفقرة  م
معامل 
  بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(.  

يتم االعتماد على الدراسة والتحليل العلمي المبنـي علـى أسـس      
 .اقتصادية عند تقدير الموازنة السنوية لوزارتكم

.718 *0.000 

يتم تقدير مخصصات اإلنفاق في الموازنة السنوية لوزارتكم وفق   
 .أهداف محددة ومدروسة مسبقا

.611 *0.000 

يتم استخدام أساليب التحليل الكمي لدراسة وتقييم بدائل القرار عند   
 .التحضير واإلعداد للموازنة

.700 *0.000 

الموازنة السنوية الحالية تستخدم ألغـراض التخطـيط لألنشـطة      
 واألعمال في السنوات القادمة في وزارتكم.

.558 *0.000 

عند التحضير واإلعداد لموازنة السنة القادمة لوزارتكم يتم تقيـيم    
 .وتحليل عدة بدائل الختيار أفضلها تحقيقا لألهداف المحددة مسبقا

.743 *0.000 

موازنة األداء والبرامج أكفـأ مـن موازنـة     أسلوبيعتبر تطبيق   
 .البنود في إجراء تقديرات الموازنة السنوية لوزارتكم

.414 *0.000 

يتم اختيار برامج وخطط الموازنة في وزارتكم بناء على معـايير    
  .اقتصادية وفنية

.791 *0.000 

تلعب برامج األحزاب السياسية دورا هاما فـي عمليـة تحضـير      
  وإقرار الموازنة في وزارتكم.

.283 *0.011 

تتأثر عملية صنع القـرار فـي موازنـة وزارتكـم بـالظروف        
  .واالقتصاديةوالمتغيرات السياسية 

.345 *0.002 

عـن اإلعـداد    المسئولينيتم تطوير خبرات ومؤهالت الموظفين   
  .والتحضير للموازنة

.547 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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قياس أثر استخدام النظام  مجال ") معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4جدول (يوضح 
والدرجة الكلية " تقديرات الموازنة العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)المختلط على 

وبذلك  α= 0.05، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية لللمجا
  يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

  )4جدول (
ام النظام المختلط على قياس أثر استخدمجال "  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

  والدرجة الكلية للمجال" تقديرات الموازنة العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

مل   الفقرة  م
معا

ون
رس

بي
  

باط
الرت

ل
ة ( 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
(.  

  
تتم عملية إقرار موازنة وزارتـك مـن خـالل مفاوضـات     

 ومساومات بين دائرة الموازنة العامة ووزارتكم.
.713 *0.000 

تسعى دائرة الموازنة العامة إلى تخفيض تقديرات الموازنـة    
 .في وزارتكم

.699 *0.000 

  
للحصول على تقديرات مقبولة وكافية ال بد من اعتماد سياسة 

 .المبالغة في التقديرات
.446 *0.000 

  
تسعى اإلدارة لدى مناقشتها موازنتها مـع دائـر الموازنـة    

التفاوضية لضمان حصولها علـى   العامة إلى تعزيز قدرتها
 .الحد األدنى المحدد مسبقا وعدم االنتقاص منه

.626 *0.000 

تعتبر عملية المفاوضـة والمسـاومة عملـة أساسـية فـي        
 .المناقشات الداخلية لمشروع موازنة وزارتكم

.685 *0.000 

  
يتم تقديرات الموازنة في وزارتكم بناء على وضع عدة بدائل 

وتحليلها وتقييمها بناء على معـايير اقتصـادية   يتم دراستها 
 .وفنية

.452 *0.000 

يتم اعتماد برامج وخطط الموازنة في وزارتكم بنـاء علـى     
 .دراسة وتحليل التكلفة والعائد لتلك البرامج والخطط

.405 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *  
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  Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

  .االستبانة
  

عند دالة إحصائياً  انةاالستب) أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 5يبين جدول (
  لقياسه. تصادقه لما وضع االستبانةعتبر جميع مجاالت توبذلك  α= 0.05مستوي معنوية 

  )5جدول (
  .لالستبانةوالدرجة الكلية  االستبانةدرجة كل مجال من مجاالت  معامل االرتباط بين

  المجال  م
معامل 
  بيرسون
  لالرتباط

القيمة 
  االحتمالية
(Sig.) 

  

استخدام النظام التراكمي على تقديرات الموازنة قياس أثر   
  .العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

.504 *0.000 

  
قياس أثر استخدام النظام العقالني على تقديرات الموازنة 

  .العام في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)
.763 *0.000 

الموازنة قياس أثر استخدام النظام المختلط على تقديرات   
  .العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

.698 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة         *
    
    :Reliability االستبانةثبات  -3

أكثر  االستبانةنفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  االستبانةأن تعطي هذه  االستبانةيقصد بثبات 
يعني االستقرار  االستبانةمن مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

عدة مرات  األفرادوعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على  االستبانةفي نتائج 
  خالل فترات زمنية معينة.

  
  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

، وكانت النتائج كما هي مبينـة فـي   االستبانةالباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات  استخدم
  ).6جدول (
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  )6جدول (
  االستبانةألفا كرونباخ  لقياس ثبات معامل 

  م
عدد   المجال

  الفقرات

معامل 
ألفا 

  كرونباخ
  *صدقال

قياس أثر استخدام النظام التراكمي على تقديرات   
الحكومة الفلسطينية (قطاع الموازنة العامة في 

  .غزة)
8 0.683 0.826 

قياس أثر استخدام النظام العقالني على تقديرات   
الموازنة العام في الحكومة الفلسطينية (قطاع 

  .غزة)
10 0.753 0.868 

قياس أثر استخدام النظام المختلط على تقديرات   
الموازنة العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع 

  .غزة)
7 0.637 0.798 

 0.855 0.730 25  المجاالت السابقة معا  

  = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ صدقال*
  

لجميـع   قبولة) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت م6واضح من النتائج الموضحة في جدول (
وهذا يعنـى أن  ) 0.855( االستبانةلجميع فقرات  صدققيمة ال). وكذلك 0.730( االستبانةفقرات 

  معامل الثبات مرتفع.
يكـون   حيث) قابلة للتوزيع. 2في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( االستبانةوبذلك تكون 

 االسـتبانة استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصـحة  الباحث قد تأكد من صدق وثبات 
  بار فرضياتها.وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واخت

  
  المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Package forمن خالل برنامج التحليل اإلحصـائي   االستبانةتفريغ وتحليل تم 

the Social Sciences  (SPSS).  
   



71 
 

  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) (    Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف  - اختبار كولمجوروف تم استخدام

في ، وكانت النتائج كما هي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
  ).7جدول (

  )7جدول (
  التوزيع الطبيعينتائج اختبار 

القيمة االحتمالية   المجال  م  
(Sig.) 

تقديرات الموازنة العامة في قياس أثر استخدام النظام التراكمي على   
  .الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

0.058 

قياس أثر استخدام النظام العقالني على تقديرات الموازنة العام في   
  .الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

0.220 

قياس أثر استخدام النظام المختلط على تقديرات الموازنة العامة في   
  .غزة)الحكومة الفلسطينية (قطاع 

0.052 

 0.638  االستبانةجميع مجاالت   

  
ت مجـاال جميـع  ل (.Sig)) أن القيمـة االحتماليـة   7واضح من النتائج الموضحة في جدول (

0.05مستوى الداللة من  أكبرالدراسة كانت   تالمجـاال  هـذه وبذلك فإن توزيع البيانات ل 
  سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.   حيثيتبع التوزيع الطبيعي 

  
  وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:  

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسـي ألغـراض   
 .  الدراسة مجتمعفي وصف يتم االستفادة منها معرفة تكرار فئات متغير ما و

  االستبانة.لمعرفة ثبات فقرات ،  )Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ(
لحسـاب   تـم اسـتخدامه  ) Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسـون ( 

 . لالستبانة والصدق البنائي االتساق الداخلي

جابة قـد  ) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االسـت T-Test( في حالة عينة واحدة Tاختبار 
للتأكد مـن   تم استخدامهأم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد  3وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 
 . االستبانةداللة المتوسط لكل فقرة من فقرات 
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  فرضياتالواختبار  النتائجتحليل 

  المقدمة:

، وذلك من خالل اإلجابة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضاً ل
والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  االستبانةعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

التخصص  ،المؤهل العلمي(فقراتها، والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على 
لذا تم إجراء المعالجات ، )عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي، المركز الوظيفي العلمي،

إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية  ،الدراسة إستبانةاإلحصائية للبيانات المتجمعة من 
للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في  (SPSS)للدراسات االجتماعية 

  هذا الفصل. 
  

