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  لخص الدراسةم

رونة العاليـة،  يعد المجتمع الفلسطيني مجتمعاً محدود الموارد وال يتسم اقتصاده بالضخامة والم 
وقد تعرض لعدة هزات وأزمات مالية، وما أعقبها من آثار سلبية ناجمة عنها، األمـر الـذي                 
يفرض أهمية التخصيص األمثل للموارد المتاحة والمحدودة وتوجيهها بكفاءة وفاعليـة نحـو             

  . البرامج واألنشطة الهادفة وإيجاد اآلليات المناسبة للرقابة عليها
إحدى األدوات الرئيسية والهامة التي تساهم في تحقيق هـذا الهـدف، حيـث           وتعتبر الموازنة   

يمكن من خاللها تخطيط وتنفيذ السياسة االقتصادية والمالية للدولة بما يكفـل تنظـيم اإلنفـاق         
  .الحكومي وتحقيق االستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج بكفاءة وفاعلية

يد من أساليب إعداد الموازنة العامة للدولة،       لبحث عن أسلوب جد   لومن هنا جاءت هذه الدراسة      
وذلك باستخدام موازنة البرامج واألداء لتحقيق الكفاءة والفاعلية للموارد المحدودة، فالموازنـة            
المستخدمة في فلسطين هي موازنة البنود وهي موازنة تقليدية تركز على اعتمـاد المـدخالت         

يـضعف  المخرجات واآلثار الناتجة عنها ممـا       دون االهتمام أو التركيز نحو الهدف أو قياس         
  .الفاعلية والكفاءة في التنفيذحول المساءلة منهج 

  
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم مناقشة وتحليل الجوانب العلمية المرتبطة بأساسـيات إعـداد              
الموازنة المقترحة وإبراز دورها في تحقيق الرقابة على األنشطة والبرامج وفق أسلوب جديـد        

ظهر بواقعية مراكز المسؤولية ويحقق الربط بين عناصر اإليرادات والمصروفات، كمـا تـم       ي
أيضاً تطوير فرضيات البحث وجرى مناقشتها عملياً وتبين أن استخدام موازنة البرامج واألداء             
يؤدي إلى تحقيق الفعالية للبرامج واألنشطة والمساهمة في دعم آليات الرقابة وتقيـيم النتـائج               

يل االنحرافات والوقوف على مدى االستجابة للبرامج واألهداف المخططة مما يؤدي على            وتحل
  .ضبط اإلنفاق وتحديد اتجاهاته ومستوياته وترشيده

ولدعم األفكار النظرية والتحليلية لتطبيقات الموازنة في فلسطين تم إجراء وتصميم خطـوات              
 هناك إمكانية نظرية وعملية لتطبيق      عملية كنموذج عملي على وزارة الصحة وأثبت البحث أن        

 .هذا النوع من الموازنة

  



ك  

ABSTRACT  
The Palestinian society is known for its limited resources, and the 
Palestinian economy is not perceived to be large or highly flexible. 
Recently, the Palestinian economy has been exposed to difficult quivers 
and financial crisis, and had to deal with the consequent negative 
outcomes and implications which emerged due to such circumstances, 
and which imposed the importance of implying proper allocation and 
utilization of the limited available resources in an efficient and effective 
way towards implementing programmes and activities, and establishing 
proper monitoring mechanisms. 
 
The Budget is one of the main and most important tools which contribute 
to achieving this goal, through planning and implementing the economic 
and political policies of the state in a way that would guarantee 
controlling the governmental expenditures, and thus achieving more 
efficient utilization of the productivity factors. 
 
This thesis aims at searching for new method for the preparation of the 
general budget for the State, through using the programme and 
performance based budget to achieve efficient exploitation of limited 
resources. The budget preparation method currently used in Palestine is 
the item-based budget, which is more of a conventional budget that 
focuses on input without paying much attention to the goals, and without 
properly measuring these outcomes and their implications, which 
inevitably leads to decreasing the chances of conducting efficient 
accountability vis-à-vis the effectiveness of the utilization process of the 
budget.  
 
To achieve the goals of this thesis, deep analysis and discussions were 
conducted regarding the scientific elements that are connected to the 
basic methods of the preparation of the proposed budget, and highlighting 
the role of such elements in reaching better monitoring and control on the 
activities and programmes according to a new style that realistically 
underlines and achieves the connection between revenues and 
expenditures. Additionally, the research theoretical aspects were 
practically and scientifically developed and discussed, and it was 
concluded that implementing the programme and performance based 
budget results in achieving effectiveness of programmes and activities, 
and contributes to enhancing monitoring mechanisms, results evaluation 
process, and analyzing deviations in order to emphasize on the level of 
implication on programmes and activities and planned goals, which 



ل  

would lead to better expenditure control, and better identification of 
disbursement channels and levels, and thus containment  
 
To support the hypothetical and analytical elements of budget utilization 
in Palestine, a scientific scheme has been developed and implemented on 
the Ministry of Health, and the result was supporting the hypothesis that 
there is a notional and practical possibility to implement such kind of 
budget.  
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   مقدمة

هـي  تعتبر الموازنة العامة في الدولة من أهم الخطط المالية التي تعتمدها في األجل القصير، ف              

تعتبر األداة الرئيسية لتنفيذ سياستها االقتصادية والمالية، فهي تحدد كيفيـة الحـصول علـى                

اإليرادات وأوجه استخدامها بما يكفل تنظيم اإلنفاق الحكومي وتحقيق االستغالل األمثل لعوامل            

  .اإلنتاج

المـصروف دون   على اعتمـاد    ) موازنة البنود (ويعتمد نظام الموازنة التقليدية المعروفة باسم       

االهتمام أو التركيز نحو الهدف أو قياس المخرجات واآلثار الناتجة عنها، وما يترتب عليه من               

القصور في المساءلة عن الفعالية والكفاءة في التنفيذ، وعدم منح المديرين المرونـة والـسلطة       

خدامها كأداة إنفـاق  الكافية لإلفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في التطوير والتحديث، مما يجعل است   

 قفقد غدا األسلوب التقليدي في إعداد الموازنة ال يتواف        "وليس كأداة إدارة، وأمام هذه التحديات       

مع وظائف الموازنة الحديثة للدولة وال مع أهداف التخطيط مما اضطر الكثير من دول العـالم        

رامج واألداء حيث كانـت     إلى أسلوب موازنة الب   ) موازنة البنود (إلى التحول من هذا األسلوب      

، األمـم المتحـدة    (الواليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدول التي سارت في هذا الطريـق           

  . )م1987، مية في الدول الناميةالموازنات الحكو

 يفرضه التطور االقتصادي لعـالج نقـاط الـضعف          ك بدأ موضوع تطوير الموازنة أمراً     لذل

 وازنات البرامج واألداء لتكون البديل األمثل الذي يـساهم فـي          العديدة فيها، فتم إدخال نظام م     

التخصيص األمثـل للمـوارد   "تفادي أوجه الضعف التي تعاني منها الموازنة التقليدية مستهدفة  

  .)2002 ،سالم( "وزيادة كفاءة وفاعلية برامج النشاط وتدعيم آليات الرقابة والمسؤولية
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الحالي في فلسطين يعتمد في إعداد الموازنة علـى موازنـة    هذا ولما كان نظام اإلدارة المالية       

البنود والتي تستند إلى األساس النقدي والذي يتم بموجبه تحصيل وتوزيع اإليرادات على أوجه              

 اإلنفاق الجاري والرأسمالي وفقاَ لألنظمة والتعليمات السارية مما قد يؤدي إلى سـوء توزيـع              

فذة وضعف كفاءتها وهدر األموال المتاحة، لـذلك فقـد    المخصصات وعدم فاعلية البرامج المن    

 أصبحت الحاجة ملحة نحو تحديث أسلوب إعداد الموازنة بما يحقق ترشيد اإلنفاق العام وبلوغ             

األهداف المنشودة من خالل تطبيق موازنة البرامج واألداء والتي ترتبط أيضاَ بضرورة رفـع              

ات ولتعزيز القدرة على تقـديم خـدمات ذات         مستوى األداء المحاسبي في الوزارات والمؤسس     

جودة عالية، والمساعدة في وضع الخطط المنظمة التي تساهم في رفع معـدالت النمـو فـي                 

  .القطاعات المختلفة

  :مشكلة الدراسة

إن استمرارية إتباع أسلوب موازنة البنود يؤدي إلى عدم ربط عملية التخطيط بالموازنة ممـا               

في ضعف الرقابة على كفاءة األداء المالي وسوء توزيع المـوارد           يعكس مشاكل عديدة تتمثل     

واإلنفاق غير الرشيد، األمر الذي يظهر الحاجة إلى تطوير وتحديث أسلوب إعـداد الموازنـة            

ليتم الربط بين المخصصات المطلوبة والمنجزات المتحققة، ولتحقيق هذا الهدف واالنتقال مـن          

زنة البرامج واألداء البد من األخذ بالعديد مـن المتغيـرات           أسلوب الموازنة التقليدية إلى موا    

االقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية في نظم العمل القائمة، مما يستوجب البحـث بـشكل     

جاد عن النموذج أو اإلطار الذي يمكن من خالله إدخال تلك المتغيرات فـي عمليـة إعـداد                  

عداد الموازنة المقترحة في ظل المتغيـرات المـذكورة        الموازنة المقترحة، وطالما أن مشكلة إ     

   :تتطلب البحث والتمحيص، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ويعكس جوهر المشكلة هو
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 اإلطار أو النموذج المقترح لعملية إعداد موازنة البرامج واألداء في ظـل المتغيـرات               وما ه 

  البيئية في المجتمع الفلسطيني؟     

  :فرضيات الدراسة

  .على األداء ال تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة المالية البنودوازنة م . 1

سيكون له أثراً إيجابياً في تحقيق أهداف الموازنـة         تطبيق موازنة البرامج واألداء     إن   . 2

 .وضبط األداء

استخدام اإلطار المقترح لموازنة البرامج واألداء يؤدي إلى تحديث نظـام الموازنـة               . 3

  .  عاليةداف المالية بكفاءة ويعمل على تحقيق األه

  :أهمية الدراسة

 أهمية هذه الدراسة من المكانة الهامة والرئيسية التي تحتلها الموازنة العامة، فهي             تنبع . 1

أداة ترجمة لسياسات الدولة وتنفيذ أهدافها المعلنة، فالموازنة هي أداة للتخطيط والتنفيذ            

 لتحقيق الكفاءة والفاعلية فـي األداء       والرقابة والتحليل ألنشطة وبرامج الحكومة وذلك     

  .اإلداري والمالي للدولة

مدخل إلصالح األداء اإلداري والمالي للحكومة والتخلص من األسلوب التقليدي          تعتبر   . 2

  . إلعداد الموازنة بما له من عيوب وعدم كفاءة استخدام المال العام

امج واألداء والخـوض    أهمية خاصة لهذا البحث في فلسطين الذي يتناول موازنة البر          . 3

في إمكانية تطبيقها بالنظر إلى طبيعة األوضاع االقتصادية والحاجـة إلـى التمويـل              

  .والرقابة عليه لتحقيق مستهدفات التنمية للمجتمع الفلسطيني
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  :أهداف الدراسة

  -:تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي

  . األداءتطوير أسلوب إعداد الموازنة في فلسطين لتحقيق الرقابة على . 1

دراسة أثر المتغيرات البيئية وانعكاساتها على تطبيق موازنة البرامج واألداء ودورهـا         . 2

  .في زيادة كفاءة التخطيط اإلداري و الرقابة على األموال العامة

  .تقديم إطار مقترح لتطبيق موازنة البرامج واألداء في فلسطين . 3

  :حدود الدراسة

ع الحكـومي و المتمثـل فـي الـوزارات و الهيئـات       تقتصر هذه الدراسة على موازنة القطا     

كما اقتصر الجانـب     والمؤسسات الحكومية التي تتلقى أموالها من خالل الموازنة العامة للدولة         

 وزارة الـصحة الفلـسطينية      ى عل واألداء البرامج لتطبيق موازنة    )النموذج المقترح ( التطبيقي

  .رات والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوز كافة الهيئات واى به للتطبيق علذى يحتكنموذج
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  : الدراسةمنهجية

  -:يعتمد هذا البحث على الجمع بين أسلوبين من أساليب البحث العلمي وهما

 وذلك من خالل مراجعة الكتب والمقاالت والبحـوث والدراسـات           :األسلوب المكتبي  . 1

 . اإلطار النظريلتكوينذات العالقة بالموضوع وذلك 

 ويعتمد على جميـع البيانـات والمعلومـات ذات العالقـة     :ة الميدانيةأسلوب الدراس  . 2

 تصميممعتمدين المنهج الوصفي واالستنتاجي في البحث العلمي للتعرف على مقومات           

نظام إلعداد وتطبيق موازنة البرامج واألداء وذلك باالعتماد على قائمة استقصاء يـتم            

ة من أفراد مجتمع الدراسـة وتحليلهـا        تصميمها من قبل الباحث لجمع البيانات األولي      

يتم تحليل البيانـات المجمعـة باسـتخدام    حيث  باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة

 وأي برامج أخرى ذات عالقة تساعد علـى         SPSSاألساليب اإلحصائية مثل برنامج     

  .تحليل النتائج

  :مجتمع وعينة الدراسة

يا بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية الذين تـرتبط        يتمثل مجتمع البحث في أفراد اإلدارة العل      

طبيعة أعمالهم بإعداد ومراقبة الموازنة باعتبارهم يلعبون دوراً مهماً في هذا المجال، فـضال              

على أن مواقعهم القيادية تجعلهم أكثر تأثيراً في متابعة تلك األعمال وهو ما يـنعكس بالتبعيـة        

  .خرىعلى باقي المستويات التنفيذية األ

  .جتمع الدراسة بالنظر إلى صغر حجم المجتمعفهي نفس م عينة الدراسةأما 
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  :الدراسات السابقة

  )1992(دراسة عالوين - 1

 – موازنة البنود  –هدفت إلى دراسة الموازنة العامة لألردن المطبقة في األردن في ذلك الوقت             

نظام المحاسبة الحكومية المطبقة    من حيث المبادئ التي تحكم إعدادها وتبويبها ودورة إعدادها ل         

  .في األردن

 بالتركيز على بيان اثر تطبيـق موازنـة البـرامج واألداء علـى النظـام       وقد خلص عالوين  

المحاسبي الحكومي، وما هي اإلجراءات التي يجب أخذها باالعتبار لتطوير وتحـديث النظـام    

  .زنة البرامج واألداء؟المحاسبي الحكومي ليتوافق مع المتطلبات الجديدة لتطبيق موا

   Noami Caiden  (1994)دراسة  -13

هدفت الدراسة إلى تحليل نظام الموازنة العامة في الدول النامية لذلك جـاءت هـذه الدراسـة            

الختيار عشر فرضيات منها الهدف من الموازنة هو التخطيط القومي االقتصادي، والموازنـة             

خلصت الدراسة إلـى ضـرورة زيـادة االهتمـام          الجيدة تعني مواجهة مشكلة في تنفيذها، و      

بالدراسات المالية المقارنة، وضرورة وجود تعريف للموازنة في كل بلد وليس عمل استنـساخ       

  .لمفهوم جاهز، وضرورة وجود عالقة قوية بين موازنة الحكومة والهياكل التنظيمية
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  ) 1996 (دراسة خالد الزعبي -11

 و وجود تباين بين الموازنـة التقديريـة      سباب وراء عدم الدقة في التقدير     هدفت إلى تقصى األ   

 والبحـث فـي    1993 إلي   1980والميزانية الفعلية المتحققة في نهاية األعوام عن الفترة من          

  .معالجتها أو تالفيها مستقبالً 

تعاقبـة  وخلصت الدراسة إلى أن األسباب المؤدية إلى التباين موزعة على مراحل الموازنـة م    

مرحلة اإلعداد والتحضير، مرحلة المصادقة من السلطة التشريعية، مرحلة التنفيـذ ومرحلـة             

المتابعة والمراقبة، ففي جانب النفقات تركز التباين في النفقات الرأسمالية وفـي بنـد األبنيـة                

ركـز  واإلنشاءات واألشغال واألراضي، أما في جانب اإليرادات فتبين أن التباين في معظمه يت      

  .على القروض والمساعدات االقتصادية والفنية وفي المساعدات العربية واألجنبية

  )1998(  دراسة حجازي-2

 اسـتخدام  إمكانيـة  ى في التعرف علاألردن المالية في اإلدارة مساعدة  ىهدفت هذه الدراسة إل   

ـ   أ ووإعدادها االستحقاق في تسجيل البيانات المالية والمحاسبية وتبويبها     أساس  ىثـر ذلـك عل

   .ائم الماليةوالحسابات والق

  تطبيق أساس االستحقاق عند تطبيق موازنة البـرامج واألداء          وجوب  إلى خلص حجازي   وقد  

تحديد تكلفة استخدام عوامل اإلنتاج المختلفة وبيان مـا تـم اسـتفادة كـل      لمساعدة في   وذلك ل 

  .برنامج من الجهود والمستلزمات على كافة المستويات
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  )  1998(  سة ولديفسكيدرا -3

هدفت إلى دراسة عديد من الموازنات مثل موازنة البنود وموازنة البـرامج واألداء، موازنـة               

  . التخطيط والبرمجة والموازنة الصفرية

 صعبة المنافسة فهي ال تفشل بـشكل        – موازنة البنود    –وقد خلصت إلى أن الموازنة التقليدية       

وال تنجح بشكل جيد وفق كـل معيـار         جيد وفق كل معيار   تام وفق أي معيار وال ينجح شكل        

هذا العامل   ويرفض فكرة أن يكون عامل البيروقراطية هو العامل الوحيد الذي ساعد على بقاء            

  . هذا النوع من الموازنة لدى عديد من الدولبقاءالوحيد الذي ساعد على 

  )   1998(  دراسة الشبلي-4

عامة األردنية المشاكل والعقبات التي تواجه عمليـة إعـدادها          هدفت إلى تقويم بنية الموازنة ال     

  . األداءىوتصنيف عناصرها لتنفيذ وظائفها في الرقابة المالية والتطوير اإلداري ورفع مستو

و قد خلصت إلى أن تطوير بنية الموازنة العامة األردنية أفـضل الـسبل لتطـوير األجهـزة           

 والرقابة الحديثـة والتطـور اإلداري فـي حـين أن     الحكومية وتسهيل تنفيذ وظائف الموازنة  

 األجهزة والرقابـة    هالتصنيفات الواردة بوثيقة الموازنة ال تفي بالمتطلبات األساسية لتطور هذ         

  .وأن هناك مشكالت إدارية وفنية وتشريعية تواجه الموازنة العامة األردنية، المالية الحديثة
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  (1998)  دراسة اللوزي والقطامين-5

دفت إلى اختيار مدى التباين بين الموازنة التقديرية والموازنة الفعلية المتحققة في نهاية العام              ه

باستخدام تحليل التباين كأداة إحصائية لمعرفة ما إذا كان هناك تباين يتمتع بأهميـة إحـصائية                

زنة التقديرية  المواتباين بين   هناك  خلصت هذه الدراسة إلى     ، و بين الموازنتين التقديرية والفعلية   

والميزانية الفعلية المتحققة في نهاية العام ولم يستطع اللوزى والقطامين من وضع لـه قاعـدة              

  . نستطيع االعتماد عليها لتفسير ذلك الفروقات إحصائية

  ) 1999(دراسة الجهماني والعمري  -4 

  .داءهدفت إلى تحديد الصعوبات التي تواجه إعداد و تنفيذ موازنة البرامج و األ

 وقد خلصت الدراسة إلى أن الصعوبات التي تواجه إعداد الموازنة تتمثل في افتقار الـدوائر               

عدم ، عدم وجود نظام لمحاسبة التكاليف    ، الحكومية في األردن إلى أنظمة معلومات ذات كفاءة       

أمـا   فة ووضع وحدات لقياس بعض األنشطة     صعوبة تحديد البرامج الهاد   ، توفر كفاءات مهنية  

ازدواجيـة العمـل    ، عوبات في المجال التنفيذي تمثلت في عدم وجود وحدات رقابية فعالة          الص

عدم فعالية التقـارير الـسنوية التـي    ، بين أجهزة الرقابة وبعض الوزارات والدوائر الحكومية  

  .تصدرها الجهات الحكومية
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    Barton and Linda (1999)  تقرير -12

ر و التحفيز لربط البرامج بالنتائج وتعزيز فهمها باإلضـافة          هدف هذا التقرير إلى التحضي    وقد  

النجـدة، واإلطفـاء، وخـدمات المجـاورين،        : إلى مقارنة مقاييس األداء في الخدمات التالية      

  .وخدمات الدعم

وخلص التقرير أن موازنة األداء غيرت طريقة أداء العمل وغيرت الدائرة تنظيمـاً وسـلوكاً،               

، وبينت  )األحداث(المدينة وخصوصاً الجرائم التي يرتكبها الشباب       حيث انخفضت الجريمة في     

الموازنة أن هناك اختالف بين األحداث والبالغين وأن الدائرة اآلن تتعامـل معهـم بطريقـة                

  . مختلفة

  )2000(دراسة الهالالت -4

ير هدفت إلى دراسة جانب اإليرادات في الموازنة العامة األردنية وذلك من خالل دراسة تـأث              

  . العامة األردنيةتالعوامل المؤثرة في اإليرادا

 العامـة   توقد خلصت إلى أن العوامل اإلدارية التي تم اعتمادها تؤثر في حـصيلة اإليـرادا              

  .األردنية، عدم وجود تأثير لالستقرار السياسي على اإليرادات العامة

 تأثير إيجابي علـى اإليـرادات       إلنفاق العام والجاري والرأسمالي للسنة السابقة له      لأما بالنسبة   

  .ووجود تأثير إيجابي لنصيب الفرد من الدخل القومي والصادرات في اإليرادات العامة
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  ) 2000(  دراسة الشوابكة -6

هدفت إلى دراسة تطور أسلوب إعداد الموازنة العامة في األردن من موازنـة البنـود إلـى                 

ب توافرها في النظام المحاسـبي ليتوافـق مـع     موازنة البرامج و األداء وتحديد األسس الواج      

  تطبيق هذه الموازنة

ال يستخدم أي نظـام لمحاسـبة التكـاليف ولـو       خلصت إلى أن النظام المحاسبي الحكومي        و

مثـل   انه هناك بعض التطبيقات التي تساعد في تطبيق نظام تكاليف مالئـم              إال أوليةبصورة  

 تقـويم الـسلع     إلـي الغير وبالتالي يمكن تطـويره       تقويم السلع والخدمات المقدمة من        إعادة

  . الثابتةاألصولوالخدمات المتبادلة بين البرامج المختلفة كما انه يمكن تطوير سجالت 

  ) 2000(  دراسة الحسين -7

 الموازنـة العامـة   ب التـي تتعلـق     أساليب اتخاذ القرارات    للتعرف علي   دراسة  ال هذه  هدفت  

 القرارات في الموازنـة  اتخاذ عدة في    أساليب هناك   أنسة علي   وقد خلصت هذه الدرا    األردنية

 المستخدم فـي   األسلوب هذا   أن التراكمي حيث    األسلوب بالتركيز علي    أوصت ولكنها   األردنية

 موازنـة   إعـداد  فـي    األسلوبة االهتمام بهذا    ر وضرو األردنية في الموازنة    تالقرارا اتخاذ

  .واألداء البرامج
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  ) 2000 (دراسة الخرابشة -8

 االعتمـاد  ى إل هذه الدراسةوخلصت، هدفت إلى تحليل نظام صنع القرار في الموازنة األردنية   

 الموازنة الجارية والرأسمالية في األردن واستخدام آلية        تعلى النظام التراكمي في صنع قرارا     

لموازنـة  المساومة في مناقشة واعتماد موازنات الدوائر المختلفة وأن نظام صنع القرار فـي ا          

وقد توصل الباحث إلـى  . األردنية يتأثر بالعوامل الفنية واالقتصادية أكثر من العوامل السياسية  

، أن هناك عالقة قوية وارتباط عالي بين نظام صنع القرار وكل من توفر المعلومات ودقتهـا               

  .سنوات الخبرة، الكفاءات المؤهلة

 نقاط هامة منها أن الموازنة العامـة هـي          وباستعراض الدراسات السابقة نجد أنها اتفقت على      

أداة هامة للتخطيط والرقابة وتؤدي إلى تحسين أداء الجهاز اإلداري والمالي الحكومي و يجب              

العديد منها على   واتفق  ، االجتماعيم مع التطور االقتصادي و    ءتاليتطويرها بما   االهتمام بها و  

 إلعداد الموازنة يختلـف عـن أسـلوب    البحث عن أسلوب جديد   إلى التطوير و    الماسة حاجةال

يقـوم  أسلوب حديث إلعداد الموازنـة      كما تناول بعضها موضوع التحول إلى      ،موازنة البنود 

  األنظمـة المحاسـبية     ما يتطلبه ذلك من ضرورة تـوفر       إعداد موازنة البرامج واألداء و     على

  .الالزمة لذلك

 موازنـة  نحـو ورة التطور والتحـول   الدراسات السابقة في ضر   دراسة الباحث مع  تتفق  هذا و 

 آلليـات    شـامالً  نظريـاً  إطاراً تقدم الدراسات في أنها     ها تتميز عن تلك   البرامج واألداء ولكن  

 على مستوى البرامج واألنظمة المحاسبية أو على مـستوى رفـع كفـاءة              ومتطلبات التطبيق 

ـ  كمـا تقـدم الدرا     ،العاملين في هذا المجال سواء في وزارة المالية أو الوزارات األخرى            ة س

لصحة الفلسطينية مدعمة بأرقام فعليـة       كنموذج للموازنة المستهدفة على وزارة ا       تطبيقياً إطاراً
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 من هذه الدراسة             القصوى االستفادة   يحقق مما   ،وقدمت مؤشرات أداء بالخصوص   ، عن االنفاق 

  .خصوصا الناولها في هذ لآلليات التي تم تاًوفق من الناحية الفعلية إمكانية تطبيقهاو



  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  ماهية الموازنة العامة وأساليب إعدادها
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  :مقدمةال   .1
في العهود القديمة لم يكن هناك فصل بين نفقات الدولة العامة ونفقات الحاكم الخاصة،              

فكانت أموال الدولة تخضع لسيطرة الحاكم المطلقة، وكان الحاكم حراً في فـرض الـضرائب               

ال واإلنفاق حسب حاجته حيث أنه المسؤول األعلى للرقابة على الجباية واإلنفاق            وجباية األمو 

  .وذلك لعدم وجود الضوابط التشريعية التي تحدد سلطاته ونفوذه

مجـالس  (ونتيجة لتزايد أعباء جباية األموال وتزايد نفقات الدولة بـدأت البرلمانـات               

سلطات الملك في الجباية واإلنفاق بحيث ال       تزيد من تدخلها وضغوطها لتحديد      ) الحكم بأنواعها 

يجوز له تخطي الحدود واألسقف إال بإذن مسبق من البرلمان، وتدريجياً أصبح البرلمـان لـه              

الحق في الموافقة على فرض الضرائب وجبايتها والرقابة عليها، ثم امتد إلى مناقشة النفقـات               

كما أصـبح   . فقاتها بشكل دوري وسنوي   العامة ومناقشة أعمال الحكومة من خالل إيراداتها ون       

تنظـيم  ومنذ ذلك الوقت ظهـر مفهـوم      . له الحق في مناقشة اعتماد إيرادات ونفقات الحكومة       

  .الموازنة وكان من  أول الدول وصوالً إلى ذلك المفهوم هي إنجلترا

فقد شهدت بعض الدول كإنجلترا وفرنسا أشكاالً متعددة حول سلطات فرض الضرائب وطرق             

نفاق وتحديد سلطات الحاكم وإخضاع سلطته إلذن مسبق من البرلمان في إطـار الموازنـة             اإل

  .العامة للدولة

أما في اإلسالم فقد جاءت الشريعة اإلسالمية بأسس فرض الضرائب وطرق توزيع مواردهـا              

صـلى اهللا   (ثم تنظيم الموارد واإلنفاق في إطار األحكام والممارسات التي وضعها رسول اهللا             

 لتنظـيم  الـدواوين  والخلفاء من بعده، حيث تبنى الخليفة عمر بن الخطاب فكـرة  ) يه وسلم عل

  )1990شكري، (). الديوان(العمليات المالية وضبط الموارد واإلنفاق وتسجيلها في السجل 
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وفيما يتعلق بالدول العربية فقد ارتبط ظهور الموازنات فيها بحصولها علـى االسـتقالل فـي          

   على سبيل المثال   مصرففي   مختلفة باإلضافة إلى الظروف الخاصة بكل دولة،         فترات تاريخية 

، حيـث   1923كان أهم حدث تشريعي يتعلق بالموازنة العامة هو صدور أول دسـتور عـام               

تضمن مواد شملت إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكيفية إقرار الموازنـة العامـة ومواعيـد              

الية وكانت الموازنة في مصر قبـل ذلـك تخـضع للنفـوذ             تقديمها للبرلمان وتحديد السنة الم    

 في عهد الخديوي توفيق، فقـد اعتمـد         1880األجنبي ولجنة دولية كالموازنة المعدة في عام        

   .وضع الموازنة في ذلك الوقت على أساس ضمان إيرادات لسداد أقساط الدين األجنبي وفوائده

  وفقاً لألسس التي أوردها قانون المحاسـبة       ،1923 طبقت الموازنة منذ عام       فقد سورياأما في   

 استناداً إلى المبادئ العامة التي      األردنالعامة الصادر في ذلك التاريخ، كما طبقت الموازنة في          

  )1990شكري، .(1952تحكم الميزانية التي أوردها الدستور األردني الصادر عام 

  

ة، والموازنة التقديرية، والموازنـة     ويطلق على الموازنة عدة مسميات منها الموازنة التخطيطي       

الرقابية، فكل صفة للموازنة في التسميات الـسابقة تـشير إلـى إحـدى الـسمات الرئيـسية             

فالموازنات تغطي ما يتوقع حدوثه في المستقبل وكأنها خطة عمل مستقبلية لـذلك             . للموازنات

ألنها تحتوي على بيانات    أطلق عليها اسم موازنة تخطيطية، وأطلق عليها اسم موازنة تقديرية           

تقديرية وليست فعلية، وأطلق عليها اسم موازنة رقابية ألنها تستخدم كأداة للرقابة حيث تمثـل               

 جمعية المجمـع  .( األساس الذي تقارن به التكلفة الفعلية لكشف االنحراف أو االختالف بينهما          

  .)2001العربي، 
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 : العامةمفهوم الموازنة .2

  :نة العامةالتعريف اللغوي للمواز

ورد تعريف كلمة الموازنة العامة في العديد من الكتب والمؤلفات، ويشير مفهوم الموازنة مـن       

بـين الـشيئين   ، كما في حالة القول وازنت )وازن(الناحية اللغوية إلى صيغة مفاعلة من الفعل   

 القـاموس الفيـروز آبـادي،     (. ووازنه عادله وحـاذاه    ،)1956 ابن منظور، .(موازنة وِوزاَناً 

  .)مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط. (ساوى وعادلمعناه ووازن بين الشيئين  ،)المحيط

 بين شيئين هما     أو المقابلة  والمساواة يعني المعادلة    ولعل إطالق هذا اللفظ على الموازنة العامة      

  .اإليرادات العامة والنفقات العامة

 على وزن اسم الفاعل، ومعنـى الفعـل         )مع(عل   فإنه لفظ مشتق من الف     )عامة(كلمة  أما معنى   

)مابن منظـور  (. عمهم بالعطية : عمهم األمر عموماً أي شملهم، ويقال كذلك      . تقول. شَمل) ع، 

   ).مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط. (م المطر األرضعأيضاً ويقال  ،)1956

 ابـن . (قحط عام يعمهم جمـيعهم    أي  "سألت ربي أن ال يهلك أمتي بسنة بعامة         : وفي الحديث 

  )مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط(.  فالعام هو الشامل، وخالف الخاص)1956منظور، 

  )1956ابن منظور،  (. والعامة خالف الخاصة

  .فالموازنة العامة تختص باألموال العامة التي ال تختص بفرد دون آخر، بل هي لعموم الناس

ما يعـرف   أهداف من خالل     عدة   تعمل على تحقيق  في الدولة   مالية  من المعلوم أن السياسة ال    و

 الجـوهري، (. األدوات المالية، وتتمثل هذه األدوات في اإليرادات العامة والنفقـات العامـة           ب

  ).هـ1399

هذا وتعتبر سياسة الموازنة هي سياسة مالية تتحقق من خالل تكييف الحكومة للعالقـة بـين                 

تحقيق أهداف معينة، وبالتالي فإن هذه العالقة تظهـر         ت لغرض   اإليرادات والمصروفا جانبي  
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خطة مـستقبلية تتـضمن النفقـات العامـة         من خالل ما يعرف بالموازنة والتي تعتبر بمثابة         

 . واإليرادات العامة ومصادر تمويلها

  على الغرض من الموازنة، وعليه فقد ينظر إلـى       نجد أنها تعتمد   للموازنة   ىخرريف أ اوفي تع 

، أو كـسلوك  )تحوي كلمات وأرقام، وتقترح نفقات ألغراض وبنـود معينـة    (ازنة كوثيقة   المو

تصبح وسيلة ارتباط بين المصادر المالية والسلوك اإلنساني لتحقيق أهداف          (مقصود، أو كتنبؤ    

، أو كسلسلة من األهداف كل له تكاليف محددة، أو كجهاز وأداة لالختيار من              )وسياسات معينة 

نفاق، أو كخطة عندما يتم التنسيق بين عدة خيارات أو بدائل لتحقيق هدف ما، أو               بين بدائل اإل  

، أو كمجموعـة  )بين البرلمان والـسلطة التنفيذيـة    (كوسيلة لتحقيق وضمان الفاعلية، أو كعقد       

  )1998شعبان،  أبو(. التزامات متبادلة ورقابة متبادلة

ة في صورة بيان تقديري ومعتمد عـن        وفي تعريف آخر فإن الموازنة هي خطة مالية مستقبلي        

 أبو شـعبان، . (النفقات العامة واإليرادات العامة للدولة عن فترة مالية مقبلة غالباً ما تكون سنة        

1998(.  

