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 اإلهـــــــــــــــــــداء
 َالىعمت املسداة َالسراج املىري َالرمحت املٍداةإىل اهلادي البشري 

 إىل رَح َالدي الطاٌرة أسأل اهلل أن يتغمدي برمحت مىً َفضل

 إىل أمي احلىُوت

 إىل شٍداء فلسطني العظام

 دالل َأسامتإىل زَجتي الغاليت، َابىاي 

 إىل أشقائي َشقيقاتي

 إىل مه كان يل عُوًا يف رحلت البحث

 أهدي هذا الجهد المتواضع

 الباحث
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 شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين، والصًلة والسًلم عمى سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسمين، يا ربي لك الحمد 

نت عمي ويسرت لي ىذا العمل ، يا ربي لك الحمد أن منا ينبغي لجًلل وجيك وعظيم سمطانككم
 وكمال فضمو. ي عميو، فالحمد هلل عمى تمام نعموأعنتنو  وقدرتني

بعد شكر اهلل عز وجل، أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي أ. د. سالم حمس لتفضمو  يطيب لي
خراجو  باإلشراف عمى ىذا البحث، ولتوجيياتو السديدة التي كان ليا أكبر األثر في إنجاز ىذا البحث وا 

 عمى أكمل وجو.

ا أمدوني بو من عون وأتقدم بجزيل الشكر ألساتذتي في كمية التجارة في الجامعة اإلسًلمية، لم
رشاد، و  العريني  الدين من أ. د حمدي زعرب مناقشًا داخميًا و د. بياء كل واالمتنانبالشكر  أخصوا 

مناقشًا خارجيًا، لتكرميما بمناقشة ىذا البحث، وعمى نصحيم وارشادىم الذي كان لو عظيم األثر في 
 تصويب مسار البحث، فجزاىم اهلل خيرًا.

كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى المدراء والعاممين في وزارتي النقل والمواصًلت ووزارة المالية، وأخص 
ومستشار الوزير السابق لمشؤون المالية ، أسامة العيسويبالذكر وزير النقل والمواصًلت السابق د. 

والمواصًلت األستاذ أيمن  والمدير العام لمشؤون المالية واإلدارية في وزارة النقلاألستاذ إياد برزق، 
والمدير المالي في وزارة النقل والمواصًلت األستاذ يحيى غالب نصر اهلل، ومدير ترخيص غزة راضي، 

لما قدموه لمباحث من عون صادق كان لو أكبر األثر في إفادة  ،الميندس محمد سفيان أبو شعبان
 الباحث والبحث.

ن أخطأنا أسأل اهلل العمي القدير أن يجعل ىذا العو  مل في ميزان حسناتنا جميعًا، فإن أصبنا فمن اهلل وا 
 فمن أنفسنا، واهلل ولي التوفيق.
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 ممخص الدراسة
تتناول أسموب كثر كفاءة من أسموب موازنة البنود، حيث ىدفت ىذه الدراسة لمبحث في أسموب أ

إطارًا مقترحًا لتطبيق موازنة البرامج واألداء في وزارة النقل  البرامج واألداء، وتقدم موازنة
والمواصًلت في قطاع غزة، لما ليذا األسموب من دور في تحسين التخطيط، وترشيد اإلنفاق، 

لتي تساعد عمى وزيادة الكفاءة والفاعمية، وتيدف ىذه الدراسة أيضًا لمتعرف عمى المعيقات ا
تطبيق موازنة البرامج واألداء في وزارة النقل والمواصًلت في قطاع غزة، والتعرف عمى نقاط 

تم التواصل مع بعض المدراء والعاممين ولتحقيق أىداف الدراسة يا، القوة التي تساعد في تطبيق
لًلزمة بإعداد اإلطار والمعمومات التزويدنا بالبيانات المالية  ،وتوزيع بعض النماذج في الوزارة
 المقترح.

في  وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: أن ىناك إمكانية لتطبيق ىذا النوع من الموازنة
، وأن ىناك العديد من الصعوبات التي تعوق تطبيق أسموب موازنة وزارة النقل والمواصًلت

الًلزمة إلعداد موازنة البرامج واألداء صعوبة توفير البيانات واإلحصائيات البرامج واألداء مثل 
لمام الكوادر البشرية في وزارة النقل بالدقة والسرعة الًلزمتين ، والحاجة لتطوير معرفة وا 

وعدم مساعدة  ،قبل البدء بتطبيقو والمواصًلت بأسموب موازنة البرامج واألداء وطرق إعداده
  تطبيق موازنة البرامج واألداء.أساس القياس المحاسبي الحالي وىو األساس النقدي في 

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا: ضرورة التحول من أسموب موازنة البنود إلى أسموب 
 داخل والعاممين اإلدارية لمكوادر عمل وورشات تدريبية دورات عملو موازنة البرامج واألداء، 

 البرامج موازنة بتطبيق الشروع قبل ،واألداء البرامج موازنة بأسموب معرفتيم لتطوير الوزارة
عادة ىيكمية الوحدات اإلدارية بما يتوافق مع أىداف ومتطمبات تطبيق موازنة البرامج واألداء ، وا 

بعض بنود التشريعات الفمسطينية ليتوافق مع إعداد موازنة البرامج واألداء، طوير تواألداء، و 
اثبات العمميات المحاسبية، وذلك كأحد  واالنتقال من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق عند

  متطمبات موازنة البرامج واألداء.
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Abstract 
 

This study aims to search in a method that is more sufficient than item 

budget one. The study deals with performance-based program budget and 

it suggests a frame to apply this method at the Ministry of Transportation 

in Gaza Strip as such method plays a role in improving planning, 

rationalizing expenditure and increasing sufficiency and effectiveness. In 

addition, it seeks to identify main obstacles that face applying 

performance-based program budget in the targeted ministry, besides 

strength points. To fulfill study aims, the researcher contacted with some 

directors and employees in the Ministry of Transportation and distributed 

some forms to provide them with financial data and required information 

to prepare the suggested frame.  

Study results: 

1. There is a possibility to apply such kind of budget in the ministry. 

2. There are many obstacles hinder the application process as difficulty 

of providing data and statistics required to prepare performance-

based program budget with the needed accuracy and speed. 

3. It is needed to develop human cadre’s knowledge and awareness in 

the ministry about the suggested method and ways of preparing it 

before application process. 

4. The current adopted accounting measurement, which is the cash one, 

is not helpful to apply the suggested method. 

Study recommendations: 

 It is recommended to shift to performance-based program budget 

instead of item budget method. 

 Conduct training courses and workshops for administrative cadres 

and staff of the ministry to develop their knowledge in the 

suggested method before beginning the process of implementation 

Restructure administrative units to match requirements and 

objectives of performance-based program budget. 