  البيانات الشخصية الدراسة وفق  لمجتمعالوصف اإلحصائي 
  البيانات الشخصية  وفق  لمجتمع الدراسة وفيما يلي عرض

  
  مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع 

  

  المؤهل العلمي ):8جدول (
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 - - دبلوم

 68.2 45 بكالوريوس

 31.8 21 دراسات عليا

 100.0 66 المجموع

  
% من مجتمع الدراسة يحملون درجة 68.2ما نسبته ) أن 8(رقم يتضح من جدول 

يحملون درجة الدراسات العليا، وهذا يدلل على أن العينة لديها  %31.8بينما البكالوريوس، 
  الكفاءة العلمية باإلضافة الى الخبرة والكفاءة العملية في اإلجابة على أسئلة االستبانة.
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  مجتمع الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع 
  التخصص العلمي ):9جدول (
 النسبة المئوية % العدد التخصص العلمي

 12.1 8  إدارة أعمال

 74.2 49 محاسبة

 4.5 3 اقتصاد

 3.0 2 علوم مالية ومصرفية

 6.1 4  أخرى

 100.0 66  المجموع

  

، تخصصهم العلمي إدارة أعمال من مجتمع الدراسة% 12.1ما نسبته ) أن 9يتضح من جدول (
% تخصصهم 6.1% علوم مالية ومصرفية، بينما 3.0، اقتصاد  %4.5 محاسبة، 74.2%

ن الفئة المستهدفة هي مدير عام الشؤون أحيث العلمي غير ذلك (كيمياء طبية، هندسة)، 
وغالباً ما يشغل هذا  االدارية والمالية والمدير المالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية

  د الموازنات في المؤسسات الحكومية.المنصب محاسب، وهي الفئة المسؤولة عن اعدا
  

  مجتمع الدراسة حسب المركز الوظيفيتوزيع   
  المركز الوظيفي ):10جدول (

 النسبة المئوية % العدد المركز الوظيفي
 - - وكيل وزارة

 27.3 18 مدير عام

 33.3 22 مدير دائرة

 22.7 15 رئيس قسم

 16.7 11  أخرى

 100.0 66  المجموع

 مدير عام، مركزهم الوظيفي  من مجتمع الدراسة% 27.3ما نسبته ) أن 10( يتضح من جدول

(وكيل  مركزهم الوظيفي غير ذلك%  16.7بينما  % رئيس قسم،22.7 ،% مدير دائرة33.3
، حيث ان الدراسة تقوم على مستوى متخذي مساعد، باحث اقتصادي، رئيس شعبة، محاسب)

رٍُوعي التنوع في المستويات االدارية التي قامت بتعبئة القرارات في الموازنة، ويالحظ انه 
  االستبانة، ومن المعروف ان الموازنات تعد من خالل عدة مستويات ادارية.
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  عدد سنوات الخبرة في العمل الحاليمجتمع الدراسة حسب توزيع   -
  عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي ):11جدول (

الحاليعدد سنوات الخبرة في العمل   النسبة المئوية % العدد 
 42.4 28 سنوات 6أقل من 

 19.7 13 سنوات 10أقل من  – 6من 

 10.6 7 سنة 15أقل من  – 10من 

 27.3 18  سنة فأكثر 15

 100.0 66 المجموع

  

أقل عدد سنوات الخبرة لديهم  من مجتمع الدراسة %42.4ما نسبته ) أن 11يتضح من جدول (
 %10.6 ،سنوات 10أقل من  – 6من تتراوح سنوات الخبرة لديهم % 19.7، سنوات 6من 

% سنوات الخبرة لديهم 27.3، بينما سنة 15أقل من  – 10من تتراوح سنوات الخبرة لديهم 
  ، وهذا يدل على ان هناك تنوع في الفئة المستهدفة من ناحية الخبرة.سنة فأكثر 15
  

  اختبار فرضيات الدراسة:  
ا هذللعينة الواحدة)  Tالدراسة فقد تم استخدام االختبار المعلمي (اختبارالختبار فرضيات 

  في حالة وجود أن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي. االختبار مناسب
  

  اختبار الفرضيات حول متوسط (وسيط) درجة اإلجابة يساوي درجة الموافقة المتوسطة
وهي تقابـل موافـق بدرجـة     3ابة يساوي اختبار أن متوسط درجة اإلج :الفرضية الصفرية 

  متوسطة حسب مقياس ليكرت المستخدم.
  .3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة

الفرضية الصفرية ويكـون  ) فإنه ال يمكن رفض 0.05أكبر من  Sig > 0.05 )Sigإذا كانت 
حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلـف جوهريـاً عـن     األفرادفي هذه الحالة متوسط آراء 
) فيتم رفـض  0.05أقل من  Sig < 0.05 )Sig، أما إذا كانت 3موافق بدرجة متوسطة وهى 

عـن  يختلف جوهرياً األفراد آراء الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط 
يد ما إذا كان متوسط اإلجابـة يزيـد أو   ، وفي هذه الحالة يمكن تحدرجة الموافقة المتوسطةد

وذلك من خالل قيمـة االختبـار فـإذا     .الموافقة المتوسطةينقص بصورة جوهرية عن درجة 
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كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسـطة  
  والعكس صحيح.

تأثيرا ذو داللة إحصـائية علـى  تقـديرات    يؤثر استخدام النظام التراكمي الفرضية األولى: 
 الموازنة العامة.

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 
  ).12النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3الموافقة المتوسطة وهي 

  )12جدول (
قياس أثر استخدام لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "النظام التراكمي على تقديرات الموازنة العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)
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تعتمد تقديرات الموازنة السنوية لوزارتكم 

 .على موازنات السنوات السابقة
3.88 77.58 9.46 *0.000 4 

 

تعتبر عملية إعـداد الموازنـة السـنوية    
لوزارتكم عملية آلية ذات نماذج محـددة  
تعتمد على زيادة نسبة معينة على موازنة 

 .السنة السابقة

3.12 62.42 0.89 0.188 7 

 

تعليمات إعداد وتحضير مشروع الموازنة 
بتغيرات بسيطة عن موازنة تكون محددة 
 .السنة السابقة

3.36 67.27 2.95 *0.002 6 

 
يتم تقدير مخصصات وزارتكم من قبـل  

 .العامة للموازنة اإلدارة
3.09 61.82 0.62 0.268 8 

 

 األسـلوب موازنة البنـود هـو    أسلوب
ــنوية   ــة الس ــداد الموازن ــد إلع المعتم

 .لوزارتكم
4.68 93.54 25.34 *0.000 1 
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االعتماد على تقديرات السـنوات  يفضل 
السابقة والخبرات البشرية المؤهلـة فـي   

 .إعداد الموازنة السنوية لوزارتكم
4.26 85.15 13.25 *0.000 3 

 

ترتبط دقة تقديرات الموازنة السنوية فـي  
عـن   المسـئولة وزارتكم بكفاءة الكوادر 

 .اإلعداد والتحضير للموازنة
4.33 86.67 15.77 *0.000 2 

 

حال غياب قاعدة معلومـات مالئمـة    في
ومناسبة يتم االعتمـاد علـى تقـديرات    
السنوات السابقة فـي تقـدير الموازنـة    

  .السنوية للسنة المقبلة في وزارتكم

3.70 73.94 5.24 *0.000 5 

  0.000* 12.77 76.02 3.80  جميع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  .  
  

  ) يمكن استخالص ما يلي:12من جدول (
المعتمد إلعداد  األسلوبموازنة البنود هو  أسلوب" الخامسة للفقرة المتوسط الحسابي  -

) أي أن المتوسط الحسابي 5(الدرجة الكلية من  4.68ساوي " ي الموازنة السنوية لوزارتكم
لذلك  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  25.34 ختباراال، قيمة %93.54 النسبي

0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة
 وهذا يعني أن هناك موافقة 3االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة جداً
  
العامة  اإلدارةيتم تقدير مخصصات وزارتكم من قبل "  الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -

 ،0.62، قيمة االختبار %61.82أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.09ساوي " ي للموازنة
دالة إحصائياً عند غير لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.268تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن 

0.05مستوى داللة   ، ال يختلف مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
 بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي جوهريا 

للموازنة العامة ال تقوم  ، وهذا يعني أن الفقرة مرفوضة حيث أن اإلدارة العامةعلى هذه الفقرة
بتقدير موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإنما تتم عملية التقدير بالمناقشة بين اإلدارة 

  العامة للموازنة والمفوضين بمناقشة الموازنة في الوزارة المعنية.
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بي ، وأن المتوسط الحسابي النس3.80وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
لذلك  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،12.77قيمة االختبار%، 76.02يساوي 

قياس أثر استخدام النظام التراكمي على تقديرات الموازنة العامة في الحكومة " يعتبر مجال
0.05إحصائياً عند مستوى داللة  " دالالفلسطينية (قطاع غزة)  ، على أن متوسط مما يدل

وهذا يعني  3درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 على فقرات هذا المجال. بدرجة كبيرة أن هناك موافقة

  نتيجة الفرضية: 
يؤثر استخدام النظام التراكمي تأثيرا ذو داللـة إحصـائية علـى     قبول الفرضية القائلة بـ "

 ."الموازنة العامةتقديرات 
ى ان استخدام النظام التراكمي يؤثر على تقديرات الموازنة العامة عزو الباحث ذلك إليو

للدولة، كما انه يعتبر هو االسلوب المستخدم في اتخاذ قرارات الموازنة العامة للسلطة الوطنية 
في للسلطة الوطنية  اعداد الموازنة المتبع -موازنة البنود-الفلسطينية، وهذا يتفق مع اسلوب 

  الفلسطينية.
  