 )1990شكري، (: هذا وقد عرفت الموازنة من الوجهة القانونية كما يلي

ي تقـدر بموجبهـا   الصيغة التشريعية الت"عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها      •

أعباء الدولة ووارداتها، ويؤذن بها، ويقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر            

 ".عن أهداف الحكومة االقتصادية والمالية

بيان الواردات والنفقات العامة خالل     "وعرف القانون البلجيكي الموازنة العامة بأنها        •

 ".الدورة المالية

صك تقدر فيه نفقات الـسنة التاليـة        "زنة الدولة بأنها    وعرف القانون األمريكي موا    •

 .ووارداتها، بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم
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بأنهـا  " وعرفت الموازنة العامة في دليل المحاسبة الحكومية لألمم المتحدة للموازنة            •

عملية سنوية ترتكز على التخطيط والتنسيق، ورقابة اسـتعمال المـوارد لتحقيـق              

 ".ض المطلوبة بكفاءةاألغرا

        )1990شكري، (: منهاوقد أوردت تشريعات بعض الدول العربية تعاريف متعددة  للموازنة 

المنهـاج  : " الموازنة بأنها1962لسنة  ) 39(عرف قانون تنظيم الموازنة رقم      : األردن •

ت المفصل لحكومة المملكة األردنية الهاشمية من الناحية الماليـة، وتعنـي اإليـرادا            

 ".والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة

 لعـام   92عرف القانون المالي األساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم          : سوريا •

الخطة الماليـة األساسـية      ":منه بأنها ) 2(، الموازنة العامة للدولة في المادة       1967

ا العـام   لتنفيذ الخطة االقتصادية، وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بيانه           

 ".والتفصيلي

)  المعـدل  1940 لـسنة    28رقـم   ( عرف قانون أصول المحاسبات العامة       :العراق •

هي الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لـسنة        " الميزانية العامة بأنها    

 ".مالية واحدة تعين في قانون الميزانية

 العامـة للدولـة      الموازنة 1973 لسنة   53 عرف قانون الموازنة العامة رقم       :مصر •

هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة، لتحقيق أهداف محددة، وذلـك   "بأنها  

في إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وطبقـاً للـسياسة العامـة              

 ".للدولة
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) 1963/12/30 فـي    14969مرسوم رقم   (عرف قانون المحاسبة العمومية     : لبنان •

صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عـن سـنة مقبلـة،             "ا  زنة بأنه الموا

 ".وتجاز بموجبه الجباية واإلنفاق

 الموازنة العامـة فـي   1998\7وقد عرف قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم    

ـ  ة لسن تهااوإيراد برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية       بأنهافلسطين    معينـة ويـشمل   ة مالي

 لهـا   ىاألخـر  السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصالت       إليراداتتقديرات السنوية   ال

   )1998قانون تنظيم الموازنة  (.والنفقات والمدفوعات المختلفة

 بأنهـا الموازنة العامـة    ،  فلسطين فيوقد عرف قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية         

 لسنة مالية معينة ويشمل التقـديرات الـسنوية   إيراداتهاوبرنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية  

 لها والنفقات والمـدفوعات     األخرى السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصالت       إليرادات

   )1998 ،قانون تنظيم الموازنة ( .المختلفة

فيـذ  ومما سبق يتضح أن النظرة الحديثة إلى مفهوم الموازنة يتبلور في اعتبارها أهم وسيلة لتن              

السياسة العامة للدولة، وعليه يمكن للباحث وبشكل بسيط ومختصر تعريف الموازنـة العامـة              

للدولة بأنها وثيقة يتم من خاللها تقدير إيرادات ونفقات الدولة لفترة زمنية مقبلة ومحددة غالبـاً           

   .تكون سنة واحدة، ويتم إعدادها في إطار األهداف التي ترمي لها الدولة

  :مكن أن نستنتج أن الموازنة تشتمل على ثالث عناصر أساسية وهيوبالتالي ي

 :تقدير النفقات العامة  - أ

وهي تكاليف أداء الخدمات العامة وهي متنوعة وكثيرة ويمكن أن نقسمها إلى خـدمات عامـة      

إلى آخره من الخدمات والتي تختلـف اختالفـات         ...واجتماعية وثقافية وتعليمية وأمنية ومالية    

  .لة إلى أخرى حسب المستوى الثقافي واالجتماعي والمالي للدولةطفيفة من دو
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 :تقدير اإليرادات العامة  - ب

وهي تشتمل على كل ما تقوم به الدولة من جباية أموال سواء مـن ضـرائب أو رسـوم، أو                    

فائض أو أرباح أو ممارسة الدولة لبعض األنشطة االقتصادية، باإلضـافة إلـى المـساعدات               

ي تتلقاها الدولة من الدول األخرى أو بعض المنظمات الدوليـة مثـل البنـك        والمنح المالية الت  

  .الدولي بجميع مؤسساته

 :تحديد مصادر تمويل العجز  - ت

قابلة اإليرادات المتوقعة مع النفقات المتوقعة ينجم عنه عجز أو فائض للموازنة، وأغلـب              أن م 

موازنة، ويتوجب علـى وزارة      تعاني من عجز في ال     – خاصة دول العالم الثالث      –دول العالم   

المالية عدم تقديم الموازنة في حالة عدم التوازن، وعلى وزارة المالية أن تبحث عن مـصادر                

 وبدون دخول في التفاصيل نذكر أن هناك مـصادر عديـدة   – في حالة العجز    –تمويل للعجز   

  .ها وعيوبهالتمويل العجز منها القروض سواء قروض داخلية أو خارجية ولكل وسيلة مميزات

، أمـا مـصطلح     )Budget(للتعبير عن الموازنـة التقديريـة       " الموازنة"هذا ويشير مصطلح    

فهو يعبر عن المركز المالي في ختام السنة المالية، وفي ذلـك  ) Balance Sheet" (الميزانية"

 بـضرورة   1969فقد أوصى المؤتمر العربي الخامس للعلوم اإلدارية المنعقد في الكويت عام            

المؤتمر (ستخدام مصطلح الموازنة للتعبير عن تقديرات النفقات واإليرادات لفترة زمنية مقبلة            ا

  ).1969العربي الخامس للعلوم اإلدارية، 

، )النفقـات واإليـرادات  ( فالموازنة ال توضح المركز المالي، وال تشترط التوازن بين جانبيها          

 للمبالغ المحتمل جبايتها، وتقديرات للمبـالغ   وال تمثل أصوالً وخصوماً وإنما هي تمثل تقديرات       

  ).1972المؤتمر العربي السادس للعلوم اإلدارية، ( .المحتمل إنفاقها في سنة قادمة
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  : أهمية الموازنة .3

، ومستوى الوحدة اإلدارية الحكومية   ) الدولة(أهمية إعداد الموازنة على المستويين الكلي        تظهر

  )2005السيد، (: لموازنة أهميتها بالنظر إلى االعتبارات التاليةفبالنسبة للمستوى الكلي تستمد ا

أداة فعالة لتنفيذ السياسات المالية للدولة، فمن خاللها يمكـن التـأثير ومعالجـة اآلثـار            - أ

الناجمة عن التضخم والكساد عن طريق التحكم في الطلب بتخفيضه أو زيادته وبالتـالي         

 .ق التحكم في قيمة الضرائب المفروضةتقليل اإلنفاق العام أو زيادته عن طري

أداة رقابية فعالة فمن خاللها يمكن أن تبسط للسلطة التشريعية اإلشراف الكامـل علـى                 - ب

 .السلطة التنفيذية ومحاسبتها

أداة لحماية الصناعات المحلية، فيمكن استخدامها كأداة فعالة جداً لحماية المنتج المحلـي             - ت

يتم استيرادها من الخارج وذلك عن طريـق فـرض          من منافسة المنتجات والسلع التي      

  .الضرائب والرسوم الجمركية

 .أداة اجتماعية فعالة جداُ، فمن خاللها يمكن إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع  - ث

أداة فعالة للتنسيق بين أنشطة األجهزة الحكوميـة المختلفـة مـن وزارات ومؤسـسات        -  ج

  .وهيئات

  )2005السيد، :(ستوى الوحدة اإلدارية الحكوميةأهمية إعداد الموازنة على الم

  

) الفعليـات (إمكانية المقارنة بين التقديرات الواردة بالموازنة مع نتـائج تنفيـذ الموازنـة                - أ

 .لضمان عدم تجاوز الفعليات التقديرات السابق تخصيصها ألنشطة وأعمال الوحدة اإلدارية

تي خصصت من أجلها األمـوال دون       ضمان االلتزام باإلنفاق على األنشطة واألعمال ال        - ب

 .اإلنفاق على أنشطة وأعمال أخرى
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  :أهمية الموازنة من الناحية القانونية

بالرغم من أنه من المسلّم به أن الموازنة العامة ال تكون نهائية إال بعد اعتماد البرلمـان لهـا،     

  فإنه عادة ما يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للموازنة العامة؟ 

 عبـد الواحـد،   (:الـشكل والموضـوع   : إلجابة على هذا التساؤل ينبغي التفرقة بين ناحيتين       ول

1996(  

 وال يمكن للبرلمان قانوناً    تعد الموازنة العامة قانوناً ألنها تعتمد من البرلمان،          الشكل حيثفمن  

ـ                  صوت أن يعبر عن إرادته إال في شكل قانون، وعلى ذلك تعد الموازنة العامة قانوناً ألنـه ي

  .عليها وتسن كبقية القوانين

  عامـاً   وبحكم طبيعتها وموضوعها فإن الموازنة العامة ال تعد قانونـاً          الموضوع حيثأما من   

 شأنها في ذلك شأن القوانين العادية، وإنمـا          ألنها ال تتضمن نصوصاً عامة     عمالً إدارياً ولكنها  

  .تتضمن نصوصاً خاصة

 ناحية الموضوع عمالً إدارياً وليست عمـالً تـشريعياً ألن    تعد الموازنة العامة للدولة من    لذلك

الحكومة هي الملتزمة بتنفيذ القوانين وتسيير المرافق العامة، وهي أيضاً الوحيدة القادرة علـى              

  .تقدير مقدار النفقات العامة التي يلزم القيام بها، وكذلك اإليرادات التي تزمع تحصيلها

زنة العامة تعد عمالً تنفيذياً إدارياً ولكن نظراً ألهميتها وتحمل          وبالرغم من أن الراجح أن الموا     

. أفراد األمة أعباءها وآثارها فتقرر أن تصدر من السلطة التشريعية التي تمثـل إرادة األمـة               

 الموازنة العامة تـربط     فإنولما كانت أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في شكل قوانين،           

  .نون الموازنة العامةهي األخرى بقانون يسمى قا
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  :أهمية الموازنة من الناحية المحاسبية

من المعروف أن الموازنة العامة تمر بمراحل متعددة من أهمهـا مرحلـة اإلعـداد والتنفيـذ              

والرقابة وفي كل هذه المراحل يتم االعتماد على النظم واألساليب المحاسبية، ويزداد ارتبـاط              

بية تبعاً لزيادة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعيـة          الموازنة العامة بالعلوم المحاس   

  )1996عبد الواحد، ( :واستخدامها الموازنة العامة كأداة حقيقية للتدخل

ويمكن إبراز أهمية المحاسبة بالنسبة للموازنة العامة من خالل اسـتقراء تعريـف المحاسـبة               

جهات اإلدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولـة        الحكومية، ويقصد بها القواعد التي تلتزم بها ال       

وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها، وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف             

ونظم الضبط الداخلي، وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكـز الماليـة والحـسابات               

  .يقة لهاالختامية لهذه الجهات وبحيث تعطي صورة حق

عبـد الواحـد،    ( :وتهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق األغـراض اآلتيـة          

1996(  

  . الرقابة المالية قبل الصرف-

 . ترشيد المصروفات-

 . الرقابة على التزامات الجهات اإلدارية ومتابعة الوفاء بها-

 . إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة-

 .ات والمعلومات الالزمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات توفير البيان- 

وهكذا تظهر أهمية المحاسبة بالنسبة للموازنة العامة في مراحلها المتعددة السيما أنها تـساعد              

  .في إظهار ودراسة نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة
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امة بصورة أكثر وضوحاً في جانب المـصروفات        وتظهر أهمية المحاسبة بالنسبة للموازنة الع     

  .واالستخدامات

) 7(تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للسلطة الوطنية الفلـسطينية رقـم            وقد أشار قانون    

ال تدفع أية نفقـات مـن   " على أنه ) 12( رقم إلى هذا االلتزام، إذ ينص في مادته   1998لسنة  

  ".صصات يحددها القانونحساب الخزينة العام إال بموجب مخ

كما يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنـة       

  .العامة للدولة أصالً أو عدم كفاية االعتماد

وبالرغم من هذه األهمية الكبيرة للمحاسبة بالنسبة للموازنة العامة فإنه من المالحظ أنـه فـي                

 تتعرقل الكفاءة العملية للحكومة بدرجة كبيـرة بـسبب          -متخلفة السيما الدول ال   -بعض الدول 

  .ضعف نظام المحاسبة الحكومية

لذلك يلزم حتى تستطيع الموازنة أداء رسالتها وتحقيق األهداف المطلوبة منهـا أن يـتم رفـع     

  .مستويات المهارة وتحسين األنظمة اإلدارية وبذلك يمكن أن تتحسن الحسابات الحكومية
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  :موازنة الحكومية وخصائصهاال .4

تطورت فكرة الموازنة عبر االستخدامات المتعددة لها واختالف احتياجات الـدول وأسـاليب             

إعدادها فقد كانت بداية تتعلق بعمليات تقدير إيرادات الدولة ونفقاتها خالل فترة زمنيـة مقبلـة         

لمتوقعة مع األخذ باالعتبار    وعملية التوازن بينهما لضبط جانب النفقات وتمشيه مع اإليرادات ا         

فكانت الموازنـات  "محاولة الحصول على مصادر تمويل إضافية تتناسب مع النفقات المتوقعة،        

الحكومية التي استخدمت في بريطانيا منذ القرن الثامن عشر، ثم كانت مصر أول دولة عربية               

  )1995صبري، ( :"تعمل على إعداد موازنة حكومية في القرن التاسع عشر

ثم استمرت تطوير فكرة الموازنة الحكومية، فلم تعد تقتصر على عملية التوازن بـين مـوارد           

 فأصبحت أداة من أهـم األدوات   ذلكالدولة وطرق إنفاقها خالل فترة زمنية محددة وإنما تعدت 

التي تعكس السياسات االقتصادية واالجتماعية للحكومة ويتم إعدادها من قبل السلطة التنفيذيـة             

  .اعتمادها من قبل السلطة التشريعية لتحمل بعد ذلك صفة القانونثم 

وعادة يتم استخدام مصطلح الموازنة العامة للدولة كتعبير عن موازنة الجهاز الحكومي، وذلك             

عندما تكون هي الموازنة الرئيسية والوحيدة كما أن استخدام هذا المصطلح قد ينصرف إلـى                

، والموازنـة   )الموازنة الجاريـة  ( الخاصة بالجهاز الحكومي     جميع موازنات الدولة، كالموازنة   

االستثمارية أو الرأسمالية، والموازنات األخرى التي تختص باإلدارات الالمركزيـة، عنـدما            

  .تُشرع جميع هذه الموازنات في وثيقة واحدة أو وثائق متعددة تأخذ شكالً موحداً
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 فهي تختلف عـن الموازنـات فـي الوحـدات       تعتبر الموازنة الحكومية ذات طبيعة خاصة     و  

يلي أهـم خـصائص   وفيما االقتصادية األخرى سواء الهادفة إلى الربح أو غير الهادفة للربح،   

  )1995صبري، (: تلك الموازنات

 :االعتماد القانونيمن حيث   - أ

أن الموازنة الحكومية بعد إعدادها واعتمادها من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تـصبح             

ون واجب التنفيذ، وعليه فال يجري عليها أي تعديل بعد ذلك إال بموجب قانون يأخذ نفـس                 قان

  .مراحل إعداد الموازنة

 :من حيث مجالها االقتصاد الكلي  - ب

 ألكثر –عادة تكون متوسطة األمد     لموازنة في الوحدات الحكومية جزء من خطة قومية         تعتبر ا 

أكثر (أو طويلة األجل    ) سنة إلى ثالث سنوات   أكثر من   (كانت متوسطة األمد    سواء   –من سنة   

  ).من ثالث سنوات إلى خمس سنوات

 :من حيث التقديرات المالية والعينية  - ت

 والعينية، فبالنـسبة للتقـديرات      لى التقديرات المالية  ع الموازنة في الوحدات الحكومية      تشتمل  

بة للتقديرات العينيـة مثـل      المالية فهي كما هو متعارف عليه لمدة سنة مالية قادمة، وأما بالنس           

  .أعداد وفئات الموظفين وهي ما يسمى بجدول التشكيالت الوظيفية
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  :قواعد وأسس إعداد الموازنة . 5

فالموازنـة خطـة    "اختلف العديد من الكتّاب حول تحديد قواعد وأسس إعداد الموازنة           

  ".ية المتعارف عليهاداخلية تخص إدارة الوحدة اإلدارية وبالتالي ال تخضع للمبادئ المحاسب

وتشير أدبيات إعداد الموازنة أن هناك العديد من القواعد واألسس المرتبطة بإعدادها وتطبيقها             

 أصبحت ملزمة، حيث يتم تدعيمها بقانون يسمى في معظم الدول قانون تنظيم الموازنة،              والتي

  .ة أيضاًباإلضافة إلى قانون سنوي للموازنة يتضمن ضوابط تنفيذ الموازنة العام

 ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من األسس والقواعد المتعارف عليها الواردة في أدبيـات               

  :، ويورد الباحث أهمها فيما يلي في مراحل اإلعداد مراعاتهاتستوجبولموازنة ا

   إعداد الموازنةقواعد: أوالً

 :قاعدة سنوية الموازنة  - أ

ة زمنية قادمة تكون سنة مالية، وهي الفترة الزمنيـة          وهذا يعني أنه يتم إعداد الموازنة عن فتر       

التي جرت العادة على اعتبارها مدة زمنية كافية إلعداد التوقعات المالية إيـراداً ومـصروفاً،               

ويعود ذلك إلى الجهد والوقت الكبير الذي يتم استغراقه في إعداد تلك الموازنة والمناقشات بين               

 حيث تحتاج في المتوسط خالل مرحلة اإلعداد إلى مدة ستة           وزارة المالية والوحدات الحكومية   

أشهر، كما ال يفترض إعدادها عن فترة زمنية أكثر من سنة مالية لـضمان دقـة التوقعـات                  

  .المتعلقة باإليرادات والنفقات

  )دار الفكر العربيعبد المولى، (: إن األخذ بمبدأ السنوية يرتكز على مبررات منها

 .لطبيعة اإليرادات والنفقات العامةمالءمة فترة السنة  . 1

 .توفير الجهد والوقت وضمان دقة التقديرات الواردة في الموازنة . 2

   .ضمان حسن مراقبة السلطة التشريعية للحكومة . 3
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وعلى الرغم مما سبق فإنه قد تلجأ بعض اإلدارات الحكومية إلى إعداد موازنة سنوية وموازنة             

إال أنه يتم التركيز بشكل كبير على الموازنـة         ) وات سن 3من سنة إلى    (أخرى متوسطة األجل    

السنوية وتبقى الموازنة متوسطة األجل خطة ورؤية مستقبلية للفترات المالية المقبلة وهي قابلة             

 للسلطة الوطنية   2005للتعديل في ظل ما يستجد من أحداث، ومما يجدر ذكره هنا أن موازنة              

مع التركيـز علـى الموازنـة       )  سنوات 3(األجل  قد تم إعدادها على أساس موازنة متوسطة        

  .السنوية

 :قاعدة الوحدة والشمول  - ب

قاعدة أن تدرج كافة اإليرادات والنفقات العامة المتوقعة في وثيقة واحدة أي فـي              يقصد بهذه ال  

 .)دار الفكر العربي، عبد المولى. (موازنة واحدة

واحدة أو مجلد واحد، فإن الموازنة غالباً       وال يعني هذا المبدأ أن تقدم الموازنة العامة في ورقة           

 يعني تقديمها فـي وثيقـة واحـدة              ما تتضمن تفصيالت وتقسيمات تتطلب عدة مجلدات، وإنما       

 تقـدم   وأن،   تتضمن كافة األرقام المتعلقة بالنشاط المـالي للدولـة         – مهما تعددت أجزاؤها     –

  .)1983بركات، . (ت واحدللجهات المختصة في وق

ني أن وثيقة الموازنة العامة للدولة يجب أن تتضمن جميع اإليـرادات العامـة علـى                وهذا يع 

اختالف أنواعها ومصادرها، وجميع النفقات العامة على اختالف تصنيفاتها وذلك للوصول إلى            

الفائض أو العجز على المستوى الكلي، وهنا يجب أن نذكر أن دول العالم الثالث تعاني كثيـر                 

حيث يرتبط تطبيقها بوضع أسس سياسية وديمقراطية يجب االلتزام بها حتـى            من هذه القاعدة    

  .ال تمثل اإليرادات نفوذاً سياسياً  لبعض الجهات
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 :قاعدة عدم التخصيص أو العمومية  - ت

يقصد بهذه القاعدة أن تكون الموازنة العامة شاملة لإليرادات والنفقات العامة للدولة، فال يـتم               

العامة، كما ينبغي أن تدرج في الموازنة جميع اإليرادات قبل خصم           مصروف خارج الموازنة    

 أي أنها ال تكون هناك مقاصة بين اإليـرادات العامـة         .)1978إبراهيم،  (. النفقات العامة منها  

 . والنفقات العامة

جزء من اإليرادات التي    ) تخصيص(وتعنى هذه القاعدة أنه ال يجوز ألي وحدة حكومية حجز           

ها لصالح بعض مصروفاتها بأي حال من األحوال، ويرجع ذلـك إلـى أن كـل                تقوم بتحصيل 

 حساب الخزينة   –اإليرادات المحتملة التحصيل يجب أن تصب في حساب اإليراد العام للدولة            

 يجب أن يـتم إنفاقهـا مـن    - كما أن كل النفقات المعتمدة لجميع الوحدات الحكومية      –الموحد  

هذا يعني وبشكل قطعي عدم إجراء مقاصـة بـين النفقـات             و -حساب الخزينة الموحد للدولة   

  ).1984حشيش، ( .واإليرادات التقديرية على مستوى الوحدة الحكومية

 :قاعدة التوازن  - ث

بمقتضى هذه القاعدة يجب أن يتحقق التوازن بين اإليرادات العامة والنفقات العامة، والحقيقيـة             

واقع العملي وخاصة في الدول الناميـة والتـي         أن هذه القاعدة هي أقرب للنظرية أكثر منها لل        

دائماً ما يظهر هناك عجز بسبب زيادة النفقات العامة عن اإليرادات العامة المتوقعة، وبالتـالي        

  .يظهر العجز وهنا يتوجب على الدولة البحث عن مصادر التمويل لسد هذا العجز

 :قاعدة المرونة  -  ج

الهادفـة  (ونة من الموازنة في الوحدات االقتصادية تعتبر الموازنة في الوحدة الحكومية أقل مر      

  )1995صبري،(: وذلك لعدة أسباب منها) للربح

 .الموازنة الحكومية بعد اعتمادها تصبح قانون ملزم للجميع 
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 .الوحدات االقتصادية أكثر تعرضاً للتقلبات االقتصادية من الوحدات الحكومية 

 تعتبر جامدة تماماً فالحقيقـة أن معظـم قـوانين           وعلى الرغم من ذلك فإن الموازنة الحكومية ال       

الموازنة كفلت للوحدات الحكومية إمكانية عمل المناقالت الالزمة بين أبواب الموازنة بل امتـدت              

إلى أكثر من ذلك لعمل المناقالت بين الوحدات الحكومية نفسها، والمناقلة بشكلها المبسط هي نقـل       

 إلى نشاط آخر يعاني من عجز وذلك وفقاً للقواعد          -ه وفر تحقق ب -مبالغ كانت مخصصة لنشاط ما    

المنظمة لذلك، كذلك يتم إجراء عمليات تسوية وتعديل لألوامر المالية الصادرة في بعض األحيـان       

بما يتالءم مع النفقات الفعلية وهذا يختلف عن المناقلة في أنه يتم عمل التنزيـل بـين الحـواالت                   

  .واألوامر المالية الصادرة

  :أسس إعداد الموازنة: انياًث

عملية إعداد الموازنة على بعض األسس التي يتعين مراعاتها بهدف تحقيـق األغـراض       تقوم  

المطلوبة منها، لذلك يورد الباحث فيما يلي أهم األسـس التـي يجـب مراعاتهـا فـي هـذا                 

  :الخصوص

 :الوحدةمة الموازنة ألهداف ءمال  - أ

الوحدة االقتـصادية والمـوارد   أهداف  يتالءم مع  أن يتم إعداد الموازنة بماوهذا يعني 

  .المتاحة ووفقاً للظروف المحيطة بمعنى أن تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ

 :وحدةمة الموازنة للهيكل التنظيمي للءمال  - ب

تظهر أهمية المالءمة بين الموازنة والهيكل التنظيمي للمنـشأة لـضمان انـسياب العمـل          

ي تعارض بين مراكز المسؤولية المختلفـة باإلضـافة إلـى           الروتيني وفقاً للهيكل دون أ    

  .إمكانية تحديد االنحرافات للخطة للوحدات المختلفة
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 :مة الموازنة للنظام المحاسبي ودليل الحساباتءمال  - ت

تظهر أهمية المالءمة بين النظام المحاسبي ودليل الحسابات في تسهيل عمليـات المقارنـة    

  . لها في الموازنةبين البيانات الفعلية والمخطط

 :ربط الموازنة بنظام الحوافز  - ث

داريـة المختلفـة   لضمان تعاون المستويات اإل يتم عادة ربط الموازنة بنظام الحوافز وذلك        

بتنفيذ الموازنة من خالل ربط نظام الترقيات وشغل المناصب اإلدارية العليا، فنجاح الموازنـة             

 .مستويات اإلدارية بل أيضاً على متابعة تنفيـذها ال يتوقف على دقتها وواقعيتها وقبولها من ال

  )1995 صبري،(

  :وظائف الموازنة . 6

تعمل الموازنة على تحقيق عدة وظائف إذ أنها تزود الحكومية بفرص إعادة مراجعة خياراتهـا               

اإلستراتيجية األكثر أهمية وربط القرارات الناتجة عنها إلعادة تخصيص الموارد المتاحـة فـي          

تمع، باإلضافة إلى أنها توفر قواعد منهجية لتحسين عمليات األداء واالرتقـاء            ضوء حاجة المج  

بمستوى أداء العاملين، كما أنها توفر أساساً للمحاسبة والمساءلة، وبالتالي يمكن توضيح وظائف             

  )2005السيد، (: الموازنة في المحاور الرئيسية التالية

 :التخطيط  - أ

تستخدم الموازنة كأداة للتخطيط، حيث تعمل على تحديد االستراتيجيات واألهداف للدولة وترتـب             

أولويات هذه األهداف وبلورة هذه األهداف والتعبير عنها بأساليب كمية ومالية، كما تستخدم للتنبؤ              

  .باألحداث المستقبلية واختيار ما يخص فترة الموازنة
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 :التنسيق  - ب

أداة لتحقيق التكامل واالنسجام بين األقسام واإلدارات والدوائر المكونة للدولة،          تستخدم الموازنة ك  

ويتم بلورة هذه األنشطة وصياغتها في إطار خطة واحدة،  والتنسيق له فائدة أساسية تتمثل فـي                 

  .توحيد الجهد والوقت والكلفة نحو أهداف موحدة

 :الرقابة  - ت

أن أهداف الدولة التي تم وضعها يتم تنفيذها، ومن ثـم           تستخدم الموازنة كأداة للرقابة للتأكد من       

المقارنة بين األنشطة الفعلية واألنشطة التي تم التخطيط لها مسبقاً، وما ينتج عن ذلك من تقارير                

توضح االنحرافات وأسبابها من خالل إجراء التحليالت الالزمة للوقوف على أبعادها والبحـث             

  .عن الحلول الالزمة لها

ة إلى الوظائف الرئيسية للموازنة يوجد العديد من الوظائف األخرى تعرض لها أحد             وباإلضاف

  )1995صبري، (: الباحثين وتتلخص في اآلتي

تستخدم الموازنة كأساس إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية وذلك من خالل تقـدير              - أ

 عمـره   صافي التدفق النقدي وذلك عن طريق إعداد الموازنة المتوقعة للمشروع لفترة          

 .اإلنتاجي المقدرة

اعتبار الموازنة كحافز للعاملين في المنشأة خاصة إذا ما تم صياغة أهداف طموحـة                -  ب

ومعايير أعلى قليالً من المتوقعة، واستخدمت الحوافز التشجيعية لحث العاملين علـى            

 .تحقيق األداء المطلوب  ضمن األنشطة المخططة

عمل لمختلف المستويات اإلدارية، خاصة إذا مـا       تعد الموازنة أداة مثلى لقياس كفاءة ال        -  ت

تم ربط استخدام الموازنة بمحاسبة المسؤوليات وأعيد تنظيم الهيكل التنظيمي للمنـشأة            

 .بما يتالءم مع األسلوب المناسب لتنفيذ الموازنة
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تعد الموازنة وسيلة اتصال بين كافة مستويات اإلدارية، حيـث أن الموازنـة تعنـي                 -  ث

وبرامج معلنة، يتطلب تنفيذها إعداد تقارير دورية بصورة متواصـلة          سياسات مكتوبة   

 .لمتابعتها، مما يوفر وسائل اتصال مالئمة عبر المستويات اإلدارية المختلفة

إن صياغة أهداف المنشأة وترتيب أولوياتها يدفع اإلدارة إلى اتخاذ قرارات حاسمة في               - ج

 .وقت مبكر

عليا والمديرين لمعالجة المشاكل االستثنائية طالمـا       تعمل الموازنة على تفريغ اإلدارة ال       - ح

أن أنشطة العمل الروتينية تمت برمجتها، وتم تدبير كافة مستلزمات اإلنتاج المطلوبـة             

 .حسبما هو مخطط

يتوقع أن تعمل الموازنة على تخفيض التكاليف وضغط النفقات وذلـك عـن طريـق                 - خ

 .ة عاليةتحديد وصياغة معايير وبرامج تفترض كفاءة إنتاجي

تساعد الموازنة على اكتشاف ومعالجـة معظـم النـواقص فـي الطاقـة اإلنتاجيـة                 - د

ومستلزماتها ومالءمة الهيكل التنظيمي للمنشأة بشكل مـسبق قبـل صـياغة خطـط              

والتأكد من توافر اإلمكانيات والتسهيالت المطلوبة، ومعالجة كافـة         . وجداول الموازنة 

  .فيذ الموازنةاالختناقات والمشاكل لضمان نجاح تن

رئيسية للموازنـة والمتمثلـة فـي التخطـيط     وظائف ال  عرض وتحليل ال   من خالل وبذلك فإنه   

والتنسيق والرقابة وكذلك الوظائف الفرعية األخرى، يرى الباحث أن الموازنـة لهـا أهميـة               

قصوى في الوحدات الحكومية والوحدات االقتصادية فهي أساس أي نشاط سواء كان يهـدف              

، فهي الوسيلة التي تمكن من االستخدام األمثل للموارد والوصـول إلـى             من عدمه بح  إلى الر 

الكفاءة العالية وتؤدي إلى اندماج وحدات المنشأة والحكومة بشكل متناسق ومنـسجم وتجـسد              

  .أهداف وطموحات العاملين في هذه الوحدات
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هـداف مرسـومة   وعليه ال يمكن تصور عمل أي وحدة بدون أسقف محددة لإلنفاق وبـدون أ         

وقياس ما تقوم    ووسائل لتحديد    تها يغطي أنشط  التيتحديد لمصادر الدخل    ومعلنة مسبقاً وبدون    

  .هذه الوحدةبه 

  :أساليب إعداد الموازنة .7

مرت أساليب إعداد الموازنة العامة بمراحل عديدة بما يتوافق مع الهدف من استخدام الموازنة              

طبيق مبدأ الموازنة، ففي البدايات األولى كان هناك اهتمـام          ومتطلبات المرحلة التي يتم فيها ت     

كبير على الجانب الرقابي بشكل أكثر من الجانب التخطيطي والبرمجة، حيث كانـت تـستخدم       

في المرحلة األولى كأداة لتسيير األعمال والرقابة عليها ثم استخدمت كأداة لبـسط الـسيطرة               

لكساد، أما في المرحلة الثالثة فقـد اسـتخدمت كـأداة           اإلدارية والتنفيذية ومحاربة التضخم وا    

للتخطيط والبرمجة، وطبقاً ألهداف تحقيق هذه المراحل مرت الموازنة بعدة أساليب إلعـدادها             

  :هي

  ):موازنة البنود(األسلوب التقليدي : أوالً

كثـر  اهتم هذا األسلوب بالجانب الرقابي كأحد أهداف الموازنة وما زال هذا األسلوب هـو األ              

استخداماً في أغلب الدول بالرغم من ظهور األساليب األخرى الحديثة وذلك نظراً لوجوده منذ              

بداية األخذ بمفهوم إعداد الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أن األساليب الحديثة تتطلب تـوافر     

  . مقومات عديدة قد ال تتوفر في جميع الحاالت

نظراً الهتمامها بوضـع قيـود      ) تقليدية أو موازنة البنود   الموازنة ال (ويطلق على هذا األسلوب     

للرقابة بهدف التأكد من صحة الصرف من األموال العامة، وبالتالي يتم تبويب بنود الموازنـة               

مرتبات، مستلزمات سـلعية،  (بشكل تفصيلي حسب الوحدة التنظيمية ثم حسب نوع المصروف      

مصروف واتجاهاته وتحديد المسئولية عنـدما      حتى يمكن اإللمام بحجم ال    ..) مستلزمات خدمية 
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يقع أي انحراف، وبذلك يتم التركيز على الهدف الرقابي أكثر من االهتمام بالخدمات نفسها، إذ               

يفترض عادة أن الخدمة محددة المعالم ومن ثم يجب التركيز على أوجه اإلنفـاق باعتبارهـا                

المختـصة بالموازنـة حتـى يمكـن        األمر المتحرك الذي يتطلب رقابة مركزية من األجهزة         

مواجهة أي عيوب في اإلدارة الحكومية ومنع االختالسات أو الصرف بدون وجه حق، ولهـذا         

يزداد االهتمام بتبويب الموازنة بحيث تشمل أبواب وبنود ونوع النفقة بشكل تفصيلي تـسهيالً              

  .لعمليات مراقبة الصرف فيما بعد

  

ات حيث يعيق هذا التبويب تقدير النفقة الكلية لوظـائف          هذا ويشوب تلك الموازنة بعض السلبي     

الدولة كما أنه ال يمكّن من تحديد حجم اإلنفاق الكلي على برنامج معين يشترك في تنفيذه أكثر                 

كما أنه ال يوجد أي     . من وحدة حكومية في نفس الوقت إذ أن لكل منها اعتماداتها الخاصة بها            

ت وبين ما يتم االستفادة منه فعالً فـضالً علـى أنـه ال              ربط بين ما يشترى من سلع أو خدما       

يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف من وراء إنفاقها أم أنها مجـرد مـصروفات        

  .تم سدادها وانتهى األمر بذلك

وباإلضافة إلى ما سبق يالحظ أن هذا األسلوب ال يساعد على ربط الموازنة العامـة بخطـة                 

 نظراً ألنه ال يحقق الربط بين المصروفات والبرامج واألنشطة التـي تنفـق              التنمية في الدولة  

  .عليها

 مزايا نظام موازنة البنـود      أهمفنجد من   ي على بعض المزايا والعيوب      ن موازنة البنود تنطو   إ

 .يادة درجة التعاون بين المشتركين في عملية الموازنةز ) 1973بركات ودراز (

اد الموازنة هو أسلوب تدريجي ويمكن تفسير ذلك بأن قـرارات           حيث أن هذا األسلوب في إعد     

الموازنة ترتكز على الموازنة السابقة وعليه فإن صانعي القـرارات للموازنـة سـوف يـتم                
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استكمالهم لبرامج أو نهج معين وبالتالي سوف ترتكـز جهـودهم علـى زيـادة أو تخفـيض              

قشة في استبدال هذا البرنـامج بـآخر،        مخصصات مالية لنفس البرنامج وال يتم التفكير والمنا       

 لالتفاق بين صـانعي  سهولةيكون أكثر   القديم  حيث أن االتفاق على زيادة أو تخفيض البرنامج         

وبالتالي فإن االتفـاق علـى زيـادة أو تخفـيض     ، القرارات من التوجه إلى برنامج آخر جديد 

ـ   كما   تفاق على برنامج جديد   البرنامج القديم يكون أكثر حظاً من اال       ذا النـوع مـن     يـؤدي ه

   :مكن تحقيق الرقابة على عدة مراحللى رقابة بشكل جيد حيث يإالموازنات 

 .يتم مراقبة المدخالت من قبل السلطة التنفيذية قبل االلتزام بالمخصصات الالزمة 

تمكن المجلس التشريعي من رقابة السلطة التنفيذية لسهولة وضع معايير الرقابة حيث             

 . نتائج متمثلة في االلتزام بالمخصصات المدرجة في الموازنةأننا نتحدث عن

يتم وضع رقابة شاملة على جميع بنود اإلنفاق بدون استثناء لقابليتها للتحول إلى رقـم                

 .يتم االتفاق عليه بوضوح للجميع

بشكل يشمل جميـع تفاصـيل اإلنفـاق    منظماً النوع من الموازنات  ذلك فإن هذا     ىإلباإلضافة  

د ويقارنها بالسنوات السابقة سواء كان موازنة أو إنفاق فعلي ويحدد االنحـراف علـى               واإليرا

 أكثـر هذا النوع من الموازنات     يعد  كما   جميع البنود مما يجعل هناك وضوح وبساطة ومرونة       

حيث تجري المناقـشة حـول أمـور محـددة       مع الوزارات المعنية    سهولة من حيث المناقشة     

سهالً وواضـحاً،   مناقشتها في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي        ومفهومة للجميع مما يجعل   

يمكن تقريب وجهات النظر المختلفة بزيادة أو تخفيض المخصصات المطروحـة ولـيس             كما  

 هناك عيـوب  أن نجد أننا إال وبالرغم من هذه المزايا النظر والدراسة في جملة المشروع نفسه 

 لى الرقابة والمحاسبة والمراجعـة عموازنة البنود  تركزحيث  ) 1997اللوزي (لموازنة البنود  

 وغيـاب عناصـر   ولكن في ظل عـدم االهتمـام  وال يعد ذلك نقصاً في حد ذاته  بشكل كبير،   
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 ووجود فصل بين الموازنة من جهة والسياسات والبرامج          في الدولة  لسياسات المالية لتخطيط  ال

أداة تنفيذية وليست أداة للتخطـيط  لي  الموازنة بالتا يجعل ذلك قصوراً، وتصبح     من جهة أخرى    

  .والتوجيه ورسم السياسات

فهنا يتم االهتمام بالتفاصيل إلى أقصى درجة ممكنة مما يجعل الهم األول لمعدي الموازنة هـو      

إظهار موازنتهم إلى أدنى مستوى من التفصيل والدفاع عنها ومناقشة الموازنـات فـي وزارة             

والتعرض لهذه التفاصيل المملة دون التعرض أو السؤال لماذا         المالية أو في المجلس التشريعي      

 كل هذه المصاريف وما هي النتيجة التي يمكن الوصول إليهـا وكيفيـة محاسـبة الوحـدات                

إن مبادئ الموازنة التي تم التعرض لهـا فـي النقـاط             كما   الحكومية على مردود المال العام    

نود والتـي أصـبحت مـع التطـور االقتـصادي           السابقة مرتبطة ارتباطاً لصيقاً بموازنة الب     

 بدأ يتـضاءل تـدريجياً   مبدأ سنوية الموازنةواالجتماعي والسياسي مبادئ غير واقعية، فمثالً      

حيث يشير الواقع العملي بأن البرامج والمشاريع قد تستمر ألكثر من سنة مالية حيث يـصعب                

 ،توازن الموازنـة  ومبدأ آخر وهو التوقف بانتهاء السنة لمشروع قائم ومستمر ألكثر من سنة،        

حيث أن هذا المبدأ أصبح أكثر قرباً إلى النظرية من الواقع الفعلي ألن معظـم الـدول بـدأت            

تبحث عن وسائل لتمويل العجز في موازنتها لحل مشاكل اقتصادية مثل التضخم والبطالة، وقد              

 بخبـرة وكفـاءة االقتـصاديين       بدأ التفكير باستخدام هذا العجز لتحقيق فائض الحقاً بالموازنة        

والماليين والنظريات االقتصادية الحديثة حيث يتم استغالل هذا العجز لتحقيق مـردود أعلـى              

فموازنة البنود تعني بمبدأ الـشمول هـو    :ومبدأ آخر هو مبدأ الشمول. بكثير من تكلفة تمويله  

 الحكوميـة ولكـن مـع       أن يتم تضمين الموازنة بجميع اإليرادات والنفقات الخاصة بالوحدات        

التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي بدأ مفهوم هذا المبدأ يتغير فـال بـد للموازنـة أن                

تتضمن معلومات عن جميع البرامج االقتصادية العامة ومن تركيبة وهيكلية موازنة البنود نجد             
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االقتـصادية  اسات  أنها غير مهيأة للتعاطي مع هذا المبدأ بشكل جيد مما يعكس تجزئـة للـسي              

 هناك غياب ألهداف الوحدة الحكومية وعدم التركيز عليها انـشغاالً        أن كما نجد    والمالية للدولة 

بالتفاصيل المملة، وبالتالي غياب األهداف العامة للدولة وعـدم تحديـد األولويـات للبـرامج               

 موازنـة   الحكومية، مما ينجم عنه صعوبات تتولد في الحكم على أداء الوحدة الحكومية وعلى            

الحكومة بشكل عام وصعوبة في المجلس التشريعي للقبول والفهم لمبررات الزيادة أو التعـديل        

 األهـداف   في المخصصات أو االعتمادات المالية للتوظيف لوزارة أو مؤسسة حكومية لغياب          

 يالحظ أن موازنة البنود تركز بشكل عام وكبير علـى المـدخالت   كما المبررة لهذه التعديالت 

همال الجانب األهم وهو المخرجات مما يؤدي إلى إخضاع عملية اعتمـاد الموازنـة إلـى                وإ

مناقشات تحكمها توجهات سياسية أو إدارية معينة سواء كان على المستوى الوزاري أو علـى            

المستوى التشريعي وبالتالي يكون هناك دور للتراضي والمساومة للوصول إلى قرار يرضـي             

  الذي يؤدي إلى سرعة اتخاذ القـرار وتحقيـق النفـع    المرضي للجميع  الجميع ويسمى بالقرار  

المتبادل للمشاركين في عملية الموازنة، وبالتالي فإن هذه الموازنة تجعل دور الحكومـة فيهـا          

كدور الشرطي الحارس لألموال دون التعرض إلى دور المساعد في التخطـيط االقتـصادي              

تمع حيث يكون الجهد األكبر منصباً نحو عدم التجـاوز      والتحول إلى رخاء ورفاهية أفراد المج     

بالمخصصات والمقارنة بأداء  العام الماضي واإلنفاق الفعلـي دون النظـر إلـى التخطـيط                

االقتصادي واحتياجات االقتصاد القومي وأهداف الدولة التي تسعى لتحقيقها من خـالل تلـك              

  .الموازنة
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  :موازنة البرامج واألداء: ثانياً

إنما يسعى إلـى تبويـب      ) موازنة البنود (ح مما سبق أن تبويب الموازنة بالشكل التقليدي         اتض

المصروفات بحسب نوعها والجهات القائمة بالتنفيذ، أي اهتمامه بطبيعـة البنـد المـصروف              

والبعد الرقابي على ما يتم صرفه، دون التركيز على األهـداف الماديـة مـن وراء اإلنفـاق             

فهي ال تعبر عن البرامج والخطط واألنشطة الحكومية وهو ما يعرف بالبعد            الحكومي وبالتالي   

  .اإلداري للموازنة

ولما تزايدت المشاكل التي تواجهها الحكومات أثناء أدائها أصبح من األفضل االهتمام برسـم               

البرامج لكل عمل مطلوب القيام به، وإتباع أسلوب يوضح الخدمات وكيفية توزيعهـا بطريقـة       