 Develop some points of the Palestinian legislations to match with 

the suggested method. 

 Shift to accrual base instead of cash one as a requirement for the 

suggested method.   
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 :مقدمة 1.1
 األىداف تعكس حيث باألرقام، عنيا معبراً  لمحكومة المالية الخطة العامة الموازنة تعتبر
 تنفيذىا تنوي التي واألنشطة البرامج في والمتمثمة تحقيقيا، في الحكومة ترغب التي
حدى وسائل القرارات التخاذ أداة باعتبارىا يياإل ينظرو  العامة، الحاجات عإلشبا ، وا 

الرقابة عمى أنشطة الحكومة وأداة إليصال المعمومات إلى أطراف متعدد لتمكنيم من 
االطًلع عمى برامج وأنشطة الحكومة التي قررت تنفيذىا خًلل فترة الموازنة ومصادر 

األسموب الحالي المتبع من قبل  أن من وبالرغم(، 2010تمويميا )اسماعيل، عدس، 
)وذلك عمى حسب تأكيد  ىو موازنة البنودفي غزة، الوزارات في الحكومة الفمسطينية 

 انتشاراً  وأوسعيا األساليب أقدم ، والذي ىو منالعاممين في قسم الموازنة في وزارة المالية(
الرقابة أبرزىا تأكيدىا عمى نيا تعاني من عدة عيوب أإال  ،والبساطة بالسيولة متازتو 

الناحية الحسابية لمتأكد من عدم اقتصارىا عمى وجو النفقات لموزارات و أالشديدة عمى 
دون األخذ بعين االعتبار الغايات واألىداف  ،نفاقعند اإل مخصصاتتجاوز ال

 فيذوسائل المتابعة عمى مشاريع التنفتقارىا إلى انفاق، و واالنجازات التي تحققت نتيجة اإل
 الحمول وتقديم المشكًلت تشخيص عمى المحدودة قدرتياو  ، (ٕٔٔٓ)البخيتاوي، 

 الوحدات مخرجات بين الربط وعدم واالجتماعية، االقتصادية السياسات لرسم كأساس
 2008).الميياني، الخطيب،(الي المحددة األىداف وبين الحكومية

البنود اصبحت غير قادرة عمى الوفاء بمتطمبات ترشيد  موازنةونظرًا لمعيوب السابقة فإن 
االنفاق العام ومن ثم عدم القدرة عمى التصدي لعجز الموازنة بل تجعميا من اىم اسباب 

 الضروري من كان البنود موازنة في القصور ألوجو ونتيجةً ، (ٕٔٔٓ)البخيتاوي،  .تزايده
 العام، االنفاق لترشيد الحالية ازنةالمو  في الضعف نقاط لعًلج الموازنة وتحديث تطوير
 .وفاعمية بكفاءة لمدولة العامة األىداف وتحقيق

 :الدراسة مشكمة 1.9
عمى تحقيق الرقابة المالية والقانونية عمى عناصر المصروفات موازنة البنود تركز 

مع الظروف السائدة في القرن التاسع وقد كانت الموازنة التقميدية تتًلءم ، واإليرادات
التقدم الذي حدث في  إال أنتواضع الييكل االقتصادي واالجتماعي لدول العالم، لعشر 
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الموازنة التقميدية ال تتًلءم جعل مجال العموم اإلدارية والسموكية وتطور دور الحكومات 
، حيث ينتج عن اتباع األسموب (ٕٛٓٓث )الخطيب، الميياني، االتطورات واألحد وىذه

الحالي في إعداد الموازنة العديد من أوجو القصور مثل ضعف التخطيط سواء قصير 
 ،و طويل األجل لعدم احتواءىا عمى برامج ومشاريع تمتد ألكثر من فترة زمنيةأاألجل 
 اعداد عممية وتحديث تطوير يستوجب مما الرشيد، غير واالنفاق لمموارد،  توزيع وسوء

 البرامج موازنة إلى التقميدية الموازنة أسموب من ولًلنتقال ،( ٕٙٓٓ)غنام،  الموازنة
 والقانونية والمحاسبية والمالية االقتصادية المتغيرات من بالعديد األخذ من البد واألداء،

 الذي االطار أو النموذج عن البحث إلى حاجة في يجعمنا مما القائمة، العمل نظم في
 فإن ولذلك المقترحة، الموازنة اعداد عممية في المتغيرات تمك ادخال خًللو من يمكن
 :المشكمة جوىر ويعكس يطرح الذي السؤال

 والمواصًلت؟ النقل وزارة في واألداء البرامج موازنة عدادإل المقترح اإلطار ىو ما

 ويتفرع من ىذه السؤال األسئمة التالية:

 برامج واألداء في وزارة المعيقات التي ال تساعد عمى تطبيق موازنة ال ما ىي
 مواصًلت في قطاع غزة. النقل وال

 نقاط القوة التي تساعد في تطبيق موازنة البرامج واألداء في وزارة النقل  ما ىي
 والمواصًلت في قطاع غزة. 

  :الدراسة أهمية 1.1
 فيي العامة الموازنة تحتميا التي والرئيسية اليامة المكانة من الدراسة ىذه أىمية تنبع
 والمصالح الوزارات أنشطة عمى وقانونية مالية رقابة وأداة مدولة،ل تخطيط أداة تعتبر

 تعتبر كما ،(ٜٕٓٓ)الرماحي،  الحكومية لموحدات المعمومات توصيل وأداة الحكومية،
 سموباأل من والتخمص الحكومي، واالداري المالي األداء وتحديث لتطوير مدخل الدراسة
، كما تكمن أىمية ىذا البحث في صياغة اطار مقترح قابل الموازنة إلعداد التقميدي

 وكفاءة اإلنفاق ترشيد فيلمتطبيق عمى وزارة المواصًلت، والمتوقع أن تنعكس آثاره 
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، خاصة في ظل بالموازنة التخطيط عممية وربط الموارد، توزيع وحسن المالي األداء
 األزمة المالية التي تعاني منيا الحكومة.

 :الدراسة أهداف 1.5
 يمي: ما تحقيق إلى الدراسة ىذه تيدف

 في والمواصًلت النقل وزارة في واألداء البرامج موازنة لتطبيق مقترح إطار تقديم 
 .غزة قطاع

  التي ال تساعد عمى تطبيق موازنة البرامج واألداء في  عمى المعيقاتالتعرف
  وزارة النقل والمواصًلت في قطاع غزة.

  التعرف عمى نقاط القوة التي تساعد في تطبيق موازنة البرامج واألداء في وزارة
 النقل والمواصًلت في قطاع غزة. 