يؤثر استخدام النظام العقالني تأثيرا ذو داللة إحصـائية علـى  تقـديرات     الفرضية الثانية:
  الموازنة العامة.

 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـي درجـة     Tتم استخدام اختبار 
  ).13النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3الموافقة المتوسطة وهي 
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  )13جدول (
قياس أثر استخدام  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "النظام العقالني على تقديرات الموازنة العام في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

 الفقرة م
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1. 

يتم االعتماد على الدراسة والتحليل العلمي 
المبني على أسس اقتصادية عنـد تقـدير   

 .الموازنة السنوية لوزارتكم
3.63 72.62 5.38 *0.000 4 

2. 

يتم تقدير مخصصات اإلنفاق في الموازنة 
السنوية لوزارتكم وفق أهـداف محـددة   

 .مسبقاومدروسة 
3.86 77.27 8.18 *0.000 1 

3. 

يتم استخدام أساليب التحليل الكمي لدراسة 
وتقييم بدائل القرار عند التحضير واإلعداد 

  .للموازنة
3.08 61.52 0.59 0.278 9 

4. 

الموازنة السنوية الحالية تستخدم ألغراض 
التخطيط لألنشطة واألعمال في السـنوات  

  القادمة في وزارتكم.
3.47 69.39 3.96 *0.000 5 

5. 

عند التحضير واإلعداد لموازنـة السـنة   
القادمة لوزارتكم يتم تقييم وتحليـل عـدة   
بدائل الختيار أفضلها تحقيقـا لألهـداف   

 .المحددة مسبقا

3.35 66.97 2.88 *0.003 7 

6. 

موازنــة األداء  أســلوبيعتبـر تطبيــق  
والبرامج أكفأ من موازنة البنود في إجراء 

 .تقديرات الموازنة السنوية لوزارتكم

3.66 73.23 4.88 *0.000 3 

7. 
يتم اختيار برامج وخطط الموازنـة فـي   
وزارتكم بناء علـى معـايير اقتصـادية    

3.26 65.15 1.98 *0.026 8 
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  .وفنية

8. 

 مهماًتلعب برامج األحزاب السياسية دورا 
في عملية تحضير وإقرار الموازنة فـي  

  وزارتكم.
2.30 46.06 -

4.20 *0.000 10 

9. 

تتأثر عملية صنع القـرار فـي موازنـة    
وزارتكم بالظروف والمتغيرات السياسـية  

  .واالقتصادية
3.83 76.67 6.13 *0.000 2 

10. 

يتم تطوير خبرات ومؤهالت المـوظفين  
عــن اإلعــداد والتحضــير  المســئولين

  .للموازنة
3.44 68.79 3.39 *0.001 6 

  0.000* 5.41 67.75 3.39  جميع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  .  
  

  ) يمكن استخالص ما يلي:13من جدول (
تقدير مخصصات اإلنفاق في الموازنة السنوية يتم " الثانية للفقرة المتوسط الحسابي  -

) أي أن 5(الدرجة الكلية من  3.86ساوي " ي لوزارتكم وفق أهداف محددة ومدروسة مسبقا
تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  8.18ختباراال، قيمة %77.27المتوسط الحسابي النسبي

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  0.000  ، مما يدل على أن
وهذا يعني  3متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة أن هناك موافقة
  
في عملية  مهماًتلعب برامج األحزاب السياسية دورا "  الثامنةللفقرة المتوسط الحسابي  -

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.30ساوي " ي تحضير وإقرار الموازنة في وزارتكم
لذلك تعتبر هذه  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،4.20-، قيمة االختبار 46.06%

0.05الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
 وهذا يعني أن هناك موافقة 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  انخفضلهذه الفقرة قد 

  على هذه الفقرة.  بدرجة قليلة
  

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.39وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،5.41قيمة االختبار%، 67.75يساوي 
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قياس أثر استخدام النظام العقالني على تقديرات الموازنة العام في الحكومة " مجال
0.05إحصائياً عند مستوى داللة  دال "الفلسطينية (قطاع غزة)  ، مما يدل على أن متوسط

وهذا يعني  3درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة  وهي 
  على فقرات هذا المجال. بدرجة كبيرة أن هناك موافقة 

  
   نتيجة الفرضية:

تأثيرا ذو داللة إحصائية على  يؤثر استخدام النظام العقالني قبول الفرضية القائلة بـ "
  ."تقديرات الموازنة العامة

يتضح من قبول الفرضة الثانية بأن تقديرات الموازنة العامة تخضع وبشكل مباشر ألسلوب 
اتخاذ القرار ومن نتائج الفرضية األولى والثانية يتبن أن كل من النظامين التراكمي والعقالني 

  تأثيراً متفاوتاً.يؤثران على تقديرات الموازنة 
   

يؤثر استخدام النظام المختلط تأثيرا ذو داللة إحصـائية علـى  تقـديرات     الفرضية الثالثة:
  الموازنة العامة.

  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 
  ).14النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3الموافقة المتوسطة وهي 

  )14جدول (
قياس أثر استخدام  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "النظام المختلط على تقديرات الموازنة العامة في الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)
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تتم عملية إقرار موازنة وزارتـك مـن خـالل    
مفاوضات ومساومات بين دائرة الموازنة العامة 

 ووزارتكم.
4.56 91.21 16.11 *0.000 1 

 
تسعى دائرة الموازنـة العامـة إلـى تخفـيض     

 .تقديرات الموازنة في وزارتكم
4.30 86.06 10.51 *0.000 2 
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ال بد من للحصول على تقديرات مقبولة وكافية 

 .اعتماد سياسة المبالغة في التقديرات
2.55 50.91 -3.24 *0.001 7 

 

تسعى اإلدارة لدى مناقشتها موازنتها مع دائـر  
الموازنة العامة إلى تعزيز قـدرتها التفاوضـية   
لضمان حصولها على الحد األدنى المحدد مسبقا 

 .وعدم االنتقاص منه

3.94 78.79 6.72 *0.000 3 

 
عملية المفاوضة والمساومة عملة أساسية تعتبر 

في المناقشـات الداخليـة لمشـروع موازنـة     
 .وزارتكم

3.92 78.48 7.10 *0.000 4 

 
يتم تقديرات الموازنة في وزارتكم بنـاء علـى   
وضع عدة بدائل يتم دراستها وتحليلها وتقييمهـا  

 .بناء على معايير اقتصادية وفنية
3.35 66.97 2.60 *0.006 5 

 
اعتماد برامج وخطط الموازنة في وزارتكم  يتم

بناء على دراسة وتحليل التكلفة والعائـد لتلـك   
 .البرامج والخطط

2.95 59.09 -0.31 0.379 6 

  0.000* 8.88 73.07 3.65  جميع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  .  
  

  ما يلي:يتضح  )14( من جدول
تتم عملية إقرار موازنة وزارتك من خالل مفاوضات " األولى للفقرة المتوسط الحسابي  -

) أي أن 5(الدرجة الكلية من  4.56ساوي " يومساومات بين دائرة الموازنة العامة ووزارتكم
 )Sig(.القيمة االحتمالية وأن   16.11ختبار اال، قيمة % 91.21المتوسط الحسابي النسبي

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  0.000تساوي   ، مما يدل على
وهذا  3أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  على هذه الفقرة. بدرجة كبيرة جدا يعني أن هناك موافقة 
  
للحصول على تقديرات مقبولة وكافية ال بد من اعتماد " الثالثة للفقرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة %50.91أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.55ساوي " ي سياسة المبالغة في التقديرات
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.001تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،3.24-االختبار 
0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
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على  بدرجة قليلة وهذا يعني أن هناك موافقة 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  انخفضقد 
  هذه الفقرة. 

  

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.65وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،8.88قيمة االختبار%، 73.07يساوي 

قياس أثر استخدام النظام المختلط على تقديرات الموازنة العامة في الحكومة  "مجال
0.05عند مستوى داللة  إحصائياً دال "الفلسطينية (قطاع غزة)  ، مما يدل على أن متوسط

وهذا يعني  3المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  درجة االستجابة لهذا
  المجال.  على فقرات هذابدرجة كبيرة أن هناك موافقة 

  
   نتيجة الفرضية:

تأثيرا ذو داللـة إحصـائية علـى     يؤثر استخدام النظام المختلط  قبول الفرضية القائلة بـ "
  ." تقديرات الموازنة العامة

يتضح من قبول الفرضية الثالثة بأن تقديرات الموازنة العامة تخضع وبشكل مباشر ألسلوب 
اتخاذ القرار، ومن نتائج الفرضية االولى والثانية والثالثة يتبين ان كل من النظامين التراكمي 

  الموازنة تأثيرا متفاوتا.والعقالني يؤثران على تقديرات 
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  تحليل النفقات التقديرية للموازنة العامة خالل فترة الدراسة:

يتضمن الجزء الثاني من الدراسة الميدانية تحليل للنفقات التقديرية المختلفة خالل سنوات 
الدراسة، حيث سيتم استخدام نموذج التغير لدراسة نسب التغير في تقديرات الموازنة الجارية، 

خالل سنوات الدراسة، ثم تطبيق  حدةوالموازنة التشغيلية، والموازنة الرأسمالية، كل على 
موذج على الموازنة العامة ككل، وذلك لتحليل نظام صنع القرار في الموازنة الجارية، الن

والموازنة التشغيلية والتي تعتبر جزء من الموازنة الجارية، والموازنة الرأسمالية، واختبار 
مدى تحقق التراكمية كنظام لصنع القرار على مستوى الموازنة ككل، وموازنات القطاعات 

سيتم استخدام تحليل معامل االنحدار المتعدد من خالل تحليل بيانات الدراسة عن المختلفة، و
طريق نموذج االستقرار، لتحديد مدى االستقرار في نظام صنع القرار السائد ومن ثم تطوير 

  معادلة االنحدار الممثلة لبيانات الدراسة.