 وبشكل يمنع اإلسراف والضياع ويربط تكاليف كل خدمة بالمنـافع التـي تعـود علـى         عادلة

  .المجتمع من ورائها

، ويعتمـد هـذا   )موازنـة البـرامج واألداء  (لذلك استحدث أسلوب جديد للموازنة عرف باسم        

األسلوب على تبويب الموازنة الذي يأخذ في االعتبار اهتمامات الحكومة وما يجب القيـام بـه    

 برامج وخطط ومشروعات دون التركيز على ما تنفقـه الحكومـة علـى شـراء الـسلع                  من

والخدمات، فلم يعد األمر قاصراً على مجرد تبويب المصروفات على أسـاس نـوعي طبقـاً                

لموازنة البنود، بل يجب أن يظهر أوالً سبب النفقة ضمن الخطة والبرنامج المطلـوب تنفيـذه                

تلزمات، وبالتالي فإن أسلوب موازنة البرامج واألداء يـساعد         والذي تشتري من أجله تلك المس     

على تفسير ما تم فعله بشكل يبرز مبررات كافة النفقات في إطـار برنـامج معـين تـسعى                   

  .الحكومة إلى تحقيقه، بدالً من مجرد عرض المصروفات تحت أبواب وبنود وأنواع مختلفة

ومة على سبيل المثال لـيس فقـط حـسب    ويقصد بتبويب األداء هنا هو تجميع مشتريات الحك      

نوعها ولكن حسب أوجه النشاط التي تخدمها تلك المشتريات، أي أنه يعتمـد علـى طريقـة                 
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التبويب الوظيفي فينظر إلى المشتريات على أنها عوامل في أوجه النشاط تـرتبط باألهـداف               

  .المطلوب إنجازها وذلك في إطار برنامج محدد

ب تحويل األنشطة الحكومية إلى برامج تشتمل على أوجـه          ويتطلب تطبيق هذا األسلو     

النشاط المختلفة في الحكومة، حيث تقوم كل وزارة بإعداد برامج تتعلق بأنـشطتها المختلفـة               

والذي قد تشترك فيه مع وزارات أخرى في إعداد نفس البرنامج المشترك، وتقـوم وحـدات                

عن ذلك الجزء المناط بها، ويتم تحديـد تكـاليف         األداء التابعة للوزارة بالتنفيذ وتعتبر مسئولة       

ذلك الجزء الخاص بكل وحدة أداء عبر ما يتم إنفاقه خالل الفترات المتعاقبة المرتبطة بتنفيـذ                

البرنامج والتي قد تستمر لفترات تمتد إلى عدد من السنوات، وبذلك فإن البرنامج يبقى مرتبطاً               

 وبالرغم من مزايا هـذا النـوع مـن      دية واجتماعية ليه من أثار اقتصا   بالمستقبل وما يترتب ع   

ـ  حاجـة     تطور وظائف الموازنة فهناك     بشكل كامل   يلبي  ال أنه إالالموازنات    التخطـيط   ىإل

اقتصادية واجتماعية علي المستوي القومي ممـا حـذا         تنمية   خطط   إليالشامل فتحتاج الدولة    

   .نة التخطيط والبرمجة من الموازنات وهو موازنوع آخر ىإلبالتفكير في الحاجة 

  :موازنة التخطيط والبرمجة: ثالثاً

جاءت فكرة موازنة التخطيط والبرمجة كأسلوب آخر من أسـاليب إعـداد الموازنـة                 

فأسـلوب البـرامج    . نتيجة الحاجة إلى ضرورة ربط البرامج الحكومية بالخطة العامة للدولة           

خطيط الكلي بقدر اهتمامه بتحويل أنـشطة       واألداء ال يتطلب أن تكون البرامج مستندة على الت        

األجهزة الحكومية إلى برامج، أما موازنة التخطيط والبرمجة فهي  تهدف إلـى الـربط بـين                 

االعتمادات وبين تحقيق األهداف المخططة للدولة وهكذا تعطي لوظيفة التخطيط أولوية علـى             

وبذلك فهي  .  خالل البرامج  كل من وظيفتي الرقابة على الصرف أو إدارة النشاط الحكومي من          
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تجمع بين األبعاد الثالثة للموازنة وهي التخطيط والتنفيذ والرقابـة، مـع إعطـاء األولويـة                

  .للتخطيط

 عندما طبقته وزارة الدفاع بالواليـات المتحـدة         1961هذا وتعود نشأة هذا األسلوب إلى عام        

وهـو يعتبـر   . 1966في عـام  األمريكية، ثم ما لبث وأن انتشر بعد ذلك في جميع الوزارات     

وسيلة التخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة والمنافـسة لتحقيـق أهـداف        

معينة أو لتعديل هذه األهداف، وهي تنظر إلى البرامج الحكومية على أنها مجرد وسائل تهدف               

تبارها األهداف المطلـوب    إلى تمويل الموارد العامة أو عوامل اإلنتاج إلى منتجات نهائية باع          

  )2005السيد، ( .تحقيقها

 األهـداف منهـا تحديـد   ) 1988عصفور (ويحقق هذا النوع من الموازنات العديد من المزايا         

 القرارات فـي  اتخاذ تحسين وترشيد عملية  اإلدارةورفع مستوي كفاءة وفاعلية     ، تحديد واضحا 

 تـرابط   وإيجادريع و ذلك بواسطة التقارير       المشا تنفيذتقوية الرقابة علي    ،  الحكومية   األجهزة

   تحقيق التنسيق بين البرامج المختلفةإليبين عمليتي التخطيط والموازنة كما تؤدي 

منهـا ضـخامة    ) 1989االصم واخرون   ( االنتقادات    الموازنات نه وجهت لهذا النوع من    أال  إ

 إلي باإلضافة الرئيسية   افاألهد الموازنات وصعوبة تحديد     إعدادحجم المعلومات التي يتطلبها     

 تحصيل التكلفة والعائد في تقويم بعض البرامج البديلة واضمحالل دور           أسلوبصعوبة تطبيق   

 ارتفـاع التكـاليف    إليـه السلطة التشريعية في  عملية رسم السياسات العامة وكل هذا يضاف            

 الـصغيرة  المالية لتطبيق موازنة البرمجة والتخطيط في بعض الوحدات الحكوميـة وخاصـة         

  .منها
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  :موازنة األساس الصفري: رابعاً

تعرف هذه الموازنة بأنها أداة إدارية عملية لتقييم اإلنفاق، وتهدف إلى إعـادة توجيـه              

وتحويل المخصصات من برامج ذات أفضلية متدنية إلى برامج جديدة ذات أولوية عالية، وهي              

 حجم المخصـصات المعتمـدة، أي أنهـا         بهذا تؤدي إلى تحسين الفاعلية والكفاءة وإلى تقليل       

  . ) Phyrr ، 1970 (باختصار تعتبر أسلوب للتخطيط والموازنة،

كما أنها تعرف بأنها ذلك النوع من الموازنات التي يتم بموجبه إغفال البرامج الـسابقة      

ووضـع  ) مـن الـصفر  (في بداية كل فترة مالية حتى يتسنى مراجعة كل برنامج من األساس     

للمخصصات دون أن يكون ألي برنامج أفضلية على البرامج األخرى بسبب كونه            خطة جديدة   

  )Miller ، 1977. (تم اعتماده سابقاً، أي وضعت له مخصصات وتم تنفيذ جزء منه

 مفهـوم قاعـدة     1971وقد حدد جيمي كارتر حاكم والية جورجيا في رسالة الموازنة لـسنة             

  :الصفر على النحو التالي

صفر أنه لم يعد ممكناً التقيد بقاعدة الموازنة الجارية وحـصر عمليـة             تعني قاعدة ال  " 

إعداد الموازنة بمراجعة الزيادة المقترحة إلكمال البرامج السابقة أو إضـافة بـرامج جديـدة،          

 بحيث يتم إلغاء أو تخفيض مخصصات البـرامج         في خدمات الوالية  المطلوب هو إعادة النظر     

  ).1977اللوزي، (يتها أو أنها ذات أولوية متدنية الحالية إذا ما تبين عدم فاعل

ويعتقد البعض أن موازنة األساس الصفري ال تشكل مفهوماً جديـداً فـي إعـداد الموازنـات      

ويضيف آخرون أن الصيغة األساسية لنظام موازنة البرمجة والتخطيط تضمنت موازنة قاعدة            

د هذا الرأي حيث أنه يعتقد بـأن         يعترض وينتق  )A.Phyrr،  1970(الصفر ولكن الكاتب بيير     

  .هذا النظام يركز على الوسائل أكثر من الغايات
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هذا وقد أدخل نظام موازنة قاعدة الصفر في الواليات المتحدة األمريكية بموجـب قـانون            

، وطالب القانون بـضرورة  1976لسنة  ) 2925س ( إصالح وتطوير اإلنفاق واالقتصاد رقم      

قييم كل تفويض حكومي للقيام ببرنامج أو مشروع أو نـشاط كـل           قيام الكونجرس بمراجعة وت   

، وطلب القـانون مـن إدارة الموازنـة    )من بداية البرنامج( مبتدئاً من الصفر –خمس سنوات   

ضرورة وضع برنامج إلحداث النظام في كل الدوائر والوزارات التنفيذيـة، علـى أن يكـون         

  )1977 اللوزي، (:التركيز الرئيسي للنظام على أمرين

 مدى فاعلية وكفاءة أداء النشاطات الجارية 

إمكانية إلغاء أو تخفيض النشاطات الجارية من أجل تمويـل بـرامج جديـدة ذات      

 ،اللـوزي (. أولوية عالية أو من أجل إحداث تخفيض شامل في الموازنة الحاليـة           

1977.( 

 إجراء تقيـيم جديـد      وبناء على ما سبق يتبين أن إعداد مشروع هذه الموازنة يتم على أساس            

للبرامج الجديدة والقائمة، والتي تتطلب تحليالً كامالً لمجموعات القرار الخاصـة بكـل منهـا               

داخل النشاط الحكومي، على أن تحتوي مجموعات القرار علـى بيانـات ومعلومـات تمكـن      

ـ              داد تمـر   اإلدارة من تقييم األنشطة ومقارنتها بالبرامج البديلة المقترحة، كما أن عمليـة اإلع

بمراحل تبدأ بتحديد البدائل ثم استبعاد البدائل التي ليس لها مستوى معين مع تحديـد الزيـادة                 

المحتملة بناء على مجموعات القرارات وذلك في ضوء تحليل التكلفة والعائد لتبرير أية مبـالغ        

  .مطلوبة لكل برنامج

 أساسـية عتماد التخطيط كمرحلة     ا ىإلتؤدي   مزايا استخدام الموازنة الصفرية في أنها     تتمثل  و

  البداية من الصفر وتمكن    أساس علي   األنشطة فحص كل    إعادة إلي الموازنة وتؤدي    إعدادفي  

 وتمكـن مـن     إلغائها أو تخطيطها   أو االستمرار فيها    إمكانية الجارية ومدي    األنشطةمن تقديم   
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 ألداءتبار الوسائل البديلـة     كما تمكن من االخد بعين االع      العامة   لألولوياتتوزيع الموارد وفقا    

  نـشاط  أو ذلك تمكن من الربط من التكاليف والعوائد لكل برنـامج            إلي باإلضافة، نفس العمل 

  ).1995حجازي(

ويرى الباحث أنه ليس من المنطق أن نبدأ من الصفر مع إهمال أي اعتبار للماضي، فتعبيـر                 

ة سبق لها القيام بنشاط معين في       األساس الصفري فيه شيء من المغاالة خاصة إذا كانت الوحد         

إطار خطة أوفي إطار مجموعة من القرارات، فالتخطيط ال ينشأ من فراغ، فنظـام الموازنـة             

الصفرية يقوم على مجموعة من اإلجراءات لتحديد وحدات اتخاذ القـرارات وتحليلهـا، ثـم               

كل نـشاط ومـدى   تقييمها وترتيبها في مجموعات على أساس تفاضلي يأخذ في االعتبار تقييم         

ضرورته وجدوى االستمرار فيه وزيادته أو خفضه في ضوء إعادة تقييمـه وفقـاً لألسـاس                

  .الصفري

وفي هذا اإلطار أيضاً يرى الباحث أهمية توضيح الفرق بين تلك الموازنة وموازنة التخطـيط               

  :والبرمجة حتى ال يكون هناك تداخل في المفهومين

ر وتتدرج بمستويات إنفاق أعلى، بينما موازنة التخطيط        الموازنة الصفرية تنطلق من الصف      - أ

 .والبرمجة تنحدر من أعلى إلى أسفل

 في الموازنة الصفرية بينما االعتماد يكون أكبر        نيكون االعتماد أكبر على المدراء التنفيذيي       - ب

 .على المدراء في المستويات العليا والخبراء في موازنة التخطيط والبرمجة

 بتحديد وحدات القرارات بينما تبدأ عملية اإلعداد        الصفرية  اد في موازنة    تبدأ عملية اإلعد    - ت

 . بتحديد األهدافالتخطيط والبرمجةفي الموازنة 

الموازنة الصفرية تأخذ في االعتبار ما تم إنفاقه في الماضي ويتم التقرير بما يمكن إلغائه،                 - ث

 . ط لما يجب القيام بهبينما في موازنة التخطيط والبرمجة ينظر إلى المستقبل ويخط
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  :موازنة األداء الحديث: خامساً  

 طلـب  1999بدأت فكرة موازنة األداء الحديث عندما قدمت الحكومة الفيدرالية األمريكية عام         

إلعداد موازنة تعتمد على مدخل جديد يطلق عليه مدخل موازنة األداء الجديدة وفقـاً للقـانون           

  1993الصادر في عام 

)The Government Performance and Results Act of 1993 (   وذلك اعتبـاراً مـن

 ميالدية على أن تتولى الوحدات الحكومية إنجـاز هـذا           2000السنة المالية التي تبدأ في عام       

 وفيما يتعلق بماهية هذا المدخل فهـو        ،)2005السيد،  .(المشروع خالل الخمس سنوات القادمة    

لتي مرت بها عمليات إعداد الموازنة الحكومية، وذلـك         خليط من المداخل األربعة ا    يقوم على   

من خالل محاولة االستفادة من المزايا التي تحققها المداخل السابقة، ومحاولة الجمع بينهما في              

مدخل واحد، فمثالً ركز مدخل موازنة البرامج واألداء على المخرجات والنتائج التي تحققهـا              

األنشطة كمحور هام لهذا المدخل، بينمـا جـاء مـدخل           الوحدة الحكومية من خالل االهتمام ب     

موازنة التخطيط والبرمجة ليركز على الجانب التخطيطي وعلى المستوى المركـزي للدولـة             

ككل وليس على مستوى الوحدة الحكومية كما كان يفعله المدخل السابق، في حين جاء مـدخل              

حكومية بالكامل دون أن يركـز علـى   الموازنة الصفرية واهتم بضرورة إعادة تقييم البرامج ال    

اإلضافات أو االستبعادات السنوية كما كان يحدث في المداخل السابقة، وبالتالي فـإن المـدخل      

  )2005 السيد،: (الجديد لهذا النوع من الموازنات يقوم على الخصائص التالية

ازنـة  فعلـه مـدخل مو    ( يركز على الوحدة الحكومية كمحور للمحاسبة والتخطيط مثلما           - أ

 ).البرامج واألداء

يركز على التخطيط االستراتيجي طويل األجل والذي يصل إلى مدى خمس سنوات مثلمـا           - ب

 ).فعله مدخل موازنة التخطيط والبرمجة(
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  يركز على إعادة التقييم والمراجعة المستمرة لبرامج الوحدة الحكوميـة سـنوياً لتالفـي                - ت

ناك حاجة إلى تنفيذها، بدالً مـن التركيـز         االستمرار في رصد اعتمادات لبرامج لم يعد ه       

على مجرد زيادة أو إنقاص االعتمادات السنوية الجديدة عما هو قائم بالفعل فـي موازنـة           

 ).يتفق تماماً مع مدخل الموازنة الصفرية(العام الحالي، وهو بذلك 

إلعـداد  وبذلك يتضح أن مدخل موازنة األداء الجديدة قد جمع بين فلسفة المـداخل الـسابقة                

الموازنة الحكومية، إال أن الصفة المميزة التي جاء به هذا المدخل الجديد هو التقييم والمراجعة               

السنوية لنتائج تنفيذ برامج الوحدة الحكومية التي تغطي فترة زمنية قـد تـصل إلـى خمـس                  

في سنوات، وبناء عليه يمكن اتخاذ قرار بإلغاء برنامج مخطط لتنفيذه على مدى خمس سنوات               

 ثم يلغى ما    عدم فعالية وكفاءة نتائج تنفيذ هذا البرنامج، ومن       يتبين  الثانية أو الثالثة عندما     السنة  

كان مخصص لهذا البرنامج من اعتمادات، وربما العكس فقد تكافأ الوحدة الحكوميـة إذا مـا                

اتضح أن مستويات أدائها ونتائجها قد حققت المـستهدف منهـا، وأن هنـاك حاجـة ماسـة                  

ستمرار في تقديم مخرجات هذه البرامج، بما يؤدي إلى تعزيز ومكافأة الوحـدة الحكوميـة               لال

  على هذه النتائج

 : التالي  في مواجهة السؤال   أنفسنا الموازنات نجد    إلعداد هذا وبعد استعراض األساليب السابقة    

مطبقة حاليـا   فالموازنة ال ،  الموازنة في فلسطين     إعداد أسلوب نتجه بتطوير    أن يمكن   أين ىإل

 إعـداد  ألسـلوب  ثالتطـور والتحـدي   تيار  في فلسطين هي موازنة البنود والبد من ركوب         

   . وفاعليةبكفاءة المتاحه األموالالموازنات الستخدام 

 أي نوع   ىإل النقدي ولكي يتم التحول      األساس البند وتستخدم    ى موازنة البنود تركز عل    أنفنجد  

 مفهـوم ب  إطار جديـد يتعلـق     ىإلد  و البن  مفهوم  إطار منج  الخرومن الموازنات الحديثة البد     

األمـر   ،لموازنة البنود تتحدث عن وجود البـرامج       األخرى خالفاً جميع الموازنات   ف، البرامج
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  أي مـن    يمكن اسـتخدام   ى حت  المالية والمحاسبية   للبيئة لتحول المنهجي ضرورة ا الذي يتطلب   

 بموازنـة البـرامج   أوالًالمرور   يفرض ضرورةغير أن ذلك ، لهذه الموازنات  الحديثة األنواع

   -: لسببينواألداء

 وركيزة للعمل فـي أي نـوع جديـد مـن     أسس مالئمة إلعداد البرامج كأساس  إيجاد . 1

 .الموازنات

  من هيتبع  وما  نظام االستحقاق  ىإل البيئة الالزمة سواء بالتحول من النظام النقدي         تهيئة . 2

 ورفـع    والسجالت المحاسبية  هاترميزحسابات و  ال بأدلةجوهرية تتعلق    تغيرات   إحداث

 . الموظفين العاملين في هذا المجالكفاءة

 يـستوجب   األخـرى  الموازنات تطبيق   إلى من موازنة البنود     النوعين االنتقال   إ ف وبالتالي

 ضـوئها   في يتم   التي باعتبارها نقطة االنطالق     األداءالمرور بداية عبر موازنة البرامج و     

  .العامة بالموازنة المشمولة ساتؤسالمترسيخ مفهومها لدى تحديد البرامج و



  

  الفصل الثالث

  موازنة البرامج واألداء
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 :المقدمة .1

  
موازنـة  (طبقاً لما توضيحه في الفصل السابق فإن تبويب الموازنة بالشكل التقليـدي             

يقوم على أساس تبويب المصروفات بحسب نوعها والجهات القائمـة بالتنفيـذ، أي أن              ) البنود

كيز على األهـداف الماديـة مـن وراء اإلنفـاق           االهتمام ينصب نحو البعد الرقابي دون التر      

  .الحكومي ودون التعبير عن البرامج واألنشطة الحكومية وهو البعد اإلداري للموازنة

ولما تزايدت المشاكل التي تواجهها الحكومات أثناء أدائها لمهامها أضحى االهتمام ينصب نحو             

لخدمات وكيفية توزيعها بطريقة    رسم البرامج لكل عمل مطلوب انجازه وإتباع أسلوب يوضح ا         

عادلة وبشكل يمنع اإلسراف والضياع ويربط تكاليف كل خدمة بالمنـافع التـي تعـود علـى         

  .المجتمع من ورائها

لذلك كله جاء استحداث أسلوب موازنة البرامج واألداء لتحقيق هذه األهداف، معتمـدة               

تقوم به الحكومة وليس فقط بمـا  على أسلوب حديث يعمل على تبويب الموازنة بشكل يهتم بما        

وقد قيل أن تبويب المصروفات على أسـاس نـوعي، أي           . تنفقه على شراء السلع والخدمات    

طبقاً لموازنة البنود، إنما يظهر سبب الشراء، أي ال يوضع البرنامج الذي تشتري من أجلـه       

  )2005السيد، .(تلك المشتريات

 يعمل على تفسير ما تم فعله بشكل يبرر فـرض    على حين إن أسلوب موازنة البرامج واألداء      

الضرائب في إطار برنامج معين تسعى الحكومة إلى تحقيقـه، بـدالً مـن مجـرد عـرض                  

  .المصروفات تحت أبواب وبنود وأنواع

ويقصد هنا بتبويب األداء تجميع مشتريات الحكومة ليس فقط حـسب نوعهـا ولكـن                 

 أنه يعتمد على طريقة التبويب الوظيفي فينظـر  حسب أوجه النشاط التي تخدمها المشتريات أي 
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 باألهداف المنجزة وذلك فـي إطـار        ترتبطإلى المشتريات على أنها عوامل في أوجه النشاط         

  .برنامج محدد

لذلك يتطلب هذا األسلوب تحويل النشاط الحكومي إلى برامج تـشمل أوجـه النـشاط            

شترك مع وزارات أخـرى فـي إعـداد         المختلفة، فتعد كل وزارة برامج تتعلق بنشاطها وقد ت        

برامج مشتركة، وتقوم وحدات األداء التابعة للوزارة بالتنفيذ وتعتبر مسئولة عن ذلـك الجـزء        

المناط بها، وتحدد تكاليف ذلك الجزء الخاص بكل وحدة أداء وذلك خالل الفتـرات المتعاقبـة               

دد من السنوات وبـذلك فـإن       والمقترح بتنفيذ البرنامج خاللها، وقد تطول هذه الفترات إلى ع         

البرنامج يعنى بالتوقعات في المستقبل وبما لها من أثار اقتصادية واجتماعية، بينما يهتم األداء               

  .بما تم فعالً

وعليه يمكن للباحث توضيح األسباب التي تدعو إلى التوجه نحو هذه الموازنـة كبـديل عـن                 

  :موازنة البنود كما يلي

 .لقراراتتوضيح الرؤيا أمام متخذي ا  - أ

 .تحديد األولويات في ظل الموارد المالية المحدودة  -  ب

 .القضاء على االزدواجية في الوظائف الحكومية  -  ت

 .إظهار االنجازات بشكل واضح  -  ث

 .تخفيض كلفة القطاع العام للمساعدة في تقليص عجز الموازنة  - ج

 .معرفة مردود اإلنفاق الحكومي وإعادة توزيعه حسب أولويات الدولة  - ح

 . التركيز على مدخالت العملية اإلنتاجية إلى مخرجاتها ومن ثم أهدافهااالنتقال من  - خ

لذلك فإن هذا الفصل يعنى بتوضيح وتحليل المفاهيم واألسس التي تقوم عليها موازنة البـرامج            

  واألداء
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  :نشأة وتاريخ موازنة البرامج واألداء . 2

التـي كانـت    تطورت أساليب إعداد الموازنة عبر التاريخ في ضوء نواحي القصور           

 تم تشكيل لجنة في الواليـات المتحـدة األمريكيـة           1912تبرز في تلك الموازنات، ففي عام       

 لتقيـيم  The Taft Commission on Economy and Efficiencyعرفت باسم لجنة تافت 

أوضاع الموازنة المطبقة وتبين لها أن اإلجراءات الحالية المطبقة في إعداد الموازنة في حاجة              

غييرات هامة، وأوصت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة إعداد موازنـة إداريـة شـاملة،       إلى ت 

وتبويبها في صورة برامج ذو وظائف وحسب نوع العمل، مع مراعاة التبويـب أيـضاً علـى         

كما اقترحت اللجنة في تقريرهـا عـدة نمـاذج         . أساس التمييز بين البنود الرأسمالية والجارية     

  .نة العامة للواليات المتحدة األمريكيةللتقييم الوظيفي للمواز

 أي بعد الحرب العالمية األولى، ظهرت الحاجة إلى االقتـصاد والكفايـة فـي               1921في عام   

استخدام األموال العامة، مما دعا إلى إصدار الئحة للموازنة والمحاسبة تمكـن مـن إجـراء                

  .المقارنة بين البدائل في الوحدات التنفيذية

 عنـدما بـدأت وزارة الزراعـة        1934ة األداء لم تنفذ بجدية إال في عـام          ولكن فكرة موازن  

 وكـذلك  Project budgetingاألمريكية في إعداد موازنة بالمشروعات المنتظـر إنجازهـا   

، إلى وضع الموازنـة علـى   activity schedulesجداول بيان النشاط التفصيلي للمشروعات 

لعالمية الثانية مباشرة زاد اهتمام الحكومة الفيدرالية       وبعد الحرب ا  . أساس البرامج واإلنجازات  

  )2005السيد، (. بموازنة األداء

 متبعـاً األسـاس     1948 قدم سالح البحرية األمريكية موازنة عـام         1946وفي عام   

التقليدي حسب الغرض من اإلنفاق وكذلك أساس البرامج، وتوالت بعد ذلك األبحاث المتعلقـة              

  .داء خاصة في وزارة الدفاع األمريكيةبتطبيق نظام موازنة األ
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  :ماهية موازنة البرامج واألداء . 3

المنظمة إلى عدد من البرامج والبـرامج الفرعيـة         أنشطة  موازنة األداء هي نظام يقوم بتقسيم       

   للتعـرف علـى األداء المتوقـع تحقيقـه،          األنـشطة وتتم موازنة األداء داخل كل من هـذه         

وتتمثل فلسفة موازنة البرامج واألداء فـي       . العاما األداء خالل    والمدة الالزمة للوصول إلى هذ    

. أن إنفاق المزيد من األموال بصورة فعالة أفضل من االلتزام بما هو محدد بصورة غير فعالة               

وفي موازنة البرامج واألداء تقوم اإلدارة بتحديد أهدافها وتنظـيم أولوياتهـا مـع تخـصيص           

 واألنشطة المتعددة التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها، وبموجب         اعتمادات معينة لألهداف والمهام   

موازنة البرامج واألداء تقوم وزارة المالية أو هيئة الموازنة المركزية باالهتمام ببنود اإلنفـاق              

إلـى  ) وزارة الصحة (بصورة موجزة، فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم موازنة إحدى الوزارات           

ألسنان والتدريب واإلدارة وهذه البـرامج الخمـسة تنقـسم          خمسة برامج منها الطب، وطب ا     

بدورها إلى عدة برامج فرعية ففي حالة الطب على سبيل المثال فإنه ينقسم إلى طب العيـون                 

طب األنف واألذن والحنجرة ، طب النساء والجراحة، ويتفرع من برنامج طب األسنان عـدة               

 تستطيع وزارة المالية التحكم في حجـم        أنشطة مثل المدارس وحمالت الدعاية، وبموجب ذلك      

اإلنفاق بصفة عامة فقد تلجأ إلى زيادة حجم اإلنفاق على خدمات طب األسنان وخفض اإلنفاق               

على الخدمات الصحية بغرض تغيير األولويات وهذا يدل على أن موازنـة البـرامج تـساعد           

ير عاماً بعد عام، كمـا      الوزارة للتخصيص على أساس األولويات المدرجة والتي يمكن أن تتغ         

تتحول في  ) مكتب الموازنة المركزية  (أن مرحلة المناقشات بين وزارة الصحة ووزارة المالية         

موازنة البرامج واألداء من مرحلة المناقشات حول البنود الخطيـة إلـى مناقـشات تتنـاول                

ى المدخالت وإنمـا    المخرجات والتأثير واألداء، وبالتالي لم تعد الرقابة على الموازنة تركز عل          

  ).  1997زافيير، . د.(حول مرونة الموازنة وتفويض السلطة التي يتم منحها لإلدارة



 55

  :التمييز بين موازنة البرامج وموازنة األداء .4

يميز البعض بين موازنة البرامج وموازنة األداء على اعتبار أن كـالً مـن البـرامج واألداء                 

، وإنهما يمثالن مرحلتين تاريخيتين متتاليتين مـرت      يشكالن نظامين مستقلين ذو أهداف محددة     

بها الموازنة أثناء تطورها، ففي الواليات المتحدة األمريكية كان أول ذكر لتعريـف موازنـة               

، والذي ورد فيه أن موازنة الحكومة الفيدراليـة         1949عام  " تقرير لجنة هوفر  "األداء جاء في    

بار الوظائف والمشروعات واألنشطة، وكان يقـصد       بأكملها تحتاج إلى تعديل، ليأخذ في االعت      

  . بذلك موازنة األداء

حيث يتم التركيز على األهمية النسبية للعمل الواجب أداؤه أو على الخدمة الواجب تأديتها أكثر               

من االهتمام باألشياء الواجب الحصول عليها، كخدمة الموظفين والموارد والمعدات وما إليها،            

شياء وسيلة فقط لتحقيق غاية، فأهم ما تستهدفه العمل أو الخدمـة الواجـب          حيث تعتبر هذه األ   

  ).1966أحمد، (. أداؤها وما سيكلفه هذا العمل أو هذه الخدمة

ولم يمض وقت طويل حتى تكونت لجنة خاصة في مدينة نيويورك، استخدمت تعبير موازنـة               

ة في أول تقريـر لهـا إلـى أن          البرامج ألغراض تطوير الموازنة التقليدية، وقد أشارت اللجن       

تركيزها سيكون أساساً على موازنة البرامج واألنشطة التي تقوم بهـا الـوزارات والحكومـة             

بوجه عام، معبراً عنها بالنفقات التي ستصرف في السنة القادمة، وبناء على ذلك فإن موازنـة                

قياس أداء ما تم إنجازه     البرامج تصنع األهداف وتحدد مسؤوليات التنفيذ التي يتم على أساسها           

من قبل الوحدات، وبالتالي تعتبر الموازنة أساساً لموازنة السنة التالية، وبالتالي يمكن لكل مـن         

المسؤولين والجمهور الحكم على سالمة تخصيص األموال للبرامج المتنافسة التي تشكل فـي             

  )1990شكري، (. مجموعها ما تقوم به الحكومة
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 من موازنة البرامج واألداء تشكل نظامـاً واحـداً متكـامالً            ومما سبق يتضح أن كالً      

يصعب النظر إليه كموازنتين منفصلتين عن بعضهما البعض، فموازنة األداء تركز على قياس             

المخرجات فهي تعتمد على قواعد لقياس األداء بهدف تحسين العمل اإلداري وذلك عن طريق              

معايير األداء، أما موازنة البرامج فهي تربط األهـداف         الربط بين التكلفة وقياس النتائج وفقاً ل      

بالبرامج وتوضح اآللية الالزم إتباعها للوصول إلى األهداف وذلك من خالل رسـم البـرامج               

  .ووضع آليات تنفيذها

أما موازنة البرامج واألداء معاً، فهي نظام مترابط يجمع بين الموازنتين حيـث يـتم تبويـب                 

رامج وأنشطة لتحقيق األهداف التي تتبناها الحكومة، وبالتـالي يمكـن       الموازنة إلى وظائف وب   

النظر إلى موازنة البرامج واألداء باعتبارها األسلوب الذي يوضح األهداف التي تسعى الدولة             

إلى تحقيقها، والبرامج التي تنفذ من أجل تحقيق هذه األهداف وتكاليف البرامج ومعدالت األداء              

  )2000الشوابكة، (. الزمة لقياس أداء األنشطة لكل برنامجوالبيانات الكمية ال
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 أسباب الحاجة إلى موازنة البرامج واألداء  .5

إن فلسفة موازنة البرامج واألداء تتمثل في أن إنفاق المزيد من األموال بصورة فعالة وكفـؤة                

ور فـي موازنـة    أفضل من االلتزام بما هو محدد بصورة غير فعالة، فهي تعالج نواحي القص            

 فـي ظـل     تفيختالبنود وقبل أن نناقش هذه الجوانب، يشير الباحث إلى أن تقديرات البنود ال              

العمل بموازنة البرامج واألداء، بل ال يمكن االستغناء عنها خاصـة فيمـا يتعلـق بعمليـات                 

 مـن   الموازنة والتشغيل، فحتى يتمكن المدير المالي للوزارة على سبيل المثـال ذات العالقـة             

أحكام الرقابة على موازنته بصورة أفضل ال بد أن يعرف بالتحديد القنوات التـي يـتم مـن                  

خاللها إنفاق الموازنة، وكم خصص لهذه البنود، فهذه االهتمامات تقع ضمن اختصاص المدير             

ور المالي أثناء مراقبته ألداء الموازنة بينما يكون تركيز دائرة الموازنة العامة للدولة على األم             

األكثر شمولية والمتعلقة بتحديد األهداف واألولويات وتقديم النصيحة لـإلدارة حـول كيفيـة              

تحسين األداء وكيفية التخصيص األمثل للموازنة من خالل األولويات المحسوبة والمعتمدة وفقاً            

  . ألهداف الدولة

 في موازنـة البنـود      أن موازنة البرامج واألداء تعالج العديد من نواحي القصور        ف  يهوبناء عل 

  )1990شكرى، ( -:أهمها

 عدم قدرة موازنة البنود على قياس األداء الفعلي للحكومة •

 عدم وضوح األهداف التي ترصد لها االعتمادات •

قلة المرونة، فنجد عند التنفيذ بأن وفقاً لموازنة البنود أن االعتمـادات مرصـودة               •

 من بنـد إلـى آخـر إال وفـق           لبنود محددة مسبقاً وال يجوز تحويل هذه الموارد       

 .إجراءات وأساليب طويلة ومعقدة
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تعمل موازنة البنود على ضغط اإلنفاق دون ترشـيده فموازنـة البنـود ال تهـتم             •

بالكفاءة والفاعلية وإنما تهتم دائماً بتخفيض المخصصات المرصودة للبنود وبالتالي          

 .ال يوجد ربط بين المدخالت والمخرجات

لقرار بدرجة االلتزام بالقوانين واللوائح الماليـة وعـدم         حصر مسؤولية متخذي ا    •

 .التركيز على الجودة أو حجم الخدمات المقدمة

عدم القدرة على ربط الموازنة العامة بخطة التنمية، حيث أن موازنـة البنـود ال                •

 . عليهايتم اإلنفاقتحقق الربط بين مصروفات الموازنة والبرامج واألنشطة التي 

  

  :هناك العديد من المزايا التي تقدمها موازنة البرامج واألداء أهمهاوفي المقابل 

فالتخطيط يعني التنبؤ بما سيكون عليه األمـر فـي المـستقبل مـع              : التخطيط وجود عنصر  •

وتـولي  . االستعداد لهذا المستقبل، إنه وظيفة أساسية من وظائف الحكومة وأجهزتها التنفيذيـة      

الغة لعنصر التخطيط حيث تقوم بتحديـد بـرامج ومـشاريع           موازنة البرامج واألداء أهمية ب    

الوزارات والمصالح الحكومية لعدد من السنوات المقبلة والنفقات المتوقعة لهـا ولـيس لـسنة     

واحدة كما تفعل موازنة البنود التي تبين نفقات سنة مالية واحدة وال ترتبط في أغلب األحيـان                 

 .بتخطيط طويل األجل

نة البرامج واألداء ببيان البرامج والمشاريع التي ستنفذها األجهزة الحكومية          تهتم مواز : البرامج •

الرئيسية إلى برامج فرعية ثم تقسم البرامج الفرعية إلى أنشطة ثم ترصد االعتمادات الالزمـة      

لتنفيذ البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية والنشاطات في وثيقة الموازنة العامة على الصفحات            

ها، ثم تقوم بعد ذلك بتوزيع االعتمادات على أبواب وبنود اإلنفاق المحـددة فـي               المخصصة ل 

 .الموازنة
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) المخرجات(فالكفاءة تعرف بحجم ونوعية السلع والخدمات       ): كفاءة وفاعلية (تحليل البدائل    •

، والفاعلية تعرف بمدى تحقيـق المخرجـات        )المدخالت(الناتجة عن تخصيص موارد محددة      

من القواعد األساسـية التـي      الناتجة ألهداف الوزارة واألثر الناتج عنها، ف      ) تالسلع والخدما (

تركز عليها موازنة البرامج واألداء تحديد الطرق البديلة لتحقيق األهـداف العامـة لألجهـزة          

تحديـد   البدائل تجري الدراسة التحليلية المتعمقة لها بهـدف          والمصالح الحكومية، فبعد تحليل   

ئد لكل منها والمزايا والعيوب المرتبطة بها وعلى ضوء نتائج المفاضـلة بـين        التكاليف والعوا 

 . المناسبةالطرق البديلة يتم اتخاذ القرارات

 يساعد تقييم البرامج الحكومية على تحسين عملية تنفيذها، إن الحصول على تقـارير              :التقييم •

 التنفيذ أو التي نفذت مـن       عن كيفية وآلية سير األعمال في البرامج والمشاريع ال زالت تحت          

حين آلخر من شأنه أن يكشف عن المشاكل التي تواجه التنفيذ ونقاط الـضعف فـي الخطـط          

والبرامج والمشاريع وعن التغيرات التي يتعين إدخالها على تلك البـرامج والمـشاريع لكـي               

 .تسهل عملية التنفيذ والوصول إلى األهداف المطلوب تحقيقها
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 موازنة البرامج واألداء تي تقوم عليها المبادئ ال .6

لقد كان تطور أساليب إعداد الموازنة العامة وأهدافها واالتجاه نحو تطبيق موازنـة البـرامج               

واألداء، سبباً في استحداث مجموعة من المفاهيم والمبـادئ التـي يجـب إتباعهـا ضـماناً                 

  )2005السيد، (: لموضوعية التطبيق، ومن أهم هذه المبادئ ما يلي

 :مبدأ تحديد األهداف وتحقيق اإلمكانيات •

ويقصد به وجوب قيام كل وحدة بتحديد األهداف التي ينبغـي تحقيقهـا، مـع دراسـة تـوفر         

اإلمكانيات الفنية واالقتصادية وتحليـل الظـروف واإلمكانيـات المتاحـة للوحـدة الداخليـة          

  .والخارجية

 :مبدأ المرونة •

 تضمين الموازنة قدراً كبيراً من المرونـة يـسمح لهـا    وجوب مراعاة مبدأ المرونة من خالل   

بمقابلة الظروف المستجدة والتي لم يتوقع حدوثها وقت اإلعداد، حتى ال تكون الموازنة هـدف           

  .في حد ذاتها، أو تكون عقبة في سبيل المواجهة الحكيمة لتغيير الظروف واألوضاع

 :مبدأ المشاركة •

 كافة مستويات المسؤولية في اإلدارة عند إعداد الموازنة،         ويقصد به االستفادة من خبرة ودراية     