 :منهجية الدراسة 1.4
مصادر البيانات الثانوية من خًلل مراجعة  فيما يتعمق بجمع البيانات تعتمد الدراسة عمى 

موضوع وذلك لتكوين اإلطار النظري، الكتب والمقاالت والبحوث والدراسات ذات العًلقة بال
جمع البيانات بينما تعتمد الدراسة في الجانب التطبيقي عمى المصادر األولية من خًلل 

خًلل اجراء العديد من المقابًلت ووزارة المالية من وزارة النقل والمواصًلت واألرقام من 
الشخصية مع العديد من الموظفين )مدراء ورؤساء أقسام( والذين يرتبط عمميم بموضوع 

  الدراسة.

 مجتمع الدراسة:1.1  
 والمواصًلت، النقل وزارة في واألقسام اإلدارات مدراءفي  لدراسةيتمثل مجتمع ا

، حيث ستغطي لمرواتب العامة واإلدارة المالية، وزارة في الموازنة قسم في والعاممين
موازنات وزارة النقل والمواصًلت والمصروفات واإليرادات الفعمية لموزارة، عبر الدراسة 

 .ٖٕٔٓو ٕٕٔٓو ٕٔٔٓو ٕٓٔٓالفترات المالية 
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  ة:السابق الدراسات 1.8
 (:9119دراسة )بكرون،  .1

"نظم صنع القرار في الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية، وأثرها عمى بعنوان: 
 الموازنة "دراسة حالة قطاع غزة".تقديرات 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أنواع اتخاذ القرار في الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية،  
و المختمط في تقديرات الموازنة العامة، وبيان أثر استخدام كل من النظام التراكمي أو العقًلني أ

وأثرىا عمى حجم االنفاق العام واإليراد العام، والوقوف عمى أسموب اتخاذ القرار األمثل الذي 
يتناسب مع الموازنة العامة، والتعرف عمى أىم المعوقات التي تواجو اسموب اتخاذ القرار في 

 الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية.

خدام المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىداف الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من وقد تم است
 جميع العاممين في مجال إعداد الموازنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقد خمصت الدراسة إلى أن تطبيق أسموب موازنة األداء والبرامج أكفأ من موازنة البنود في اجراء 
امة لمسمطة الوطنية، وأن النظام المتبع في اعداد الموازنة العامة لمسمطة تقديرات الموازنة الع

 الفمسطينية ىو النظام التراكمي، وىذا ينسجم مع أسموب اعداد الموازنة وىو موازنة البنود.

وأوصت الدراسة بضرورة التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء، وذلك الفتقار 
مرقابة عمى البرامج والمشاريع، ولضعفيا في أىم وظائف الموازنة العامة وىي موازنة البنود ل

 التخطيط.

 (:9119دراسة )حماد،  .9

دراسة حالة  األنشطة:نموذج مقترح لتطبيق نظام الموازنة عمى اساس بعنوان: "
 "مستشفى دار السالم بخانيونس

من  Budgeting  Activity-Basedىدفت الدراسة إلى استعراض نظام الموازنة عمى أساس
جميع جوانبو المحاسبية من ناحية، واقتراح نموذج لتطبيق نظام الموازنة عمى أساس األنشطة في 
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مستشفى دار السًلم بخانيونس، وبحث مدى توفر المقومات الًلزمة لتطبيق ىذا النظام من 
لمقدمة بشكل ناحية أخرى، وخمصت الدراسة إلى أن تطبيق النظام يساعد في تسعير الخدمات ا

ربحي، ويفيد اإلدارة والعاممين في تسعير الخدمات بدرجة كبيرة من الدقة والموضوعية، إال أن 
ىناك صعوبات قد تواجو ادارة المستشفى عند تطبيق نظام الموازنة عمى أساس األنشطة، منيا 

قد أوصت الدراسة ارتفاع تكمفة التطبيق، والصعوبات العممية والفنية المتعمقة بتحميل األنشطة، و 
كأساس إلعداد موازنات مستشفيات  (ABB)بضرورة  اعتماد نظام الموازنة عمى أساس األنشطة 

القطاع الخاص لما يحققو من مزايا عديدة في تخفيض التكاليف، وأوصت بإنشاء أقسام مستقمة 
ة عمميًا لمموازنات في المستشفيات الخاصة في قطاع غزة وتدعيميا بالكوادر البشرية المؤىم

 وعمميًا.

 (:9111دراسة )عثمان، .1

بعنوان: "تطوير موازنة الوحدات الحكومة الفمسطينية بأسموب موازنة البرامج واألداء 
 "دراسة ميدانية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة عممية االنتقال نحو تطبيق أسموب موازنة البرامج واألداء في  
الوحدات الحكومية الفمسطينية، والتحول من األساس النقدي في القياس المحاسبي إلى أساس 
االستحقاق، من خًلل دراسة وتحميل طريقة المعالجة المحاسبية ألىم العمميات واألحداث المالية 

لتي تحدث في الوحدات الحكومية في ظل أساس االستحقاق، وكذلك دراسة المتغيرات المتعمقة ا
بالبيئة المحيطة بالوحدة الحكومية من أجل تأىيل تمك البيئة الحكومية، لضمان نجاح عممية 
االنتقال من األسموب التقميدي إلى أسموب البرامج واألداء في اعداد الموازنة العامة وتطبيق 

 س االستحقاق.أسا

وقد خمصت الدراسة إلى أن تطوير مقومات النظام المحاسبي عن طريق تطبيق أسموب موازنة 
البرامج واألداء واتباع أساس االستحقاق المحاسبي سيجعل أنظمة المحاسبة الحكومية قادرة عمى 

الحكومية في تحقيق توفير المعمومات الًلزمة التي تساعد متخذي القرار عمى تقييم أداء الوحدة 
 أىدافيا.
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ة الفمسطينية وقد أوصت الدراسة بضرورة االنتقال بأسموب اعداد الموازنة في الوحدات الحكومي
واألداء بداًل من موازنة البنود، وتطبيق أساس االستحقاق المحاسبي في إلى أسموب البرامج 

افق مع أسموب موازنة البرامج النظام المحاسبي الحكومي في الوحدات الحكومية الفمسطينية لمتو 
 واألداء.

 (:9112دراسة )العمور،  .5

 بعنوان: "تقييم نظم الموازنات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى نظم الموازنات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، من حيث 
خمصت الدراسة  ظم الموازنات، وقدمل بناعدادىا وتنفيذىا، لوضع النتائج والتوصيات لتطوير الع

إلى أن تطبيق نظم الموازنات في الجامعات الفمسطينية يتم بصورة متوسطة ومتفاوتة بين 
الجامعات، وال تتم حسب المفاىيم واألسس المرتبطة بإعداد الموازنة، وأوصت الدراسة بضرورة 

معرفة اىتمام الجامعات بشكل أكبر بتطبيق نظم الموازنات وتحميل االنحرافات عند حدوثيا ل
 أسبابيا ومعالجتيا في الوقت المناسب.