اعات تمثل الخدمات التي تنقسم الموازنة العامة الفلسطينية حسب هيكليتها إلى ثمانية قط
يتضمنها قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وسيتم تقسيم بيانات الموازنة 

)، (حيث تنقسم النفقات الجارية إلى رواتب 15لسنوات الدراسة إلى نفقات جارية جدول رقم(
، لكل قطاع على )17وأجور ونفقات تشغيلية ونفقات تحويلية)، ونفقات رأسمالية جدول رقم(

، وسيتم التركيز على النفقات التشغيلية من النفقات الجارية حيث انها تمثل المحرك حدة
االساسي في عملية مناقشة الموازنة بين كل من الوزارة او المؤسسة الحكومية واالدارة العامة 

  للموازنة العامة.
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 السنة

  )15جدول رقم (
 اجمالي الموازنة الجارية

  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008  القطاع

                     االدارة العامة 
2,881  

                    
5,955  

                    
4,414  

                    
5,953  

                    
6,108  

                    
6,354  

                قطاع االمن والنظام العام
106,638  

               
126,125  

               
151,369  

               
179,498  

               
231,635  

               
213,273  

                  االدارة المالية 
37,575  

                 
48,045  

                 
66,030  

                 
74,894  

                 
77,402  

                 
60,946  

                        الشؤون الخارجية 
224  

                       
267  

                       
381  

                       
429  

                       
437  

                       
735  

                     قطاع الخدمات االقتصادية 
3,493  

                    
4,133  

                    
8,092  

                    
9,961  

                 
11,251  

                 
11,220  

                  قطاع الخدمات االجتماعية 
91,918  

               
156,643  

               
163,508  

               
154,723  

               
235,405  

               
244,068  

                     قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 
1,902  

                    
1,973  

                    
2,445  

                    
3,119  

                    
3,691  

                    
3,703  

                     قطاع خدمات النقل واالتصاالت
1,396  

                    
1,561  

                    
3,148  

                    
3,887  

                    
5,044  

                    
4,951  

                اإلجمالي
246,027  

               
344,702  

               
399,387  

               
432,464  

               
570,973  

               
545,249  

 المبلغ باأللف دوالر
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 السنة

  )16جدول رقم (
 اجمالي الموازنة التشغيلية 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008  القطاع

                    االدارة العامة 
910  

                
1,342  

                
1,376  

                
1,325  

                
1,238  

                
1,299  

              قطاع االمن والنظام العام
14,358  

             
14,652  

             
16,487  

             
18,441  

             
20,328  

             
20,277  

                 االدارة المالية 
2,354  

                
2,254  

                
1,855  

                
2,479  

                
2,676  

                
2,649  

                      الشؤون الخارجية 
76  

                     
92  

                     
92  

                   
140  

                   
144  

                   
149  

                    قطاع الخدمات االقتصادية 
924  

                
1,234  

                
2,159  

                
3,051  

                
3,077  

                
2,773  

               قطاع الخدمات االجتماعية 
34,538  

             
36,584  

             
35,975  

             
37,943  

             
68,202  

             
63,851  

                    قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 
520  

                   
549  

                   
647  

                   
698  

                   
763  

                   
785  

                    النقل واالتصاالتقطاع خدمات 
278  

                   
310  

                   
391  

                   
568  

                   
931  

                   
736  

              اإلجمالي
53,048  

             
55,675  

             
57,606  

             
63,320  

             
96,121  

             
91,220  

 المبلغ باأللف دوالر
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  )17جدول رقم (
  اجمالي الموازنة الرأسمالية

 

  
  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008  القطاع                         السنة
                           االدارة العامة 

-    
                       

673  
                       

618  
                       

663  
                       

648  
                       

385  

                           قطاع االمن والنظام العام
-    

                         
97  

                 
21,477  

                 
22,042  

                 
21,696  

                 
14,423  

                        االدارة المالیة 
270  

                    
2,520  

                    
1,960  

                    
2,149  

                    
2,149  

                    
2,034  

                           الشؤون الخارجیة 
-    

                         
13  

                         
26  

                         
31  

                         
22  

                         
33  

                           قطاع الخدمات االقتصادیة 
-    

                       
209  

                       
224  

                       
511  

                       
184  

                       
364  

                           قطاع الخدمات االجتماعیة 
-    

                       
658  

                    
1,876  

                    
3,408  

                    
2,829  

                    
2,701  

قطاع الخدمات االعالمیة 
 والثقافیة 

                          
-    

                         
37  

                         
70  

                         
69  

                         
79  

                       
245  

                           قطاع خدمات النقل واالتصاالت
-    

                         
63  

                       
251  

                       
135  

                       
125  

                       
100  

                        اإلجمالي
270  

                    
4,270  

                 
26,502  

                 
29,008  

                 
27,732  

                 
20,285  

 المبلغ باأللف دوالر
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  )18جدول رقم (
 اجمالي الموازنة العامة

 2013 2012 2011 2010  2009 2008 السنة                         القطاع 

 6,739 6,756 6,616 5,032 6,628 2,881 االدارة العامة 

 227,696 253,331 201,540 172,846 126,222 106,638 قطاع االمن والنظام العام

 62,980 79,551 77,043 67,990 50,565 37,845 االدارة المالية 

 768 459 460 407 280 224 الشؤون الخارجية 

 11,584 11,435 10,472 8,316 4,342 3,493 قطاع الخدمات االقتصادية 

 246,769 238,234 158,131 165,384 157,301 91,918 قطاع الخدمات االجتماعية 

 3,948 3,770 3,188 2,515 2,010 1,902 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 

 5,051 5,169 4,022 3,399 1,624 1,396 خدمات النقل واالتصاالتقطاع 

 565,534 598,705 461,472 425,889 348,972 246,297 اإلجمالي

 المبلغ باأللف دوالر
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) كانت 15وبتطبيق نموذج التغير على تقديرات الموازنة الجارية كما هي في الجدول رقم (
) 19نتائج نسب التغير في تقديرات الموازنة الجارية خالل فترة الدراسة كما في الجدول رقم (

 . 40هذه النسب  عينةحيث بلغ حجم 

  )19جدول رقم (
  2013-2008الجارية للسنوات  تقديرات الموازنةالتغير في 
-2009 القطاع / مراكز المسؤولية

2008 
2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

 %4 %3 %35 %26 %107 االدارة العامة 

 %8 %29 %19 %20 %18 قطاع االمن والنظام العام

 %21 %3 %13 %37 %28 االدارة المالية 

 %68 %2 %13 %43 %19 الشؤون الخارجية 

 %0.3 %13 %23 %96 %18 قطاع الخدمات االقتصادية 

 %4 %52 %5 %4 %70 قطاع الخدمات االجتماعية 

قطاع الخدمات االعالمية 
 والثقافية 

4% 24% 28% 18% 0.3% 

قطاع خدمات النقل 
 واالتصاالت

12% 102% 23% 30% 2% 

  

) لتصنيفها 19الجدول رقم (وبتطبيق معيار بيلي واكونور على نسب التغير للنفقات الجارية في 
) وجد ان هناك استقرار نسبي 20إلى تراكمية ووسطية وغير تراكمية كما في الجدول (

)، وتظهر سيطرة النظام 40%) من مجمل حجم العينة والبالغ (75للتراكمية والوسطية بنسبة (
وقطاع الخدمات التراكمي والوسطي في قطاع االمن والنظام العام، وقطاع الخدمات االقتصادية، 

  االعالمية والثقافية، وقطاع النقل واالتصاالت.
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  )20جدول رقم (
تصنيف نسب التغير بين تقديرات الموازنة الجارية حسب نظام صنع القرار خالل سنوات 

  موزعة حسب القطاع 2013-2008الدراسة 
  نظام صنع القرار 
 القطاع  

 االجمالي غير تراكمي وسطى تراكمي

 %30اكبر من  )%30-11(% )%10-0(%

 5 2  1 2 االدارة العامة 
40% 20% 40% 100% 

 5  4 1 قطاع االمن والنظام العام
20% 80%  100% 

 5 2 2 1 االدارة المالية 
20% 40% 40% 100% 

 5 2 2 1 الشؤون الخارجية 
20% 40% 40% 100% 

 5 1 2 2 قطاع الخدمات االقتصادية 
40% 40% 20% 100% 

 5 2  3 قطاع الخدمات االجتماعية 
60%  40% 100% 

قطاع الخدمات االعالمية 
 والثقافية 

2 3  5 
40% 60%  100% 

قطاع خدمات النقل 
 واالتصاالت

1 3 1 5 
20% 60% 20% 100% 

 40 10 17 13 اإلجمالي

  