  .وعند تقدير االحتياجات الالزمة لتنفيذها خالل الفترة

 :مبدأ الواقعية •

  .ويقصد به أن تكون التقديرات ممثلة للواقع، وال تكون صعبة المنال

  :مبدأ الشمول •

ستويات اإلداريـة ومراكـز     ويقصد به أن تغطي الموازنة كافة أوجه نشاط الوحدة، وكافة الم          

  .المسؤولية فيها وأن تمثل كافة الموارد واالستخدامات واألنشطة
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  مبدأ التنبؤ عن فترة مقبلة •

ويقصد به أن يتم إعداد بيانات الموازنة عن فترة قادمة، عن طريق التنبؤ والتقـدير الـصحيح     

  .المبني على أسس علمية سليمة

 :مبدأ التوزيع الزمني •

  .م ربط توقيت تنفيذ العمليات وتوزيعها زمنياً خالل فترة الموازنةويقصد به أن يت

  :مبدأ الربط بين الموازنة والهيكل التنظيمي •

  .ويقصد به أن يتم ربط التقديرات عند إعدادها وتنفيذها بمراكز المسؤولية في الوحدة

 :مبدأ التمييز بين العمليات الجارية والرأسمالية •

، وبـين  )الجاريـة (العمليات التي من شأنها استغالل الطاقة المتاحة حيث ال بد من التمييز بين   

 ).الرأسمالية(العمليات التي تهدف إلى التوسع في الطاقة 

 :مبدأ التعبير عن الموازنة في صورة مالية •

ويقصد به أن تعد التقديرات األولية ممثلة في وحدات عينية لغرض القياس الكمي ثـم تتـرجم         

  .في صورة مالية

 :ألداءا تقويمأ مبد •

حيث تصبح الموازنة خطة عمل محددة ومعدة على أسس علمية وتـستخدم كمعيـار للرقابـة            

  .واألداء ومتابعة التنفيذ

 :مبدأ عدم تخصيص اإليرادات •

ويقصد به أن ال يخصص إيراد معين لتمويل برنامج معين، ولكن تحدد تكاليف كـل برنـامج                

  .وازنةوتصب كافة اإليرادات في الموإيراداته 
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 :مبدأ اإلفصاح •

ويقصد به أن تفصح الموازنة عن حالة النفقات واإليرادات في صورة واضحة وبطريقة تمكن              

  .من فهم محتوياتها

 

  : األداءكفايةمبدأ المبادلة الرقابية و •

وهو يعني أن الموازنة بعد اعتمادها تكون هدفاً تتجه صوبه جميـع أوجـه النـشاط فـي        

   .لحد الذي يتم قياس النتائج الفعلية عليه لقياس مدى كفاية األداءالوحدة، وهي تشير إلى ا

 خصائص نظام موازنة البرامج واألداء .7

، ال بد أن يتضمن النظـام الخـصائص        "موازنة البرامج وتقييم األداء   "لتحقيق الهدف من نظام     

  )2005السيد، : (التالية

 .تحديد األهداف 

 .تحديد هيكل البرامج واألنشطة 

 .شرات األداء وإعداد موازنة مبنية على مستويات أداء محددةتحديد مؤ 

 .قياس األداء ورفع التقارير 

 .تقييم البرامج 

  
 :األهداف  -أ 

ميزانية البـرامج   "تحديد األهداف العامة للوزارة هو أحد العناصر األساسية في تطبيق نظام            

ه في مجملها األهـداف     ، وتشكل أهداف كل برنامج على حدة واألنشطة التابعة ل         "وتقييم األداء 
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لذا يمكن القول أنه إذا تحققت أهداف البرامج واألنشطة التابعـة لهـا، تكـون        العامة للوزارة،   

  .الوزارة قد حققت أهدافها العامة

األداء؟ البـرامج و  ولكن لماذا يتعين تحديد األهداف العامة للوزارة في عملية إعداد ميزانية            

  :ليةويمكن حصر اإلجابة في النقاط التا

تحديد أهداف الوزارة هو أساس تطوير هيكل البرنامج، حيث يكون تخصيص المـوارد              •

 .مرتبطاً بتحقيق هذه األهداف

 .األهداف هو وسيلة لتحديد التوجهات والتنسيق ألنشطة الوزارة •

عملية تحديد األهداف تتيح إجراء عملية قيـاس األداء، كمـا أنهـا وسـيلة للتعريـف                  •

حقيق هذه األهـداف، كـذلك تحديـد مؤشـرات األداء لقيـاس             بالمخرجات الالزمة لت  

 .المخرجات وقياس درجة تحقيق األهداف

 :البرنامجهيكل   -ب 

وقد يكون  . يتكون البرنامج من مجموعة من األنشطة لتطبيق أهداف أو مسئوليات الوزارة          

البرنامج رئيسي ويتضمن برامج فرعية وعلى سبيل المثال إذا كان الهدف هو التحكم فـي             

  :التلوث، لذا تكون بعض برامج الوزارة بالتبعية كالتالي

 التحكم في التلوث الجوي •

 التحكم في تلوث األنهار والبحار •

  :األنشطةهيكل   -ج  

نظراً لكبر حجم البرامج وصعوبة متابعتها، يتم تجزئة البرامج إلى مجموعات فرعيـة مـن         

  : األنهار والبحار تقسم إلىاألنشطة، وكما في المثال السابق، فإن أنشطة التحكم في تلوث

 نشاط التحكم في تلوث البحار •
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 نشاط التحكم في تلوث األنهار  •

  .ويتم تجزئة هذه األنشطة بالتالي إلى أنشطة فرعية لسهولة ربط األداء بالموارد

  : مؤشرات األداء  -د 

هي عالقة بين المدخالت والمخرجات التي تحققها الوزارة أو الوحدة الحكومية، علـى سـبيل               

) 10(ساعة وتغطـي    ) 8(لمثال، ما هو المطلوب من موارد لتنفيذ حملة مرورية تستمر لمدة            ا

 20,000كيلو متر مربع، ما هو المطلوب من وزارة التربية من مدرسي اللغة العربية لتعلـيم                

 50,000طالب، ما هو المطلوب من وزارة الصحة من أطباء لتقـديم خـدمات طبيـة لعـدد       

  .مريض سنوياً

لخيص مزايا إعداد مؤشرات األداء وإعداد الميزانية المبنية علـى األهـداف فـي              يمكن ت 

  :النقاط التالية

، كمـا أنهـا تـسمح        الناتج عن كل نشاط    مؤشرات األداء بتعريف المخرجات واألثر    تقوم   •

للوزارة بتحديد األهداف الكمية والنوعية للمخرجات واألثر المتوقع منها في السنة الماليـة          

 .وعليه، يمكن متابعة ومراقبة درجة تحقيق األهداف الموضوعة. المعنية

وضع أهداف محددة لألداء بمستوى واقعي يمنح العاملين والمؤسسة الحافز الفعال لبلـوغ              •

 .مستويات أعلى في األداء لتحقيق هذه األهداف

تحديد هدف واضح لألداء يساعد في عملية تخصيص الموارد المبنية على القيمة الفعليـة               •

 .المطلوبة لتحقيق النتائج المستهدفة، مما ييسر عملية تبرير الميزانية المطلوبة

مة ميزانية الجهات بناء على مستويات األداء المقترحة ومطابقتها مع مـستوى            ءقياس مال  •

 .األداء المحقق
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  :مراقبة األداء ورفع التقارير -ه 

 الميزانيـة، فـإن نظـام       باإلضافة إلى قدرة النظام على وضع هيكل عمل للتخطيط وإعداد         

الميزانية وذلك بمقارنة    تنفيذ   يمنح اآللية الالزمة لمراقبة األداء خالل     "  البرامج واألداء  وازنةم"

وعملية مراقبة األداء وسيلة لتعديل مسار العمل واتخاذ الخطوات         . األهداف الموضوعة لألداء  

  .ير لإلدارة العليا التخاذ الالزمالتصحيحية أثناء التنفيذ وذلك عن طريق التحليل ورفع التقار

  :مراقبة األداء ورفع التقارير في النقاط التالية مزاياويمكن تلخيص 

تعتبر مراقبة األداء وسيلة لتعريف متخذي القرار بصورة دورية على تقدم العمل في نشاط ما                •

تخـاذ  من حيث تحقيق األهداف الموضوعة له، بناء على هذه المعلومات يقوم المـسئولون با             

اإلجراءات الالزمة لتصحيح أي انحراف ينشأ عن الخطة المستهدفة لمنـع تكـرار حـدوثها               

 .وتعديل مسار الموازنة إذا لزم األمر

 .تكون بيانات األداء في سنة ما األساس لمستويات األداء والميزانية في العام الالحق •

 :تقييم البرامج -و 

ويتطلـب النظـام أن تقـوم       ،  ية السنة الماليـة   تتم عملية تقييم البرنامج بصورة دورية في نها       

الوزارة بإجراء تقييم لكل برنامج ونشاط أساسي  وفرعي تابع له على األقل مرة واحدة خالل                

  :والغرض من هذا اإلجراء. مدة خمس سنوات

تقييم البرنامج واتخاذ قرارات بشأن التوسع في أنشطة البرنامج أو تقليصها أو إلغائها،              •

كالتغيير في السياسات أو التغيير في طبيعـة        قد تطرأ    أي مستجدات    وذلك على ضوء  

 .القضية التي من المفترض معالجتها عن طريق هذا البرنامج

اقتراح وسائل لحل القضية بما في ذلك تخصيص موارد إضافية مناسـبة أو إدخـال                •

 .سياسات جديدة
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 .تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها لتطوير أداء البرنامج •

 . تنفيذهيةمة البرنامج الستمرارءد مدى مالتحدي •

 .التعرف على مدى تحقيق مخرجات البرنامج لألهداف الموضوعة له •

التأكد من سالمة استخدام الموارد لتنفيذ البرنامج وإمكانية إيجاد وسـائل أقـل تكلفـة                •

  .لتحقيق أهدافه

 )2005السيد، : (مراحل تطبيق موازنة البرامج واألداء .8

 :مرحلة التخطيط  - أ

وتعنى هذه المرحلة بتحديد األهداف التي تتوقع الوحدة اإلدارية تحقيقها خـالل الـسنة    

المالية سواء كانت هذه األهداف متعلقة بتأدية خدمات أو بإنجاز مشروعات وذلك فـي حـدود          

إطار الخدمة العامة للدولة، وتقاس كل هذه األهداف باستخدام وحدات قياس مناسـبة لطبيعـة               

  .مشروعالخدمة أو ال

كما تعنى هذه المرحلة بالتنسيق بين العمليات التي تؤديها كل من األقسام أو الوحـدات         

التي تتكون منها الوحدة اإلدارية بحيث تتضافر جميعها نحو انجاز البرامج الموضوعة لتحقيق             

األهداف المحددة، فضالً عن أهمية وجود تنسيق بين األقسام الرئيسية التـي تخـتص بتأديـة                

مل الذي أنشئت من أجله الوحدة اإلدارية وبين األقسام األخرى المساعدة التي تؤدي خدمات              الع

  .إدارية ألقسام النشاط الرئيسية

 :مرحلة تقدير تكاليف اإلنجاز -  ب

تتعلق هذه المرحلة بتحديد وحدات القياس التي تتفق وطبيعة العمليات التي يؤديها كل قسم مـن   

سة معدالت الوسائل التي تكفل رفع هذه المعدالت مما يؤدي إلى           أقسام النشاط، كما تتناول درا    

تحسين مستوى الخدمة و تخفيض تكلفة أدائها ومن ثم يمكن الوصول إلى تكاليف تقديرية لكل                
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من العمليات التي تؤديها وحدات النشاط، وفي هذه المرحلة يتم تحديد تكلفة كل مـن البـرامج           

نجازها خالل سنة الموازنة، وربط عناصر التكلفة بالعمليات        التي يتعين على الوحدة اإلدارية إ     

المتعددة التي يتكون منها كل برنامج، ثم تبويب هذه التكاليف وفقاً للبنود التـي تتكـون منهـا                  

  .اعتمادات الموازنة

 :مرحلة المراجعة  -  ت

ين، حيـث  تهدف عملية المراجعة إلى دراسة النتائج التي تم التوصل إليها في المرحلتين السابقت  

تعرض النتائج على الهيئات المختصة بإعداد الموازنة للتحقق من أن األهداف الموضوعة لكل             

وحدة إدارية تتمشى مع األهداف العامة المقررة في الخطة العامة للدولة، ومراجعة التكـاليف              

ـ                ة المحددة لكل برنامج أو مشروع، والتأكد من أي إجمالي االعتمادات المطلوبـة لتنفيـذ كاف

البرامج والمشروعات تكون في حدود الموارد المالية المتاحة خالل السنة المالية التي تعد عنها              

  .الموازنة

 :مرحلة متابعة التنفيذ  -  ث

بعد اعتمادها على ضوء الدراسات التي أجريت في المراحل الـثالث الـسابقة    تصبح الموازنة   

ن منها الجهـاز اإلداري، ويقـيس    بمثابة برنامج عمل يحدد أهداف كل من الوحدات التي يتكو         

كالً من هذه األهداف قياساً كمياً، كما يحدد مسئولية كل من وحدات النشاط من تحقيـق هـذه                  

األهداف وما يقابلها من عناصر التكلفة، ومن ثم تعتبر البيانات التي تتضمنها الموازنة العامـة               

 المقدرة لكل منها، لذلك تكـون         وسيلة للرقابة على إنجاز األهداف المحددة في ضوء التكاليف        

تقارير المتابعة الدورية خالل السنة المالية تستند إلى نفس وحدات القياس التي استخدمت فـي               

إعداد البرامج، كما تكون بنفس المعدالت التي استخدمت في تحديد تكـاليف إنجازهـا، بمـا                

  .وعات المقدرة لهايضمن تقويم األداء لكل وحدة إدارية في إنجاز الخدمات أو المشر
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 األولـي في شكلها   تبدو  يرى الباحث أن مراحل تطبيق موازنة البرامج واألداء         وحول ما سبق    

 فتتكـون مـن تخطـيط وتقـدير         ،ال تختلف عن مراحل تطبيق أي نوع من أنواع الموازنات         

النظـر  ولكن الحقيقة لو تم التعمـق  وتنفيذ، الللتكاليف المتوقفة ومن ثم مراجعة وتنفيذ ومتابعة     

مـن   تماماً، فموازنة البرامج واألداء تهتم بتحديد البرنامج وتقـسيماته   األمر مختلف أن  دنا  جلو

 واألنشطة الفرعية وعليـه      الرئيسية مجموعة من األنشطة  بدورها  برامج فرعية والتي تتضمن     

  .هاضمان نجاحوموازنة  هذه اللتطبيقفإن األمر يتطلب توفر بعض المقومات 

   موازنة البرامج واألداءمقومات إعداد .9

من خالل مناقشة ما سبق من خصائص ومبادئ إلعداد الموازنة فإن نجـاح تطبيـق هـذه                 

  -: يورد الباحث فيما يلي أهمهايستلزم توفر مجموعة من المقومات األساسيةالموازنة 

ضرورة قياس األهداف اإلستراتيجية للموازنة في ضوء رؤية المؤسسة ومهمتها األساسـية              -أ 

حيث تتمثل أهم أهداف المنظمات الحكومية في تحقيـق         . ك طبقاً لألولويات المتفق عليها    وذل

ويقاس هذا الرضا بقـوائم  . رضاء كل من الجمهور المتعامل أو المستفيد منها والعاملين فيها      

استقصاء تعد خصيصاً لذلك، باإلضافة إلى قياس مدى إقبال الجمهور في التعامل مع هـذه               

. ة فيها وفي القائمين عليها ومدى استفادة المجتمع من خـدماتها أو إنتاجهـا             المنظمات والثق 

وفي ضوء األهداف اإلستراتيجية للمنظمة يتم تحديد األولويات واألهداف الفرعية التي يجب            

عليها أهداف وظيفيـة والتـي منهـا يتفـرع          أن تتصف بإمكانية قياسها كماً وكيفاً، ويطلق        

 .بهااألخرى المرتبطة األهداف 

تحديد األنشطة والمهام، واإلجراءات الالزمة لتحقيق كل هدف ويتم ذلـك طبقـاً لتوقعـات                 -ب 

 ).معايير أداء(العاملين ووفقاً لمعدالت أدائهم 
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تحديد البرامج الزمنية ألداء كل نشاط لتحقيق المخرجات، حيث توضح البرامج كيف تقـوم                -ج 

جراءات والمهام المطلوبة ألداء كل نشاط      المنظمة بأداء نشاطها وتحقيق أهدافها، وما هي اإل       

 .موزع على الوحدات اإلدارية المنوط بها أداء النشاط

البشرية والمادية إلنجاز كل هدف وألداء كـل نـشاط طبقـاً            ) الموارد(المدخالت المطلوبة     - د 

للبرامج الزمنية المحددة، وفي ضوء هذه الموارد يمكن تحديد تكلفة األداء واإلنجاز لتحقيـق         

 .هداف المخططةاأل

تحديد معايير ومعدالت أداء مالية وغير مالية لقياس مدى التقدم واإلنجـاز الفعلـي طبقـاً                  -ه 

للبرامج المحددة، وذلك حتى يمكن قياس مدى النجاحات التي تحققها المؤسسة نحو تحقيـق              

 أهدافها، مما يستلزم تصميم نموذج لقياس األداء يتضمن مقاييس للكفاءة والفعاليـة، وزمـن             

اإلنجاز، والنتائج والجودة ويتطلب ذلك مشاركة العاملين في تحديـد توقعـاتهم لمـستويات              

 .أدائهم ألنشطتهم ومهامهم

متابعة التنفيذ وتقييم األداء طبقاً للبرنامج الزمني وذلك في ضوء مقـاييس ومعـايير األداء                 -و 

ا اإلنجاز يتطلـب    ، ولمتابعة هذ  )برنامج عمل محدد  (وفي ظل مفهوم أن موازنة األداء تمثل        

األمر قياس األداء الفعلي ومقارنته بمعايير ومعدالت األداء كما حددت في برنامج العمـل،              

 ).تغذية عكسية(الستخراج االختالفات أو االنحرافات واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية 

ن ترشيد  وجود نظام لدعم األداء، وهو ما يعني تكامل وتداخل المقومات المشار إليها، لضما              -ز  

 إهدار الجهود المبذولة    وتفادي وجود أية عوامل تؤدي إلى     وتفعيل توظيف الموارد المتاحة،     

 .والموارد المتاحة
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  :أسس تبويب موازنة البرامج واألداء .10

على بعض األسس التي تسهم في تحقيـق        في مفهومه    يعتمد   إن تبويب موازنة البرامج واألداء    

  : الموازنة حيث يتم مراعاة ما يلياألهداف والغايات المرتبطة بهذه

  :التبويب الوظيفي: أوالً

تلعب عملية تبويب الموازنة أهمية خاصة في إعداد الموازنة العامة، إذ يعتبر هيكل التبويـب               

اإلطار الذي يتم من خالله اتخاذ القرارات الخاصة بالموازنة، مما يستدعي أن يسهل التبويـب              

 وربطها بأهداف اإلدارة الحكومية، وأن يعكـس مـا تعتـزم            المستخدم عملية إعداد الموازنة   

الحكومة تنفيذه بواسطة الموارد المتاحة، وأن يقدم هيكالً للرقابة اإلدارية التي تحدد مدى تنفيذ              

  ).1970يونس، (خطة العمل المقررة في حدود الموازنة المعتمدة من السلطة التشريعية، 

تبويب الموازنة يكون على األساس الوظيفي، أي تجميع        وفي ظل موازنة البرامج واألداء فإن       

البرامج في مجموعات رئيسية طبقاً لألهداف الحكومية العامة وللوظائف الرئيسية التي تقـوم             

بها الدولة، ثم تقسيم البرامج إلى أنشطة يعهد بمسؤولية تنفيذها والقيـام بهـا إلـى الوحـدات                 

  .اإلدارية

 الموازنة عن أسلوب تبويب موازنة البنود في كونـه يعتمـد            ويختلف هذا األسلوب في تبويب    

على أساس المشروعات واألعمال المطلوبة من الوحدات اإلدارية للدولة، وليس تبويباً نوعيـاً             

  ).2000الشوابكة، (. للمصروفات أي األشياء المطلوب شراؤها

كومي بـصرف   ويفيد هذا التبويب في التعرف على األغراض التي يخدمها اإلنفاق الح          

النظر عن الجهة التي تقوم باإلنفاق الحكومي عن طريـق حـصر وتجميـع كافـة البـرامج             

  .واألنشطة التي تتوالها اإلدارات الحكومية عموماً وتضيفها تحت المهام الرئيسية للدولة
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األسلوب من أساليب تبويب الموازنة نجد أن لجنـة الـشؤون االقتـصادية             هذا  ونظراً ألهمية   

اعية التابعة لألمم المتحدة قد تبنت األسلوب المذكور، حيث تم وضع قائمـة نموذجيـة        واالجتم

  )2005السيد، : (لهذا التبويب كما يلي

 :الخدمات العامة  -أ 

  .إدارة الجهاز الحكومي •

 .الدفاع •

 .األمن •

 :الخدمات المحلية  -ب 

  .    يةئ الماالطرق والخطوط •

  .الحريق والمياه والنظافة •

  .خدمات أخرى •

 :الجتماعيةالخدمات ا  -ج 

  .التعليم •

 .الصحة •

 .التأمين االجتماعي وخدمات الرفاهية •

 .خدمات أخرى •

 :الخدمات االقتصادية  -د 

  .الزراعة والموارد الطبيعية •

 .الصناعة واإلنشاءات •

 .الطاقة والكهرباء •
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 .النقل والمواصفات والتخزين •

  :نفقات غير مبوبة  -ه 

  .الفائدة على الدين العام •

 . آخراإلعانات التي لم تدرج في قسم •

 .التمويالت للحكم المحلي •

 .إعانات وتمويالت خارجية •

مما سبق يتبين أوجه االختالف بين التبويب الوظيفي القائم على نوع المهام أو الوظيفـة التـي     

إلخ، والتبويب القـائم حـسب الوحـدة        ...تؤديها الدولة مثل الصحة والتعليم واألمن والصناعة      

  .اإلدارية

ويب الوظيفي مثالً تعني كل ما تصرفه الدولة في مجال الصحة، بمـا             فوظيفة الصحة وفقاً للتب   

الصحة وما يتم صرفه من أية إدارة أخرى كخـدمات صـحية         ا المبالغ المخصصة لوزارة     فيه

  .لمنتسبيها

ويعتبر هذا التبويب مفيداً خاصة في الدول النامية التي لـم يـستقر بعـد الهيكـل التنظيمـي                   

كاملة عن الوظيفية بغض النظر عن الوحدات اإلدارية، ويذكر          في إيضاح صورة     -لحكوماتها

الباحث هنا الحالة في فلسطين حيث كان هناك وزارة للثقافة ووزارة أخرى لإلعالم وكالهمـا               

وزارتان مستقلتان، وبعد ذلك تم دمجهما بناء علـى قـرار وزاري وأصـبحتا وزارة الثقافـة      

ي بعمل المجلس األعلى لإلعالم وهو يشمل الثقافة        واإلعالم، ثم جاء قرار من المجلس التشريع      

  .واإلعالم ووكالة وفا والهيئة العامة لالستعالمات واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
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ومن هنا يتضح أن التبويب على األساس الوظيفي يفيد في الوقوف على تكلفة الوظيفة بغـض                

وحدات اإلدارية، كما يعتبر مفيداً أيضاً في إجـراء         النظر عن التغيرات في الهياكل التنظيمية لل      

  .عملية المقارنة الزمنية وتحليل أنشطة الحكومة على مر الزمن

 : التبويب االقتصادي: ثانياً

  .يقوم هذا التبويب على أساس تبويب عمليات الدولة حسب طبيعتها إلى جارية ورأسمالية

ى رسم السياسات العليا عند تخطـيط البـرامج         ويفيد التبويب االقتصادي المستويات التي تتول     

  ).2005السيد، (. دون المستويات التنفيذية التي تهتم عادة بإعداد البرامج وتنفيذها

  

  :تبويب البرامج:  ثالثاً

حـسب  (يعرف البرنامج بأنه ذلك الجزء من العمل الذي يؤدي إلى إنتاج منتج نهائي أو خدمة                

  ).1970يونس، (). إنشائهاطبيعة نشاط الوحدة أو الغرض من 

ويعتبر هذا التبويب بمثابة حلقة اتصال بين المهام والوظائف العامة التي تقوم بهـا الحكومـة                

وبين األنشطة التي تعكس خطة العمل بالنسبة للجهات القائمة على التنفيذ، أما بالنسبة للبـرامج       

برامج فرعية بما قد يمكـن مـن   المعقدة التي يصعب قياس عائدها النهائي فإنها تقسم إلى عدة   

  .تحديد عائد نهائي لكل برنامج فرعي على حدة

ويعتبر البرنامج نقطة ارتكاز رئيسية في موازنة البرامج واألداء، إذ يمثـل البرنـامج أعلـى                

مستويات تقسيم العمل الذي تؤديه وحدة حكومية، كما يعتبر في الوقت نفسه تقسيماً فرعياً هاماً               

 آخر، يعتبر جزء جوهري من خطة العمل السنوية فـي أي مجـال وظيفـي                للوظيفة، بمعنى 

. كما أنه يعد الوحدة المنطقية التي تتخذ أساساً لتخصيص اإلنفاق لدى إعـداد الموازنـة    . معين

فالموازنة خطة عمل، والبرنامج هو ذلك العمل الذي سوف تؤديه الحكومة من أجل إنتاج منتج               
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إلى وحـدة   " البرنامج"من خالل تخويل سلطة تنفيذ      . دف معين نهائي محدد يساهم في تحقيق ه     

وبعكس الوظيفة، يرتبط البرنامج بالهيكل التنظيمي،      . إدارية محددة في الهيكل التنظيمي للدولة     

إذ أن نفقات الوظيفة هي كل النفقات التي تنفق من أجل تحقيق هدف الوظيفة، بغـض النظـر                  

 فإن موازنة البرامج واألداء ال تستغني عـن التبويـب           عن موقعها في الهيكل التنظيمي، لذلك     

. اإلداري، الذي يكون بحـسب الـوزارات والـدوائر المكونـة للهيكـل التنظيمـي للدولـة                

  ).2000الشوابكة،(

  

لذلك، تعتبر أفضل طريقة لعرض التبويب حسب وظائف الدولة الرئيسية، في شـكل ملخـص         

 في تحقيق الهدف العام للوظيفة، بغض النظـر         في بداية الموازنة، يوضح مساهمة كل برنامج      

ويكون مجموع تكلفة أي وظيفة هو مجموع ما أنفـق        . عن موقع البرنامج في الهيكل التنظيمي     

على هذه الوظيفة، بغض النظر عن الوزارات والدوائر التي أنفقتها، أي أن التبويب الـوظيفي               

  ).1966أحمد،  (.يخترق حدود الوزارات والوحدات اإلدارية

باإلضافة لذلك، فإنه يراعى عند تبويب البرامج، تصنيف النفقات إلى برامج جاريـة وأخـرى              

رأسمالية، بحيث تعامل النفقات الرأسمالية باعتبارها برامج مستقلة في حـد ذاتهـا، ذلـك أن                

تحميل برنامج ما بنفقات رأسمالية، في إحدى السنوات يجعل المقارنة بين هذه السنوات، غيـر              

 في حالة تحميل البرنامج في سنة أخرى بنفقات جارية فقط، ومثال ذلك تحميل نفقـات                 مجدية

بناء مدرسة على نفقات تشغيل برنامج تعليمي مما يجعل من تكلفة التلميذ المستخرجة عن تلك               

كما أن هنـاك ميـزة      . السنة، غير صالحة للمقارنة بتكلفة التلميذ المستخرجة في السنة التالية         

النفقات الرأسمالية في صورة برامج مستقلة، تتمثل في إمكانية دراسة البرنـامج            أخرى لفصل   

  ).1966أحمد، (. الرأسمالي في ضوء مبادئ األولوية داخل إطار الخطة اإلجمالية
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ولذلك فإن تبويب البرامج وفقاً لما تم ذكره يعتبر هام جداً إذ أنه يربط بين االحتياجات الماليـة            

وبين النتائج أو العمل النهائي الذي يتم إنجازه مما يجعل عملية إعداد الموازنة أكثر سهولة في                

  .ضوء األهداف قصيرة وطويلة األجل ويجعل عملية الرقابة عليها أكثر دقة

  ):تبويب األداء( تبويب األنشطة والمشروعات :رابعاً

يقصد بالنشاط، مجموعة األعمال المتشابهة التي تنضوي تحت أحد البرامج، والتي تساهم فـي            

ويمثل النشاط تجميعاً لبعض عمليات وواجبـات متـشابهة         . إنتاج المنتج النهائي لهذا البرنامج    

يد هذا التبويب في أغـراض الرقابـة علـى    ويف. يقوم بها األفراد في المستويات األولى للعمل     

أحمـد،  (.العمل، حيث تمثل هذه األنشطة األساس األول لمقارنة العمل المنفذ بالمطلوب تنفيـذه      

1966(  

وفي ظل هذا التبويب يتم قياس تكلفة األنشطة التفصيلية واإلنجـازات المحققـة بمـا يحقـق                 

  :نوعين من البرامجالنهوض بعملية التنفيذ حيث يتم تقسيم البرنامج إلى 

تمتد إلى اإلنتاج والخدمات الجارية ويحتاج في تنفيـذها إلـى           : برامج جارية   -أ 

 .مجموعة من األنشطة

تمتد إلى اإلنتاج والخدمات الرأسمالية وتحتاج فـي تنفيـذها    : برامج رأسمالية   -ب  

 .إلى مجموعة من المشروعات

من البرنامج الجاري، بينمـا     ويفرق البعض بين النشاط والمشروع، حيث أن النشاط هو جزء           

، ويوضح الشكل التـالي آليـة تبويـب البـرامج           المشروع هو جزء من البرنامج االستثماري     

  .واألنشطة
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يعتبـر النـشاط    مما سبق، يمكن مالحظة أن الوظيفة تخترق حدود الهيكل التنظيمي، فيما            

رتبط هذا الجهد، الذي يـساهم  جزءاً من المجهود الكلي المبذول في نطاق البرنامج، حيث ي  

في إنتاج المنتج النهائي للبرنامج، بوحدة إدارية عليا، بينما يرتبط النشاط بوحـدة إداريـة               

ويعتبر النشاط نقطة التركيز بالنسبة لإلدارة، حيث إن مـن      . تنفيذية داخل الوحدة الحكومية   

قاً لمعـايير قياسـية     مواصفات النشاط إمكانية قياس عبء العمل الذي يتضمنه النشاط، وف         

تخص النشاط نفسه، وتساعد هذه المعايير اإلدارة في الحكم على كفاءة العمل في اإلدارات              

التنفيذية، حيث يشكل النشاط اإلطار الذي يتم فيه قياس األداء، وتقدير تكاليفه التـي تبنـى          

  )1967سيد محمد، (. على أساس تكلفة وحدة األداء 

تحت البرنامج بناء على دراسة مراحل تنفيذ العمل داخـل    تندرج  التي  ويتم تحديد األنشطة    

البرنامج، وتحليل هذا العمل في مستوياته األدنى، ومن ثم تحديد مخرجات كل مرحلة من               

مراحل اإلنجاز، وتحديد وحدات قياس األداء الالزمة وصـوالً إلـى مركـز المـسؤولية               

  )2000الشوابكة، (. والكلفة

   :بنود الصرفالتبويب حسب : خامساً

يمكن هذا التبويب من تحديد جملة ما أنفقته الحكومة أو مختلف الوحدات اإلدارية على كل من                

من عناصر المستلزمات السلعية    (والنفقات الجارية   ) المرتبات واألجور وغيرها  (القوى العاملة   

مختلفـة ثـم    وعله فإنه يساعد على إعداد تقديرات الموازنة من عناصر اإلنفـاق ال           ) والخدمية

الرقابة عليها عند اإلنفاق، وبالتالي فإنه يركز االهتمام على أشياء تم شـراؤها أو أجـور تـم                

سدادها مما يساعد على وضع نظام موحد للحسابات يشمل في تطبيقه جميع األجهزة الحكومية              

خيرة فـي  ويعتبر هذا التبويب بمثابة الحلقة األ .بالرغم من اختالف وظائفها وأنشطتها وأهدافها    
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سلسلة تبويبات موازنة البرامج واألداء لالستفادة مما يحققه من الرقابة المالية علـى مختلـف               

  )2005السيد، ( .بنود اإلنفاق الحكومي
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 :أسس القياس المحاسبي ألغراض إعداد موازنة البرامج واألداء .11

والمطلوبات المتعلقة  وقت تحقق اإليرادات والنفقات، والموجودات      "تتم عملية القياس المحاسبي     

 تسجيلها، وإظهار ذلك في التقرير، وبالتالي فإن عملية القياس تتعلـق بتوقيـت              وتوقيتبهما،  

القياس الذي تم، بصرف النظر عن أساس القياس المستخدم سواء كـان األسـاس النقـدي أم                 

  ".أساس االستحقاق

عملية توقيت القياس وإثبات    ومن هنا نجد أن االختالف بين أساس القياس المحاسبي راجع إلى            

  .كل من اإليرادات والنفقات األصول والخصوم المتعلقة بهما

ويرى الباحث أهمية التطرق إلى أسس القياس المحاسبي المستخدمة في الوحدات الحكوميـة،             

بهدف التعرف على مزايا ومآخذ استخدام كل منها لغرض الوقوف على أهمية ودور كل منها               

  :اف موازنة البرامج واألداءألغراض تحقيق أهد

  :األساس النقدي: أوالً

يعتبر هذا األساس من أقدم األسس التي استخدمت في تشغيل البيانات المحاسبية وقياس نتـائج               

ويهتم هذا األساس بإثبات اإليرادات في السجالت المحاسـبية عنـد قـبض             . النشاط الحكومي 

 عند دفع األموال، بمعنى أن اإليرادات تتحقق        األموال، وإثبات النفقات في السجالت المحاسبية     

عند قبضها وأن النفقات تتحقق عند دفعها بغض النظر عن الفترة المحاسبية التي تخص كـال                

  النقدي مفيـداً   األساسهذا ويعد   ،  سابقة لهذه الفترة أو الحقة لها      منهما سواء كانت تتعلق بفترة    

  :)2005،السيد( من حيث
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 إذ ال يحتاج إلى خبرات محاسبية كبيرة لدى العملـين فـي الـشؤون             سهولة فهمه وتطبيقه،    -أ 

 .المالية، وأضف إلى ذلك بساطة نظامه المحاسبي وخاصة المستندات والسجالت

توفير المعلومات والبيانات الالزمة لبيان حركة السيولة النقدية بما يوفره من رقابـة فعالـة                 -ب  

المحاسبية مع الوضع الحقيقي للسيولة النقديـة،       على حركة التدفقات النقدية، وتطابق النتائج       

األمر الذي يساعد أيضاً في عمليات التخطـيط المـالي ويـسهل اإلدارة الماليـة للنـشاط                 

 .الحكومي

موضوعيته في قياس النتائج وعدم تدخل العنصر الشخصي في عمليـات قيـاس وإمكانيـة            -ج 

 .قاتاستخدامه في حاالت عدم وجود تحديد دقيق لإليرادات والنف

سرعة إنجاز الحساب الختامي والقوائم المالية األخرى للوحدات اإلدارية الحكوميـة وذلـك               -د 

لعدم حاجته إلى تسويات جردية إلظهار اإليرادات غير المحصلة أو االلتزامات التـي لـم                

 .تدفع

   ):2005،السيد( غير أن هذا األساس يشوبه بعض أوجه القصور أهمها

رورية والالزمة لتصوير المركز المالي للحكومـة بـشكل عـادل           الض البيانات   رعدم توفي -أ

وسليم، لكونه ال يظهر حقوق الحكومة في اإليرادات المستحقة أو حقوق الغيـر فـي النفقـات     

 .المستحقة ويترتب على ذلك إحداث خلل واضح في الحساب الختامي والمركز المالي للحكومة

فقات اإليرادية، إذ أن النفقات المدفوعة فـي سـبيل          عدم تمييزه بين النفقات الرأسمالية والن     -ب

الحصول على األصول الثابتة تعامل نفس معاملة النفقات المدفوعة للحصول على خدمـة، أن              

 حيث يـؤدي إلـى تخفـيض        مثل هذا إلجراء يؤثر تأثيراً مباشراً على نتائج الحساب الختامي         

ت قائمة المركز المالي وذلك بـسبب عـدم   على بيانامما يؤثر بالتالي العجز، الفائض أو زيادة  

 .إظهار األصول الثابتة
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خلل البيانات المالية من سنة ألخرى، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة المقارنة بـين بيانـات           -ج

 .السنوات المختلفة وانعكاس ذلك على عمليات التخطيط الشامل

القياس المحاسـبي للنتـائج،     الخروج على مبدأ استقاللية السنوات المالية وذلك عند إجراء          -د

حيث يتم تحميل السنة المالية بجميع النفقات المدفوعة سواء كانت تخص السنة المالية المعنيـة               

أو تخص سنوات سابقة أو سنوات الحقة، وما ينطبق علـى النفقـات ينطبـق أيـضاً علـى                   

 .اإليرادات

 الحكوميـة باسـتعمال     إلداريـة انظراً الرتباط األساس النقدي بعملية سقوط حق الوحـدة          -ه

المخصصات غير المستغلة في نهاية السنة المالية، فقد يؤدي ذلك إلى قيام بعض هذه الوحدات               

إلى المغاالة في عملية اإلنفاق دون مبرر خوفاً من احتمال تخفيض مخصصاتها في الـسنوات               

 .المقبلة، وهذا سيؤدي إلى اإلسراف في استخدام المال العام

ام هذا األساس المرونة في استكمال تنفيذ المشاريع وخاصة عند نهاية الـسنة             ال يوفر استخد   -و

المالية، وذلك الرتباط عملية اإلنفاق بإقرار الموازنة العامة التي قد تحتاج إلـى فتـرة زمنيـة                 

  .طويلة، األمر الذي يعني تأثر النشاط الحكومي كماً وكيفاً

يذها ألكثر من سـنة ماليـة، ألن نفقـات هـذه     صعوبة تتبع نفقات المشروعات التي يمتد تنف    -ز

المشروعات يتم إقفالها في نهاية كل سنة في الحساب الختامي األمر الذي يؤدي إلى عدم ظهور                

 .أرصدة لها في السجالت المحاسبية

قصور في تقديم البيانات الالزمة للقيام بأعمال الرقابة الشاملة وتقييم أداء الوحدة اإلداريـة              -ح

 وذلك لكونه يتعامل فقط مع اإليرادات والنفقات النقدية مهمالً العمليات غير النقديـة              الحكومية،

 .المحققة على السنة المالية
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مما سبق يتبين أن األساس النقدي يشوبه عيوب عديدة في مجال اسـتخدام وتطبيـق موازنـة            

 .البرامج واألداء

  :أساس االلتزام: ثانياً

هذا األسـاس تتحقـق     ، ووفقاً ل  ل أو أساس االستحقاق المعدل    ويطلق عليه األساس النقدي المعد    

بموازنة السنة الحالية سواء تم دفعهـا       كما تثبت النفقات المتعلقة     اإليرادات عند قبض األموال،     

 لذلك نجد أن مفهوم اإليرادات ضمن هذا األساس تعامل بالطريقة           ،السنة المالية لم تدفع في    أو  

دات في األساس النقدي، بينما يتم تدوير مبالغ النفقـات المرتبطـة            نفسها التي تعامل بها اإليرا    