 (:9112دراسة )أبو مصطفى،  .4

وازنة السمطة الوطنية همية التمويل الخارجي في تغطية العجز الدائم لمأدور و  بعنوان: "
 "9112 – 1222فترة من ال: دراسة تحميمية مقارنة عن الفمسطينية

األثر الحقيقي التمويل الخارجي، و ت الحصول عمى ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى متطمبا
لمتمويل الخارجي في دعم العجز الدائم في موازنة السمطة، ودراسة وتحميل نقاط القوة والضعف 

 في ىيكل التمويل الفمسطيني.

وخمصت مجموعة نتائج أبرزىا أن المساعدات الدولية مرتبطة بأىداف سياسية، ومؤثرات 
ع القتصاد االحتًلل، وان غالبية المنح والقروض الخارجية خارجية، وأن االقتصاد الفمسطيني تاب

يتم توجيييا لتغطية النفقات الجارية والتطويرية، وال يتم توجيييا إلنشاء مشاريع استثمارية تدر 
 إيرادات مستقبمية.
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وقد أوصت الدراسة بمجوعة توصيات أبرزىا: ترشيد اإلنفاق الحكومي وخاصة بند الرواتب 
ل عمى التخمص من التبعية القتصاد دولة االحتًلل، واستبدال المساعدات الدولية واألجور، والعم

عطاء القطاع  سًلمية حتى ال تكون المساعدات مرتبطة بأىداف سياسية، وا  بمساعدات عربية وا 
الخاص الدور في أن يساىم في إنعاش االقتصاد بتسييل اإلجراءات اإلدارية، وتوجيو المنح 

اء مشاريع ذات صبغة استثمارية بداًل من توجيييا لتغطية النفقات الجارية والمساعدات إلى إنش
 ومشاريع البنية التحتية.

 (:9112دراسة )الشرايري، الرحاحمة،  .1

 بعنوان: "إمكانية تطبيق أسموب الموازنة الصفرية في الوزارات األردنية"

إعداد موازنات الوزرات سموب الصفري في األىدفت الدراسة إلى التعرف عمى إمكانية تطبيق 
األردنية لما يحققو من ميزات، وعمى درجة توافر المتطمبات الًلزمة لتطبيقو والصعوبات التي 

ن من إيجاد تواجو امكانية تطبيقو، وتوصمت الدراسة إلى أن أسموب اعداد الموازنة الصفرية يمكّ 
الفعالية والكفاءة في تخصيص  الرقابة الفعالة عمى التكاليف وتحسين التخطيط والمتابعة وتحسين

ن إمكانية تنفيذ خطوات إعدادىا ممكنة لتوافر المتطمبات الًلزمة لذلك عمى الرغم من  ،الموارد وا 
وجود بعض الصعوبات إال أنيا ليست بدرجة عالية من األىمية، وأوصت الدراسة بتطبيق أسموب 

رات عمى استكمال توافر المتطمبات األساس الصفري في إعداد الموازنة األردنية وأن تعمل الوزا
 الًلزمة وتذليل الصعوبات التي تواجو تطبيقو.

 (: 9112دراسة )البشيتي،  .8

في المصارف الوطنية نشطة األ ساس أعمى  مدى امكانية تطبيق الموازنة بعنوان: "
 "(دراسة ميدانيةلفمسطينية العاممة في قطاع غزة )ا

  Budgetingىدفت ىذه الدراسة إلى استعراض نظام الموازنات عمى أساس األنشطة 
Activity-Based  من جميع جوانبو، مقارنة بالنظام التقميدي، استنادًا إلى األدبيات المحاسبية

( ABBفي ىذا المجال من ناحية، وتقويم امكانية تطبيق نظام الموازنات عمى أساس األنشطة )
في بيئة المصارف الفمسطينية العاممة في قطاع غزة، وخمصت الدراسة إلى توفر المقومات 
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األساسية لتطبيق نظام الموازنات عمى أساس األنشطة في المصارف الوطنية العاممة في قطاع 
( ألنو يقدم ABBغزة، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق نظام الموازنات عمى اساس األنشطة )

كمفة أكثر دقة، ويساعد في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات السميمة، وكذلك بيانات ت
(، ABBأوصت الدراسة بالتحول التدريجي عند تطبيق نظام الموازنات عمى أساس األنشطة )

 بحيث يبدأ بقسم، وينتيي بتطبيقو عمى مستوى المصرف ككل.

 (: Aristovinder and Seljak, 2009دراسة ) .2

 "موازنة األداء: تجارب دولية مختارة، وبعض الدروس لدولة سموفينيا". بعنوان

ىدفت ىذه الدراسة إلى مناقشة مفيوم موازنة األداء والتحديات التي واجيتيا بمدان أخرى عند 
سعييا إلى تطبيق موازنة األداء، والتي قد تفيد لتقديم بعض اإلرشادات المفيدة لسموفينيا، كما 

اإلطار المنيجي المطبق في تحديد األىداف في سموفينيا فضًل عن دور  ةعرضت ىذه الدراس
 المحددة في برامج اإلدارة العامة الوحدات أو البرامجالمؤشرات االجتماعية األداء 

عمى ىذا األساس، قام الباحثين بتطوير مفيوم نظري لمربط بين مختمف مستويات األىداف 
وكذلك مؤشرات الكفاءة والفعالية عمى مستوى البرامج الفرعية، األىداف المطبقة، و طويمة األجل، 

التي تم اختيارىا من مستخدمي الموازنة، ويأمل الباحثان أن اإلطار النظري والمنيجي الذي تم 
 ينيا.عممو سيساعد كأساس لتحقيق مفيوم موازنة األداء المباشر في المستقبل القريب في سموف

 (:9112دراسة )شمح،  .2

: دراسة تطبيقية ت قطاع غزةمدى امكانية تطبيق الموازنة الصفرية في بمديا " بعنوان:
 "عمى بمدية غزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى المقومات األساسية الًلزمة لتطبيق الموازنة الصفرية في 
بمديات قطاع غزة والمساىمة في تطويرىا، والتعرف عمى المعوقات والمشاكل التي تواجو 
البمديات عند تطبيق الموازنة، وقد خمصت الدراسة إلى أن بمديات القطاع يتوافر لدييا المقومات 