) كانت 16وبتطبيق نموذج التغير على تقديرات الموازنة التشغيلية كما هي في الجدول رقم (
) 21نتائج نسب التغير في تقديرات الموازنة التشغيلية خالل فترة الدراسة كما في الجدول رقم (

  . 40هذه النسب  عينةحيث بلغ حجم 
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  )21جدول رقم (
  2013-2008للسنوات التشغيلية  تقديرات الموازنةالتغير في 
-2009 القطاع / مراكز المسؤولية

2008 
2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

 %5 %7 %4 %3 %47 االدارة العامة 

 %0 %10 %12 %13 %2 قطاع االمن والنظام العام

 %1 %8 %34 %18 %4 االدارة المالية 

 %4 %3 %52 %0 %21 الشؤون الخارجية 

 %9.9 %1 %41 %75 %34 قطاع الخدمات االقتصادية 

 %6 %80 %5 %2 %6 قطاع الخدمات االجتماعية 

 %2.9 %9 %8 %18 %6 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 

 %21 %64 %45 %26 %12 قطاع خدمات النقل واالتصاالت

  

) لتصنيفها 21جدول رقم (وبتطبيق معيار بيلي واكونور على نسب التغير للنفقات التشغيلية في 
يتبين الموازنة التشغيلية للقطاعات  ،)22إلى تراكمية ووسطية وغير تراكمية كما في الجدول (

المختلفة يغلب عليها نمط النظام التراكمي، حيث بلغ عدد التكرارات التي تقع ضمن التراكمية 
ة نسبياً وتشير إلى %) وهي نسبة مرتفع60) موازنة وبنسبة (40) موازنة من اجمالي (24(

سيادة النمط التراكمي في صنع قرار الموازنة التشغيلية، بينما كان عدد الموازنات التي تشير 
%) وتميل في 20وبنسبة ( ) موازنات8ي تساوي (إلى االنحراف المتوسط عن النمط التراكم

شكل ضعيف حيث بلغ أغلبها إلى االتجاه نحو الفئة التراكمية، ويظهر االتجاه نحو الالتراكمية ب
%) وهذا أيضاً يفسر 20) موازنة بنسبة (8عدد الموازنات التي تقع خارج نطاق التراكمية (

  استقرار وانتظام النمط التراكمي في نظام صنع القرار في تقدير الموازنة التشغيلية.

  

   



91 
 

  )22جدول رقم (
القرار خالل سنوات تصنيف نسب التغير بين تقديرات الموازنة التشغيلية حسب نظام صنع 

  موزعة حسب القطاع 2013-2008الدراسة 
 االجمالي غير تراكمي وسطى تراكمي القطاع / نظام صنع القرار

 %30اكبر من )%30-11(%  )%10- 0(%

 5 1  4 االدارة العامة 
80%  20% 100% 

 5  2 3 قطاع االمن والنظام العام
60% 40%  100% 

 5 1 1 3 االدارة المالية 
60% 20% 20% 100% 

 5 1 1 3 الشؤون الخارجية 
60% 20% 20% 100% 

 5 3  2 قطاع الخدمات االقتصادية 
40%  60% 100% 

 5 1  4 قطاع الخدمات االجتماعية 
80%  20% 100% 

قطاع الخدمات االعالمية 
 والثقافية 

4 1  5 
80% 20%  100% 

قطاع خدمات النقل 
 واالتصاالت

1 3 1 5 
20% 60% 20% 100% 

 40 8 8 24 اإلجمالي

  

) كانت 17وبتطبيق نموذج التغير على تقديرات الموازنة الرأسمالية كما هي في الجدول رقم (
) 23نتائج نسب التغير في تقديرات الموازنة الرأسمالية خالل فترة الدراسة كما في الجدول رقم (

  . 40هذه النسب  عينةحيث بلغ حجم 
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  )23رقم ( جدول
  2013-2008للسنوات  الرأسمالية تقديرات الموازنةالتغير في 
-2009 القطاع / مراكز المسؤولية

2008 
2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

 االدارة العامة 
 8% 7% 2% 41% 

 قطاع االمن والنظام العام
 

22041
% 3% 2% 34% 

 %5 %0 %10 %22 %833 االدارة المالية 

 الشؤون الخارجية 
 100% 19% 29% 51% 

 قطاع الخدمات االقتصادية 
 7% 128% 64% 98% 

 قطاع الخدمات االجتماعية 
 185% 82% 17% 5% 

 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 
 89% 1% 14% 210% 

 قطاع خدمات النقل واالتصاالت
 298% 46% 7% 20% 

 5 1 3 228 8 اإلجمالي

  

) نسب التغير في الموازنات الرأسمالية للقطاعات المختلفة لسنوات 23رقم (ويظهر الجدول 
الدراسة، وبتطبيق معيار بيلي واكونور على نسب التغير للنفقات الرأسمالية لتصنيفها إلى 

)، حيث يالحظ أن الموازنات الرأسمالية 24تراكمية ووسطية وغير تراكمية كما في الجدول (
وات الدراسة كانت تقع ضمن النمط الالتراكمي حيث بلغت نسبتها ألغلب القطاعات خالل سن

) موازنة رأسمالية للقطاعات المختلفة، وكانت أعلى نسبة 33%) من المجموع الكلي (45(
%)، يليها كل 75قتصادية حيث بلغت (اكمي  في موازنات قطاع الخدمات االلسيادة النظام الالتر

وقطاع الشؤون الخارجية، وقطاع الخدمات االجتماعية، وقطاع من قطاع االمن والنظام العام، 
%) لكل منها. ويعود 50النقل واالتصاالت بنسبة ( تالخدمات االعالمية والثقافية، وقطاع خدما

ذلك إلى أن سيادة النظام الالتراكمي في الموازنات الرأسمالية للقطاعات المختلفة يعود لطبيعة 
  تكررة وغير المستقرة بين فترة وأخرى.النفقات الرأسمالية غير الم
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  )24جدول رقم (
تصنيف نسب التغير بين تقديرات الموازنة الرأسمالية حسب نظام صنع القرار خالل سنوات 

  موزعة حسب القطاع 2013-2008الدراسة 
 االجمالي غير تراكمي وسطى تراكمي القطاع / نظام صنع القرار

 %30اكبر من  )%30-11(%  )%10- 0(%

 4 1  3 االدارة العامة 
75%  25% 100% 

 4 2  2 قطاع االمن والنظام العام
50%  50% 100% 

 5 1 1 3 االدارة المالية 
60% 20% 20% 100% 

 4 2 2  الشؤون الخارجية 

 50% 50% 100% 
 4 3  1 قطاع الخدمات االقتصادية 

25%  75% 100% 
 4 2 1 1 قطاع الخدمات االجتماعية 

25% 25% 50% 100% 
قطاع الخدمات االعالمية 

 والثقافية 

1 1 2 4 

25% 25% 50% 100% 

قطاع خدمات النقل 
 واالتصاالت

1 1 2 4 

25% 25% 50% 100% 

 33 15 6 12 اإلجمالي

  

) كانت نتائج 18وبتطبيق نموذج التغير على تقديرات الموازنة العامة كما هي في الجدول رقم (
) حيث بلغ 25نسب التغير في تقديرات الموازنة العامة خالل فترة الدراسة كما في الجدول رقم (

 . 40هذه النسب  عينةحجم 
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  )25جدول رقم (
  2013- 2008للسنوات العامة  تقديرات الموازنةالتغير في 

-2009 القطاع / مراكز المسؤولية
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

 %0 %2 %31 %24 %130 االدارة العامة 

 %10 %26 %17 %37 %18 قطاع االمن والنظام العام

 %21 %3 %13 %34 %34 االدارة المالية 

 %67 %0 %13 %45 %25 الشؤون الخارجية 

 %1 %9 %26 %92 %24 قطاع الخدمات االقتصادية 

 %4 %51 %4 %5 %71 قطاع الخدمات االجتماعية 

 %5 %18 %27 %25 %6 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 

 %2 %29 %18 %109 %16 قطاع خدمات النقل واالتصاالت

 1 1 1 4 3 اإلجمالي

  

تقديرات الموازنة العامة في الجدول رقم وبتطبيق معيار بيلي واكونور على نسب التغير في 
وجد ان هناك  ،)26) لتصنيفها إلى تراكمية ووسطية وغير تراكمية كما في الجدول (25(

)، وتظهر 40%) من مجمل حجم العينة والبالغ (72.5استقرار نسبي للتراكمية والوسطية بنسبة (
ام، وقطاع الخدمات االقتصادية، سيطرة النظام التراكمي والوسطي في قطاع االمن والنظام الع
  وقطاع الخدمات االعالمية والثقافية، وقطاع النقل واالتصاالت.
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  )26جدول رقم (
تصنيف نسب التغير بين تقديرات الموازنة العامة حسب نظام صنع القرار خالل سنوات الدراسة 