بها، التي لم تصرف خالل السنة المالية المعينة إلى السنة المالية التالية حتى يتم الصرف عنـد       

وتأتي أهمية هذا األساس محاسبياً من كونـه يـؤمن   . إنجاز العمل أو الخدمة أو استالم اللوازم 

  ).1998رزوقي، . (ة المحاسبية دفترياًتثبيت التزامات الوحد

  :أساس االستحقاق: ثالثاً

ويهتم هذا األساس بإثبات العمليات المالية التي تخص السنة المالية، بغض النظر عـن موعـد        

الدفع الفعلي أو القبض الفعلي، وسواء تم الدفع أو القبض في السنة المالية التي حدثت بهـا أو                  

قة، األمر الذي يرسخ فكرة استقالل السنوات المالية عـن بعـضها            في سنة مالية سابقة أو الح     

  .البعض

وقد القى استخدام هذا األساس قبوالً كبيراً في قطاع األعمال الهادف للربح كما اتجهـت دول                

العالم إلى تطوير نظمها المالية باستخدامه باعتباره منهجاً محاسبياً متكامالً يتسم بالدقة ويقـدم              

  . الالزمة إلظهار نتائج تنفيذ األنشطة الحكومية خالل فترة الموازنةكافة البيانات
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وقد برزت أسباب عديدة وراء فكرة استخدام أساس االستحقاق في مجال المحاسبة الحكوميـة              

 الـسيد، (: فوائد ألغراض إعداد موازنة البرامج واألداء وفيما يلي أهمها        وما يترتب عليه من     

2005(  

لجهاز الحكومي التي أدت إلى ظهور قيادات إدارية مؤهلة ومدربـة،           الثورة اإلدارية في ا     -أ 

 .تطالب بضرورة توفير البيانات على أسس سليمة وكاملة

الثورة التكنولوجية المتمثلة في استخدام الحاسبات التي أصبحت أداة ضرورية لإلدارة فـي      -ب  

 .معالجة البيانات المالية واستخراج النتائج بدقة كبيرة وسرعة فائقة

االتجاهات الجديدة لطلبات السلطة التشريعية التي بدأت باالهتمام بحصر تكاليف األنـشطة             -ج 

والمشاريع والخدمات األخرى للحكومة، وذلك بقصد التعرف علـى مـدى كفـاءة اإلدارة        

 .الحكومية في إدارة المال العام ومدى تقيدها بالقوانين واألنظمة

ومات الكاملة عن تكاليف الخـدمات واألنـشطة        ضرورة استخدامه لتوفير البيانات والمعل      -د 

المختلفة التي تقوم بها الحكومة، األمر الذي يمكن متخذي القـرارات مـن دراسـة هـذه            

البيانات وتحليلها، ومقارنة التكاليف الفعلية بين سنة وأخرى، لتحديد اتجاه هـذه التكـاليف             

في عمليات التخطيط وتوزيع    ومعرفة المتوقع منها على أسس سليمة تمهيداً الستخدام ذلك          

 .الموارد المحدودة على األنشطة المختلفة حسب أولويتها

توفير البيانات الالزمة لتحقيق الرقابة الشاملة والفعالة على أنشطة الحكومة المختلفة وبيان              -ه 

 .مدى تحقيقها ألهدافها بأحسن الوسائل وأقل التكاليف

المؤتمرات الدولية والعربية لتـدارس إمكانيـة       ولألسباب المذكورة أعاله وغيرها، فقد عقدت       

استخدام أساس االستحقاق في المحاسبة الحكومية فعلى المستوى الدولي، فقد ورد في الفقـرة               
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من دليل المحاسبة الحكومية الصادر عن المؤتمر اإلقليمي لهيئة األمـم المتحـدة             ) 103(رقم  

  : ما يلي1969بيروت سنة الذي عقد في 

وتعقيد العمليات الحكومية، فقد أصبح أساس االستحقاق يستخدم في بعض الـدول،   نظراً لنمو   " 

وهذه أفضل طريقة شاملة ونافعة، خاصة في الدول التي تطبق موازنـة البـرامج واألداء، إذ                

يقدم هذا األساس الصورة الكاملة لألنشطة المالية، وهو ما يجب االعتراف به كهدف مرغوب              

  "فيه

لعربي، فإن النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية، اعتمد علـى           أما على المستوى ا   

أساس االستحقاق باعتباره أحد األسس المحاسبية المستخدمة في القطاعات المختلفـة، تاركـاً             

  )2005السيد، .(بصورة متكاملة عند توافر اإلمكانيات الفنية لديهاللدول العربية إمكانية تطبيقه 

  أهم مزايا ومآخـذ اسـتخدام أسـاس االسـتحقاق علـى النحـو التـالي                توضيحيمكن  وهذا  

  )2005،السيد(

                             :تتلخص أهم مزايا استخدام األساس النقدي في

يعطي البيانات المالية الدقيقة والضرورية إلظهار حساب نتـائج األعمـال بـصورة              •

اإليرادات وذلك بتحميل السنة الماليـة  واقعية وسليمة، نتيجة معالجته لكل من النفقات و   

 .نصيبها العادل من كل منهما

يعطي البيانات المالية والحقائق الضرورية إلظهار المركز المالي للحكومـة بـصورة             •

عادلة، حيث يظهر كافة أصول الحكومة، وخصومها، بما في ذلك حقـوق الحكومـة              

 .وحقوق الغير

 من النفقات واإليرادات من سنة مالية إلـى        يمكن من إجراء المقارنات والدراسات لكل      •

 أخرى وعلى أسس ثابتة، وتحقيق الرقابة الشاملة عليها
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يؤدي إلى منح القائمين على تنفيذ المشاريع قدرة أكبر على االستمرار فـي اسـتكمال                •

 .تنفيذ المشاريع

لك من  يؤدي إلى التمييز الواضح بين كل من النفقات الرأسمالية اإليرادية وما يعكسه ذ             •

 .اثر إيجابي على حقيقة نتائج األعمال وسالمة وعدالة المركز المالي

  :إذا ما ترك استخدام أساس االستحقاق دون ضوابط محددة، فإن ذلك يؤدي إلى ما يلي

سوء تحميل النفقات واإليرادات للسنة المالية، فقد تلجأ إليه اإلدارة الحكومية لتـضخيم              •

الي زيادة قدرتها االتفاقية في السنة الالحقة، أو تخفـيض   قيمة المصاريف المستحقة وبالت   

قيمة اإليرادات المستحقة وغير المقبوضة إلخفاء عجزها عن متابعة تحصيل اإليرادات           

 .الخ...

تشويه المركز النقدي وأحداث خلل في الرقابة على السيولة النقدية وذلـك الشـتمال               •

 . يتم حدوثها إنفاقاً أو تحصيالًالحسابات على بيانات محاسبية مستقبلية قد ال

خلل في البيانات المالية نتيجة تدخل عنصر التقدير الشخصي فـي عمليـات الجـرد                •

 .وتقييم الموجودات وتنظيم التسويات

ارتفاع تكاليف التنفيذ، حيث يحتاج استخدام هذا األساس على عدد كبير من الموظفين              •

  . ومسك السجالتذوي الخبرة والكفاءة في مجال إدارة الحسابات

ويرى الباحث أن النظام المحاسبي الحكومي الجيد الذي يقوم على أساس االستحقاق يـستطيع              

إمداد متخذي القرارات بالمعلومات الالزمة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات بـشكل يحقـق             

 تحديد  األهداف المرجوة منه، ففي مجال استخدامه ألغراض موازنة البرامج واألداء فإنه يمكن           

تكلفة الخدمة الحكومية بشكل وثيق والذي يعبر عن التكلفة الفعلية المرتبطة بـأداء أو اكتمـال             

  .وليس انتهاء السنة المالية) البرنامج(الخدمة الحكومية 
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لذلك نجد أن أساس االستحقاق أكثر مالءمة لتطبيق موازنـة البـرامج واألداء فمـن ناحيـة                 

 برامج وأنشطة، حيث يتم قياس كفاءة أداء هذه األنشطة من           اإليرادات يتم تحصيلها من طريق    

 مع تكاليفها والتي تتضمن وفقاً لمفهـوم االسـتحقاق جميـع اإليـرادات       اخالل مقابلة إيراداته  

  .المستحقة للسنة المالية بصورتها الحقيقة سواء تم تحصيلها أم لم يتم ذلك

حددة لبرنامج أو نشاط معـين مـع   وكذلك فإن جانب النفقات سوف يربط بين المخصصات الم       

الهدف من هذا البرنامج أو النشاط بغض النظر عن عملية الدفع من عدمه، مما يظهر بوضوح             

تكلفة النشاط أو البرنامج بالكامل ويعمل على تحقيق عملية الرقابـة علـى عناصـر تكلفـة                   

  .البرنامج أو النشاط الذي تم تحديده

ستحقاق يعتبر أفضل األسس مالءمة من غيره ألغـراض         لذلك كله يمكن القول بأن أساس اال      

  .تطبيق موازنة البرامج واألداء
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  كيفية التحول إلى نظام االستحقاق .12

 ألغراض تطبيق موازنـة      هنا حول آلية التحول إلى نظام االستحقاق       ثوريويبقى السؤال الذي    

يما يلي إلى أهم العناصـر التـي   ، ولإلجابة على هذا السؤال يتعرض الباحث ف       البرامج واألداء 

  :تتكون منها مراحل هذا التحول كما يراها الباحث وفقاً لما يلي

  :المرحلة األولى

  .تاريخ معينحتى حصر كافة موجودات الوحدات الحكومية 

  :المرحلة الثانية

  .تحديد قيمة الموجودات الفعلية

  :المرحلة الثالثة

اسب مع طبيعة الموجـودات والمنـافع االقتـصادية    تحديد معدالت استهالك وإطفاء نمطية تتن    

  .المتوقعة من كل نوع من هذه الموجودات وفقاً لألصول المحاسبية المتعارف عليها

  :المرحلة الرابعة

 بناء على لجان فنية متخصصة      –تحديد العمر االفتراضي المتبقي للموجودات داخل كل وحدة         

  .صل من األصوليمكن من خاللها تقدير العمر المتوقع لكل أ

  :المرحلة الخامسة

تحديد أنواع التقديرات المحاسبية المرتبطة باألصول أو االلتزامات بخالف مجمـع اسـتهالك             

  :األصول الثابتة، ومن أمثلة هذه التقديرات

  مخصص الديون المشكوك فيها •

  .مخصص الدعوي القضائية •
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ليمي لهيئة األمـم المتحـدة عـام        ولقد أشار دليل المحاسبة الحكومية الصادر عن المؤتمر اإلق        

بالنسبة للتطور الحديث ونمو وتعقيد العمليات      " إلى أهمية تطبيق أساس االستحقاق بقوله        1969

الحكومية فإن أساس االستحقاق أصبح يستخدم في بعض الدول وهذه أفـضل طريقـة شـاملة       

 يقـدم الـصورة     ونافعة وخاصة في الدول التي تطبق موازنة البرامج واألداء فهذا األسـاس           

 األمـم المتحـدة، دليـل   (". الكاملة لألنشطة المالية وهو ما يجب االعتراف به كهدف مرغوب    

  )1976المحاسبة الحكومية، 

  واقع الموازنة العامة في فلسطين .13

  :مفهوم الموازنة العامة في فلسطين •

ة العامة بأنها    الموازن 1998 لعام   )7(عرف قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم         

 لسنة مالية معينة ويشمل التقـديرات الـسنوية   ابرنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداته 

إليرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصالت األخرى لها والنفقات والمـدفوعات           

  .المختلفة

ازنة بخطة التنمية حيث    ويالحظ على هذا التعريف بالرغم من شموليته بأنه لم يربط إعداد المو           

اعتبرها برنامجاً مالياً بكل تفاصيله وتقديراته لإليرادات و النفقات، فالموازنة يتم النظر إليهـا              

من الناحية االقتصادية بأنها خطة مالية أو برنامج مالي لسنة قادمة وذلك لتحقيق أهداف محددة              

وسط األجل، فالتعريف يركز هنـا  في خطة التنمية، سواء كانت خطة تنمية طويلة األجل أو مت         

 أو النفقات والنقطة األخرى هـي سـنوية         تفقط على نقطتين األولى التقديرات سواء لإليرادا      

  .الموازنة، فالموازنة تعد لمدة سنة واحدة
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  :نشأة الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية •

تولي السلطة الوطنيـة الفلـسطينية      ارتبطت نشأة الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ب       

 ومنـذ االحـتالل   – في قطاع غزة وأريحا، وقبل هـذا التـاريخ    1994زمام األمور في عام     

 تولت اإلدارة العسكرية المدنية على التوالي اإلنفاق العام على األنـشطة            -الصهيوني لفلسطين 

 غوث وتشغيل الالجئين    المختلفة، وذلك باإلضافة لبعض المؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة        

  .نالفلسطينيي

والحقيقة أنه في األعوام األولى للسلطة الفلسطينية لم يكن هناك موازنـة بـالمفهوم العلمـي                

الصحيح حيث كانت أقرب إلى كشوف مالية تقديرية لإليرادات المتوقع تحـصيلها والنفقـات              

  .المتوقع إنفاقها

الفنية التي يقدمها صندوق النقد الـدولي بـدأت   وبمجهودات أبناء الشعب الفلسطيني والمساعدة  

الخطوات األولى نحو بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وبالتعاون المستمر مع صندوق النقد             

 قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية في        الدؤوب، صدر الدولي والبنك الدولي والعمل     

ة فصول تناولت أسـس إعـداد الموازنـة          والذي يشتمل على سبع    3/8/1998مدينة غزة في    

  .وتنفيذها وإدارة الدين العام وقواعد المحاسبة والتدقيق

وقد جاء هذا القانون بمثابة نقطة تحول للموازنة العامة فأصبح هناك قانون يحدد آلية إعـدادها      

يعي ومناقشتها وتجميعها في وثيقة واحدة ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء ثم المجلس التشر             

إلصدارها في صورة قانون يتم التوقيع عليه من السيد الرئيس بعد اعتماد المجلس التـشريعي               

التي ال يجـوز     المالية    فيه األسقف  له، وهذا القانون هو ملزم للجميع وتمثل المبالغ المرصودة        

  .تجاوزها بأي حال من األحوال، إال إذا تم التعديل عليه وبنفس خطوات اعتماد القانون

 



 90

  ورة الموازنة العامة في فلسطيند •

يقصد بدورة الموازنة بمفهومها العام هي المراحل التي تمر بها الموازنة منذ صـدور الـبالغ           

، ودور ة   )1989الـشيرازي،   . ( حـسابها الختـامي    وحتى اعتمـاد  الرسمي إلعداد الموازنة    

ي مرحلة اإلعداد   الموازنة في فلسطين هي دورة مستمرة ومتكررة وتنقسم إلى أربعة مراحل ه           

والتحضير ومرحلة المصادقة ومرحلة التنفيذ ومرحلة الرقابة، وتنقسم مسؤولية القيـام بهـذه             

  .المراحل بين السلطة التنفيذية والتشريعية

  :مرحلة اإلعداد والتحضير:المرحلة األولى •

تعتبر مرحلة اإلعداد والتحضير من أهم مراحل الموازنة حيث أنهـا أول خطـوة فـي دورة                 

الموازنة وتنطوي على تقدير النفقات واإليرادات للفترة الزمنية القادمة، وتبدأ هذه المرحلة في              

بداية النصف الثاني من العام حيث تبدأ دائرة الموازنة العامة بإعداد بالغ إعـداد الموازنـة،                

زنـة   بشأن تنظيم الموا   1998لسنة  ) 7(من قانون رقم    ) 26(وإصداره استناداً إلى نص المادة      

تبدأ دائرة الموازنة بإعداد تعمـيم الموازنـة علـى          " العامة والشئون المالية والتي تنص على       

أساس المؤشرات والسياسات الخاصة لمجلس الوزراء، ويجب أن يصدر التعميم في األول من             

من السنة المالية ويستعرض التعميم التوقعات المالية واالقتصادية الـشاملة          ) يوليو(شهر تموز   

لسنة المالية القادمة وكذلك المؤشرات والسياسات االقتصادية والمالية التي حـددتها الـسلطة             ل

الوطنية وحدود اإليرادات التي يجب أن تقدر الموازنات على أساسها كما ويتـضمن التعمـيم               

أسقف النفقات التي يجب على الوزارات والمؤسسات العامة تقدير موازناتهـا علـى ضـوئها               

 العريضة والواضحة والتعليمات والنماذج والمعلومات والجدول الزمني إلعداد         وكذلك الخطوط 

  ".تقديرات الموازنة
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وبعد صدور البالغ الرسمي موقعاً من وزير المالية إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية             

  : الخطوات التاليةحسبتبدأ عملية تحضير الموازنة العامة 

كومية البالغ وتقوم بتعميمـه علـى إداراتهـا المختلفـة           تستلم الوزارات والمؤسسات الح     -أ 

وتزويدها بالنماذج المعتمدة من دائرة الموازنة، وعليه تبدأ الوزارة أو المؤسسة المعنية من             

تشكيل لجان فرعية إلعداد الموازنة من أدنى مستوى في الوزارة للوصول إلـى موازنـة               

 .ارةتجميعية لكافة الدوائر واألقسام المختلفة للوز

يتم إرسال الموازنات المعدة إلى دائرة الموازنة العامة وتسمى مـشروع موازنـة، ويـتم                 -ب  

دراسة هذه المشاريع المقدمة من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية من قبل المختصين            

في الدائرة ويتم تفريغ هذه الموازنات فـي نمـاذج عمـل، ألغـراض التحليـل المـالي               

 البدء في مناقشات كافة الوزارات والمؤسسات الحكوميـة، ويـتم           والمقارنات، ومن ثم يتم   

المناقشة مع الوزارات بنداً بنداً ويتم التركيز بشكل أساسي علـى قـيم البنـود المطلوبـة              

ومقارنتها مع األرقام الفعلية للسنوات السابقة مع األخذ باالعتبار أهداف الوزارة المرجـو             

على بيانات لثالث سنوات ماضية، حيث يتم مناقـشة         تحقيقها، وعادة يحتوي نموذج العمل      

ات، كما تـتم المناقـشات مـع        كل وزارة عن الغاية في زيادة أو نقصان أي نفقة من النفق           

 والمؤسسات عن اإليرادات المتوقع تحصيلها والسبل التي يمكـن مـن خاللهـا              ترااالوز

 .تعزيز هذه اإليرادات

إجمالية واضحة لحجم اإليرادات والنفقات المقدرة      بانتهاء المناقشة يتم التوصل إلى صورة         -ج 

 .للسنة المالية المقبلة وتحديد مقدار العجز المتوقع

يتم رفع مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء في موعد ال يتجاوز الخـامس                 -د 

 .عشر من شهر أكتوبر من كل عام
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جراءاته تعديالت عليها بما يقوم مجلس الوزراء بدراسة الموازنة ومناقشتها بعناية وإ  -ه 

ينسجم مع السياسة العامة للدولة حيث يتم وضع الموازنة في صورتها شبه النهائية، 

ومن ثم رفعها بعد ذلك إلى المجلس التشريعي إلقرارها والمصادقة عليها وفقاً للمادة 

 يقدم مجلس "من قانون الموازنة العامة والشئون المالية التي تقضي بأن ) 31(رقم 

الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية ) نوفمبر(الوزراء في األول من تشرين الثاني 

القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها وإقرارها وإصدارها في قانون الموازنة العامة 

  ".السنوي

  :االعتمادمرحلة : المرحلة الثانية •

 مـن عمليـة إعـداد الموازنـة         تأتي مرحلة االعتماد من قبل المجلس التشريعي بعد االنتهاء        

  : واعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك وفق الخطوات التالية

يقدم وزير المالية تقريراً إلى المجلس التشريعي بشأن مشروع قـانون الموازنـة العامـة                 -أ 

  .الجديدة متضمناً السياسة المالية المتبعة والمرتكزات األساسية للمشروع

ون المالية تقريرا إلى المجلس التشريعي بمالحظات اللجنة        يقدم رئيس لجنة الموازنة والشئ      -ب  

بشأن ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد فـي تقريـر الـوزير، توطئـة          

 .الستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة

ـ           • انون قبـل   تستكمل إجراءات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره وإصداره كق

، ويتم تخـصيص جلـسة خاصـة        )1998 لعام   7قانون رقم   ( بداية السنة المالية الجديدة     

للمجلس التشريعي لمناقشة مشروع قانون الموازنة والذي يقدم فيه رئيس لجنة الموازنـة             

بالمجلس التشريعي تقريره ومالحظاته وتوصياته على المشروع ويتم مناقشته مع مشروع           
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 وفقاً ألحكام    ً  بابا اًبابصديق على مشروع قانون الموازنة      لعامة، ثم يتم الت   قانون الموازنة ا  

 :من الدستور والذي ينص على) 48(المادة 

  على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شـهرين علـى              -أ 

 .األقل من بدء السنة المالية

 الموازنة الـسنوية فيقـره   يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون   -ب  

بالتعديالت قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شـهر               

من تاريخ تقديمه مصحوباً بمالحظات المجلس الستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته          

 .إلى المجلس التشريعي إلقراره

 .يتم التصويت على الموازنة باباً باباً  -ج 

جراء المناقلة بين أبواب الميزانية إال باالتفـاق بـين المجلـس التـشريعي              ال يجوز إ    -د 

 .والسلطة التنفيذية

  .وبعد إقراره من المجلس التشريعي يتم رفعه إلى فخامة السيد الرئيس للمصادقة عليه

  

  :مرحلة التنفيذ: المرحلة الثالثة •

ون المالية باباً كـامالً لتنفيـذ    بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئ   1998 لسنة   7أفرد قانون رقم    

أوضـحت  ) 45(إلى مادة رقـم  ) 31(عة عشر مادة تبدأ من مادة رقم الموازنة اشتمل على أرب 

آلية التنفيذ والمسؤوليات والمهام سواء كانت متعلقة بوزارة الماليـة أو الـوزارات األخـرى               

  :والمؤسسات الحكومية وذلك كما يلي
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  :موازنةفيما يتعلق بضوابط تنفيذ ال )1

وضع األنظمة وتحديد اإلجراءات والتوثيق والحسابات وإعداد التقارير لكل معامالت الـدفع             •

  .واالستالم الناتجة عن تنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك الصناديق الخاصة

وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة وموازنـات الهيئـات              •

ديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز المحاسبي         المحلية والصنا 

 .الخاص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة) البند المالي( للمعامالت المالية

 .إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية •

 .بطهاإدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وض •

تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعامالت المالية للسلطة الوطنية والهيئات المحلية  •

 .والصناديق الخاصة والمؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية لها

تخصيص األموال للوزارات والمؤسسات العامة على أساس ربع سنوي، مدعومة بأسقف  •

صة واألسقف النقدية على أساس توفر المصادر شهرية نقدية، وستحدد األموال المخص

النقدية واألرصدة النقدية غير المنفقة لدى الوزارات والمؤسسات العامة من المخصصات 

 .السابقة، واألولويات النسبية بين المطالب المتنافسة والتزامات اإلنفاق المتوقعة

 السلطة الوطنية وكذلك كل إدارة كل الضمانات وااللتزامات الناتجة عن االقتراض نيابة عن •

 .األصول المالية للسلطة الوطنية بما في ذلك القروض وسداد الدين

 -:ف الحسابات لـياإلشراف على تنفيذ هيكل تصن •

  .الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة  -أ 

تقارير الخزينة الشهرية والربع سنوية والسنوية التي تغطى الموازنة العامة وحسابات   -ب 

  .اديق الخاصةالصن
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  .األصول المالية والدين للسلطة الوطنية حسابات  -ج 

  .تسجيل ضمانات السلطة الوطنية وااللتزامات األخرى المتعلقة بها  -د 

  :فيما يتعلق بضوابط اإلنفاق )2

يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناء على أوامر مالية عامة أو  •

 .درها الوزيرخاصة وبموجب حواالت مالية يص

  

للوزير المختص صالحية اإلنفاق من مخصصات وزارته المرصودة في قانون   يكون  •

وله تفويض هذه الصالحيات خطياً ألي موظف رئيس في وزارته على أن ، الموازنة العامة

  .يبلغ وزير المالية بذلك خطياً

  

ة العامة كما ال ال يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازن •

  .يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من اجلها

  

على الوزارات والمؤسسات العامة أن توزع األموال على وحدات إنفاقها على أساس ما   •

خصص لها وتحدد التزامات اإلنفاق ضمن األسقف النقدية المسموح بها فيما يتعلق باتفاقات 

  .لتي تتطلب التزامات لمدة طويلةتوفير السلع والخدمات ا

  

على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد الوزارة ودائرة الموازنة ببيان تفصيلي  •

يتضمن اإلنفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وفق النماذج التي تعدها الوزارة 

عد ال يتجاوز وكذلك الموقف المالي لإليرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في مو

  .نهاية األسبوع األول من الشهري التالي
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 :فيما يتعلق بالرقابة على أداء الموازنة )3

 هو المسؤول األول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة           المالية يعتبر وزير  •

ومعامالتها المالية، والتحقق من أنها تقوم بمراعاة أحكام هذا القانون في أعمالها الماليـة         

 المختص أو مسؤول المؤسسة العامة مسؤوالً عن تنفيذ          المالية لمحاسبية ويعتبر وزير  وا

  .أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته أو مؤسسته

يعتبر الموظف المالي مسؤوالً عن القيام باألعمال المالية المتعلقة بدائرته بما في ذلك  •

 وقيدها بصورة تتفق مع األصول  وجباية األموال العامة وحفظهاتالنفقات وااللتزاما

  .المحاسبية والمتعارف عليها

يعتبر جميع المدققين الداخليين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة موظفين تابعين  •

  .للوزارة من الناحية الفنية

إعادة تخصيص مخصصات الموازنة من بند إنفاق إلى بند آخر في موازناتها يجوز ال  •

رعية التي تحكم إعادة التخصيص بين البنود الفرعية ريعات الموفق التشإال 

حددتها  للمخصصات وباعتماد السلطة المخولة بالسماح بإعادة التخصيص كما

  .التشريعات المرعية

  .تعد دائرة الخزينة تقريراً شهرياً موجزاً حول التقدم في تنفيذ الموازنة •

  
الً لوضع الموازنة ويتضمن تعد الوزارة تقريراً في نهاية كل ربع سنة مفصالً ومحل •

التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة اإليرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات 

وكذلك تفسير االنحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع 

المناسبة  المالي العام للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية
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ستعادة التوازن المالي ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء والمجلس ال

  .التشريعي

  
 المخصصات غير المستخدمة واألرصدة النقدية في حسابات الوزارات يتم إلغاء •

من السنة ) ديسمبر(والمؤسسات العامة في الحادي والثالثين من كانون أول 

  .كأولوية ضمن موازنة العام القادم المالية ويدرج أي التزام غير مدفوع

  :مرحلة المتابعة والتقويم والرقابة: المرحلة الرابعة

تجري عملية المراجعة والمتابعة للموازنة أثناء عملية التنفيذ لتحديد أي انحرافات قـد تظهـر               

خالل تلك المرحلة ومعالجتها في الوقت المناسب، فالرقابة المالية أمر هام وضروري للتأكـد              

ن أن تنفيذ الموازنة يتم وفقاً للمخصصات واألهداف التي تم التصديق عليها مـن المجلـس                م

التشريعي، باإلضافة إلى صحة جباية اإليرادات وتحصيلها وفقاً لألصول والقوانين المعمـول            

  .بها

  :ويوجد نوعان من الرقابة

 الرقابة المسبقة  •

 الرقابة الالحقة •

  :المسبقةالرقابة  . 1

 من أن المخصصات المطلوب صـرفها  تم قبل عملية الصرف وتهدف إلى التأكد  وهذه الرقابة ت  

من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ال تتعارض مع قانون الموازنـة العامـة واألنظمـة               

  :المالية والتعليمات المالية وذلك من خالل

 .الحواالت واألوامر المالية والمناقالت •
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 . أو المؤسسة الحكوميةاالطالع على الموقف المالي للوزارة •

فحص المستندات والوثائق المعتمدة قبل الصرف عن طريق وحدات الرقابـة التابعـة              •

  .لوزارة المالية

  :الرقابة الالحقة . 2

وتتم هذه الرقابة من خالل الرقابة التي تمارسـها هيئـة الرقابـة العامـة لكافـة الـوزارات          

  بنتـائج   الرئيس وإلى المجلس التشريعي    والمؤسسات الحكومية حيث تقدم الهيئة تقريرها للسيد      

  .أداء الوزارات والمؤسسات المذكورة

  مؤشرات األداء تحديد  .14

مجموعة من المقاييس التي يتم من خاللها التعرف علـى          "يمكن تعريف مؤشرات األداء بأنها      

مدى فاعلية وكفاءة وإنتاجية وجودة الوزارات وقطاعات الـوزارة وخـدماتها فـي مجـاالت             

  )2005السيد،  (". المتنوعةأنشطتها

  )2005السيد، : (وتنقسم مؤشرات األداء إلى

 مؤشرات الفاعلية ) 1

 مؤشرات الكفاءة ) 2

 مؤشرات إنتاجية ) 3

 مؤشرات الجودة ) 4

  : مؤشرات الفاعلية ) 1

تعبر هذه المؤشرات عن درجة تحقيق األهداف التي تسعى المنظمة الحكومية إلـى الوصـول             

  . يةإليها خاصة من منظور النواتج النهائ



 99

وزارة ( إحدى الوزارات على سبيل المثال       تطبيق هذه المؤشرات في   آلية  ويمكن إبراز   

  :كما يلي) التربية والتعليم

  .التي تقيس مدى نجاح الوزارة في تحقيق األهداف الرسمية المعلنة للوزارة: نسبة النجاح  •

  .كان الدولةالتي تقيس النسبة المئوية لألفراد غير المتعلمين من س:  نسبة األمية •

التي تقيس مدى نجاح الوزارة في متابعة تقويم العمليـة التعليميـة            : نسبة الفاعلية اإلجمالية    •

  .بمراحلها المختلفة لدفعة معينة من الطلبة الدارسين

  :مؤشرات الكفاءة ) 2

المتاحة للمنظمة مقاسة بالتكلفة إلى وحـدات األداء        ) عناصر اإلنتاج (وتتمثل في نسبة الموارد     

  .إلنجاز المتخصصة كما تعبر عن التكلفة الكلية أو الجزئية للخدمة المؤداةأو ا

  :ما يلي على سبيل المثال ك في وزارة الصحةومن تطبيقات هذه المؤشرات  

الذي يوضح كفاءة الوزارة في ترشيد اإلنفاق علـى متلقـي الخدمـة        : مؤشر الكفاءة الكلية   •

 .الصحية والعالجية والوقائية

ويعكس هذا المؤشر مدى كفاءة الوزارة في استغالل الطاقة المتاحـة       : لألسرةنسبة األشغال    •

 .من األسرة

ويقيس هذا المعدل مدى الترشيد في اإلنفاق على األدويـة    : متوسط تكلفة الحالة من األدوية     •

 .المستخدمة في عالج المرضى عند مستوى عالجي مرتفع

  :مؤشرات اإلنتاجية ) 3

تعبـر  " الموارد أو المدخالت التي استخدمت في تحقيقها وهي          وتتمثل في نسبة المخرجات إلى    

  ".عن حسن استخدام الموارد المتاحة للمنظمة
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مـا  كفي وزارة التجارة والـصناعة      على سبيل المثال     تطبيقات هذه المؤشرات  ومن    

  :يلي

ويقيس هذا المؤشر عدد المعامالت التي يمكن إنجازها من خـالل           : اإلنتاجية الكلية للوزارة   •

 .الميزانية المتاحة للوزارة

 ويقيس عدد المعامالت التي يمكن إنجازها من جانب القطاع مـن     :اإلنتاجية الجزئية للقطاع   •

 .خالل الميزانية المتاحة لهذا القطاع

 ويقيس مدى إسهام الرواتب والمزايا العينية للعـاملين فـي    :اإلنتاجية الجزئية لعنصر العمل    •

  . قبل الوزارةإنجاز المعامالت التي تمت من

  :مؤشرات الجودة . 4

وتتمثل في المواصفات النوعية للخدمة المؤداة أو للنواتج التي تخرجها المنظمة مـن             "  

  "منظور إرضاء متلقي الخدمات

  :ما يليك على سبيل المثال في وزارة الكهرباء والماء تطبيقات هذه المؤشراتومن 

توجه بعمليات التحديث في مشاريع وأجهزة      ويعكس هذا المعدل مدى ال    : معدل التحديث والتطوير   •

 .ومعدات الوزارة بأحدث ما وصل إليه من تقنيات في مجاالت اإلنتاج وتوليد الكهرباء والماء

 ويستخدم هذا المؤشر لقياس درجة تقيـيم  :كثافة تقديم الخدمة في مراكز تقديم الخدمة للجمهور     •

 .ي قطاعات الوزارة المختلفةالخدمة في جميع المراكز التي تتعامل مع الجمهور ف

 ويقيس نسبة خطوط شبكات النقل التالفة إلـى مجمـوع   :معدل التلفيات في خطوط شبكات النقل      •

 .خطط شبكات النقل

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 

  واإلجراءاتالطريقة       
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يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا، وأداة الدراسـة               

نـين أدوات   تق إلجـراءات    المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن وصـفاً        

  .التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة المعالجات اإلحصائية الدراسة وتطبيقها، وأخيراً
  

   منهج الدراسة 

بهدف قياس مدى فاعليـة     لمنهج الوصفي التحليلي    ا استخدامتم  جل تحقيق أهداف الدراسة     أمن  

نظام الموازنات الحالية في السلطة الفلسطينية وإمكانية تطوير هذا النظام لتحقيق عملية ربـط              

وقـد تـم الحـصول علـى         .برامج المصممة لتحقيق األهداف   تقديرات الموازنة باألنشطة وال   

التي تم إعدادها لهذا الغرض، وتـم       ) Questionnaire( من خالل االستبانات     البيانات الالزمة 

 SPSS (Statistical Packageتفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحـصائي  

for Social Science) .  

  : مجتمع الدراسة 

مثل مجتمع الدراسة في العاملين الرئيسيين الذين ترتبط أعمالهم بإعداد وتـشغيل الموازنـة              يت

باعتبارهم يلعبون دوراً مهماً في هذا المجال فضالً عن أن مواقعهم القيادية تجعلهم أكثر تأثيراً               

جدول في متابعة األداء مما ينعكس بالنتيجة على باقي المستويات التنفيذية األخرى، ويوضح ال            

  .التالي أفراد مجتمع الدراسة وعينتها
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  )1(جدول رقم 

  توزيع طبقات مجتمع الدراسة

عدد أفراد   الوزارة  م

  المجتمع
  حجم العينة

حجم العينة 

  المستردة
  4  6  15  التربية والتعليم  1
  19  26  70  المالية  2
 8 11 30  الصحة  3
 4 5 15  الزراعة  4
 3 4 10  الشؤون المدنية  5
 6 8 20  اخليةالد  6
 3 4 10  مجلس القضاء األعلى  7
 4 5 12  الشؤون االجتماعية  8
 5 7 18  األشغال واإلسكان  9

 3 4 10  وزارة العمل  10
 4 5 13  النيابة العامة  11
 4 5 15  مجلس القضاء  12
 4 5 15  وزارة العدل  13
 2 2 5  وزارة شؤون المرأة  14
 2 3 8  دائرة شؤون الالجئين  15
 7 10 27  وان الموظفين العامدي  16
 2 3 7  وزارة اإلعالم  17
 2 2 5  وزارة الثقافة  18
 4 5 15  وزارة األسرى والمحررين  19

 90 120  320  المجموع
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  :ينة الدراسةع

 شخص وفـق أسـس إحـصائية، وتـم توزيـع            120تم اختبار عينة عشوائية طبقية حجمها       

زمة للدراسة وتم تحليل البيانات باستخدام برنـامج        االستبانات عليهم بغرض جمع البيانات الال     

SPSS استبانة منها90 وتم استرداد .  