ساسية لنجاح تطبيق الموازنة الصفري، وأن تطبيق الموازنة الصفرية بالدقة المطموبة وحسب األ
ما ىو مخطط ليا يؤدي إلى ترشيد النفقات في بمديات قطاع غزة، ومن أىم ما أوصت بو 



 

11 
 

الدراسة: ضرورة  تطبيق الموازنة الصفرية عمى بمديات القطاع، ألن ىذا األسموب يعمل عمى 
  ات وتحقيق وفر كبير ليا.ترشيد المصروف

 (:9118دراسة )الشيخ عيد،  .11

 "مدى فاعمية الموازنات كأداة لمتخطيط والرقابة في بمديات قطاع غزة بعنوان: "

ىدفت الدراسة إلى استعراض استخدام الموازنات كأداة لمتخطيط والرقابة في بمديات قطاع غزة 
ن ناحية، وتقويم فاعمية استخداميا ومدى توافر استنادًا إلى األدبيات المحاسبية في ىذا المجال م

المقومات الًلزمة ليذا االستخدام من ناحية أخرى، وخمصت الدراسة إلى توفر معظم المقومات 
األساسية الًلزمة الستخدام الموازنة كأداة لمتخطيط والرقابة في بمديات قطاع غزة فيما عدا 

وبالتالي فإن معظم المقومات المقترحة في أنموذج  المجال الثالث )مشاركة المستويات اإلدارية(،
البحث )إدراك اإلدارة العميا، المستوى العممي، الييكل اإلداري، تنوع األساليب المستخدمة( ىي 
حقيقة وموجودة فعًًل في الواقع العممي، وتمثل بنية تحتية الستخدام الموازنات كأداة لمتخطيط 

 والرقابة في بمديات قطاع غزة.

أوصت الدراسة بضرورة االستعانة بموظفين مؤىمين ومتخصصين ولدييم الخبرة والدراية  وقد
الكافية في مجال تطبيق الموازنات وتنفيذىا، واالستفادة من التقدم التكنولوجي وثورة المعمومات، 
والعمل عمى توفير قاعدة بيانات مالية واحصائية في البمديات تساعد في عممية التخطيط 

ق والرقابة وتقدير الموازنات بشكل ناجح، وضرورة مشاركة كافة المستويات االدارية في والتنسي
عداد دورات تدريبية متخصصة في مجال الموازنات لممسؤولين وأصحاب  إعداد الموازنات وا 

 القرار في البمديات.

 (:9111)غنام،  دراسة .11

 "فمسطين في واألداء البرامج موازنة وتطبيق إلعداد مقترح إطار" بعنوان

 باستخدام لمدولة، العامة الموازنة إعداد أساليب من جديد أسموب عن لمبحث الدارسة ىذه ىدفت
 وتحميل مناقشة خًلل من المحدودة، لمموارد والفاعمية الكفاءة لتحقيق واألداء البرامج موازنة

براز المقترحة، الموازنة إعداد بأساسيات ةطالمرتب العممية الجوانب  عمى الرقابة تحقيق في دورىا وا 
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 عناصر بين الربط ويحقق المسؤولية مراكز بواقعية يظير جديد اسموب وفق والبرامج األنشطة
 إلى يؤدي واألداء البرامج موازنة استخدام أن إلى الدراسة وخمصت والمصروفات، اإليرادات
 وتحميل النتائج وتقييم الرقابة آليات دعم في والمساىمة واألنشطة، لمبرامج الفعالية تحقيق

 ضبط إلى يؤدي مما المخططة واألىداف لمبرامج االستجابة مدى عمى والوقوف االنحرافات
 وعممية نظرية إمكانية ىناك أن الدراسة أثبتت كما وترشيد، ومستوياتو اتجاىاتو وتحديد االنفاق
 .الموازنة من النوع ىذا لتطبيق

، وتوفير من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداءقد أوصت الدراسة إلى بضرورة التحول و 
لمرقابة عمى البرامج والمشاريع، وتضاءل دورىا  ، الفتقار موازنة البنودالمقومات الًلزمة لمتحول

 وترشيد اإلنفاق. داء وضبط الكفاءةفي متابعة األ

 (:Ahmad,2006دراسة ) .19

الصفرية في القطاع الحكومي لسمطنة بعنوان "اتجاهات الموظفين نحو تطبيق الموازنة 
 بروناي دار السالم"

القطاع الحكومي لسمطنة بروناي  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مواقف واتجاىات العاممين في
 دار السًلم اتجاه تبني الموازنة الصفرية، وقد تم استخدام استبانة لقياس مدى معرفة الموظفين

يم إذا تم تطبيق ىذه الموازنة، يبيذه الموازنة، والدعم المتوقع، والمزايا أو المشاكل التي ستواج
غالبية أفراد العينة لدييم معرفة ووعي دون المتوسط عن الطريقة  وقد خمصت الدراسة إلى أن

ازنة الصفرية التي تواجو تبني المو والعقبات أكبر المشاكل  التي تعتمد لتطبيق الموازنة الصفرية، 
بغض   الكثير من األعمال الورقية، ولكنإضافة إلى ، في اإلعداد ىو أنيا تحتاج إلى وقت كبير

النظر عن ىذه المشكمة، أظيرت الدراسة أن ىناك إيمان كبير لدى الموظفين بأن الموازنة 
قبل غالبية  ، وقد كان ىناك دعم كبير منالصفرية ىي أداة جيدة لتحسين جودة القرارات اإلدارية

 أفراد العينة لتطبيق ىذا النظام إلعداد الموازنة السنوية في سمطنة بروناي دار السًلم.

 :(Curristine,2005دراسة ) .11
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بعنوان: "معمومات األداء في عممية الموازنة: نتائج استبانة المؤسسة االقتصادية 
 (" OECDلمتعاون والتطوير )

عمى نتائج االستبانة الخاصة بالمؤسسة االقتصادية لمتعاون والتطوير  الدراسةتستند ىذه 
(OECD ،الخاصة بمعمومات األداء )ىذه الدراسة رؤية عامة عن التطور واالستخدام  تقدم

(، وقد سألت االستبانة عن OECD) ـلقياسات وتقييمات األداء في عممية الموازنة عبر دول ال
ا كانت معمومات األداء تستخدم في اتخاذ القرارات الخاصة وما إذ المدى الحقيقي لمتغير،

لدراسة من مسؤوليات وأدوار المؤسسات في تطوير معمومات األداء، ا تحققتوقد  بالموازنة،
االتجاىات الرئيسية والتحديات وعوامل النجاح لمتطبيق، وكيفية استخدام ىذه المعمومات في و 

ما ىي العوامل التي تساىم في استخداميا، أو في قمة استخداميا، وقد صنفت و عممية الموازنة، 
في باإلعًلم طريقيتين ىما: أن أغمب الدول تمتزم  اأىمالدراسة عدة طرق في موازنة األداء، 

عمى مستوى وزارة المالية )وىذا يعني ان معمومات األداء تستخدم في الغالب مع  موازنة األداء
إلعًلم وليس لتحديد المخصصات في الموازنة(، السبب الرئيسي لعدم بيدف اى المعمومات األخر 

 لعدم وجود طريقة إلدماجو في عممية إعداد الموازنة.رجع استخدام معمومات األداء ي

 :الحالية أهم ما يميز الدراسة 1.2
 تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات أعًله فيما يمي:

 إطارالدراسة موضوع ميم وجديد بالنسبة لمقطاع الحكومي، من خًلل اعداد ىذه تناول ت 
 مقترح لتطبيق موازنة البرامج واألداء في وزارة النقل والمواصًلت.