  موزعة حسب القطاع 2008-2013
  نظام صنع القرار

 القطاع

 االجمالي  تراكميغير  وسطى تراكمي

 %30اكبر من  )%30-11(% )%10-0(%

  5  2  1  2 االدارة العامة 
40% 20% 40% 100% 

  5  1  3  1 قطاع االمن والنظام العام
20% 60% 20% 100% 

  5  2  2  1 االدارة المالية 
20% 40% 40% 100% 

  5  2  2  1 الشؤون الخارجية 
20% 40% 40% 100% 

  5  1  2  2 قطاع الخدمات االقتصادية 
40% 40% 20% 100% 

  5  2    3 قطاع الخدمات االجتماعية 
60%   40% 100% 

قطاع الخدمات االعالمية 
 والثقافية 

2  3    5  
40% 60%   100% 

قطاع خدمات النقل 
 واالتصاالت

1  3  1  5  
20% 60% 20% 100% 

  40  11  16  13 اإلجمالي

  

السابق ان الموازنة الجارية والتشغيلية يغلب عليها النظام التراكمي،  ليالحظ من التحلي
درجة وللتحقق من  ،وبالمقارنة مع الموازنة الرأسمالية التي يغلب عليها النظام الالتراكمي

التشغيلية  والموازنةفي صنع القرارات لكل من الموازنة الجارية النظام التراكمي  استقرار
، فقد تم استخدام نموذج االستقرار الذي يقيس مدي حدةوالموازنة الرأسمالية ولكل قطاع على 

في مخرجاتها، وذلك ستقرار االاستقرار تقديرات الموازنة عبر الزمن، من خالل قياس مدى 
كمقياس لتناسب البيانات مع خط االنحدار، وتشير قيم  (R2)باستخدام قيمة معامل االرتباط 

االنحدار المنخفضة إلى درجة استقرار منخفضة للنمط السائد في تقدير الموازنة والعكس 
) تعتبر عالقة 40صحيح، وللحكم على قوة معامل االرتباط فإن قيمة معامل االرتباط األكثر من (
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%) من التباين 40سؤول عن تفسير ما نسبته (قوية، حيث تعني أن هذا المتغير المستقل م
  الموجود في المتغير التابع. 

للموازنات الجارية لكل قطاع من القطاعات، حيث تظهر  (R2))  معامل 27يظهر الجدول رقم (
 05.0في معظم القطاعات وبمستوى داللة إحصائية قوي عند مستوى  (R2)قيم عالية لـ 

أن هناك استقرار عالي في الموازنة الجارية للقطاعات المختلفة، ويالحظ أن  وهذا يدل على
تساوي  (R2) كانت في قطاع خدمات النقل و االتصاالت  حيث كانت قيمة  (R2)أعلى قيمة لـ 

كانت  (R2)بينما أدنى  قيمة لـ  وهو مؤشر على سيادة النظام التراكمي في هذا القطاع،  )،94(
)، وهو مؤشر على سيادة النظام 54تساوي ( (R2)في قطاع اإلدارة المالية حيث كانت قيمة 

  التراكمي ايضاً في هذا القطاع.

  )27جدول رقم (
  مستويات استقرار نظام صنع القرار في الموازنة الجارية خالل سنوات الدراسة

 β T.test F.test P Value (R2) القطاع

 0.079 5.5 2.35 76 %58 االدارة العامة 

 0.003 43.25 6.58 96 %92 قطاع االمن والنظام العام

 0.095 4.74 2.18 74 %54 االدارة المالية 

 0.009 22.98 4.79 92 %85 الشؤون الخارجية 

 0.003 40.56 6.37 96 %91 قطاع الخدمات االقتصادية 

 0.008 24.83 4.98 93 %86 قطاع الخدمات االجتماعية 

 0.001 68.24 8.26 97 %93 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 

 0.001 60.28 7.67 97 %94 قطاع خدمات النقل واالتصاالت

 0.002 52.650 7.260 96 %93 الجارية الموازنة  اجمالي

  

التي تظهر في  (R2)أما مدى االستقرار في مجمل الموازنة الجارية لجميع القطاعات فإن قيمة 
الجارية على المستوى االجمالي  ة) تظهر أن هناك استقرار عالي في الموازن27الجدول رقم (

الجارية  للموازنة (R2)للموازنة العامة على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت قيمة 
مة ارتباط عالية تظهر وهي قي 05.0عند مستوى عالية %) وبمستوى داللة 93تساوي (
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درجة استقرار النظام التراكمي، ونستطيع تطبيق معادلة نموذج االستقرار لبناء نموذج لمعادلة 
  االنحدار للموازنة الجارية ككل كما يلي: 

  1tt YY  

قيمة  αالمتغير التابع وتمثل  tوهي تقديرات الموازنة في سنة  (المتغير التابع)Yt  حيث تمثل 
 Yt+1، وتمثل (معامل االنحدار) نسبة مئوية من االساس βالثابت في معادلة االنحدار، وتمثل 

الخطأ العشوائي للزمن، وبتطبيق تحليل التباين  εة (المتغير المستقل)، وتمثل الموازنة السابق
االنحدار للموازنة ان نكون معادلة ل اجمالي نستطيع كعلى تقديرات الموازنة الجارية بشالمتعدد 

  الجارية كما يلي:

196.078.801  tt YY
  

للموازنة الجارية، حيث يظهر الشكل أن هناك استقرار ) معادلة االنحدار 1ويظهر الشكل رقم (
  نسبي في انحدار ونمو الموازنة الجارية خالل فترة الدراسة.
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   )1شكل رقم (
لموازنة الجاريةلنحدار معادلة اال

 
 

لكل قطاع من القطاعات، حيث  التشغيليةللموازنات  (R2))  معامل 28الجدول رقم (يظهر 
في معظم القطاعات وبمستوى داللة إحصائية قوي عند مستوى  (R2)تظهر قيم عالية لـ 

05.0  ،وهذا يدل على أن هناك استقرار عالي في الموازنة الجارية للقطاعات المختلفة
 والثقافية حيث كانت قيمة اإلعالمية كانت في قطاع الخدمات (R2)ويالحظ أن أعلى قيمة لـ 

(R2)  ) بينما أدنى  قيمة  وهو مؤشر على سيادة النظام التراكمي في هذا القطاع،  )،97تساوي
)، وهي قيمة ارتباط 24تساوي ( (R2)حيث كانت قيمة  ،العامةكانت في قطاع اإلدارة  (R2)لـ 

  متدنية وهذا ناتج عن زيادة موازنة المجلس التشريعي الفلسطيني. 
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  )28جدول رقم (
  مستويات استقرار نظام صنع القرار في الموازنة التشغيلية خالل سنوات الدراسة

 β T.test  F.test P Value (R2) القطاع

 0.332 1.28 1.13 49 %24 االدارة العامة 

 0.001 72.53 8.52 97 %95 قطاع االمن والنظام العام

 0.216 2.16 1.47 59 %35 االدارة المالية 

 0.005 32.55 5.71 94 %89 الشؤون الخارجية 

 0.016 15.95 4 89 %80 قطاع الخدمات االقتصادية 

 0.036 9.65 3.11 84 %71 قطاع الخدمات االجتماعية 

 0.000 147.14 12.14 98 %97 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 

 0.017 15.74 4 89 %80 قطاع خدمات النقل واالتصاالت

 0.017 15.280 3.910 89 %80 التشغيلية الموازنة  اجمالي

  

التي تظهر في  (R2)لجميع القطاعات فإن قيمة  التشغيليةأما مدى االستقرار في مجمل الموازنة 
الجارية على المستوى االجمالي  ة) تظهر أن هناك استقرار عالي في الموازن28الجدول رقم (

الجارية  للموازنة (R2)للموازنة العامة على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت قيمة 
ي قيمة ارتباط عالية تظهر وه 05.0عند مستوى  عالية%) وبمستوى داللة 80تساوي (

درجة استقرار النظام التراكمي، ونستطيع تطبيق معادلة نموذج االستقرار لبناء نموذج لمعادلة 
  ككل كما يلي:  التشغيليةاالنحدار للموازنة 

               189.012.453  tt YY  
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الشكل أن هناك استقرار للموازنة التشغيلية، حيث يظهر ) معادلة االنحدار 2ويظهر الشكل رقم (
  نسبي في انحدار ونمو الموازنة التشغيلية خالل فترة الدراسة.

  

   )2شكل رقم (
 معادلة االنحدار للموازنة التشغيلية

  

   

السنة
2013.002012.002011.002010.002009.002008.00

یة
یل

شغ
لت

 ا
ات

فق
لن

ا

100000.00

90000.00

80000.00

70000.00

60000.00

50000.00
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للموازنة الرأسمالية لكل قطاع من القطاعات، حيث  (R2))  معامل 29يظهر الجدول رقم (
في معظم القطاعات وبمستوى داللة إحصائية قوي عند مستوى  (R2) تظهر قيم منخفضة لـ 

05.0  وهذا يدل على أن هناك عدم استقرار عالي في الموازنة الرأسمالية للقطاعات
حيث كانت قيمة  االجتماعية كانت في قطاع الخدمات (R2)المختلفة، ويالحظ أن أعلى قيمة لـ 

(R2) ) بينما أدنى  قيمة لـــ 74تساوي ، ((R2) واالتصاالت  النقل خدمات كانت في قطاع
)، ويعود ذلك الى طبيعة الموازنة الرأسمالية غير المتكررة 13تساوي ( (R2)حيث كانت قيمة 

  حيث ال يتم تنفيذ نفس المشاريع واستمالك نفس االجهزة واآلالت بشكل سنوي.