  

   الدراسةعينةوالجداول التالية تبين السمات الشخصية ألفراد 

مـن   % 85.6 حيث تبـين أن    الجنس الدراسة حسب متغير     عينةيبين توزيع   )  2(جدول رقم   
  اثمن اإلن % 14.4من الذكور ، و أفراد العينة 

  )2(جدول رقم 
  عينة الدراسة حسب متغير الجنستوزيع 
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  85.6  77  ذكر
  14.4  13  أنثى

  100.0  90  المجموع
  

وبالتالي يتبين من ذلك أن عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث مما يتيح مجال للتدريب واكتساب 

دورات خارجية أو داخلية مكثفة باعتبار أنهم أكثر الخبرة الميدانية والعملية في حالة إعطائهم 

  .استقراراً من العنصر اآلخر
  

 حيـث تبـين أن      العمـر بالـسنوات     الدراسة حسب متغير   عينةيبين توزيع   )  3(جدول رقم   

من أفـراد عينـة      % 31.1 سنة، و    25من أفراد مجتمع الدراسة تقل أعمارهم عن        % 36.7

من العينـة تتـراوح    % 20.0 سنة، و   30ة إلى اقل من      سن 25الدراسة تتراوح أعمارهم من     

 35من أفراد العينة بلغت أعمـارهم    % 12.2 سنة ، و     35 سنة إلى اقل من      30أعمارهم من   

  .سنة فاعلي
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  )3(جدول رقم 

  الدراسة حسب متغير العمر بالسنواتعينة توزيع 
 النسبة المئوية التكرار  العمر بالسنوات

  36.7  33   سنة25اقل من 
  31.1  28  سنة30 سنة إلى اقل من 25
  20.0  18  سنة35 سنة إلى اقفل من 30

  12.2  11   سنة فأعلى35
  100.0  90  المجموع

  
 سـنة  30ويرى الباحث أن توزيع العينة حسب السن يوضح أن أكثر من ثلثي العينة أقل مـن       

بليته التغيير مع السن    وهذا يعتبر عنصر جيد إلمكانية التدريب على نوع جديد من الموازنة لقا           

  .األصغر وإمكانية االستيعاب بشكل أكبر

  
  

%  1.1 حيث تبـين أن      التعليمية الحالة    الدراسة حسب متغير   عينةيبين توزيع   )  4(جدول رقم   

من أفراد العينة هم من حملـة      % 2.2من أفراد العينة هم من حملة الشهادة الثانوية العامة، و           

من أفراد العينة هم  من حملة شـهادة البكـالوريوس، و             % 90.0شهادة الدبلوم المتوسط، و     

  .هم من حملة شهادة الدراسات العليا % 6.7

  )4(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة التعليمية

 النسبة المئوية التكرار  الحالة التعليمية
  3.3  3  دبلوم متوسط
  90.0  81  بكالوريوس

  6.7  6 ماجستير فأعلى
  100.0  90  لمجموعا
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وهذا يوضح أن األغلبية للعينة هم من حملة البكالوريوس ومؤهلين بشكل يسمح لهـم بتلقـي                

  .وقبول أي تطور في هذا المجال

 حيـث أن  التخـصص العلمـي    الدراسة حسب متغيـر عينةيبين توزيع ف)  5(جدول رقم  أما  

 فـي إدارة األعمـال،     متخصصون % 4.4من األفراد متخصصون في المحاسبة، و       % 86.7

  .متخصصون في االقتصاد % 5.6متخصصون في اإلدارة المالية، و % 3.3و

  )5(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي
  86.7  78  محاسبة

  4.4  4  إدارة أعمال
  3.3  3  إدارة مالية

  5.6  5  اقتصاد
  100.0  90  المجموع

  
أن األغلبية هم تخصص محاسبة وهذا يسهل عملية اسـتيعاب التطـورات ألي        تبين من ذلك    و

  .المقترحةنظام مالي جديد يتوافق مع نظام الموازنة 

من  % 31.1 حيث تبين أن     الوظيفة  الدراسة حسب متغير   عينة توزيع   )6(جدول رقم   ويبين ال 

يعملـون   % 36.7 يعملون رؤسـاء أقـسام، و       %10.0أفراد العينة يعملون كمدراء دوائر، و     

يعملـون فـي     % 12.2من أفراد مجتمع الدراسة يعملون كمدققين، و       % 10.0كمحاسبين، و 

  .وظائف أخرى مختلفة
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  )6(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة

 النسبة المئوية التكرار  الوظيفة
  31.1  28 مدير دائرة

  10.0  9  قسمرئيس
  36.7  33  بمحاس
  10.0  9  مدقق
  12.2  11  أخرى

  100.0  90  المجموع

  
  

يرسـمون  يتحملون مسؤوليات العمل ووهذا يوضح أن حوالي ثلث العينة هم من المدراء الذين       

خطط العمل مما يوفر إطار عمل جيد ويساعد في التأثير والتوجيه لفريق العمل في حدود أي                ال

  .موازنةتغيير في النظام المالي ونظام ال

  :وصف أداة الدراسة
تبا  استخدم الباحث  ق        االس ة لتحقي ات الالزم حسب التفصيل    الدراسة  هدف نة من اجل جمع البيان

  :التالي

  . فقرات تناولت سمات وخصائص عينة الدراسة 5يحتوي على : القسم األول 

ى    10يتكون من : القسم الثاني    رات تهدف إل  متطلبـات  قياس دور موازنة البنود في تحقيـق  فق

  التخطيط والرقابة المالية على األداء

 فقرات وتهدف إلى التعرف على مدى إمكانيـة  تطبيـق موازنـة              9يتكون من   : القسم الثالث 

  .البرامج واألداء ودورها في تحقيق أهداف الموازنة وضبط األداء

ربط تقديرات  فقرة وتهدف إلى الوقوف على الرأي حول دور عملية    11يتكون من   : القسم الرابع   

  .الموازنة لألنشطة والبرامج بتطوير نظام األداء بغرض تحقيق الكفاءة والفاعلية
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ار    30وبذلك يبلغ عدد فقرات أداة الدراسة     وع اختي   فقرة، وقد آانت معظم فقرات االستبيان من ن

  إجابة واحدة من بين عدة بدائل  
  

   :ةصدق وثبات االستبان
ام تبانالباحث ق ين االس ل توزيعهة بتقن دقه  ا  قب ن ص د م ك للتأآ ة وذل ة الدراس ى عين  ا وثباتهاعل

  :آالتالي

 . بطريقتينة بالتأآد من صدق االستبانالباحث قام : ةصدق االستبان 

   :المحكميناالستبانة من قبل صدق  ) 1

 أعضاء من أعضاء الهيئـة      7 على مجموعة من المحكمين تألفت من        ةعرض الباحث االستبان  

متخصـصين فـي اإلدارة   الات التجارة  بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة     التدريسية في كلي  

والمحاسبة واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلـزم مـن               

حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وقد قبلـت الفقـرات إذا          

محكمـين   ) 5-4(لمحكمين، وعـدلت إذا وافـق عليهـا مـن           من ا ) 6(وافق عليها أكثر من     

 النهائية  ا في صورته  ة االستبان تمحكمين، ، وبذلك خرج   ) 4(ورفضت إذا وافق عليها اقل من       

  ).1( انظر ملحق رقم –

  
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة )2

 اسـتبانة وتـم     30 قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة على عينة استطالعية بعـدد          

حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات االسـتبانة، ويوضـح الجـدول       

 والدرجة الكلية لفقـرات  ولين كل فقرة من فقرات القسم االمعامالت االرتباط ب) 7(التالي رقم   

 أو  0.05( والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى معنويـة               هذا القسم،   

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه) 0.01
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  )7(جدول رقم 
   لفقراتهوالدرجة الكلية القسم األول معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات     

سل
سل
م

  

  الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

  داللةال

  **0.005 0.500 قسمك/في رأيك ما هو مدي دقة التقديرات التي تدرج في الموازنة في دائرتك  1

هل تعتقد أن األساس النقدي المطبق ألغراض المحاسبة يظهر التكلفة الحقيقية   2

 للبرامج واألعمال المنفذة؟
0.522 0.003**  

 نتيجة المطالبات هل ترى أهمية أن تظهر الحسابات الحكومية الختامية  3

 المستحقة على الحكومة في نهاية الفترة المالية؟
0.370 0.048*  

إلى أي مدى ترون أن الموازنة الحالية تستخدم ألغراض التخطيط للموازنات في   4

 السنوات القادمة؟
0.611 0.000**  

هل ترون أن موازنة البنود المطبقة لديكم تعمل على ربط التقديرات بأهداف   5

 ائرة أو الوزارة أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم تأديته؟الد
0.380 0.042*  

هل ترون أن نظام الموازنة المطبقة حاليا يوفر إطارا مناسبا لربط تقديرات   6

 اإليرادات والمصروفات بمراكز المسؤولية بما يحقق الرقابة الفعالة على األداء
0.517 0.003**  

  0.05ئيا عند مستوى داللة معامل االرتباط دال إحصا* 
  0.01معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 

  

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثاني والدرجـة       ) 8(كما يوضح الجدول رقم     

الكلية لفقرات هذا القسم،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويـة                 

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لما وضعت لقياسه) 0.01 أو0.05(

  

  

  

  

  )8(جدول رقم 
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   لفقراتهوالدرجة الكلية القسم الثاني معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات      

سل
سل
م

  

  الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

  الداللة

يشتكم للموازنة هل هناك إمكانية لتطبيق موازنة البرامج واألداء في ضوء معا  11

 الحالية؟
0.550 0.002**  

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء تعتبر أكثر تطورا من موازنة   12

 البنود؟
0.491 0.007**  

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء تعتبر أداة فعالة لتحقيق أهداف   13

 الموازنة؟
0.578 0.001**  

موازنة البرامج واألداء تعتبر أكثر كفاءة لضبط األداء في رأيك هل ترون أن   14

 المالي واإلداري؟
0.485 0.008**  

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء تعتبر أكثر كفاءة لترشيد اإلنفاق   15

 الحكومي والرقابة؟ 
0.400 0.028*  

قادرة على ) دائرتكم( هل تعتقد أن الموارد البشرية واللوجستية في وزارتكم   16

 تحقيق أهداف الموازنة؟
0.407 0.035*  

هل ترون أن التنظيم اإلداري الحالي كاف الستمرار تنسيق العمل وعدم اختالط   17

موازنة البرامج ( السلطة والمسؤولية لدى إعداد تقديرات الموازنة المقترحة 

 ؟)واألداء

0.744 0.000**  

ر البيانات الكافية إلعداد الموازنات هل ترون أن العمل المحاسبي لديكم يوف  18

 بالدقة والسرعة الالزمين؟

0.396  0.034*  

  

فيوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثالث والدرجة           ) 9(أما الجدول رقم    

الكلية لفقرات هذا القسم،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويـة                 

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه) 0.01 أو0.05(

  

  
  )9(جدول رقم 



 111

   لفقراتهوالدرجة الكلية القسم الثالث معامالت االرتباط بين آل فقرة من فقرات      

سل
سل
م

  

  الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

  الداللة
لبرامج واألداء هل ترون أن تطبيق نظام االستحقاق كأحد متطلبات تطبيق موازنة ا          20

يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية في تحصيل اإليرادات ومقارنتها بالمـصروفات           

 الفعلية عن نفس الفترة؟

0.382 0.037*  

  الى أي مدى ترون ان تقارير النظام المحاسبي الحكومي تساهم في توفير   21
 لمعلومات عن مراكز التكلفة؟

0.558 0.001**  

ن ان النظام المحاسبي المطبق يساهم فـي متابعـة تنفيـذ بنـود              الى اي مدى ترو     22
 الموازنة بفاعلية؟

0.610 0.000**  

ضبط : ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة البرامج واألداء من حيث  23
 ).إيرادا ومصروفا( تقديرات الموازنة 

0.396 0.034*  

الرقابة : البرامج واألداء من حيثما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة   24
 .على تنفيذ الموازنة

0.518 0.003**  

المرونة : ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة البرامج واألداء من حيث  25
 في التعامل مع البنود والبرامج في الموازنة

0.394 0.034*  

  *0.044 0.371  لتقويم األداء الداخلي؟هل يتم تحليل االنحرافات في الموازنة واستخدامها كوسيلة  26

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى تحقيق الرقابة على مدى   27
 تحقيق األهداف؟

0.454 0.012*  

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى تخفيض حجم اإلنفاق   28
 والوقوف بدقة على اتجاهاته ومستوياته وترشيده

0.615 0.000**  

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ربط اإلنفاق بالمسؤوليات   29
مع أهداف تطبيق نظام ) مراكز المسئولية( اإلدارية المختلفة من خالل البرامج 

 فعال لمحاسبة المسئولية؟ 
0.715 0.000**  

لورة معايير وأنماط هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ب  30
تخطيطية ورقابية تعمل على إعداد ومتابعة تقديرات تنفيذ البرامج على مستوى 

 كل وزارة أو دائرة معينة؟ 
0.654 0.000**  

  0.05معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة * 
  0.01معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
  

  

  :Reliability ثبات االستبانة
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ى       أجرى ة   الباحث خطوات الثبات عل ة النصفية     ناالستطالعية بطريقتي  العين ة التجزئ ا طريق  هم

  .ومعامل ألفا آرونباخ
  

ين  سبيرمانتم إيجاد معامل ارتباط : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •  ب

صحيح      م ت د  ت سم وق ل ق ة لك ئلة الزوجي دل األس ة ومع ئلة الفردي دل األس اط   مع امالت االرتب مع

صحيح      راون للت بيرمان  ب اط س ل ارتب تخدام معام ) Spearman-Brown Coefficient(باس

   :حسب المعادلة  التالية

= معامل الثبات   
1

2
ر+
ات   أن هناك ) 10( حيث ر معامل االرتباط، ويبين الجدول رقم  ر معامل ثب

  . لفقرات االستبانةآبير نسبيا

  )10 (جدول رقم
  ة االستبانمجاالت من  الفقرات الزوجية والفردية لكل مجالمعامالت االرتباط بين معدل

معامل   عنوان المجال القسم
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  الداللة

موازنة البنود ال تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة المالية          األول

 على األداء
.81010  0.8951 0.000  

إن تطبيق موازنة البرامج واألداء سيكون له أثراً إيجابياً          الثاني

 في تحقيق أهداف الموازنة وضبط األداء
.87770  0.9349 0.000  

استخدام اإلطار المقترح لموازنة البرامج واألداء يـؤدي         الثالث

ى تحقيق األهـداف    الموازنة ويعمل عل   نظام   تحديثإلى  

 المالية بكفاءة عالية

.70960  0.8301 0.000  

  

  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا آرونباخ  
تخدم  تبانة  الباحثاس ات االس اس ثب اخ لقي ا آرونب ة ألف ين   طريق ات ويب اس الثب ة لقي ة ثاني  آطريق

  .  أن معامالت الثبات مرتفعة) 11(الجدول رقم 

  

  )11(جدول رقم

   الدراسة باستخدام طريقة ألفا آرونباخلمجاالتمعامالت الثبات 
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معامل الفا   عنوان المجال  القسم
  آرونباخ

 0.9354 موازنة البنود ال تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة المالية على األداء  األول

إن تطبيق موازنة البرامج واألداء سيكون له أثراً إيجابياً في تحقيـق أهـداف                الثاني 

 الموازنة وضبط األداء
0.9450 

 نظـام  تحـديث زنة البرامج واألداء يـؤدي إلـى        استخدام اإلطار المقترح لموا     الثالث

 ى تحقيق األهداف المالية بكفاءة عاليةالموازنة ويعمل عل
0.9244 

  0.01معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة **                
  

 صدق وثبات االستبانة وتكون في صـورتها النهائيـة قابلـة            من قد تأكد     الباحث وبذلك يكون 

  .للتوزيع

  المعالجات اإلحصائية

 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام    SPSSقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خـالل برنـامج      

  :االختبارات اإلحصائية التالية

 النسب المئوية والتكرارات -1 

 اختبار ألفا آرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة - 2

 معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون - 3

  . لقياس صدق الفقراتسبيرمان تباط معامل ار - 4

 -1(سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال  -اختبار آولومجروف - 5

Sample K-S(  

  . لقياس متوسط المجتمعOne Sample T testاختبار  - 6
 



  

  الفصل الخامس
  وإعداد النموذج المقترحنتائج الدراسة الميدانية 

  
 اختبار التوزيع الطبيعي: أوالً

 تحليل الفرضيات: ثانياً

نموذج مقترح لتطبيق موازنة البرامج واألداء على وزارة : ثالثاً

 الصحة الفلسطينية 
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  ))S-ple KSam-1( سمرنوف-اختبار كولمجروف(التوزيع الطبيعي اختبار:أوالً

 وهو  ،البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال     ما إذا كانت     سمرنوف     -اختبار كولمجروف يوضح  

ن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون       اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات أل       

ـ  كان أكبر  المعنويةستوى  بأن م ) 12(ويوضح الجدول التالي رقم     . توزيع البيانات طبيعياً   ن  م

0.05  )05.0. >sig (يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجـب اسـتخدام   مما 

  .ةالمعلمي االختبارات

  )12(جدول رقم 

  اختبار التوزيع الطبيعي

سم
الق

  

  محتوى القسم
قيمة 

االختبار 
Z  

مستوى 

  المعنوية

  0.199  1.074 الية على األداءموازنة البنود ال تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة الم  األول

إن تطبيق موازنة البرامج واألداء سيكون له أثراً إيجابياً في تحقيق  الثاني

 أهداف الموازنة وضبط األداء
1.011  0.259  

 تحديثاستخدام اإلطار المقترح لموازنة البرامج واألداء يؤدي إلى  الثالث

 بكفاءة عاليةى تحقيق األهداف المالية الموازنة ويعمل علنظام 
0.655  0.322  

  0.976  0.479 جميع الفقرات
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  :مناقشة واختبار الفرضيات: ثانياً
  

  :مناقشة واختبار الفرضية األولى: أوًال
  

  موازنة البنود ال تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة المالية على األداء: الفرضية األولى 

رض إلى دور موازنـة البنـود فـي تحقيـق           يتضمن المحور األول من فقرات االستبانة التع      

          يوضح       متطلبات عملية التخطيط والرقابة على األداء، وللتعرف على إجابات المبحوثين         

ة    ) 13(الجدول التالي رقم     ا وقيم النسب المئوية والمتوسط الحسابي لإلجابات واألوزان النسبية له

T    يجابية بمعنى أن أفـراد العينـة   إلفقرة تكون   ومستوى المعنوية، هذا ومن الجدير بالذآر بأن ا

 والتـي تـساوي    الجدوليـة t المحسوبة اكبر من قيمة   t  قيمةيوافقون على محتواها إذا كانت      

 وتكـون  . %)62.5 والوزن النسبي اكبـر مـن   0.05أو مستوى المعنوية اقل من    ( ،  1.96

 المحسوبة اصغر   tقيمة   إذا كانت    الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها         

 والـوزن   0.05أو مستوى المعنوية اقـل مـن        ( ،  1.96-والتي تساوي    الجدولية   tمن قيمة   

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مـستوى المعنويـة              %) 62.5النسبي اقل من    

  . الفقرات في االستبانةوهذا ينطبق على جميع. 0.05اكبر من 

  -:نتائج هذا التحليلوفيما يلي 
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  )13(جدول رقم 
  )بمتطلبات التخطيط والرقابة المالية على األداءال تفي موازنة البنود  ( 

  النسب المئوية

سل
سل
م

  

  محتوى الفقرة

جدا
ة 
الي
ع

  

ية
عال

ضة  
خف
من

جدا  
ة 
ض
خف
من

  

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

  

ن 
م

بي  )4(
نس
 ال
زن
لو
ا

  

ة 
يم
ق

t 

ية
نو
مع
 ال
وى
ست
م

  

1  
هو مدي دقة التقديرات التي تدرج      في رأيك ما    

 قسمك/في الموازنة في دائرتك
4.4  36.7 51.2 6.7  2.39  59.8-1.47  0.145  

2  

هل تعتقد أن األساس النقدي المطبق ألغـراض      

المحاسبة يظهـر التكلفـة الحقيقيـة للبـرامج      

  واألعمال المنفذة؟

15.6 16.7 40.0 27.7 2.20  55.0-2.79  0.006  

3  

أن تظهر الحسابات الحكوميـة     هل ترى أهمية    

الختامية نتيجة المطالبـات المـستحقة علـى        

 الحكومة في نهاية الفترة المالية؟

34.8 34.8 25.8 4.6  3.00  75.05.28  0.000  

4  

إلى أي مدى ترون أن الموازنة الحالية تستخدم        

 فـي   لألنـشطة واألعمـال   ألغراض التخطيط   

 السنوات القادمة؟

3.4  11.2 57.3 28.1 1.90  47.5-7.83  0.000  

5  

هل ترون أن موازنة البنود المطبقة لديكم تعمل        

على ربط التقديرات بأهداف الدائرة أو الوزارة        

 أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم تأديته؟

6.7  6.8  44.2 42.3 1.78  44.6-7.89  0.000  

6  

هل ترون أن نظام الموازنة المطبقة حاليا يوفر        

ــربط  ــرادات إطــارا مناســبا ل ــديرات اإلي تق

والمصروفات بمراكز المسؤولية بمـا يحقـق       

  ؟الرقابة الفعالة على األداء

5.7  9.1  46.6 38.6 1.82  45.5-7.76  0.000  

  0.00 12.6- 50.3  2.014  األولجميع فقرات القسم 

  0.05 ومستوى داللة 89 عند درجة حرية 1.96 الجدولية تساوي tقيمة 
  
  

 من أفراد العينة يعتبرون أن التقديرات التي تـدرج فـي             %57.9 أن   لىاألوفي الفقرة   يتبين  

، وبلـغ الـوزن     يرونها بأنها مرتفعـة   من أفراد العينة     % 41.1بينما  الدقة   منخفضةالموازنة  
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أن  مما يدل علـى      0.05كبر من   أ وهو   0.145ومستوى الداللة   % 59.8النسبي آلراء العينة    

  .ايدةكانت آرائهم محرأي أفراد العينة 

 أن األساس النقـدي المطبـق       من أفراد العينة يعتبرون    % 67.7أن  الثانية  الفقرة  كما توضح   

 منخفـضة يظهر التكلفة الحقيقية للبرامج واألعمـال المنفـذة  بـصورة             ألغراض المحاسبة   

ومـستوى الداللـة   % 55.0، وبلغ الوزن النسبي آلراء أفراد العينـة   عاديةبصورة  % 32.3و

األساس النقدي المطبـق ألغـراض    أن    على  بصفة عامة   مما يدل  0.05ل من    وهو اق  0.006

التكلفة الحقيقية للبـرامج    يؤكد نفس النتيجة وهي عدم قدرة هذا األساس على إظهار           المحاسبة  

 بصورة واقعية، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تدعم الرأي بأن األساس النقدي             واألعمال المنفذة 

  .موازنة البرامج واألداء مما يستوجب االعتماد على أساس آخر بديلال يصلح كأساس إلعداد 

  

 إظهـار  أن هناك أهمية كبيرة فـي   الثالثةفي الفقرةمن أفراد العينة  % 69.9ويعتبر ما نسبته   

نتيجة المطالبات المستحقة على الحكومة في نهاية الفترة الماليـة          لالحسابات الحكومية الختامية    

% 75.0، وبلغ الوزن النسبي آلراء أفـراد العينـة          ت آرائهم خالفاً لذلك   كان %  30.4بينما    

 مما يدل بصفة عامة على أن  هناك أهميـة كبيـرة   0.05 وهو اقل من 0.00ومستوى الداللة  

في أن تظهر الحسابات الحكومية الختامية نتيجة المطالبات المستحقة على الحكومة في نهايـة              

  .الفترة المالية
  

ازنـة الحاليـة    أنه يمكن االستفادة من المو     في الفقرة الرابعة   من أفراد العينة      %85.4ويرى  

مـن   % 14.6،  بينمـا       بصورة منخفضة للموازنات في السنوات القادمة      ألغراض التخطيط 

، وبلغ الـوزن النـسبي آلراء أفـراد    عاليةأفراد العينة يعتبرون أن استخدامها يكون بصورة          

 مما يدل بـصفة عامـة علـى أن           0.05 وهو اقل من     0.00اللة  ومستوى الد % 47.5العينة  
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 بدرجـة    يكـون  الموازنة الحالية ألغراض التخطيط للموازنات في السنوات القادمـة        استخدام  

  .منخفضة

  ال تـساعد كثيـراً     – موازنة البنود    –ويرى الباحث أن هذه النتيجة تظهر أن الموازنة الحالية          

 طويل األجل لعدم احتوائها على برامج ومـشاريع تمتـد            قصير األجل أو   على التخطيط سواء  

  .ألكثر من فترة زمنية قادمة

 ال أن موازنة البنود المطبقة      يرونفي الفقرة الخامسة    من أفراد العينة     % 86.5 أنكما يالحظ   

،  تأديتـه تعمل على ربط التقديرات بأهداف الدائرة أو الوزارة أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم               

من أفراد العينة يعتبرون أن عملية الربط تكون بصورة  مرتفعة، وبلغ الـوزن             % 13.5ما  بين

 مما يدل بـصفة     0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى الداللة   % 44.6النسبي آلراء أفراد العينة     

 تعمل على ربط التقديرات بأهداف الدائرة أو الـوزارة  العامة على أن  موازنة البنود المطبقة     

، ويرى الباحث أن هذه النتيجة هي تأكيـد علـى عـدم        اط أو البرنامج الذي يتم تأديته     أو بالنش 

  .احتواء موازنة البنود على برنامج ويمكن أن ترتبط بالتقديرات المالية للموازنة

  
من أفراد العينة يـرون أن نظـام          % 85.2 أن  يتبين السادسةالفقرة  وفيما يتعلق باآلراء حول     

ال يـوفر إطـاراً     بط تقديرات اإليرادات والمصروفات بمراكز المسؤولية       الموازنة المطبقة لر  

 عكـس   من أفراد العينة يعتبرون    % 14.8حقق الرقابة الفعالة على األداء،  بينما        تبما ي مناسباً  

ذلك بمعنى أن نظام الموازنة يوفر إطاراً لعملية ربط تقديرات اإليرادات والمصروفات، وقـد              

 ممـا   0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى الداللة   % 45.5اء أفراد العينة    الوزن النسبي آلر  بلغ  

 يوفر إطارا مناسبا لـربط تقـديرات         ال يدل بصفة عامة على أن نظام الموازنة المطبقة حالياً        

، وبالتـالي فـإن     لرقابة الفعالة على األداء   لتحقيق ا اإليرادات والمصروفات بمراكز المسؤولية     
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اضحة عدم قدرة موازنة البنود على ربط اإليرادات والمصروفات         هذه النتيجة تعكس بصورة و    

  .بمراكز المسؤولية بما يحقق اإلطار المناسب لتحقيق الرقابة الفعالة على األداء

 والوزن النسبي   2.014وبصفة عامة يتبين أن  المتوسط الحسابي لجميع فقرات هذا  القسم             

 وهو اقل   0.000ومستوى المعنوية   % " 62.5"وهو اقل من الوزن النسبي المحايد       % 50.3

 موازنـة البنـود ال تفـي        وبذلك يتم التحقق من صحة الفرضية األولى القائلة أن         0.05من  

  بمتطلبات التخطيط والرقابة المالية على األداء

التـي تـستند اليـه      ما هو األساس    :  التي تدور حول السؤال التالي     السابعةهذا وبتحليل الفقرة    

مـن أفـراد    % 40.4يوضـح أن  ) 14( فإن الجدول رقم      ؟ حديد بنود الموازنة  دائرتكم لدى ت  

 اوأولويـات القـسم     هـو   األساس الذي تحدد عليه بنود الموازنة       مجتمع الدراسة يعتبرون أن     

األساس الذي تحـدد عليـه بنـود    من أفراد مجتمع الدراسة يعتبرون أن  % 59.6 ، و   الدائرة

، وعليه يتضح أن األولويات التي تُحدد علـى أساسـها           وزارةالسياسات العامة لل    هو الموازنة

/ بنود الموازنة هي السياسات العامة للوزارة والتي تعتبر أكثر استحواذاً من أولويـات القـسم              

الدائرة تعتبر ذات أهمية أيضاً كجـزء مـن        / الدائرة ولكن يجب أن ال نهمل أن أولويات القسم        

  .رض معهاالسياسات العامة للوزارة وبما يتعا

  )14(جدول رقم 

  ما هو األساس الذي تحدد عليه بنود الموازنة ؟

 النسبة المئوية التكرار  التصنيف
  40.4  36  الدائرة/ أولويات القسم 

  59.6  53 السياسات العامة للوزارة
  100.0  89  المجموع
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ار إقـرار  الذي يدور حول السؤال المتعلق بكيفيـة اتخـاذ قـر      ) 15( رقم    الجدول يوضحكما  

من أفراد المجتمع يعتبرون أن اتخاذ قرار إقرار الموازنـة يـتم داخـل               % 7.8الموازنة أن   

من أفراد المجتمع يعتبرون أن اتخاذ قرار إقرار الموازنـة يـتم داخـل              %  28.9الوزارة، و 

من أفراد المجتمع يعتبرون أن اتخاذ قرار إقرار الموازنـة           % 63.3دائرة الموازنة العامة، و   

يتم بين الجهتين، وبذلك يتبين أهمية التواصل بين الوزارة ذات العالقة ودائرة الموازنة العامـة   

لفهم األمور وتبادل اآلراء والعمل بشكل متواصل للوصول إلى تقديرات واقعية تعكس الكفـاءة    

  .والفاعلية في استخدام المال العام

  )15(جدول رقم 

  ؟كيف يتم اتخاذ قرار إقرار الموازنة 

 النسبة المئوية التكرار  التصنيف
  7.8  7  داخل الوزارة

  28.9  26 دائرة الموازنة العامة
  63.3  57  بين الطرفين
  100.0  90  المجموع

  
  

مـن أفـراد المجتمـع       % 66.3أن  ) 16(يوضح الجدول رقم    ) 9(وفيما يتعلق بالسؤال رقم     

، تقـدير حقيقـي للموازنـة   إجراء يعتبرون أن من أهداف المفاوضات لدى إقرار الموازنة هو  

من أفراد المجتمع يعتبرون أن من أهداف المفاوضات هـو التقليـل مـن حجـم                 % 24.7و

من أفراد المجتمع يعتبرون أن أهداف المفاوضات ترمي إلى عدة أمـور             % 9.0الموازنة، و   

ف أخرى، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس رؤية غالبية أفراد المجتمـع وهـي أن أهـدا                

المفاوضات ومناقشات الموازنة تؤدي إلى إجراء تقدير حقيقي للموازنة مما يؤكد أهميـة هـذا           

  .       الجانب ألغراض الوصول إلى تقديرات أكثر دقة وواقعية في الموازنة
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  )16(جدول رقم 

  أهداف المفاوضات في إقرار الموازنة
 النسبة المئوية التكرار  التصنيف

  66.3  59 تقدير حقيقي للموازنة
  24.7  22  تقليل الموازنة

  9.0  8  أخرى
  100.0  89  المجموع

  
والمتعلق بالسؤال العاشر حول مدى صالحية األسـاس المـالي          ) 17(كذلك يبين الجدول رقم     

من أفراد المجتمع يعتقدون بـان األسـاس المـالي الواجـب       % 73.3الواجب استخدامه بأن    

من أفراد المجتمع يعتقدون األسـاس النقـدي          %14.4استخدامه هو أساس االستحقاق، وأن      

من أفراد المجتمع يرون ضرورة المزج بين األساسين، وبذلك يتبـين            % 12.2مناسب، وأن   

أن أساس االستحقاق سيكون أكثر فعالية من األساس النقدي ألغراض إعداد تقديرات الموازنة             

  .وضبط األداء المالي

  )17(جدول رقم 

   الواجب استخدامهمدى صالحية األساس

 النسبة المئوية التكرار  التصنيف
  73.3  66  االستحقاق

  14.4  13  نقدي
  12.2  11 المزج بين األساسين

  100.0  90  المجموع
  

  
 يتضح للباحـث أن أفـراد المجتمـع    10، 9، 8، 7خالل استعراض إجابات األسئلة هذا ومن   

أي االتجاه  ،  رة كأساس لتحديد بنود الموازنة    السياسة العامة للوزا   التأكيد على دور     يتجهون إلى 

 الدوائر التي يعملون فيها، إلـى جانـب أهميـة التنـسيق         إلى التخطيط على مستوى أكبر من     
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 وأكثرها إمكانية للتطبيق بما يحقق التقـدير   الوسائللتعاون مع وزارة المالية للوصول أفضل       وا

سيوفر القاعـدة األساسـية للرقابـة        حقاقاالعتماد على أساس االست   كما أن   الحقيقي للموازنة،   

 موازنـة  –المالية الفعالة على األداء وهو ما يدعم الفرضية األولى وهي أن الموازنة الحاليـة   

  . ال تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة على األداء–البنود 

ًا في تح    : الفرضية الثانية    رًا إيجابي ه أث قيق أهداف   إن تطبيق موازنة البرامج واألداء سيكون ل

  الموازنة وضبط األداء

نتائج تحليل فقرات القسم الثاني والمتعلق بالرأي حول تطبيق موازنة          ) 18(يبين الجدول التالي    

  :البرامج واألداء ودورها في تحقيق أهداف الموازنة

  )18(جدول رقم 
  )تطبيق موازنة البرامج واألداء  (

  الدرجة
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هل هناك إمكانية لتطبيق موازنة البرامج واألداء   11

 0.000  9.839 81.9  3.28  4.4  4.4 50.0 41.1 في ضوء معايشتكم للموازنة الحالية؟

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء   12

 بر أكثر تطورا من موازنة البنود؟تعت
73.3 18.9 5.6  2.2  3.63  90.8 15.486 0.000 

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء   13

 تعتبر أداة فعالة لتحقيق أهداف الموازنة؟
55.6 20.0 15.6 8.9  3.22  80.6 6.755  0.000 

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء   14

  كفاءة لضبط األداء المالي واإلداري؟تعتبر أكثر
72.2 17.8 3.3  6.7  3.56  88.9 11.788 0.000 

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء   15

تعتبر أكثر كفاءة لترشيد اإلنفاق الحكومي 

 والرقابة؟ 
56.7 32.2 8.9  2.2  3.43  85.8 11.801 0.000 

ة في هل تعتقد أن الموارد البشرية واللوجستي  16

قادرة على تحقيق أهداف ) دائرتكم( وزارتكم 

 الموازنة؟

3.3  10.0 52.2 34.4 1.82  45.6 -8.652  0.000 

هل ترون أن التنظيم اإلداري الحالي كاف الستمرار   17

تنسيق العمل وعدم اختالط السلطة والمسؤولية 

موازنة ( لدى إعداد تقديرات الموازنة المقترحة 

3.4  23.6 47.2 25.8 2.04  51.1 -5.390  0.000 
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 ؟)البرامج واألداء

هل ترون أن العمل المحاسبي واإلحصائي لـديكم          18

يوفر البيانات الكافية إلعـداد الموازنـات بالدقـة         

 والسرعة الالزمتين؟

7.8  28.9 40.0 23.3 2.21  55.3 -3.069  0.000 

  0.00  23.04 81.2 3.25  الثانيجميع فقرات القسم 

  0.05 ومستوى داللة 89 عند درجة حرية 1.96ة تساوي  الجدوليtقيمة 

  

 ضـرورة من أفراد العينة يـرون      % 91.1 يتبين أن    هذا ومن خالل تحليل إجابات المبحوثين     

 أن إمكانية التطبيق تكـون  يرونمن أفراد العينة    % 8.8ا  م، بين تطبيق موازنة البرامج واألداء   

 وهـو   0.00ومستوى الداللة   % 81.9 العينة   بدرجة منخفضة وبلغ الوزن النسبي آلراء أفراد      

 وذلك  تطبيق موازنة البرامج واألداء   األهمية الالزمة ل   مما يدل بصفة عامة على       0.05اقل من   

  .في ضوء معايشتهم للموازنة الحالية

 أن  موازنة البـرامج واألداء تعتبـر أكثـر       من أفراد العينة يعتبرون     % 92.2أن  كما يالحظ   

وبلغ الـوزن  كانت آرائهم عكس ذلك، من أفراد العينة    % 7.8ا  مني، ب بنودتطورا من موازنة ال   

 مما يدل بـصفة     0.05قل من   أ وهو   0.00ومستوى الداللة   % 90.8النسبي آلراء أفراد العينة     

  أكثر تطـوراً   على أنها موازنة البرامج واألداء    معظم أفراد العينة ينظرون إلى      عامة على أن      

  .بنود من موازنة الفي التطبيق

أداة فعالـة لتحقيـق أهـداف       ك موازنة البرامج واألداء     كما جاءت آراء المبحوثين حول دور     

من أفـراد    % 24.5يرىا  م، بين % 75.6 بنسبة    وذلك بدرجة عالية    مؤيدة لذلك الدور   الموازنة

ومـستوى  % 80.6بلغ الوزن النسبي آلراء أفراد العينـة  هذا وقد ،  أقلعاليةف  بأنها ذات  العينة

 مما يدل بصفة عامة على أن موازنة البرامج واألداء تعتبـر            0.05 وهو اقل من     0.00داللة  ال

  .أداة فعالة لتحقيق أهداف الموازنة
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  أنمن أفراد العينـة يعتبـرون     % 90.0يتبين أن   ) 14( الفقرة رقم    وفيما يتعلق باآلراء حول   

ـ ، بيني واإلداريتعتبر أكثر كفاءة لضبط األداء المالموازنة البرامج واألداء   مـن   % 10.0ا م

% 88.9بلغ الـوزن النـسبي آلراء أفـراد العينـة           أقل من ذلك، وقد     أفراد العينة يعتبرونها    

 مما يدل بصفة عامة علـى أن موازنـة البـرامج            0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى الداللة   

  .كفاءة لضبط األداء المالي واإلداري أكثرواألداء تعتبر 
 

  أنمن أفراد العينـة يعتبـرون      % 88.9يتبين أن   ) 15(الفقرة رقم   متعلقة ب وحول اإلجابات ال  

ـ ، ب عليهموازنة البرامج واألداء تعتبر أكثر كفاءة لترشيد اإلنفاق الحكومي والرقابة             11.1ا  ينم

% 85.8بلغ الوزن النسبي آلراء أفراد العينـة  قد وأقل من ذلك،    من أفراد العينة يعتبرونها     % 

 مما يدل بصفة عامة علـى أن موازنـة البـرامج            0.05 وهو اقل من     0.00ة  ومستوى الدالل 

  .عليهواألداء تعتبر أكثر كفاءة لترشيد اإلنفاق الحكومي والرقابة 

 أن المـوارد البـشرية  من أفراد العينـة يـرون    % 85.6يتبين أن ف) 16(في الفقرة رقم   أما  

مـا  بدرجـة قليلـة ، بين      داف الموازنـة   قادرة على تحقيق أه    المتوفرة لديهم تعتبر  واللوجستية  

بلغ الوزن النسبي آلراء أفـراد العينـة        قد  و ،من أفراد العينة يعتبرونها بدرجة عالية     % 13.3

 مما يدل بصفة عامة علـى أن المـوارد          0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى الداللة   % 45.6

  .اف الموازنة قادرة على تحقيق أهد الوزارات والدوائر غيرالبشرية واللوجستية في

 عدم كفاية التنظيم اإلداري الحالي    من أفراد العينة يعتبرون     % 73.0كذلك يالحظ أن ما نسبته      

الستمرار تنسيق العمل وعدم اختالط السلطة والمسؤولية لـدى إعـداد تقـديرات الموازنـة               

وبلغ  ف،كاذلك  من أفراد العينة يعتبرون      % 27.0ا  م، بين )موازنة البرامج واألداء  ( قترحة  الم

 مما يـدل  0.05 وهو اقل من   0.00ومستوى الداللة   % 51.1الوزن النسبي آلراء أفراد العينة      
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التنظيم اإلداري الحالي الستمرار تنسيق العمـل وعـدم اخـتالط        عدم كفاية    بصفة عامة على  

  .)واألداءموازنة البرامج (السلطة والمسؤولية لدى إعداد تقديرات الموازنة المقترحة 

 أن  العمل المحاسبي واإلحصائي ال يـوفر       من أفراد العينة يرون     % 63.3 أن    أيضاً بينيتكما  

مـن  % 36.7ا  م، بين كافيةالبيانات الكافية إلعداد الموازنات بالدقة والسرعة الالزمتين بدرجة         

وبلغ الـوزن النـسبي       يوفر البيانات  بدرجة عالية،      أن العمل المحاسبي   أفراد العينة يعتبرون  

 مما يدل بـصفة عامـة   0.05 وهو اقل من    0.00ومستوى الداللة   % 55.3فراد العينة   آلراء أ 

 يوفر البيانات الكافية إلعـداد      في الوزارات والدوائر ال   على أن العمل المحاسبي واإلحصائي      

  .الموازنات بالدقة والسرعة الالزمتين بدرجة قليلة

 والوزن النـسبي    3.25ا  القسم    وبصفة عامة يتبين أن  المتوسط الحسابي لجميع فقرات هذ         

 وهو اقل   0.000ومستوى المعنوية   % " 62.5" من الوزن النسبي المحايد      أكبروهو  % 81.2

رامج       : تحقق من صحة الفرضية الثانية القائلـة      ال يتموبذلك   0.05من   ة الب إن تطبيق موازن

  واألداء سيكون له أثرًا إيجابيًا في تحقيق أهداف الموازنة وضبط األداء

 لزيادة الكفاءة والفاعلية  في     المتعلقة بالرأي حول المطلوب عمله       )19(ذا وبتحليل الفقرة رقم     ه

يوضـح أن   ) 19( الالزمة لتطوير اداء الموازنة، فإن الجدول رقم         الموارد البشرية واللوجستية  

المطلوب لزيادة الكفـاءة فـي المـوارد البـشرية          من مجتمع الدراسة يعتبرون أن       % 10.1

من مجتمع الدراسـة يعتبـرون أن    % 89.9، في حين أن     هو تدريب الطواقم فقط    جستيةواللو

 هو تدريب الطواقم و استخدام بـرامج        المطلوب لزيادة الكفاءة في الموارد البشرية واللوجستية      

فقـط   الحاسوب المتطورة معاً، مما يدل بصفة عامة أنه ال يجب االهتمام بالعنـصر البـشري            

الهتمام بتوفير البيئة المناسبة والمتمثلة في استخدام برامج حاسوبية متطورة          وإنما يجب أيضاً ا   