  مقترح لتطبيق موازنة البرامج  إطارتقوم الدراسة باستخدام األسموب التطبيقي إلنشاء
 واألداء.

  تتشابو ىذه الدراسة مع دراسة غنام في تناول موضوع الموازنة بأسموب البرامج واألداء
، فيما اختارت ىذه كحالة عمميةوزارة الصحة وقد اختارت دراسة غنام في الحكومة، 

 الدراسة وزارة النقل والمواصًلت.
 اء، إال أن تتشابو ىذه الدراسة مع دراسة عثمان في تناول أسموب موازنة البرامج واألد

 الدراسة كانت عمى شكل استبيان، ولم تكن دراسة تطبيقية.
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 مقدمة. 9.1
أصبحت الموازنة في العصر الحديث ضرورة لكل الدول، ميما كان النظام السياسي أو شكل 
الحكومة الموجودة فيو، فبدون الموازنة العامة يصعب أن تسير الوزارات والمؤسسات الحكومية 

بالوظائف الموكمة إلييا، وتصعب إدارة االقتصاد الوطني، سيرًا منتظمًا، وال تستطيع الدولة القيام 
وتوجييو في االتجاه المخطط لو، ويمكننا القول بأن الموازنة العامة ىي المحور الذي تدور حولو 

التي وفي الفترة ؛ يع المجاالت وعمى اختًلف أنواعياجميع أعمال الدولة ونشاطاتيا، في جم
قبمية تسيطر عمى الحياة العامة، ولم تكن ىناك حاجة لوجود قيام الدولة كانت الحياة ال سبقت

موازنة في تمك الفترة، ألن القيام بالوظيفة األساسية وىي حماية القبيمة كان واجب عمى كل فرد 
القبيمة، ولم تكن  طمبياتتمن أفرادىا، وكان أفراد القبيمة يتطوعون لمقيام باألعمال األخرى التي 

يمة، باستثناء ما كان يقتطع من الغنائم، ويوضع عند رئيس القبيمة لمواجية ىناك أموال عامة لمقب
طوارئ المستقبل، ولما انتقل المجتمع إلى مرحمة تكوين الدولة، التي تحكم رقعة واسعة من 

فقاتيا، األرض، وليا وظائف أساسية وىامة، كان ال بد من وجود إيرادات عامة دائمة لتغطية ن
لتحصيل األموال، وكانت ىناك مطالبات من جميور  ةالجبا وعين ولذلك فرضت الضرائب

الشعب بضرورة موافقة ممثمييم عمى ما يفرض عمييم من الضرائب، و من ثم تحول إلى االىتمام 
إلى جانب النفقات وضرورة عرضيا واجازتيا من ممثمييم، وبيذا يكون اإلطار العام لمموازنة قد 

 (.ٖٕٔٓ)عصفور،  جودتحدد وخرجت فكرتو إلى حيز الو 

سيدنا يوسف عميو السًلم من أوائل من قام بعمل موازنة تخطيطية، حيث وضع خطة مالية  دويع
يرادات الدولة المصرية من القمح لمدة  َقاَل عامًا كما جاء في قولو تعالى: " ٗٔمستقبمية لنفقات وا 

ثُما َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك  ،ِفي ُسْنُبِمِو ِإالا َقِميًًل ِمماا َتْأُكُمونَ  َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ 
ثُما َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِو ُيَغاُث النااُس  ،َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْمَن َما َقداْمُتْم َلُينا ِإالا َقِميًًل ِمماا ُتْحِصُنونَ 

 (.ٜٗ،ٛٗ،ٚٗورة يوسف، س" )َوِفيِو َيْعِصُرونَ 

وقد كان أول ظيور لمموازنة في إنجمترا في بداية القرن الثامن عشر كنتيجة لمصراع بين التاج 
والبرلمان، وبعد إنجمترا انتقل مفيوم الموازنة العامة إلى عدة دول أخرى منيا فرنسا والتي كانت 

رًا من التحسينات إثر الثورة الدولة األولى التي اقتبست فكرة الموازنة، وأدخمت عمييا كثي
و قد أدى توسع وتتطور مفيوم ودور الدولة في (، ٕٕٔٓالفرنسية)الشوبكي، أبو شمالة، 
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المجتمع في كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعية لتغير مفيوم الموازنة العامة لمدولة واتخاذىا 
والسياسية القائمة لمدورة، ومع أبعادًا جديدة تعبر عن طبيعة اليياكل االقتصادية واالجتماعية 

انتشار التخطيط االقتصادي وتطور مناىجو وأساليبو، اكتسبت الموازنة العامة لمدولة أىمية 
خاصة، فأصبحت تمثل الخطة المالية الرئيسية لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 (ٕٛٓٓ)الخطيب، الميياني، 

 مفهوم الموازنة العامة. 9.9
: "بيان رسمي مكتوب لخطة اإلدارة لفترة محددة، ويتم التعبير بشكل عام بأنيا الموازنة تعرف

 ، ويكون الدور المحاسبي فييا خًلل عممية إعداد الموازنة ىو التزويدعنيا في مصطمحات مالية
ظيار الخطط اإلدارية بشكل ماليبالبيانات المالية التاريخية، و  عداد تقارير موازنة شيريةا    ، وا 

(kieso and others, 2005) ، حيث ُعرافت  ،تعريفات متعددة ومتنوعةفميا العامة  لموازنةاأما
يرادات الدولة عن مدة مستقبمية تقاس عادة بسنة، وتتطمب إجازة من بأنيا  "بيان تقديري لنفقات وا 

"صك تشريعي تقدر فيو  ، وعرفت أيضًا بأنيا(ٖٕٔٓالسمطة التشريعية". )وديان، الحدرب، 
يراداتيا عن سنة مقبمة، ويجوز بموجبو الجباية  ، واإلنفاق". )الشوبكي، أبو شمالةنفقات الدولة وا 