  )29جدول رقم (
  رار نظام صنع القرار في الموازنة الرأسمالية خالل سنوات الدراسةمستويات استق

 β T.test F.test P Value (R2) القطاع

 0.457 0.67 0.82 38 %15 االدارة العامة 

 0.129 3.65 1.91 70 %48 قطاع االمن والنظام العام

 0.279 1.56 1.25 53 %28 االدارة المالية 

 0.033 10.23 4 85 %72 الشؤون الخارجية 

 0.184 2.58 1.61 63 %39 قطاع الخدمات االقتصادية 

 0.027 55..11 3.4 86 %74 قطاع الخدمات االجتماعية 

 0.030 10.86 3.3 86 %73 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 

 0.479 0.61 0.78 37 %13 قطاع خدمات النقل واالتصاالت

 0.098 4.640 2.150 73 %54  الرأسمالية اجمالي الموازنة

  

التي تظهر  (R2)أما مدى االستقرار في مجمل الموازنة الرأسمالية لجميع القطاعات فإن قيمة 
) تظهر أن هناك استقرار نسبي في الموازنة الرأسمالية على المستوى 29في الجدول رقم (

تساوي الرأسمالية للموازنة  (R2)االجمالي للموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت قيمة 
وهي قيمة ارتباط ضعيفة تظهر  05.0%) وبمستوى داللة متدنية اعلى من مستوى 54(

درجة استقرار متدنية للنظام التراكمي، ونستطيع تطبيق معادلة نموذج االستقرار لبناء نموذج 
  لمعادلة االنحدار للموازنة الرأسمالية ككل كما يلي: 
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173.024.1542  tt YY  

نسبة للموازنة الرأسمالية، حيث يظهر الشكل أن ) معادلة االنحدار 3ويظهر الشكل رقم (
  انحدار ونمو الموازنة الرأسمالية خالل فترة الدراسة.االستقرار متدنية في 

   )3شكل رقم (
  الرأسماليةمعادلة االنحدار للموازنة 

 
نستخلص من التحليل السابق أن هناك مؤشرات قوية للداللة على سيادة النظام التراكمي في 
وضع تقديرات الموازنة الجارية والتشغيلية والرأسمالية في أغلب القطاعات خالل فترة الدراسة، 

على الرغم من وجود حاالت من عدم االستقرار في سيادة النظام التراكمي في الموازنات وذلك 
رأسمالية لبعض القطاعات، إال أن الموازنة العامة بشقيها الجارية والرأسمالية مجتمعة يغلب ال

)  30يظهر الجدول رقم (عليها طابع االستقرار وسيادة النظام التراكمي في صنع القرار. و
في  (R2)للموازنة العامة لكل قطاع من القطاعات، حيث تظهر قيم مرتفعة لـ  (R2)معامل 

وهذا يدل على أن هناك  05.0طاعات وبمستوى داللة إحصائية قوي عند مستوى معظم الق
كانت في  (R2)استقرار عالي في الموازنة العامة للقطاعات المختلفة، ويالحظ أن أعلى قيمة لـ 

)، بينما أدنى  قيمة لـ 97تساوي ( (R2)حيث كانت قيمة  والثقافية اإلعالمية الخدمات قطاع
(R2) اإلدارة العامة حيث كانت قيمة  كانت في قطاع(R2) ) 53تساوي.(  
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  )30جدول رقم (
  العامة خالل سنوات الدراسةالموازنة مستويات استقرار نظام صنع القرار في 

 β T.test F.test P Value (R2) القطاع

 0.102 4.45 2.11 73 %53 االدارة العامة 

 0.004 34.57 5.88 95 %90 قطاع االمن والنظام العام

 0.093 4.84 2.2 74 %55 االدارة المالية 

 0.007 25.16 5.02 93 %86 الشؤون الخارجية 

 0.003 40.31 6.35 95  %91 قطاع الخدمات االقتصادية 

 0.007 26.91 5.19 93 %87 قطاع الخدمات االجتماعية 

 0.000 112.93 10.63 98 %97 قطاع الخدمات االعالمية والثقافية 

 0.002 52.95 7.28 96 %93 قطاع خدمات النقل واالتصاالت

 0.002 50.460 7.100 96 %93 العامةاجمالي الموازنة 

  
التي تظهر في  (R2)أما مدى االستقرار في مجمل الموازنة العامة لجميع القطاعات فإن قيمة 

) تظهر أن هناك استقرار عالي في الموازنة العامة على المستوى االجمالي 30الجدول رقم (
%) 93للموازنة الجارية تساوي ( (R2)للموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت قيمة 

وهي قيمة ارتباط عالية تظهر درجة استقرار  05.0وبمستوى داللة عالية عند مستوى 
مرتفعة  للنظام التراكمي، ونستطيع تطبيق معادلة نموذج االستقرار لبناء نموذج لمعادلة االنحدار 

  للموازنة العامة ككل كما يلي: 

1963.064.956  tt YY 
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   )4شكل رقم (
  العامةمعادلة االنحدار للموازنة 

 

  
يؤثر استخدام نستطيع أن نؤكد على صحة الفرضية األولى والتي تنص على "وبناء على ما سبق 

النظام التراكمي تأثيراً ذو داللة احصائية على  تقديرات الموازنة العامة"، كما نستطيع أن نؤكـد  
ت الموازنة العامة للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية هـو النظـام     اأن النظام المتبع في صنع قرار

  التراكمي.



  
  
  

   







  

 .اوالً: النتائج  
 .ثانياً: التوصيات 
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 أوالً: النتائج  
في اعداد الموازنة العامة للسلطة المعتمد إلعداد الموازنة  األسلوبموازنة البنود هو  -1

 الوطنية الفلسطينية.

للموازنة العامة في وزارة المالية هي المسؤولة عن تقدير مخصصات اإلدارة العامة  -2
 الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 .وفق أهداف محددة ومدروسة مسبقا العامة يتم تقدير مخصصات اإلنفاق في الموازنة  -3

الموازنة العامة ي عملية تحضير وإقرار فبرامج األحزاب السياسية هناك تأثير ضعيف ل -4
 الوطنية الفلسطينية.للسلطة 

من خالل مفاوضات  الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةتتم عملية إقرار  -5
   والمؤسسة الحكومية ذات العالقة.لموازنة العامة العامة لدارة االومساومات بين 

 حصول على تقديرات مقبولة وكافيةللرأى العاملين في المؤسسات الحكومية بأنه   -6
 .د من اعتماد سياسة المبالغة في التقديراتبال للمؤسسة  

االعتماد على تقديرات السنوات السابقة والخبرات البشرية المؤهلة في إعداد  يتم  -7
  .العامة الموازنة

بكفاءة الكوادر المسئولة عن اإلعداد والتحضير العامة ترتبط دقة تقديرات الموازنة   -8
 للموازنة.

تطبيق أسلوب موازنة األداء والبرامج أكفأ من موازنة البنود في إجراء تقديرات  يعد  -9
  .العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةالموازنة 

بالظروف  العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةموازنة التتأثر عملية صنع القرار في   -10
 والمتغيرات السياسية واالقتصادية.

المؤسسة العامة إلى تخفيض تقديرات الموازنة في  لموازنةل االدارة العامةتسعى  -11
  الحكومية.

لدى مناقشتها موازنتها مع االدارة العامة للموازنة العامة إلى  المؤسسة الحكوميةتسعى  -12
تعزيز قدرتها التفاوضية لضمان حصولها على الحد األدنى المحدد مسبقا وعدم 

  .االنتقاص منه
ة أساسية في المناقشات الداخلية لمشروع يتعتبر عملية المفاوضة والمساومة عمل -13

  .العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةموازنة ال
النظام المتبع في اعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية هو النظام التراكمي،  -14

 وهذا ينسجم مع اسلوب اعداد الموازنة المتبع وهو موازنة البنود.

 ة.ازنة العاميؤثر تأثيراً مباشراً في تقديرات الموالمتبع أن نظام اتخاذ القرار  -15
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  ثانيا: التوصيات

التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء حيث تفتقر موازنة البنود للرقابة  -1
 ولضعفها في أهم وظائف الموازنة العامة وهي التخطيط.على البرامج والمشاريع، 

اذ قرارات الموازنة العامة والذي ينسجم مع أسلوب التحول إلى النظام العقالني في اتخ  -2
  موازنة البرامج واألداء.

التركيز على تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال إعداد الموازنة العامة في كل   -3
 من وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

مج االنتخابية لألحزاب ربط المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة في البرا  -4
 السياسية التي بناء عليها يتم انتخاب هذه األحزاب لتحقيق رغبات المواطن والمجتمع.

وضع سياسات ومعايير لتقدير مخصصات الموازنة لتقليل االعتماد على المفاوضات   -5
 والمساومة في تقدير هذه المخصصات.