  .تتالءم مع متطلبات تطوير أداء الموازنة
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 تطبيق موازنة البرامج واألداء سوف يكون له أثر كبيـر فـي تحقيـق     ولذلك فإن االتجاه نحو   

مكانية تحقيق رقابـة فعالـة   أهداف الموازنة باإلضافة زيادة كفاءة األداء المالي واإلداري مع إ      

على األداء وتحقيق الكفاءة في اإلنفاق الحكومي بشكل واضح، مع األخذ باالعتبـار ضـرورة       

، األمـر   االهتمام بالعنصر البشري وتوفير البيئة المالية واإلدارية المناسبة لنجاح هذه الموازنة          

  .الذي يدعم ما ورد في الفرضية الثانية

  )19(جدول رقم 

  زيادة الكفاءة في الموارد البشرية واللوجستية ؟ل الرأي حو

 النسبة المئوية التكرار  التصنيف
  10.1  9  تدريب الطواقم

  0.0  0 برامج حاسوب متطورة
  89.9  80  االثنين معاً
  100.0  89  المجموع

  

 تحديثاستخدام اإلطار المقترح لموازنة البرامج واألداء يؤدي إلى : لفرضية الثالثةا •

  .:ةى تحقيق األهداف المالية بكفاءة عالي ويعمل عللموازنةنظام ا

  
 فقرات المحور الثالث من االستبانة والمتعلق بالرأي حول الدور )20( الجدول التالي رقم بيني

 وأهميته في تحقيق األهداف المالية الموازنة نظام تحديثالمنوط بموازنة البرامج واألداء في 

  .عاليةبكفاءة 
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  )20(م جدول رق
 نظام حديثاستخدام اإلطار المقترح لموازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ت( القسم الثالث نتائج فقرات

  )عمل على تحقيق األهداف المالية بكفاءة عالية ي والموازنة
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هل ترون أن تطبيق نظام االستحقاق كأحد متطلبات تطبيق          20

موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعليـة         

في تحصيل اإليرادات وضبط المصروفات الفعلية عن نفس   

 الفترة؟

43.3  31.3  18.9  6.5  3.11  77.8 6.158  0.000  

ان تقارير النظام المحاسبي الحكومي       الى أي مدى ترون      21
 ساهم في توفير المعلومات عن مراكز التكلفة؟ت

44.9  49.5  4.5  1.1  3.38  84.6 13.192 0.000  

ـ  الى اي مدى ترون ان النظم    22 ساهم المالية المعمول بها ت
 في متابعة تنفيذ بنود الموازنة بفاعلية؟

55.2  31.0  9.2  4.6  3.37  84.2 9.672  0.000  

ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة البـرامج            23
إيـرادا  ( ضـبط تقـديرات الموازنـة       : واألداء من حيث  

 ).ومصروفا
61.1  27.8  8.9  2.2  3.48  86.9 12.320 0.000  

ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة البـرامج            24
 .الرقابة على تنفيذ الموازنة: واألداء من حيث

43.3  44.4  7.8  4.4  3.27  81.7 9.202  0.000  

ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة البـرامج            25
المرونة في التعامل مع البنود والبرامج      : واألداء من حيث  

 في الموازنة
68.2  27.3  2.2  2.3  3.61  90.3 16.049 0.000  

هل ترون أن موازنة البرامج واألداء تعمل علـى تحليـل            26

 ت واستخدامها كوسيلة لتقويم األداء؟االنحرافا
46.7  41.1  8.9  3.3  3.31  82.8 9.944  0.000  

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يـؤدي إلـى            27
 ؟ ومالئمتهاتحقيق الرقابة على مدى تحقيق األهداف

80.0  15.6  4.4  0.0  3.76  93.9 22.646 0.000  

داء يـؤدي إلـى     هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واأل       28
ه     ى اتجاهات ة عل وف بدق اق والوق م اإلنف دى حج ق م تحقي

 وياته وترشيدهتومس
66.7  24.4  4.4  4.4  3.53  88.3 12.539 0.000  

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ربط  29
( اإلنفاق بالمسؤوليات اإلدارية المختلفة من خالل البرامج        

اف تطبيق نظام فعال لمحاسـبة      مع أهد ) مراكز المسئولية 
 المسئولية؟ 

78.9  14.4  4.4  2.3  3.70  92.5 17.220 0.000  

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يـؤدي إلـى            30
بلورة معايير وأنماط تخطيطية ورقابية تعمل على إعـداد         
ومتابعة تقديرات تنفيذ البرامج على مستوى كـل وزارة أو   

 دائرة معينة؟ 

63.6  25.0  6.8  4.5  3.48  86.9 11.232 0.000  

  0.000 43.56 86.2 3.45  جميع فقرات القسم الثالث

  0.05 ومستوى داللة 89 عند درجة حرية 1.96 الجدولية تساوي tقيمة 
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أن تطبيـق   من أفراد العينة يعتبـرون      % 74.6أن  ) 20(لفقرة رقم   لتحليل  المن خالل   يتضح  

بيق موازنة البرامج واألداء يـؤدي إلـى زيـادة الكفـاءة            نظام االستحقاق كأحد متطلبات تط    

مـن   % 25.4ا  مبدرجة عالية، بين  وذلك   المصروفات   ضبطوالفاعلية في تحصيل اإليرادات و    

بلغ الـوزن النـسبي آلراء أفـراد العينـة       قد  و ،أن ذلك يتم بدرجة قليلة    أفراد العينة يعتبرون    

ما يدل بصفة عامة على أن تطبيق نظام         م 0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى الداللة   % 77.8

االستحقاق كأحد متطلبات تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية في              

ألهمية ، ويرى الباحث أن هذه النتيجة هي تأكيد         المصروفات الفعلية وضبط  تحصيل اإليرادات   

ع العمل على تعديل األساس المحاسبي      وضرورة االنتقال إلى تطبيق موازنة البرامج واألداء م       

ليكون أساس االستحقاق بدالً من األساس النقدي لزيادة فاعلية الدور الذي تقـوم بـه موازنـة         

  .  البرامج األداء

ن تقـارير النظـام المحاسـبي    أ من أفراد العينة يعتبرون   %94.4  أن )21( رقم    الفقرة تبينو

من أفراد   % 5.6ا  م، بين  بدرجة عالية  كز التكلفة الحكومي تساهم في توفير المعلومات عن مرا      

وبلـغ الـوزن النـسبي       ،يساهم في توفير المعلومات عن مراكز التكلفة      ال  العينة يعتبرونه انه    

 مما يدل بـصفة عامـة   0.05 وهو اقل من    0.00ومستوى الداللة   % 84.6آلراء أفراد العينة    

 وفير المعلومات عـن مراكـز التكلفـة       ان تقارير النظام المحاسبي الحكومي تساهم في ت       على  

  .بدرجة عالية

 في   تساهم النظم المالية المطبقة  يعتبرون أن    من أفراد العينة   % 86.2 ما نسبته    يالحظ أن كما  

مـن  % 13.8  يعتبر بينما،  )22( الفقرة رقم    درجة عالية في  وذلك ب متابعة تنفيذ بنود الموازنة     

ومـستوى الداللـة   % 84.2نسبي آلراء أفراد العينة   بلغ الوزن ال  قد  و .أفراد العينة خالف ذلك   

ساهم في متابعة   ت ةالمطبقلية  ن النظم الما  أ مما يدل بصفة عامة على       0.05 وهو اقل من     0.00
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ويرى الباحث أنه في حالة تطبيق موازنـة البـرامج واألداء     ،  بدرجة عالية تنفيذ بنود الموازنة    

  . والمقومات التي ترتكز عليها تلك األنظمةفإن األمر يستدعي إعادة النظر في بعض األسس

الـدور المنـوط   ان من أفراد العينة يعتبرون % 88.9يتبين أن ) 23 (الفقرة رقم بوفيما يتعلق   

يكـون  ) إيرادا ومصروفا ( ضبط تقديرات الموازنة    : بتطبيق موازنة البرامج واألداء من حيث     

وبلغ الوزن النـسبي      بدرجة قليلة،   ذلك من أفراد العينة يعتبرون   % 11.1ا  مبدرجة عالية ، بين   

 مما يدل بـصفة عامـة   0.05 وهو اقل من    0.00ومستوى الداللة   % 86.9آلراء أفراد العينة    

( ضبط تقـديرات الموازنـة      : الدور المنوط بتطبيق موازنة البرامج واألداء من حيث       ان  على  

  .يكون بدرجة عالية) إيرادا ومصروفا

الدور المنـوط بتطبيـق   ن أ) 24( في الفقرة رقم     ن أفراد العينة  م% 87.7كما يعتبر ما نسبته     

ـ  يكـون بدرجـة عاليـة، بين       الرقابة على تنفيذ الموازنة   : موازنة البرامج واألداء من حيث     ا م

وبلغ الـوزن النـسبي آلراء أفـراد العينـة            بدرجة قليلة،  امن أفراد العينة يعتبرونه   % 12.2

الـدور  ان   مما يدل بصفة عامـة علـى         0.05ن   وهو اقل م   0.00ومستوى الداللة   % 81.7

 يكـون بدرجـة     الرقابة على تنفيذ الموازنة   : المنوط بتطبيق موازنة البرامج واألداء من حيث      

، ويرى الباحث أن تطبيق موازنة البرامج واألداء سيكون لها أثراً إيجابياً بشكل كبير من               عالية

معايير الدقيقة التي تمكن من الرقابة بـشكل        حيث الرقابة على تنفيذ الموازنة حيث أنها تضع ال        

  .فعال وعملي من خالل التركيز بشكل أكبر على تحقيق األهداف المرجوة ومخرجاتها

الـدور المنـوط بتطبيـق    ن أ من أفراد العينة يعتبرون % 95.5 أن   ويتضح من خالل التحليل   

برامج في الموازنة يكـون     المرونة في التعامل مع البنود وال     : موازنة البرامج واألداء من حيث    

وبلغ الوزن النـسبي آلراء      من أفراد العينة يعتبرونه بدرجة قليلة،     % 4.5ا  مبدرجة عالية ، بين   

ان  مما يدل بصفة عامة علـى  0.05 وهو اقل من 0.00ومستوى الداللة  % 90.3أفراد العينة   
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مل مع البنود والبرامج    الدور المنوط بتطبيق موازنة البرامج واألداء من حيث المرونة في التعا          

أن هذه النتيجة تؤكـد أحـد المزايـا الهامـة           ، ويرى الباحث    في الموازنة يكون بدرجة عالية    

لموازنة البرامج واألداء وهي المرونة حيث ال يكون التركيز على القيمة المخصصة لكل بنـد               

  .وإنما يكون التركيز على البرامج وأهدافها ونتائجها بشكل كبير

أن تطبيـق موازنـة   من أفراد العينـة يعتبـرون   % 87.8 أن يتبينف) 26(قرة رقم الفأما في  

تحليل االنحرافات واستخدامها كوسيلة لتقويم األداء بدرجة عاليـة،         البرامج واألداء يؤدي إلى     

وبلغ الـوزن النـسبي آلراء أفـراد       بدرجة قليلة، ذلك  من أفراد العينة يعتبرون     % 82.8ا  مبين

 أن تطبيق    مما يدل بصفة عامة على     0.05 وهو اقل من     0.00وى الداللة   ومست% 82.8لعينة  ا

 حليل االنحرافات واستخدامها كوسيلة لتقويم األداء الداخلي      تإلى  موازنة البرامج واألداء يؤدي     

  .وتصحيح االنحرافات

أن تطبيق موازنة البـرامج واألداء يـؤدي    من أفراد العينة يعتبرون %95.6 أن    أيضاً يتبينو

ـ  بين ،)27(وذلك في الفقرة رقم      بدرجة عالية  ى تحقيق الرقابة على األهداف    إل مـن  % 4.4ا  م

% 93.9وبلغ الـوزن النـسبي آلراء أفـراد العينـة             بدرجة قليلة،   ذلك أفراد العينة يعتبرون  

أن تطبيـق موازنـة    مما يدل بصفة عامـة علـى      0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى الداللة   

لى فرض الرقابة الالزمة على مدى تحقيق األهداف المرجوة بدرجـة           البرامج واألداء يؤدي إ   

عالية، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تؤكد مبدأ هام يميز موازنة البرامج واألداء وهو الرقابـة                

على األهداف وليس الرقابة على السقف المالي لكل بند من البنود كما هو معمـول بـه فـي                   

  .موازنة البنود
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أن تطبيـق   من أفـراد العينـة يعتبـرون    %91.1  ما نسبته  أن) 28(رة رقم   في الفق ويالحظ  

وياته تيؤدي إلى ضبط حجم اإلنفاق والوقوف بدقة على اتجاهاته ومـس     موازنة البرامج واألداء    

 بدرجـة    أن ذلك ال يتم إال     من أفراد العينة يعتبرون   % 8.8ا  م، بين وذلك بدرجة عالية  وترشيده  

 وهو اقل مـن  0.00ومستوى الداللة % 88.3سبي آلراء أفراد العينة    بلغ الوزن الن  قد  و قليلة،

 حجـم  ضـبط  مما يدل بصفة عامة على أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلـى        0.05

  .بدرجة عالية وياته وترشيدهتاإلنفاق والوقوف بدقة على اتجاهاته ومس

أن تطبيـق موازنـة البـرامج     من أفراد العينة يعتبـرون  %93.3باإلضافة إلى أن ما نسبته   

مراكـز  ( واألداء يؤدي إلى ربط اإلنفاق بالمسؤوليات اإلدارية المختلفة من خـالل البـرامج              

في الفقرة رقـم     بدرجة عالية وذلك  مع أهداف تطبيق نظام فعال لمحاسبة المسئولية        ) المسئولية

 وقد بلغ الـوزن النـسبي       أن ذلك يتم بدرجة قليلة،     من أفراد العينة  % 6.7 يعتبر   ، بينما ) 29(

 مما يدل بـصفة عامـة   0.05 وهو اقل من    0.00ومستوى الداللة   % 88.3آلراء أفراد العينة    

على أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ربط اإلنفاق بالمسؤوليات اإلدارية المختلفـة              

بدرجة  لمسئوليةمع أهداف تطبيق نظام فعال لمحاسبة ا      ) مراكز المسئولية ( من خالل البرامج    

  .عالية

 أن تطبيق موازنـة   من أفراد العينة يعتبرون     % 88.6يتبين أن   ) 30(الفقرة رقم   هذا وبتحليل   

البرامج واألداء يؤدي إلى بلورة معايير وأنماط تخطيطية ورقابية تعمل على إعـداد ومتابعـة           

عاليـة ، بيمنـا      بدرجـة     وذلك تقديرات تنفيذ البرامج على مستوى كل وزارة أو دائرة معينة         

وبلغ الوزن النـسبي آلراء أفـراد        بدرجة قليلة، ذلك يتم   من أفراد العينة يعتبرون أن      % 11.3

 مما يدل بصفة عامة على أن تطبيق        0.05 وهو اقل من     0.00ومستوى الداللة   % 86.9العينة  
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عـداد  موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى بلورة معايير وأنماط تخطيطية ورقابية تعمل علـى إ             

  ومتابعة تقديرات تنفيذ البرامج على مستوى كل وزارة أو دائرة معينة

 والوزن النـسبي    3.45وبصفة عامة يتبين أن  المتوسط الحسابي لجميع فقرات هذا  القسم             

 وهو اقل   0.000ومستوى المعنوية   % " 62.5" من الوزن النسبي المحايد      أكبروهو  % 86.2

استخدام اإلطـار المقتـرح لموازنـة       لثالثة القائلة أن     يؤكد صحة الفرضية ا     مما 0.05من  

 ويعمل على تحقيق األهداف المالية بكفـاءة        الموازنة نظام   حديثالبرامج واألداء يؤدي إلى ت    

  .وفاعلية

  لفلسطينيةانموذج مقترح لتطبيق موازنة البرامج واألداء على وزارة الصحة   إعداد:ثالثاً

  :مقدمة •

لسلطة الوطنية الفلسطينية تم خاللها إعـداد وتنفيـذ موازناتهـا           على قيام ا  مرت عشر سنوات    

السنوية وأنفق من خاللها عدة مليارات من الدوالرات بهدف تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية             

وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ولكن فشلت هذه المبالغ في تحقيق أهداف التنميـة ممـا               

ت جديدة لمساعدة صانعي القرار فـي عمليـة تكامـل           يستدعي استعمال أساليب وطرق وأدوا    

  .التخطيط وإعداد الموازنة لتحقيق األهداف المنشودة

لذلك فإن هذا الجزء المكمل للدراسة التطبيقية يعنى بوضع وتصميم نموذج جديد لالسترشاد به              

نظري مـن  في تطبيق الموازنة المقترحة يأخذ في االعتبار ما تم مناقشته وتحليله في الجانب ال       

هذا البحث وما أسفرت عنه آراء المبحوثين حول أهمية وضرورة تطبيـق موازنـة البـرامج           

واألداء كأداة فعالة لضبط األداء المالي بالوزارات واستخدامها ألغراض التخطـيط والرقابـة             

بشكل أكثر فاعلية من موازنة البنود، وقد قام الباحث باختيار وزارة الصحة كنمـوذج عملـي                
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التطبيق بالنظر إلى أهمية هذا القطاع وضخامة المبالغ التي تخصص له ليكـون نموذجـاً       لهذا  

  .شامالً وواقعياً يحتذى به في تطبيق موازنة البرامج واألداء

  :المالمح األساسية للقطاع الصحي في فلسطين •

 خاصاً  يعتبر القطاع الصحي في فلسطين من أهم القطاعات التي توليها السلطة الوطنية اهتماماً            

لما له من دور مؤثر في حياة المواطن من خالل ما يتم تقديمه من خدمات صحية وعالجيـة                  

  .مختلفة

ولتحقيق هذه الغايات تعمل السلطة الفلسطينية على تخصص مبالغ كبيـرة ضـمن موازناتهـا            

السنوية لدعم هذا القطاع، فقد بلغ حجم المبالغ المخصصة للوزارات للنفقات الجاريـة خـالل               

مليـار دوالر   ) 12.5(  ما يقـارب     2005 وحتى نهاية عام     1996السنوات الماضية من عام     

خصص منها حوالي مليار ومائتان مليون دوالر على الخدمات الصحية والعالجية واألدويـة،             

  . من إجمالي الموازنة% 10أي ما قيمته حوالي 

كمة فـي الـوزارة لـضبط       وأمام هذه األمور تبرز أهمية وجود سياسة تخطيطية شاملة ومح         

اإلنفاق وتوجيهه نحو تحقيق األهداف واألولويات باإلضافة إلى ضرورة وجود مقاييس لـألداء    

تكون أكثر وضوحاً ودقة لمتابعته وصوالً إلى مستوى خدمات أرقى وأفضل مع االقتصاد فـي       

 واألداء علـى    ، لذلك يقدم الباحث فيما يلي النموذج المقترح لتطبيق موازنة البـرامج           التكاليف

  :وزارة الصحة الفلسطينية
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  :بناء النموذج: أوالً

  :يتم بناء النموذج المقترح عبر الخطوات التالية

 تحديد األنشطة الرئيسية وتقسيمها إلى برامج رئيسية وبرامج ثانوية . 1

إعداد دليل حسابات يتالءم والتقسيمات المقترحة لألنشطة والبـرامج التـي تتـضمنها        . 2

 رامج واألداءموازنة الب

وألغراض تقدير تلك التكلفة سيعتمد الباحث علـى البيانـات          (تقدير التكاليف المتوقعة     . 3

 ).2003 حتى عام 2000الفعلية المتوفرة في الوزارة من عام 

 .تحديد مؤشرات أداء الستخدامها كأساس لقياس النتائج والمخرجات . 4

يانات الماليـة للبـرامج الفعليـة لـوزارة      ولبناء النموذج المقترح للموازنة تم الرجوع إلى الب    

 والتي تـشتمل علـى عناصـر اإلنفـاق           2003 إلى   2000الصحة للسنوات المالية من عام      

  : الستخدامها كمؤشر لتطبيق موازنة البرامج واألداء المقترحة لوزارة الصحة وذلك كما يلي

  :تحديد األنشطة وتقسيمها إلى برامج رئيسية وبرامج ثانوية . 1

ملية تحديد األنشطة خطوة أساسية في إطار إعداد موازنة البـرامج واألداء، كمـا أن               تشكل ع 

تحديد البرامج الرئيسية والثانوية التي تستند إلى تلك األنشطة تعد خطوة ذات أهميـة خاصـة                

باعتبارها بمثابة مراكز التكلفة التي ستوجه إليها كافة عناصر النفقات وبالتالي فهـي خطـوة               

  . جداً وتتطلب معرفة ودراية بطبيعة عمل الوزارةحساسة وهامة
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 :البرامج الرئيسيةتحديد  •

تم تحديد البرامج الرئيسية المقترحة في الوزارة وفقاً للطبيعة التخصصية والوظيفية لكل منهـا              

  :كاآلتي

  برنامج اإلدارة : البرنامج األول

  برنامج الرعاية األولية: البرنامج الثاني

  العناية الثانوية والخارجية: البرنامج الثالث

  خدمات مساندة: البرنامج الرابع

  تطوير الموارد البشرية: البرامج الخامس

  :الثانويةالبرامج  •

يتم تقسيم كل برنامج من البرامج الرئيسية السابقة إلى برامج ثانوية وإعطاء كل منهـا دليـل                 

  :حسابي كاآلتي

  :رنامج اإلدارة ويشمل البرامج الفرعية التاليةب: األولالرئيسي  البرنامج -

  الرئيسية             -اإلدارة المرآزية   101

  األبحاث والسياسات والتخطيط           102

  التأمين                                      103

  األنظمة والقوانين                     104

        التعاون الدولي                 105

                   الحسابات والتمويل   106
  :ويشمل البرامج الفرعية التالية) برنامج الرعاية األولية(الرئيسي الثاني  البرنامج -

  إدارة الصحة األولية       201

     إدارة تطعيم األطفال   202
          الغذاء-التغذية   203
       مراقبة األمراض    204



 137

     )التوعية(ن المستوى الصحي تحسي    205
             التطعيم    206
   الصحة البيئية          207
        الصحة العقلية   208
       صحة األسنان    209
    الصحة المدرسية    210
       الصحة النسوية   211

  :وية التاليةويشمل البرامج الثان) العناية الثانوية والخارجية(الرئيسي الثالث   البرنامج-
  

  إدارة الخدمات الصحية العليا والثانوية     301

                      خدمات التشخيص   302
                           خدمات اإلقامة   303
                 خدمات الرعاية اليومية   304
        )خارجية وداخلية(خدمات تحويلية   305

  

  :ويشمل البرامج الثانوية التالية) خدمات مساندة (الرئيسي الرابع  البرنامج-
  

          إدارة دعم الخدمات  401
                المختبرات    402
     بنوك الدم                403

          خدمات التصوير   404
    المشتريات والمخازن ووسائل النقل   405
     الصيانة          406

  :ويشمل البرامج الثانوية التالية) تطوير الموارد البشرية(خامس الرئيسي ال  البرنامج-
  

  إدارة الموارد البشرية   501
  تدريب الممرضين   502
  تدريب طبي   503
  تدريب تخصصي   504
  تدريب إداري   505

  :وبالتالي يمكن تلخيص هذه البرامج وحصرها كما في الجدول التالي
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)21 ( رقمجدول  
والبرامج الثانوية المقترحة لوزارة الصحة  الرئيسية البرامج  

لبرامج الثانويةا   رقم البرنامج البرامج 
 1 اإلدارة 

الرئيسية-اإلدارة المرآزية  101  

  102 األبحاث والسياسات والتخطيط

  103 التأمين

  104 األنظمة والقوانين

  105 التعاون الدولي

  106 الحسابات والتمويل

 2  ةألوليالرعاية ا 

  201 إدارة الصحة األولية

  202 إدارة تطعيم األطفال

الغذاء-التغذية  203  

  204 مراقبة األمراض

)التوعية(تحسين المستوى الصحي   205  

  206 التطعيم

  207 الصحة البيئية

  208 الصحة العقلية

  209 صحة األسنان

  210 الصحة المدرسية

ةالصحة النسوي  211  

 3  العناية الثانوية والخارجية 

  301 إدارة الخدمات الصحية العليا والثانوية

  302 خدمات التشخيص

  303 خدمات اإلقامة

  304 خدمات الرعاية اليومية

)خارجية وداخلية(خدمات تحويلية   305  

 4  خدمات مساندة 

  401 إدارة دعم الخدمات

  402 المختبرات

ك الدمبنو  403  
  404 خدمات التصوير

  405 المشتريات والمخازن ووسائل النقل
  406 الصيانة

 5  تطوير الموارد البشرية

  501 إدارة الموارد البشرية
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  502 تدريب الممرضين
  503 تدريب طبي

  504 تدريب تخصصي
  505 تدريب إداري

  

  : دليل الحساباتإعداد. 2

 أنه يتكون مـن اثنـي       يالحظ في وزارة الصحة      حالياً  الكود المحاسبي المستخدم   بالرجوع إلى 

  :كاآلتيأربعة أجزاء مقسمة إلى  اًعشر رقم

  وينقسم إلى خانتين لتحديد المنطقة الجغرافية مثل غزة ورام اهللا   : الجزء األول

  وينقسم إلى ثالث خانات لتحديد المستودع الرئيسي:   الجزء الثاني
  وينقسم إلى ثالث خانات لتحديد المستودعات الفرعية:   الثالثالجزء 

  .دويحدد تقسيم التكلفة حسب البنووينقسم إلى أربع خانات للتقسيم االقتصادي :   الجزء الرابع
  

ويالحظ على هذا التقسيم أنه ال يساعد على تنظيم الموازنات وفقاً للتقسيم الـوظيفي بحيـث ال        

يفية معينة، وعليه ال يمكن تحليل النفقات وفقاً للوظيفة والتي تعتبـر        يمكن معه تتبع موازنة وظ    

األساس إلجراء هذا التحليل بغرض الحصول على البيانات الالزمة التي توضح تكلفة الخدمـة        

الصحية، وبالتالي عدم إمكانية الوقوف على مدى فاعلية وكفاءة الخدمات المقدمة، كما يالحـظ     

 على سبيل المثال على المستودع كمركز تكلفة وركز على احتـساب            على هذا التقسيم اعتماده   

تكاليف هذه المراكز والمراكز الفرعية التابعة، وبالرغم أن هذه الخطوة تبـدو ظاهريـاً فـي                

االتجاه الصحيح إال أنها في الواقع العملي ال يوجد ربط بين الموازنة المعتمدة لهـذه المراكـز        

معه تتبع آليات عملية للموازنة، وربط التقديرات مع األداء الفعلي          وتكاليفها الفعلية مما يصعب     

  .للنفقات
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لذلك وألغراض تطبيق موازنة البرامج واألداء يقترح عمل كود محاسبي مكون مـن أربعـة               

  :عشر رقماً مقسمةً إلى ستة أجزء كاآلتي

ة أو رام   غـز : مثال) المنطقة الجغرافية ( لتعبر عن    خانتينيتكون من    و :الجزء األول  •

 .99 حتى 01اهللا أو جنين، وتأخذ من رقم 

للبرنامج سـواء كـان     ) مصدر التمويل (يتكون من خانتين لتعبر عن      : الجزء الثاني  •

 .99 حتى 01أو أحد الممولين الخارجين، وتأخذ من رقم ) ذاتياً(وزارة المالية 

مستـشفى رام  : مثال) مركز التكلفة(يتكون من ثالث خانات لتعبر عن     : الجزء الثالث  •

 .999-001إلخ، وتأخذ من رقم ......اهللا، المستشفى األوروبي، مستشفى الشفا

، وتأخذ من رقـم    )البرنامج الرئيسي (يتكون من خانة واحدة لتعبر عن       : الجزء الرابع  •

1-9. 

إلتاحـة المجـال   ) البرامج الفرعيـة  ( ويتكون من خانتين لتعبر عن       :الجزء الخامس  •

لتقسيم الوظيفي الذي تستهدفه الموازنة المقترحة وتأخذ من رقـم          لتحليل النفقات وفقاً ل   

01-99. 

المطلـوب تحميلهـا   ) بنود التكلفة(يتكون من أربع خانات لتعبر عن  : السادسالجزء   •

والمعتمدة في الوزارة والتي تم تقسيمها حسب أبواب اإلنفاق إلى مجموعات متعـددة             

ومرفـق تحليـل     (9999 حتى   0001 يعبر كل منها عن نوعية النفقة ونأخذ من رقم        

 ).لهذه النفقات

  
  :واألمثلة التالية توضح آلية تركيب دليل الحسابات

  
  12020783045580 : تكلفة استهالك الكهرباء للمستشفى األوروبي في غزةدليل: مثال
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 12غزة وتأخذ خانتين لتكن رقم : المنطقة الجغرافية •

 02تين لتكن رقم  ويأخذ خانESSPخارجي مشروع : مصدر التمويل •

 078المستشفى األوروبي ويأخذ ثالث خانات لتكن رقم : مركز التكلفة •

 3العناية الثانوية والخارجية وتأخذ خانة واحدة لتكن رقم : اسم البرنامج الرئيسي •

 04خدمات الرعاية اليومية وتأخذ خانتين لتكن : اسم البرنامج الفرعي •

 5580ع خانات لتكن تكلفة الكهرباء وتأخذ أرب: بند التكلفة •

  
  01010013025585 : تكلفة الدواء لقسم المرضى في مستشفى رام اهللادليل: مثال آخر

 01رام اهللا وتأخذ خانتين لتكن رقم : المنطقة الجغرافية •

 01ذاتي ويأخذ خانتين لتكن رقم : مصدر التمويل •

 001مستشفى رام اهللا ويأخذ ثالث خانات لتكن رقم : مركز التكلفة •

 3العناية الثانوية والخارجية وتأخذ خانة واحدة لتكن رقم : لبرنامج الرئيسياسم ا •

 02خدمات التشخيصي وتأخذ خانتين لتكن : اسم البرنامج الفرعي •

 5585تكلفة الدواء وتأخذ أربع خانات لتكن : بند التكلفة •

  
  08083122015540 :دليل تكلفة اجتماع تخطيطي لقسم الرعاية األولية في جنين: مثال آخر

 08جنين وتأخذ خانتين لتكن رقم : المنطقة الجغرافية •

 08 ويأخذ خانتين لتكن رقم HSSPخارجي مشروع : مصدر التمويل •

 312قسم الرعاية األولية ويأخذ ثالث خانات لتكن رقم : مركز التكلفة •

 2الرعاية األولية وتأخذ خانة واحدة لتكن رقم : اسم البرنامج الرئيسي •

 01الصحة األولية وتأخذ خانتين لتكن : لفرعياسم البرنامج ا •

  5540 نفقات اجتماع وتأخذ أربع خانات لتكن :بند التكلفة •
   :المتوقعةالنفقات تقدير  . 2

  :ألغراض تقدير النفقات المتوقعة يتم إجراء اآلتي

 إلـى عـام     2000(لنفقات الفعلية لبنود التكلفة المتوفرة خالل الفترة من عام          ل حصر   إجراء -أ 

ستنداً إلى الموازنات المعتمدة والمنفذة لوزارة الصحة وفقاً لقوانين الموازنة العامـة            م) 2003

للسلطة الوطنية الفلسطينية عن تلك الفترة، وذلك حسب أبوابها المتعارف عليها لالستفادة منها             
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في تقدير النفقات حسب الموازنة المقترحة، ويبين الجدول التالي أن إجمالي اإلنفـاق الفعلـي               

وزارة الصحة لم يتجاوز إجمالي الموازنة المعتمدة لها على الرغم من وجود تجاوزات فـي                ل

 .بعض أبواب أو بنود الصرف مثل بند األجور

 :هذه الموازنات والنفقات الفعلية) 2(وشكل رقم ) 22(ويوضح جدول رقم 

  

  )22( جدول رقم 
 المبالغ بالمليون شيكل

 2003 2002 2001 2000 
 فعلي موازنة فعلي  موازنة فعلي موازنة فعلي موازنة

انـيـبـال  

481 388 474.15 386 369.14   الجارية والرأسماليةإجمالي النفقات 394 396 354
النفقات الجارية**  392 392 354 369 385 474 385 479  
 * األجور 196 184 230 253 232 259 259 246
ت تشغيليةنفقا*  196 208 124 116 153 215 126 233  

 النفقات الرأسمالية 2 4  14. 1 15. 3 2
 

   الفلسطينيةماليةوزارة ال: المصدر* 

  )2(شكل رقم 

  

 مقارنة التكاليف الفعلية بالموازنات المعتمدة لوزارة الصحة
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 2003 إلى عام    2000توزيع النفقات الفعلية التشغيلية للموازنات المعتمدة للسنوات من عام           -ب 

 :  على بنودها األساسية وفقاً لألتي

   )23(جدول رقم                                                    
 المبالغ بالمليون شيكل

 الموازنة 2000 2001 2002 2003
الترميز المحاسبي الحالي اسم البند موازنة فعلي موازنة فعلي موازنة فعلي موازنة فعلي

 201 السفر 0.4 0.3 0.30 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2
 202 اإليجارات 2.7 3.2 3.42 3.1 3.7 5.6 3.5 2.9

 203,204 مياه وآهرباء 6.5 8 6.05 5.5 6.6 9.3 8.5 11.4
 205 الهواتف 2.3 2.7 1.63 3.3 2.4 5.7 4.4 4.7
 206 الوقود 2.0 2.6 4.90 2.4 5.7 2.2 3.2 2.6
 207 قرطاسية 3.5 2.5 2.75 1.7 2.8 1.4 2.1 1.3
 208 صيانة 7.1 7.9 4.98 5.8 5.1 5 8.5 4.4

72.2 140.0 85 156.3 82.7 58.8 128.1 135.3  209 مواد استهالآية
 210 نفقات وسائط نقل 4.5 4.0 2.41 2.6 2.6 4.7 5.0 9.3

 211 أخرى 43.8 36.9 30.65 17 29.7 33.6 57.5 16.7
125.7 233 152.7 215.3 124.3 115.89 196.2 208.1  المجموع

  
  

ية حسب طبيعة كل نفقة منها على البرامج الفرعيـة والبـرامج    توزيع بنود النفقات التشغيل -ج

  :الرئيسية المتعلقة بها وفق األسس التالية

 ):الدينامكس(الرجوع إلى البرنامج المستخدم في وزارة الصحة  •

لمحاولة الوصول إلى تكلفـة  ) الدينامكس(تم الرجوع إلى البرنامج المستخدم في وزارة الصحة  

 لم يتمكن الباحث من الوصول إلى هذه التكلفة ونصيب كل مركـز منهـا      مراكز التكلفة، ولكن  

بالرغم من إمكانيات البرنامج بسبب عدم  استخدامه من قبل الوزارة بالشكل الـصحيح حتـى                

  .تاريخه
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 :إعادة تصنيف النفقة وفقاً للبرامج المقترحة •

ى مراكز التكلفة، لذا قـام  كان ال بد من التفكير بطريقة أخرى للوصول إلى توزيع التكاليف عل        

المـواد والمـستلزمات الطبيـة    تـصرف منهـا   الباحث بالرجوع إلى بيانات المخازن التـي       

إلخ إلى مراكز التكلفة، وقام بإعادة تحميل       ......والمحروقات والصيانة والقرطاسية واألغذية و    

 مـن جميـع     كل مركز بما يخصه من المواد والمستلزمات واألدوات الطبية أو غير الطبيـة            

  .مخازن وزارة الصحة

 :تجميع نفقات كل برنامج على حدة •

للوصول إلى تكلفة كل مركز من مراكز التكلفة تم تجميع هذه المراكز بما يتوافق مع مكونات                 

  .كل برنامج من البرامج الخمسة للوصول إلى تكلفة كل برنامج من النفقات التشغيلية الفعلية

توزيع التكلفة الفعلية للنفقـات التـشغيلية       ) 3(  والشكل رقم     )24(ويوضح الجدول التالي رقم     

السابق ذكرها على كل برنامج من البرامج المذكورة ومن الجدير بالذكر أن تحديد تلك النفقات               

  .يعد أداة هامة ألغراض إعداد مشروع الموازنة المقترحة

  

  )24(جدول رقم 
  توزيع النفقات التشغيلية على البرامج    

                                                                            القيمة بالشيكل      
 السنوات المالية

2003 2002 2001 2000 

 

 البرامج
اإلدارة 3,924,000 3,729,000 6,108,000 5,028,000
الرعاية األولية 41,202,000 19,888,000 27,486,000 26,397,000
الرعاية الثانوية والخارجية 141,264,000 94,468,000 109,944,000 87,990,000
خدمات مساندة 7,848,000 6,215,000 6,108,000 3,771,000
تطوير الموارد البشرية 1,962,000 0 3,054,000 2,514,000

 المجموع 196,200,000 124,300,000 152,700,000 125,700,000
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  ) 3 ( رقم شكل
  

توزيع النفقات الفعلية على البرامج
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البرامج

االدارة 3,924,0003,729,0006,108,0005,028,000

الرعاية األولية 41,202,00019,888,00027,486,00026,397,000

الرعاية الثانوية والخارجية 141,264,00094,468,000109,944,00087,990,000

خدمات مساندة 7,848,0006,215,0006,108,0003,771,000

تطوير الموارد البشرية 1,962,00003,054,0002,514,000

2000200120022003

  
  
  
  

تم ذلك عن طريـق قـسمة   يتحديد النسب المئوية لمعدالت اإلنفاق للمصروفات التشغيلية، و     . د

مجموع اإلنفاق الفعلي لكل برنامج على مجموع اإلنفاق الفعلي للنفقـات التـشغيلية ويوضـح               

وزيع تلك النسب والتي تم استخراجها استناداً إلى ما سبق التوصل إليه من ت            ) 25(الجدول رقم   

 المقترحة لوزارة الصحة، وذلك لتصبح األساس الذي يتم         ات التشغيلية على البرامج   لنفقلنسبي  

  .االسترشاد به لدى إعداد موازنة البرامج واألداء

  
  ) 25(جدول رقم 

  النسب المئوية لتوزيع النفقات التشغيلية
  
  األرقام بالنسب المئوية                                                                                                                             

 السنوات المالية
2003 2002 2001 2000 

 
 البرامج

اإلدارة 2 3 4 4
الرعاية األولية 21 16 18 21
الرعاية الثانوية والخارجية 72 76 72 70
خدمات مساندة 4 5 4 3
تطوير الموارد البشرية 1 0 1 2

 المجموع %100 %100 %100 %100
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 :توزيع نفقات األجور والرواتب •

وفيما يتعلق بنفقات األجور والرواتب قام الباحث بتطبيق نفس الخطوات السابقة حيـث يـتم          

توزيع النفقات على البرامج المقترحة في الموازنة وفقاً لطبيعة النفقـة والبرنـامج الفرعـي       

  :سب الخطوات التاليةوالبرنامج الرئيسي المرتبط به ح

الرجوع إلى استمارات الرواتب لمـوظفي وزارة الـصحة عـن الـسنوات مـن عـام                  •

)2000~2003.( 

وفقـاً  ( إعادة تصنيف الوظائف بحيث يتم تنسيب كل موظف حسب مكان عمله الـوظيفي    •

 ).للبرامج المقترحة

 .إعطاء رمز البرنامج لكل موظف حسب مكان عمله الوظيفي •

 .واتب لكل برنامج من البرامج المقترحةتجميع تكلفة الر •

والـشكل  ) 26(وبذلك يكون توزيع نفقات األجور والرواتب على النحو المبين في الجدول رقم             