"البرنامج المالي لمخطة عن سنة مالية مقبمة لتحقيق أىداف محددة، وذلك في أنيا ، و (ٕٕٔٓ
، )كمالسة العامة لمدولة". إطار الخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية وطبقًا لمسيا

وعرفيا آخرون بأنيا: "مجموعة من التقديرات المعتمدة لنفقات الدولة )استخدامات( ، (ٜ٘ٛٔ
يراداتيا )مواردىا( عن سنة مالية قادمة، وييدف وضع خطة مالية واقتصادية وطبقًا لمسياسة  وا 

 (ًٕٕٓٓللي، الدعاة لمدولة ووفقًا مجموعة من القوانين والموائح المالية". )ى
قرار اإليرادات  ٕٜٙٔأما من الجية القانونية فقد عرفيا القانون الفرنسي لعام  بأنيا "وثيقة تنبؤ وا 

والنفقات السنوية لمدولة أو ألنواع الخدمات التي تخضع ىي األخرى لنفس القواعد والتنظيمات 
قات خًلل الدورة المالية"، أما القانونية"، وعرفيا القانون البمجيكي بأنيا " "بيان الواردات والنف

القانون األمريكي فعرف الموازنة العامة بأنو "صك تقدر فيو نفقات السنة التالية ووارداتيا بموجب 
القوانين المعمول بيا عند التقديم واقتراحات الجباية المعروضة فييا"، بينما عرفيا القانون الروسي 

صندوق المركزي العام لمدولة واستخدامو، من الموارد بأنيا " الخطة المالية الرئيسية لتكوين ال
 (ٕٛٓٓالنقدية لمدولة الروسية االتحادية". )الخطيب، الميياني، 



 

16 
 

الخاص بتنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية فقد ٜٜٛٔلعام  ٚأما القانون الفمسطيني رقم 
يراداتيا عرف الموازنة فعرف الموازنة العامة عمى أنيا: "برنامج مفصل لنفق ات السمطة الوطنية وا 

مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السمطة الوطنية والمنح والقروض لسنة 
 (ٔ، المادة رقمٜٜٛٔ/ٚوالمتحصًلت األخرى ليا والنفقات والمدفوعات المختمفة". )قانون رقم 

ة عمى كافة الصعد ومما سبق يتضح بأن الموازنة العامة أىم وسيمة لتنفيذ سياسة الدول
االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي ومن خًلل ما سبق يمكن لمباحث أن يعرف الموازنة العامة 
لمدولة عمى أنيا خطة مالية إليرادات ونفقات الدولة لسنة مالية قادمة، تجاز من السمطة 

 التشريعية، وتعكس السياسة العامة لمدولة.

 أهداف الموازنة العامة. 9.1
لتطبيق األىداف الخاصة بالحكومة خًلل السنة  الموازنة العامة السياسات الًلزمة تتضمن

 (ٕٛٓٓ، القادمة، وسنذكر فيما يمي مجموعة من أىداف الموازنة العامة )الخطيب، الميايني

حيث تبين الموازنة العامة طريقة توزيع الموارد عمى بنود اإلنفاق أهداف اقتصادية:  .ٔ
ة لمرقابة عمى المال العام، والمساءلة عن أية انحرافات في ر أداحسب أولوياتيا، وتعتب

التنفيذ، كما تقوم الموازنة العامة بتوجيو االقتصاد الوطني من خًلل تضمين الموازنة 
العامة سياسات معينة مثل تحقيق النمو االقتصادي، وتحقيق االستقرار المالي النقدي، 

موازنة، وتخفيض الدين العام، واستقرار وزيادة معدالت االدخار، وتخفيض عجز ال
 المستوى العام لألسعار، والحد من البطالة، وتنشيط االقتصاد الوطني.

عادة  معالجةتشمل الموازنة العامة برامج ل أهداف اجتماعية: .ٕ ظاىرتي الفقر والبطالة، وا 
توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، وتشجيع بعض العادات الحسنة )مثل تنظيم 

 لنسل..(، والحد من العادات السيئة )مثل التدخين، المسكرات... إلخ(ا
من خًلل تضمين الموازنة العامة برامج برفع مستوى خدمات  تحقيق أهداف صحية: .ٖ

 الرعاية الصحية.
من خًلل تضمين الموازنة لسياسات تشجع عمى البحث العممي، تحقيق أهداف عممية:  .ٗ

 واستخدام التقنية الحديثة.
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من خًلل تضمين الموازنة العامة لسياسات تحد من تموث البيئة،  أهداف بيئية:تحقيق  .٘
 وتحافظ عمى الرقعة الزراعية، وتواجو العجز البيئي.

حيث أن بيانات الموازنة العامة السابقة، ودراسة مدى دقة  تحسين عممية التخطيط: .ٙ
 تقدير وكفاءة تحصيل اإليرادات، وفعالية اإلنفاق تساعد في عممية التخطيط.

القرارات  التخاذتعتبر الموازنة العامة من مصادر المعمومات الًلزمة  مصدر معمومات: .ٚ
بيانات الًلزمة لألبحاث االقتصادية من قبل جميع األطراف ذات العًلقة، وتوفر ال

 والدراسات.

ومن خًلل استعراض أىداف الموازنة العامة، يتضح أن الموازنة العامة تتدخل في كافة 
، مثل معالجة مناحي الحياة، وذلك بيدف تحقيق أىداف الدولة االقتصادية واالجتماعية
ة، كما تحسن ظواىر الفقر والبطالة، والحد من العادات السيئة وتشجيع العادات الحسن

الموازنة العامة من عممية التخطيط، وتعتبر مصدر معمومات ىام لجميع األطراف ذات 
العًلقة، كما يتم من خًلليا المحافظة عمى األموال العامة من خًلل الرقابة عمى تحصيل 
اإليرادات، والرقابة عمى االنفاق عمى المخصصات المعتمدة، وذلك لترشيد اإلنفاق العام، كما 

حقق أىداف صحية وبيئية، ويتم تحقيق األىداف من خًلل تضمين الموازنة العامة ت
 السياسات والقوانين والبرامج والخطط الًلزمة لتحقيق األىداف.