أسس اقتصادية عند تقدير الموازنة  االعتماد على الدراسة والتحليل العلمي المبني على  -6
  العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

البنود إلى للتحول من نظام موازنة البيئة المحاسبية واإلدارية المناسبة  العمل على توفير -7
، باإلضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية التي تكفل النجاح نظام موازنة البرامج واألداء

  لهذه الغاية.واالستمرارية الالزمة 
تطوير آلية صنع القرار الخاص بتوزيع الموارد المالية من خالل توفير البيانات يجب   -8

  الكافية والتقارير الدقيقة للسلطة لمساعدتها في تحديد األولويات.
مقومات النظام  التي تعمل على رفعالسياسات المالية واإلجراءات المحاسبية  تطوير  -9

  قياس األداء.ودقة في المحاسبي والمالي وما يتبعه من تطوير 
تقليل االعتماد على أسلوب المساومة في وضع تقديرات الموازنة والعمل على  -10

  تحديد أهداف وبرامج واضحة وربط تقديرات الموازنة بهذه األهداف.
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  )1ملحق رقم (







  غـزة-الجامعة اإلسـالمية
  عمـادة الدراسـات العليـا

  ة التــــجــــارةكلي
  قـسم المحاسبة والتمويـل

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

نظم صنع القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية على  أثر "استبانة لقياس 
  "   الموازنةتقديرات 

  
  .......... المحترم/ـة......................األخ الكریم/ األخت الكریمة .........

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
  تحیة طیبة وبعد ،،،

  
المرفقة هي جزء من بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير من كلية التجارة في  االستبانة

  الجامعة اإلسالمية بغزة ضمن برنامج المحاسبة والتمويل.
أثر نظم صنع القرار في الموازنـة العامـة للسـلطة الوطنيـة     " إلى قياس  االستبانةوتهدف 

  ". الفلسطينية على تقديرات الموازنة
االهتمام واالستعداد الدائمين لمؤازرة ومساندة الباحثين في أبحاثهم التي  نني أعهد بكمإوحيث 

 تخدم تطور مجتمعنا، فاني آمل أن أجد التعاون المعهود بكم من خالل اإلجابة على األسئلة

  .االستبانةالواردة في هذه 
تى يتمكن بدقة وموضوعية، ح االستبانةباإلجابة على أسئلة هذه التكرم لذا أرجو من سعادتكم 

الباحث من الوصول إلى تقييم أفضل لموضوع الدراسة، وبالتالي التوصل إلى توصيات لوضع 
  الحلول المناسبة.

  أؤكد بأن يتم التعامل مع إجاباتكم بسرية تامة، وأال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
  
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  
  

  كرونإياد سالمة ب الباحث/   
  الجامعة اإلسالمية بغزة -طالب ماجستير                                                  



  االستبانة
  

  القسم األول: المعلومات العامة
  أوالً: معلومات شخصية:

 المؤهل العلمي: .1

    دبلوم                   بكالوريوس                 دراسات عليا    

 

 التخصص العلمي: .2

 إدارة أعمال               محاسبة                      اقتصاد  

     علوم مالية ومصرفية حددها.  ............... ،أخرى  

 

 المركز الوظيفي: .3

 وكيل وزارة                 مدير عام        دائرة مدير   

     رئيس قسم           حددها.  ............،أخرى  

 

  عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي: .4

  سنوات      6أقل من                  سنوات  10أقل من  – 6من    

  سنة   15أقل من  – 10من           15 فأكثر سنة.  
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اختبار الفرضياتلقسم األول: ا  
 

فـي   تقـديرات الموازنـة العامـة   على استخدام النظام التراكمي  أثر قياس :المحور األول
 :الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

  البيان  م
  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة جداً  قليلة  متوسطة  كبيرة

1  
ـ  السـنوية  موازنـة التعتمد تقديرات  علـى   موزارتكل

 .موازنات السنوات السابقة

          

2  
عمليـة   موزارتكل السنوية موازنةالتعتبر عملية إعداد 

آلية ذات نماذج محددة تعتمد على زيادة نسبة معينـة  
 .على موازنة السنة السابقة

          

3  
تعليمات إعداد وتحضير مشروع الموازنة تكون محددة 

 .بتغيرات بسيطة عن موازنة السنة السابقة

          

4  
يتم تقدير مخصصات وزارتكم من قبل االدارة العامـة  

 .للموازنة

          

5  
االسلوب المعتمـد إلعـداد    واسلوب موازنة البنود ه

 .موزارتكل السنوية موازنةال

          

6  
 السـابقة  االعتماد علـى تقـديرات السـنوات   يفضل 

 السنوية موازنةفي إعداد الوالخبرات البشرية المؤهلة 
 .موزارتكل

          

7  
 وزارتكـم فـي   السـنوية  موازنةالترتبط دقة تقديرات 

بكفاءة الكوادر المسؤولة عـن اإلعـداد والتحضـير    
 .للموازنة

          

8  
مهمـة   المعنيين والمستفيدين من الموازنة؛ء تعتبر آرا

  موازنة وزارتكم.ثير في مرحلة تحضير أوذات ت

          

9  
في حال غياب قاعدة معلومات مالئمة ومناسـبة يـتم   
االعتماد على تقديرات السنوات السـابقة فـي تقـدير    

 .وزارتكمالمقبلة في للسنة  السنوية موازنةال
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في  تقديرات الموازنة العامعلى استخدام النظام العقالني أثر  قياسالمحور الثاني: 
  :الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

  
  

  البيان  م
  موافق بدرجة

كبيرة 
  قليلة جداً  قليلة  متوسطة  كبيرة  جداً

1  
يتم االعتماد على الدراسة والتحليل العلمي المبني على 

 .موزارتكل السنوية موازنةالأسس اقتصادية عند تقدير 
          

2  
 السـنوية  موازنـة اليتم تقدير مخصصات اإلنفاق في 

 .وفق أهداف محددة ومدروسة مسبقا موزارتكل

          

3  
يتم استخدام أساليب التحليل الكمي لدراسة وتقييم بدائل 

 .القرار عند التحضير واإلعداد للموازنة

          

4  
الحالية تستخدم ألغراض التخطـيط   السنوية موازنةال

 في وزارتكم. لألنشطة واألعمال في السنوات القادمة
          

5  
عند التحضير واإلعداد لموازنة السنة القادمة لوزارتكم 
يتم تقييم وتحليل عدة بدائل الختيـار أفضـلها تحقيقـا    

 .لألهداف المحددة مسبقا

          

6  
موازنة األداء والبرامج أكفأ مـن  يعتبر تطبيق اسلوب 

 السـنوية  موازنـة إجراء تقديرات الموازنة البنود في 
 .موزارتكل

          

7  
 يتم اختيار برامج وخطط الموازنة في وزارتكم بنـاء 

 .على معايير اقتصادية وفنية

          

8  
 دورا هاما في عمليـة  تلعب برامج األحزاب السياسية

  وزارتكم.تحضير وإقرار الموازنة في 
          

9  
تتأثر عملية صـنع القـرار فـي موازنـة وزارتكـم      

 .واالقتصادية بالظروف والمتغيرات السياسية

          

10  
تطوير خبرات ومؤهالت الموظفين المسؤولين عن  يتم

 .اإلعداد والتحضير للموازنة
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فـي   تقـديرات الموازنـة العامـة    علىاستخدام النظام المختلط  أثر قياس: المحور الثالث
 :الحكومة الفلسطينية (قطاع غزة)

  البيان  م
  موافق بدرجة

كبيرة 
  جداً

  قليلة جداً قليلة  متوسطة  كبيرة

1  
تتم عملية إقرار موازنة وزارتك من خالل مفاوضـات  

 ووزارتكم.ومساومات بين دائرة الموازنة العامة 
          

2  
تسعى دائرة الموازنة العامة إلى تخفـيض تقـديرات   

 .وزارتكمالموازنة في 

          

3  
للحصول على تقديرات مقبولة وكافية ال بد من اعتماد 

 .سياسة المبالغة في التقديرات

          

4  
تسعى اإلدارة لدى مناقشتها موازنتها مع دائر الموازنة 

حصـولها  العامة إلى تعزيز قدرتها التفاوضية لضمان 
 .على الحد األدنى المحدد مسبقا وعدم االنتقاص منه

          

5  
تعتبر عملية المفاوضة والمساومة عملة أساسـية فـي   

 .وزارتكمالمناقشات الداخلية لمشروع موازنة 

          

6  
يتم تقديرات الموازنة في وزارتكم بناء على وضع عدة 

معـايير  بدائل يتم دراستها وتحليلها وتقييمها بناء على 
 .اقتصادية وفنية

          

7  
يتم اعتماد برامج وخطط الموازنة في وزارتكم بنـاء  
على دراسة وتحليل التكلفة والعائـد لتلـك البـرامج    

 .والخطط

          

8  
في حالة توفر الظروف المناسبة من األفضل إجـراء  
تحليل وتقييم اقتصادي شامل لجميع البـدائل المتاحـة   

 .الختيار أفضلها

          

  
  شاكرًا لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم

  

  إياد سالمة بكرون الباحث/      
  الجامعة اإلسالمية بغزة -طالب ماجستير                                                                               
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