  :كاآلتي) 4(رقم 

  
  )26(جدول رقم 

  توزيع النفقات واألجور والرواتب على البرامج
  بالمليون شيكل                                                                                   

 السنوات المالية
2003 2002 2001 2000 

 

 البرامج
اإلدارة 37 44 37 28
الرعاية األولية 47 45 50 62

الرعاية الثانوية والخارجية 92 113 130 147
خدمات مساندة 16 22 11 16
تطوير الموارد البشرية 4 6 4 6

 المجموع 196 230 232 259
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  )27(جدول رقم
  النسب المئوية لتوزيع الرواتب واألجور

  
 األرقام بالنسب المئوية                                                                                                                   

 السنوات المالية
 البرامج

2000 2001 2002 2003 
 11 16 19 19اإلدارة

 24 22 20 24الرعاية األولية
 57 56 49 47الرعاية الثانوية و الخارجية

 6 5 10 8خدمات مساندة
 2 2 3 2تطوير الموارد البشرية

 100% 101% 101% 100% المجموع

  

  )4(ل رقم شك

توزيع الرواتب الفعلية على البرامج
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الرعاية األولية  47455062

الرعاية الثانوية والخارجية  92113130147
خدمات مساندة 16221116
تطوير الموارد البشرية 4646

2000200120022003

  
  

 

  :تحديد مؤشرات أداء الستخدامها لقياس النتائج والمخرجات . 4

تعتمد عليه موازنة البنود لقياس أداء الموازنة هو مدى االلتـزام           من المعلوم أن المؤشر الذي      

باألسقف المالية المحددة في الموازنة بينما سنالحظ فيما بعد أن موازنة البرامج واألداء سوف              
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تعتمد على مؤشرات أداء أخرى تنصب على النتائج والمخرجات بما يخـدم تحقيـق أهـداف                

  .طة الشاملة للدولةالبرامج التي هي جزء من أهداف الخ

ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بعمل لقاءين، كان األول مع مدير الرعاية األولية والثاني مع               

مدير مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، حيث تم التركيز لتحديـد مؤشـرات األداء علـى               

 البـرامج   ليكون نموذجاً تقاس عليـه بـاقي      ) برنامج الرعاية األولية  (برنامج واحد فقط وهو     

األخرى، ويعد برنامج الرعاية األولية من أكبر البرنامج التي تقدم خدمات عالجية ألكبر عدد              

من المواطنين داخل فلسطين ويحتوي على خدمات صحية عديـدة ومتنوعـة وهامـة جـداً،                

من إجمالي تكلفة العمالة    % 24باإلضافة إلى أن تكلفة العمالة بلغت في هذا البرنامج ما نسبته            

من النفقات التشغيلية للوزارة، وبالرغم أن برنـامج الرعايـة          % 21لوزارة الصحة وما نسبته     

الثانوية والخارجية من ناحية التكلفة يأتي في المرتبة األولى لإلنفاق سواء من حيث العمالة أو               

 علـى   النفقات التشغيلية إال أنه ال يخدم العدد الذي يخدمه برنامج الرعاية األولية، إذ يقتـصر              

حاالت مرضية معينة يتم تحويلها للخارج وعادة تكون تكلفة الحالة الواحدة كبيرة جداً مقارنـة               

  .مع الخدمات الصحية داخل المستشفيات في وزارة الصحة

بعض مؤشرات الرعاية األولية المتحققة خـالل عـدد مـن    ) 28(ويوضح الجدول التالي رقم  

تمدة واإلنفاق الذي تم خالل تلك السنوات وذلك كما         السنوات الماضية في ضوء الموازنات المع     

هو متوفر في وزارة الصحة وذلك لتكون األساس الذي يتم في ضـوئها تحديـد المؤشـرات                 

  :المتوقعة للسنة المالية الجديدة المطلوب تحديد مؤشرات أدائها كما يتضح فيما بعد
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  ) 28(جدول رقم 

   األولية لبرنامج الرعاية الفعليةمؤشرات األداء

  متوسط الخمس سنوات 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشرات

          صحة المرأة:برنامج فرعي

 %22.04 %22.10 %22.30 %22%21.90 %21.90    نسبة السيدات في عمر اإلنجاب من مجموع السكان

 %18.48 %10.00 %12.70 %14%18.60 %37.30  مولود حي100,000   معدل وفيات األمهات لكل 

 %4.30 %5.60 %3.89 %4 %3.87 %4.31   معدل الخصوبة في فلسطين

 %5.22 %6.60 %4.70 %5 %4.60 %5.40    معدل الخصوبة في غزة

 %3.84 %5.20 %3.40 %3 %3.50 %3.80   معدل الخصوبة في الضفة الغربية

 %94.74 %96.90 %95.20 %93%94.80 %94.30  الوالدات في المؤسسات الصحية  نسبة

 %5.38 %3.10 ... %8 %5.20 %5.70   نسبة الوالدات في المنازل

 %80.48 ... %84.00 %78%82.30 %77.50   نسبة الوالدات في المستشفيات

 %50.18 ... %53.50 %53%52.10 %42.30   نسبة الوالدات في المستشفيات الحكومية

  %94.80 ... ... ...%94.80 %94.80   نسبة الوالدات في المستشفيات الخاصة

           إدارة الرعاية الصحية األولية: برنامج فرعي

  631 731 619 603 609 595 عدد مراآز الرعاية األولية الصحية في فلسطين
دد م وزارة  ع ة ل صحية التابع ة ال ة األولي ز الرعاي راآ
 382 413 391 375 373 359 الصحة

 5494 4976 6038.6 5745 5417 5294 نسبة السكان لكل مرآز في فلسطين
ة    ز الرعاي ن مراآ ز م ل مرآ سكان لك دد ال ةع  األولي

 7096 ... ... ... 5417 8775 التابعة لوزارة الصحة 
دد ال ة     ع ز الرعاي ي مراآ سنوية ف ارات ال ة زي  األولي

 13649 ... ... ... 15699 11598 التابعة لوزارة الصحة
ل    صحية لك ة ال ة األولي ز الرعاي دد مراآ  10,000ع

 1.8 2 1.7 1.7 ... ... نسمة من السكان
ادات الطب   ل شخص لعي سنوية لك ارات ال دل الزي مع

 1.2 1.2 1.08 1.17 1.47 1.3 التابعة لوزارة الصحةليةاألوالعام في مراآز الرعاية 

ادات       خص للعي ل ش سنوية لك ارات ال دل الزي مع
 0.40 0.35 0.3 0.4 0.46 0.50 األوليةالتخصصية لمراآز الرعاية 

دمات     ي الخ ل شخص لتلق سنوية لك ارات ال معدل الزي
  0.25 0.25 0.22 0.27 0.31 0.2 التمريضية في مراآز الرعاية األولية

           الصحة المدرسية: برنامج فرعي

 %93.50 %96.10 %96.30%88.30 %90.70 %96.10 نسبة تغطية الطلبة من قبل الصحة المدرسية

 %14.40 %16.50 %15.40%10.90 %15 %14.20 نسبة الطلبة  الذين يعانون من مشاآل مرضية
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 المستوى السابع الذين يعانون من نسبة الطلبة من
 %17.90 %17.90 ... ... ... ... مشاآل مرضية في قطاع غزة

نسبة الطلبة من المستوى العاشر الذين يعانون من 
 %3.70 ... ... ... ... مشاآل مرضية 

 
 

3.70%  

           صحة األسنان: برنامج فرعي
شوة و سقوط األسنان  و الحاألسنانمعدل قياس تسوس 

 %1.48 %1.60 %1.50 %1.40 %1.50 %1.40 عند طالب المستوى األول في غزة
  المستوى الثالث في الضفة األسناننسبة قياس تسوس 

 %17.18  %2.90 %3.30 %3.10 %76.60 الغربية
 و الحشوة و سقوط األسنان األسنانمعدل قياس تسوس 

 %27.32 1.3 %1.40 %1.80 %1.80 %1.60 لسابع في فلسطينعند طالب المستوى ا
معدل قياس تسوس األسنان و الحشوة و سقوط األسنان 

 %1.94 %1.7 %1.7 %2.10 %2.20 %2.00 عند طالب المستوى العاشر في فلسطين
النسبة المئوية لتسوس األسنان في المستوى األول في    

 %76.18 ... %84.1%86.30 %48.10 %86.20 غزة
النسبة المئوية لتسوس األسنان في المستوى الثالث في       

  %67.93 ... %87.1%77.20 %30.80 %76.60 الضفة الغربية

  

  وزارة الصحة الفلسطينيةإعداد الباحث حسب البيانات المتوفرة من : المصدر* 

وازنة الجديدة، قام الباحث بوضع تـصورات      وفيما يتعلق بمؤشرات األداء المقترحة إلعداد الم      

، )2004 حتـى    2000(مبدئية لمؤشرات األداء في ضوء متوسط المؤشرات للسنوات السابقة          

وتم عرض األمر ومناقشته مع مدير عام الرعاية األولية في وزارة الصحة ومدير عام مركز               

هدفة والتي سـيتم فـي      المعلومات الصحي الفلسطيني وتم التوصل إلى مؤشرات األداء المست        

ضوئها إعداد التقديرات الالزمة للنفقات التشغيلية واألجور والرواتـب لمـشروع الموازنـة             

مؤشرات األداء المـستهدفة لبرنـامج الرعايـة        ) 29(المقترحة، ويوضح الجدول التالي رقم      

  .األولية

  

  

  

  



 151

  )29(جدول رقم 

   لبرنامج الرعاية األولية المتوقعةمؤشرات األداء                                     

 متوقع المؤشرات

صحة المرأة:برنامج فرعي

 22.7    نسبة السيدات في عمر اإلنجاب من مجموع السكان

 18,70  مولود حي100,000   معدل وفيات األمهات لكل 

 %5   معدل الخصوبة في فلسطين

 %5.5    معدل الخصوبة في غزة

 %3.50 ضفة الغربية  معدل الخصوبة في ال

 %93   نسبة الوالدات في المؤسسات الصحية

 %5   نسبة الوالدات في المنازل

 %80   نسبة الوالدات في المستشفيات

 %50   نسبة الوالدات في المستشفيات الحكومية

 %94   نسبة الوالدات في المستشفيات الخاصة

إدارة الرعاية الصحية األولية: برنامج فرعي

 650 د مراآز الرعاية األولية الصحية في فلسطينعد

 400 عدد مراآز الرعاية األولية الصحية التابعة لوزارة الصحة

 5500 نسبة السكان لكل مرآز في فلسطين

 8000  التابعة لوزارة الصحة األوليةعدد السكان لكل مرآز من مراآز الرعاية 

 14000  التابعة لوزارة الصحةوليةاألعدد الزيارات السنوية في مراآز الرعاية 

 1.9  نسمة من السكان10,000عدد مراآز الرعاية األولية الصحية لكل 
ة             ام في مراآز الرعاي ادات الطب الع ة معدل الزيارات السنوية لكل شخص لعي ة  األولي  التابع

 1.3 لوزارة الصحة

 0.45 األوليةاية معدل الزيارات السنوية لكل شخص للعيادات التخصصية لمراآز الرع

 0.30 معدل الزيارات السنوية لكل شخص لتلقي الخدمات التمريضية في مراآز الرعاية األولية

الصحة المدرسية: برنامج فرعي

 %94 نسبة تغطية الطلبة من قبل الصحة المدرسية

 %15 نسبة الطلبة  الذين يعانون من مشاآل مرضية
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 %18 ين يعانون من مشاآل مرضية في قطاع غزةنسبة الطلبة من المستوى السابع الذ

 %4  نسبة الطلبة من المستوى العاشر الذين يعانون من مشاآل مرضية 

  صحة األسنان: برنامج فرعي

 %1.50  و الحشوة و سقوط األسنان عند طالب المستوى األول في غزةاألسنانمعدل قياس تسوس 

 %16  الضفة الغربية  المستوى الثالث فياألسناننسبة قياس تسوس 

 %3 و الحشوة و سقوط األسنان عند طالب المستوى السابع في فلسطيناألسنانمعدل قياس تسوس 

 %2معدل قياس تسوس األسنان و الحشوة و سقوط األسنان عند طالب المستوى العاشر في فلسطين

 %80 النسبة المئوية لتسوس األسنان في المستوى األول في غزة

 %75 لمئوية لتسوس األسنان في المستوى الثالث في الضفة الغربيةالنسبة ا

  

  : المقترحةإعداد الموازنة: ثانياً

بعد استعراض الخطوات األربعة الالزمة لبناء النموذج فقد أصبحت مالمح اإلطار العام لعمل             

رامج موازنة البرامج واألداء واضحة حيث تم تقسيم عمل وزارة الصحة إلى برامج رئيسية وب             

ثانوية ثم عمل دليل للحسابات يتالءم مع التقسيمات المقترحة لألنشطة والبرامج التي يتـضمنها   

مشروع موازنة البرامج واألداء، كما تم حصر التكلفة الفعلية لعدد مـن الـسنوات الماضـية                

وتوزيعها على البرامج المذكورة، وتحديد النسب المئوية لألداء الفعلي ثـم تحديـد مؤشـرات              

  . ألداء المستهدفة والي سيتم في ضوئها إعداد تقديرات الموازنة المقترحةا

وتأسيساً على ذلك، يورد الباحث الخطوات الالزمة إلعداد مشروع الموازنة بـالتركيز علـى              

  :برنامج واحد من البرامج الخمسة كعينة يقاس عليها باقي البرامج األخرى كاآلتي

  : والمتوقعةالرواتب واألجورتحديد  . 1

يتم تحديد تكلفة الرواتب واألجور لبرنامج الرعاية األولية بناء على البيانات الفعلية كمـا هـي       

 مليون شـيكل وفـي   62 مبلغ 2003حيث بلغت الرواتب لعام ) 26(موضحة في الجدول رقم    
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للعاملين في برنامج الرعاية األوليـة ويـضاف إليـه          % 24بلغت  ) 27(الجدول النسبي رقم    

 وما يجب توظيفه في هذا البرنامج من طـواقم فنيـة وإداريـة              النفقةيعية في هذه    الزيادة الطب 

جديدة والتي يتم تحديد عددها وتكلفتها في ضوء مؤشرات األداء المرغـوب فيهـا، وبالتـالي            

  .نصل إلى التكلفة اإلجمالية للرواتب واألجور المستهدفة كخطة عمل في الموازنة الجديدة

  :توقعةالنفقات التشغيلية الم . 2

 2003يتبين أن النفقات التشغيلية لبرنامج الرعاية األولية لعام         ) 24(بالرجوع إلى الجدول رقم     

نجد أن نسبة النفقـات التـشغيلية       ) 25( مليون شيكل وفي الجدول النسبي رقم        26تبلغ حوالي   

الصحة، من إجمالي النفقات التشغيلية لوزارة      % 21 بلغت   2003لبرنامج الرعاية األولية لعام     

وعليه يتم الوصول إلى النفقات التشغيلية للموازنة المقترحة وذلك بعد األخذ باالعتبـار النمـو           

 والتي تعكسها موازنة وزارة الصحة باالعتماد علـى النمـو الـسكاني             النفقةالطبيعي في هذه    

جهـا  ومدى ازدياد الحاجة إلى الخدمات الصحية الجديدة والمطلوبة لوزارة الصحة بكافة برام           

  .في ضوء المؤشرات المستهدف تحقيقها

  

  :تحديد البرامج الرئيسية والفرعية . 3

 يتم إعداد البرامج الفرعية المتفرعة من كل برنامج رئيسي وذلك بالتنسيق مع مسؤولي كـل               

 .برنامج من البرامج الرئيسية ومسؤولي البرامج الفرعية الالزمة

 :تحديد مؤشرات األداء . 4

 تعكس األهداف المنشودة التي يراد الوصـول إليهـا بالتنـسيق مـع              يتم تحديد مؤشرات أداء   

مسؤولي البرامج الرئيسية والفرعية، بعد األخذ في االعتبار مؤشرات األداء السابقة لعدد مـن              

  .السنوات وما هو مستهدف تحقيقه من تلك المؤشرات خالل سنة الموازنة المطلوب إعدادها
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 :تقديم مشروع الموازنة ومناقشته . 5

تم تقديم مشروع الموازنة في ظل موازنة تجميعية تشتمل على خمسة برنامج رئيسية ومرفق              ي

بها البرامج الفرعية، موضحاً التكلفة اإلجمالية لكل برنامج منها، حيث يتم عرض المـشروع              

ومناقشته مع وزارة المالية لالتفاق على التقديرات الواردة به وفقاً لألهداف المرغوب تحقيقهـا         

  .رتبطة بمؤشرات األداء المستهدفة للسنة المالية موضوع الموازنةوالم
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  النتائج والتوصيات
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  :النتائج: أوالً

من خالل تحليل ومناقشة الجوانب النظرية والعملية للدراسة تكشفت بعض النتائج التـي            

  :يوردها الباحث كما يلي

ؤدي إلى التخصيص األمثل للمـوارد وزيـادة        أن استخدام نظام موازنة البرامج واألداء ي       . 1

الكفاءة والفاعلية للبرامج واألنشطة، وتساهم في دعم آليات الرقابـة والمـسؤولية علـى              

االنحرافات وتقييم النتائج واآلثار والوقوف على مدى االستجابة للبرامج المخططة وتحقيق           

 .ما هو مستهدف منها

 

ليس لديه  فللبرامج واألعمال المنفذة بصورة منخفضة      يظهر األساس النقدي التكلفة الحقيقية       . 2

القدرة على إظهار التكلفة الحقيقية للبرامج واألعمال المنفذة بصورة واقعية، وبالتالي فـإن             

أساس االستحقاق سيكون أكثر فعالية من األساس النقدي ألغراض إعداد تقديرات الموازنة            

 .وضبط األداء المالي

 

اق كأحد متطلبات تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى زيادة          أن تطبيق أساس االستحق    . 3

الكفاءة والفاعلية في ضبط عملية تحصيل اإليرادات والمصروفات، حيث سيتم الربط بـين        

، األمر الـذي    الدفع أم ال  اإلنفاق الفعلي للبرنامج مع وحدات اإلنتاج لكل برنامج، سواء تم           

ادات، وبالتالي فإن أساس االستحقاق سيكون أكثـر        ينعكس على زيادة كفاءة تحصيل اإلير     

 .فاعلية من األساس النقدي ألغراض إعداد تقديرات الموازنة وضبط األداء المالي

 

 على التخطيط سواء قصير األجل أو طويـل         - موازنة البنود  –ال تساعد الموازنة الحالية      . 4

 .زمنية قادمةاألجل لعدم احتوائها على برامج ومشاريع تمتد ألكثر من فترة 
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عدم قدرة موازنة البنود على ربط اإليرادات والمصروفات بمراكز المسؤولية بما يحقـق              . 5

 .اإلطار المناسب لتحقيق الرقابة الفعالة على األداء

 

تعتبر موازنة البرامج واألداء أكثر تطوراً من موازنة البنود، فضالً على أنها تعتبـر أداة                . 6

وأكثر كفاءة لضبط األداء المالي واإلداري، وترشيد اإلنفاق        فعالة لتحقيق أهداف الموازنة،     

 .الحكومي والرقابة عليه

 

عدم كفاية التنظيم اإلداري الحالي، مما يعيق استمرارية تنسيق العمل ويؤدي إلى اخـتالط               . 7

، ممـا  )موازنة البرامج واألداء(السلطة والمسؤولية لدى إعداد تقديرات الموازنة المقترحة        

دة النظر في الهياكل التنظيمية اإلدارية وتحديد المسؤوليات والواجبات بـشكل  يستوجب إعا 

 .أكثر تحديداً

 

العمل المحاسبي واإلحصائي في مؤسسات السلطة ودوائرها ال يـوفر البيانـات الكافيـة             . 8

بالدقة والسرعة الالزمتين مما يظهر الحاجة الماسـة إلـى           إلعداد موازنة البرامج واألداء   

 المتطورة لغـرض زيـادة      المحوسبةاإلجراءات  استخدام  ب للطواقم البشرية و   إجراء تدري 

 .الكفاءة في الموارد البشرية واللوجستية

  

يعمل تطبيق موازنة البرامج واألداء على زيادة الدور المنوط بها في مراقبة ومتابعة دقة                . 9

لمرونة في التعامل مـع     والرقابة عليها عند التنفيذ، وا    ) إيراداً ومصروفاً (تقديرات الموازنة   

 .البنود والبرامج الواردة في الموازنة

 تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى تحليل االنحرافات واستخدامها كوسيلة لتقويم             . 10

  .األداء بدرجة عالية
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تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ربط االنفاق بالمسؤوليات اإلدارية المختلفـة              . 11

 مما يؤدي إلى ضبط حجم االنفـاق والوقـوف بدقـة علـى اتجاهاتـه          مجخالل البرا من  

 .ومستوياته وترشيده وذلك بدرجة عالية، ويعمل على تحقيق األهداف بكفاءة

 

تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى بلورة معايير وأنماط تخطيطية ورقابية تعمل              . 12

 كل وزارة أو دائرة معينـة وذلـك   على إعداد ومتابعة تقديرات تنفيذ البرامج على مستوى     

  .بدرجة عالية

 

تعد الموازنة العامة عمالً إدارياً ولكن نظراً ألهميتها وتحمـل أفـراد األمـة أعباءهـا                 . 13

وآثارها فيتم إصدارها من السلطة التشريعية في شكل قانون ويتم التصويت عليها  باباً باباً               

 ).48(لمادة رقم ا) البند الثالث(وفقاً ألحكام القانون األساسي 

 

يظهر عرض موازنة البرامج واألداء وفقاً للتبويب الوظيفي لها مساهمة كل برنامج في               . 14

  .تحقيق الهدف العام للوظيفة، بغض النظر عن موقع البرنامج في الهيكل التنظيمي

 

يشكل تبويب األنشطة في موازنة البرامج واألداء أداة هامـة ألغـراض قيـاس األداء        . 15

  .دالت ومعايير اإلنجازوربطه بمع

تعمل موازنة البرامج واألداء على تبويب النفقات واإليرادات علـى عـدة مـستويات،             . 16

 .)تبويب وظيفي، تبويب اقتصادي، تبويب أنشطة، تبويب حسب بنود اإلنفاق(
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  : التوصيات: ثانياًً

م التحـول  ن وظائف الموازنة وهي التخطيط يجب أن يت ماألهم  األولى و لتحقيق الوظيفة    . 1

من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء حيث تفتقر موازنة البنـود للرقابـة علـى                

البرامج والمشاريع، ويتضاءل دورها في متابعة األداء و ضبط الكفاءة وترشـيد اإلنفـاق              

 .الحكومي

ير لكي تتوفر المقومات الالزمة إلعداد وتنفيذ ومتابعة موازنة البرامج واألداء يجب توف             . 2

البيئة المحاسبية واإلدارية المناسبة للتحول من نظام موازنة مبنية على المـدخالت إلـى              

موازنة مبنية على المخرجات وما يتبعه من التحول من األسـاس النقـدي إلـى أسـاس                 

االستحقاق، باإلضافة إلى االهتمام بالموارد البشرية من خـالل إعـداد وتنفيـذ البـرامج            

 وثقافة الموازنة الجديدة بحيث يشرف عليها ويـديرها أخـصائيون   والندوات للتعريف بفقه 

ومدربون متوفر فيهم الفهم العميق ألبعاد هذه الموازنة من الناحيـة النظريـة والعمليـة،               

 التي تكفل النجاح واالسـتمرارية الالزمـة لهـذه        ةباإلضافة إلى توفير الخدمات اللوجستي    

 .الغاية

داري الحالي المتواجد في مؤسسات ودوائـر الـسلطة         يجب إعادة النظر في التنظيم اإل      . 3

الوطنية الفلسطينية بحيث يضمن تنسيق العمل وتدفقه ويمنع اختالط السلطة والمـسؤولية            

 .ويتوافق مع أهداف ومتطلبات تطبيق موازنة البرامج واألداء

ـ            يتطو . 4 أي (وفرة  ر اإلدارة المالية الحالية إلى إدارة مالية حديثة تتعامل مع المعطيات المت

وتطبيق موازنة البرامج واألداء والتي تتطلـب مـا         ) استخدام أمثل للموارد المالية المتاحة    

 :يلي
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تطوير آلية صنع القرار الخاص بتوزيع الموارد المالية من خالل توفير البيانـات              •

 .الكافية والتقارير الدقيقة للسلطة لمساعدتها في تحديد األولويات

 .ومية من حيث النوعية والسرعة في اإلنجازرفع مستوى الخدمات الحك •

تطوير مقومات النظام المحاسبي والمالي وما يتبعه من تطوير السياسات الماليـة             •

 .واإلجراءات المحاسبية لتحقيق التكامل والدقة في القياس األداء

 .االستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة •

عكس أسس وقواعد تبويـب البـرامج       إعادة النظر في دليل الحسابات الحكومية لي       •

 .واألنشطة وكافة أنواع التصنيفات الالزمة في موازنة البرامج واألداء

) إلكترونية أو ورقية  (تطوير السجالت والدفاتر المحاسبية واإلحصائية المستخدمة        •

اد للنفقات وآخر مـساعد يخـصص لبنـود         تبحيث يخصص لكل برنامج دفتر إس     

 .بالنشاط ولكل برنامج على حدةاإلنفاق الفعلي المرتبطة 

وضع برامج تدريبية لرفع مهارات األفراد العاملين في مجال النظام المحاسبي الحكومي             . 5

سواء في وزارة المالية أو الوزارات األخرى حول كيفية إعداد وتنفيذ ومتابعـة موازنـة               

 .البرامج واألداء ومحاسبة التكاليف الحكومية

من القانون األساسي والتي تنص في بندها الثالـث  ) 48(رقم إجراء تعديل ألحكام المادة    . 6

يتم التـصويت علـى الموازنـة    "، لتصبح "يتم التصويت على الموازنة باباً باباً : " على أن 

 ".برنامجاً برنامجاً

) مجموعـة المقـاييس  (ضرورة االهتمام بإعداد مجموعة من مؤشرات األداء المؤسسي   . 7

 مدى الفاعلية والكفـاءة والجـودة فـي أداء الـوزارات      التي يتم من خاللها التعرف على     

 .والقطاعات الحكومية المشمولة في الموازنة
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مراعاة إجراء التبويب الالزم لتطبيق موازنـة البـرامج واألداء بحيـث يـشمل عـدة                 . 8

مستويات، تبويب وظيفي، تبويب اقتصادي، تبويب أنشطة، تبويب نـوعي حـسب بنـود              

 .االنفاق

بدء في تطبيق موازنة البرامج واألداء على مؤسسات السلطة الوطنية          يراعى أن يكون ال    . 9

الفلسطينية على أساس متدرج، فيمكن البدء بوزارة واحدة ولتكن وزارة الصحة الفلسطينية            

 .حتى يتم اكتساب الخبرات العملية للتطبيق وتهيئة المناخ والبيئة المالئمة لنجاح التجربة

لوضع أسس  ) وحدة حكومية (خصصة في كل وزارة     يراعى تشكيل لجان عمل فنية مت      . 10

  في ذلـك معدالت األداء لربط النفقات المطلوبة بمعدالت األداء المنشودة، ويمكن االستفادة 

النموذج المقترح لبناء الخطوات واالسترشاد باإلجراءات الواردة به لتطبيق متطلبـات           من  

 .الموازنة المقترحة

  

 



  

  املراجع العلمية
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 قدمـه كـل مـن    ”Bellevue  “تقرير حول نجاح موازنة البرامج واألداء في مدينـة  
Barton and Linda 

، "م  1993-1980مدى دقة تقديرات الموازنة األردنية للفتـرة        " خالد الزعبي بعنوان     
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك، اربد،        رسالة ماجستير غير منشورة،   

  .1996األردن، 

  :  الكتب األجنبية-ب

 Peter A. Phyrr "Zero Base Budgeting" Havard Business Review 

November-December, 1970)                                                                        ( 
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 :المؤتمرات والندوات  - ج

 .1969وم اإلدارية المنعقد في الكويت،  يناير المؤتمر العربي الخامس للعل 

 المؤتمر العربي السادس للعلوم اإلدارية، المنعقد في جامعة الدول العربية، سبتمبر            
1972.( 

أحمد سالم، التجربة الماليزية في تطبقي موازنـات البـرامج واألداء وتحقيـق     . د 
الرقابة علـى األداء    الجودة الشاملة، بحث مقدم في مؤتمر تحديث نظم الموازنة و         

  .م2002 أكتوبر 20-19المنعقد في القاهرة خالل الفترة من 
جوني أنتوني، أوراق ووقائع ندوة موازنة األداء والبرامج، القاهرة مـن            زافيير،. د 

 .1997 نوفمبر 10-13
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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 
  
  

  ،،،،،الكريمةي ت أخالكريمأخي 
      تحية طيبة وبعد،،،

   
 إلى قياس مدى فاعلية نظام الموازنات الحالية المطبقـة فـي            ة االستبان تهدف هذه 

دى إمكانية تطوير هذا النظام لتحقيق ربط تقديرات الموازنة         السلطة الفلسطينية وم  
ن المعلومات في هـذا االسـتبيان    إ. األهدافباألنشطة والبرامج المصممة لتحقيق     

  .سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 
  
  
  
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
  
  

  االحترام والتقدير مع
  الباحث
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  :ات الشخصيةالبيان
  

   الجنس                        ذكر                    أنثى  .1
 
 : ............العمر بالسنوات   .2
 
 الحالة التعليمية                       ثانوية عامة              دبلوم متوسط  .3

 
   ماجستير فاعلي    بكالوريوس    

  أخرى     
  
    إدارة أعمال   محاسبة     :التخصص العلمي  .4
  

         إدارة مالية              اقتصاد  
  

  مدير قسم  مدير دائرة         :               المركز الوظيفي الحالي  .5
                                           محاسب                   مدقق 

                                           أخرى 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 170

  القسم األول 

  موازنة البنود ال تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة المالية على األداء
  

سل
سل
م

 

متواضعة متوسطةعالية عالية جداً الفقرة

في رأيك ما هو مدى دقة التقديرات التي تدرج في الموازنـة فـي      1

 قسمك؟/دائرتك
    

ض المحاسـبة يظهـر     هل تعتقد أن األساس النقدي المطبق ألغرا       2

 التكلفة الحقيقية للبرامج واألعمال المنفذة؟
    

هل ترى أهمية أن تظهر الحسابات الحكوميـة الختاميـة نتيجـة             3

 المطالبات المستحقة على الحكومة في نهاية الفترة المالية؟
    

إلى أي مدى ترون أن الموازنة الحالية تستخدم ألغراض التخطيط           4

 ؟ل في السنوات القادمةلألنشطة واألعما
    

هل ترون أن موازنة البنود المطبقة لديكم تعمل على ربط التقديرات  5

بأهداف الدائرة أو الوزارة أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم تأديته؟
    

هل ترون أن نظام الموازنة المطبقة حالياً يوفر إطاراً مناسباً لربط            6

ت بمراكز المـسؤولية بمـا يحقـق      تقديرات اإليرادات والمصروفا  

 الرقابة الفعالة على األداء؟

    

  ما هو األساس الذي تستند إليه دائرتكم لدى تحديد بنود الموازنة ؟ .7
  الدائرة        السياسات العامة للوزارة /                 أولويات القسم 

   كيف يتم اتخاذ قرار إقرار الموازنة؟ .8

  الوزارة                دائرة الموازنة العامة         بين الطرفين              داخل

  :المفاوضات في إقرار الموازنة تهدف إلى .9
                تقدير حقيقي للموازنة        تخفيض الموازنة         أخرى 

  ماهو مدى صالحية األساس المالي الواجب استخدامه؟  .10
  )المزج بين األساسين(           النقدي                أخرى                   االستحقاق
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  :القسم الثاني

إن تطبيق موازنة البرامج واألداء سيكون له أثراَ إيجابياَ فـي تحقيـق أهـداف            

  الموازنة وضبط األداء
  

سل
سل
م

 

متواضعة متوسطةعالية عالية جداً الفقرة

داء في ضوء معايشتكم    هل هناك إمكانية لتطبيق موازنة البرامج واأل       11

 للموازنة الحالية؟
    

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء تعتبر أكثر تطوراً من             12

 موازنة البنود؟
    

في رأيك هل ترون أن موازنة البـرامج واألداء تعتبـر أداة فعالـة               13

 لتحقيق أهداف الموازنة؟
    

 واألداء تعتبـر أكثـر كفـاءة    في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج    14

 لضبط األداء المالي واإلداري؟
    

في رأيك هل ترون أن موازنة البرامج واألداء تعتبـر أكثـر كفـاءة        15

  لترشيد اإلنفاق الحكومي والرقابة؟
    

) دائـرتكم ( هل تعتقد أن الموارد البشرية واللوجستية في وزارتكـم         16

     قادرة على تحقيق أهداف الموازنة؟

  

هل ترون أن التنظيم اإلداري الحالي كاٍف الستمرار تنـسيق العمـل             17

وعدم اختالط السلطة والمسؤولية لدى إعـداد تقـديرات الموازنـة           

 ؟)موازنة البرامج واألداء(المقترحة 

    

هل ترون أن العمل المحاسبي لديكم يوفر البيانات الكافيـة إلعـداد             18

     لالزمين؟الموازنات بالدقة والسرعة ا

  

ما هو المطلوب حسب رأيك لزيادة الكفاءة والفاعلية في المـوارد البـشرية واللوجـستية                . 19
  ؟الالزمة لتطوير أداء الموازنة

    تدريب الطواقم          برامج حاسوب متطورة         االثنين معاً
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  :القسم الثالث

دي إلى تحديث نظام الموازنة استخدام اإلطار المقترح لموازنة البرامج واألداء يؤ

  .ويعمل على تحقيق األهداف المالية بكفاءة عالية
  

سل
سل
م

 

متواضعة متوسطة عالية عالية جداً الفقرة

هل ترون أن تطبيق نظام االستحقاق كأحد متطلبات تطبيق موازنـة            20

البرامج واألداء يؤدي إلى زيادة الكفـاءة والفاعليـة فـي تحـصيل      

 مصروفات؟اإليرادات وضبط ال

    

  إلى أي مدى ترون ان تقارير النظام المحاسبي الحكومي تساهم في          21

 توفير المعلومات عن مراكز التكلفة؟
    

 إلى أي مدى ترون ان النظام المحاسبي المطبق يساهم في متابعـة             22

 تنفيذ بنود الموازنة بفاعلية؟
    

ة البرامج واألداء مـن   ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازن        23

).                    إيراداً ومصروفا( ضبط تقديرات الموازنة : حيث
    

ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة البرامج واألداء مـن           24

 .الرقابة على تنفيذ الموازنة: حيث
    

داء مـن  ما هو رأيك حول الدور المنوط بتطبيق موازنة البرامج واأل         25

 المرونة في التعامل مع البنود والبرامج في الموازنة: حيث
    

هل ترون أن تطبيق موازنة البـرامج واألداء تعمـل علـى تحليـل              26

 االنحرافات واستخدامها كوسيلة لتقويم  األداء؟
    

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى تحقيق الرقابـة             27
 األهداف ومالءمتها؟على مدى تحقيق 

    

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ضـبط حجـم              28
 ؟اإلنفاق والوقوف بدقة على اتجاهاته ومستوياته وترشيده

    

هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى ربـط اإلنفـاق          29
    بالمــسؤوليات اإلداريــة المختلفــة مــن خــالل البــرامج 
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سل
سل
م

 

متواضعة متوسطة عالية عالية جداً الفقرة

 مع أهداف تطبيق نظام فعال لمحاسبة المسئولية؟ ) مراكز المسئولية(
هل ترون أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى بلورة معـايير             30

وأنماط تخطيطية ورقابية تعمل على إعداد ومتابعـة تقـديرات تنفيـذ            
 عينة؟ البرامج على مستوى كل وزارة أو دائرة م
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  )1(المقابلة

  
  .رياض عبد الكريم عواد. د: اسم الشخص

  .مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطينية بوزارة الصحة: الوظيفة
  .02/10/2006: تاريخ المقابلة

  .مؤشرات األداء لوزارة الصحة الفلسطينية: موضوع المقابلة
  

  األسئلة
  

  هل لديكم مؤشرات أداء لوزارة الصحة؟: 1س
نعم لدينا مؤشرات أداء لوزارة الصحة و يتم طباعتها بكتب حيث يوجد لدينا             : 1ج

  .2004 إلى عام 2000للسنوات من 
  
  هل هذه المؤشرات تشمل غزة و الضفة أم فقط لغزة؟: 2س
  .هذه المؤشرات يتم عملها تجميعيا لغزة و الضفة: 2ج
  
  .2006 و عام 2005ؤشرات عن عام هل لديكم م: 3س
أما فيما يخص عام     ، 2005الحقيقة لم تكتمل إجراءات العمل في مؤشرات        : 3ج

  . لم يتم عمل إجراء بالخصوص2006
  
،  لبرنامج الرعايـة األوليـة     2007نحن في إطار عمل مؤشرات أداء لعام        :4س

يق موازنة يرجى إعطائنا هذه المؤشرات لكي نتمكن من عمل إطار توضيحي لتطب          
  البرامج و األداء على موازنة البرامج و األداء لوزارة الصحة؟

  .علي قويدر/يمكن و سيتم عملها مع الدكتور، نعم:4ج
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  )2(المقابلة

  
  .علي قويدر. د: اسم الشخص

  . الفلسطينيةبوزارة الصحةعام الرعاية األولية مدير : الوظيفة
  .03/10/2006: تاريخ المقابلة
  .مؤشرات األداء لوزارة الصحة الفلسطينية: لةموضوع المقاب

  
  األسئلة

 لعملية التحول من موازنة البنـود إلـى موازنـة           نحن بصدد إعداد دراسة   : 1س
البرامج و األداء و قدمت توزيع أنشطة وزارة الصحة  على برامج و تقدم لكـم                

  ؟هذه البرامج لإلطالع عليها و خاصة برنامج الرعاية األولية
وزارة صحة ننشد هذا االتجاه و نوافق عليه بشدة و التعليمات البرامج            أننا ك : 1ج

والفرعية التي قدمت من طرفكم تتوافق مع الدراسات التي قدمت من البنك العربي           
  .و االستشاريين الدوليين

  
في اعتقادكم أن هذا االتجاه يؤدي إلى عملية رفع الكفاءة و الفاعلية لوزارة             : 2س

  ؟الصحة
  .تقد ذلك حيث سوق يؤدي إلى ربط النفقة بالمردود منهانع،نعم: 2ج
  
نـود أن يـتم     ، لدينا مؤشرات أداء تحصلنا عليها لبرنامج الرعاية األوليـة        :3س

  مراجعتها من قبلكم للتأكيد على صحة األرقام؟
و نعدلها وفقا لمخططات وزارة     ) المؤشرات(سوف نقوم بمراجعة هذه األرقام    :3ج

 نكرر لكم أن جميع البعثات الدولية التي تتوالى على وزارة         و، الصحة للعام المقبل  
 الموازنة العامة لـوزارة    إلعدادالصحة تؤكد لنا أنه يجب البحث عن آليات حديثة          

الفاعلية  الموازنة لتحقيق الكفاءة و      إلعداد الحديثة   األساليبالصحة بما يتوافق مع     
  تو التركيز على المخرجا