 :خصائص الموازنة العامة 9.5
وتختص تعتبر الموازنة العامة من أىم األدوات التي تستخدم في ادارة االقتصاد القومي وتوجييو، 

 (:ٜٕٓٓ: وآخرون )مسعد ن الخصائص منيابالعديد م

  أنيا أداة رقابية فاعمة بيد السمطة التشريعية، تمكنيا من اإلشراف الكامل عمى
 أداء الوحدات الحكومية. مالتصرفات المالية، وتقيي

  الموازنة العامة تعتبر "برنامج تنفيذي" قصير األمد )لمدة سنة وحدة(، يعكس القرارات
األىداف" المراد تحقيقيا، واختيار البرامج والسياسات التي ستؤمن المتعمقة "باختيار 

 تحقيق ىذه األىداف.
  "الموازنة تبنى عمى فمسفة المساءلة القانونية، باعتبارىا قادرة عمى توفير "معايير

رقابية عمى نشاطات السمطة التنفيذية حيث تمكن من تنسيق أنشطة الوحدات 



 

18 
 

الدولة عمى أوجو االستخدامات المتعددة وفقًا لحاجة الحكومية، وتتضمن توزيع موارد 
 كل جية أو كل نشاط.

  تعتبر الموازنة العامة من األدوات الفاعمة من أدوات السياسة المالية، التي يمكن
استخداميا في إدارة االقتصاد القومي وتوجييو، مثل زيادة الضرائب أو اإلحجام عن 

ة التضخم، وضخ أموال أو تخفيض اإلنفاق المتصاص الطمب الزائد في حال
 الضرائب في حالة الكساد لزيادة حجم اإلنفاق.

  :تحقق الموازنة حماية لمصناعات المحمية، عن طريق اإلرشاد والتوجيو إلعفائيا من
 الرسوم الجمركية أو فرض رسوم عالية عمى الصناعات المستوردة.

 مى أساس أن الموازنة تعد تعتبر الموازنة العامة أداة ىامة في مجال التخطيط، ع
 بمثابة األداة الوحيدة لتنفيذ "نظرية األموال المخصصة"

من خًلل ما سبق يتضح بأن الموازنة العامة ليا العديد من الخصائص منيا أداة رقابية بيد 
السمطة التشريعية، وتبنى عمى فمسفة المساءلة القانونية، وتتضمن توزيع موارد الدولة عمى 

االستخدامات المتعددة، ومن أدوات السياسة المالية لحل المشاكل التي تعاني منيا أوجو 
 الدولة ومن أدوات التخطيط، وتحقق حماية لمصناعات المحمية.

 عداد الموازنة العامة.إقواعد  9.4
قام عمماء المالية العامة والموازنة بوضع مجموعة من القواعد لموازنة الدولة، بيدف تبسيط  

ات الرقابة عمى الموازنة العامة من قبل السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية، وتنظيم إجراء
الموازنة العامة، والتعرف عمى المركز المالي لمدولة، إال أنو بعد تغير دور وواجبات الدولة 
من دولة محايدة اقتصاديًا، إلى دولة متدخمة لحل المشاكل االقتصادية واالجتماعية من فقر 

لة وارتفاع أسعار وكساد وركود االقتصادي والحد من تأثير الدورات االقتصادية عمى وبطا
تقوم الدولة في بعض األحيان بعدم االلتزام ببعض القواعد، وىناك دعوات المجتمع، 

 اعية والسياسية لمدولة. )الموزيتطويرىا وتحديثيا لتنسجم مع الظروف االقتصادية واالجتمل
وسنذكر فيما يمي أىم خمسة قواعد إلعداد الموازنة، وىم قاعدة سنوية (، ٜٜٚٔ، وآخرون

الموازنة، قاعدة الشمول، قاعدة وحدة الموازنة، قاعدة تخصيص اإليرادات، قاعدة توازن 
 (.ٔالموازنة، كما في الشكل رقم )
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 (1شكل)
 الموازنة العامةإعداد قواعد 

 
 (ٖٕٔٓ)عصفور، المصدر:  

 قاعدة سنوية الموازنة: 9.4.1
ويقصد بقاعدة السنوية أن تكون المدة التي تغطييا الموازنة سنة واحدة، ويرجع ذلك لعدة 
أسباب منيا صعوبة تقدير وتنبؤ اإليرادات ونفقاتيا إذا كانت أكثر من سنة، وأن إطالة 
فترة الموازنة إلى أكثر من سنة يؤدي لضعف الرقابة عمييا، وكذلك الحتواء السنة عمى 

لمحاصيل مما يسيل إمكانية مقارنة الموازنة الحالية بالموازنات السابقة كافة المواسم وا
(، إال أنو في الفترة األخيرة تضاءل االىتمام بقاعدة سنوية ٖٕٔٓ)وديان، الحدرب، 

الموازنة لعدة أسباب منيا اعتماد الدول عمى الموازنات التخطيطية التي تتناسب مع 
ط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتطور نظم المشروعات طويمة األجل عند اعداد خط

األنظمة اإلدارية واستخدام تكنولوجيا الحسابات المتقدمة مما أدى إلى التغمب عمى 
صعوبة التحميل والتقدير والتنبؤ لفترات طويمة، وتطوير الدول ألنظمتيا المحاسبية 

خدام أساس االستحقاق أو واتباعيا لنظام االعتمادات المستمرة لتنفيذ برامج معينة واست
 (.ٜٕٓٓ، وآخرون الحتساب الموارد والنفقات )مسعدأساس االلتزام المشترك 

قواعد 
الموازنة 

 العامة

قاعدةسنوية
الموازنة

قاعدةالشمول
عمومية)أو

(الموازنة

قاعدةوحدة
الموازنة

قاعدةعدم
تخصيص
اإليرادات

قاعدةتوازن
الموازنة
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 قاعدة الشمول: 9.4.9
ويقصد بشمول الموازنة "أن تشمل موازنة الدولة جميع نفقاتيا، وجميع إيراداتيا دون 

ولة وأية إخفاء أو سيو، ودون إجراء أي خصم أو تقاص بين أي إيراد من إيرادات الد
تخضع أنيا  (، ومن مزايا ىذه القاعدةٕٛٓٓنفقة من نفقاتيا" )الخطيب، الميايني، 

جميع موارد الدولة ونفقاتيا إلجراءات "موحدة"، حتى يمكن تحديد جوانب العًلقات 
التأثيرية بين األموال العامة واالقتصاد القومي، ووضوح كل ما يتعمق بالموارد والنفقات 

لي تسيل عمى الجيات الرقابية عممية الرقابة عمى اإليرادات والنفقات، العامة، وبالتا
وتمنع "إخفاء" أي جزء من األموال وتحد من "إسراف" غير مرغوب، ورغم أىمية ىذه 
القاعدة، إال أن متطمبات تحسين التسيير واالتساق مع خصوصيات بعض المرافق العامة 

ناءات مثل األرصدة المودعة، وىي وبعض العمميات المالية أدى إلى ظيور استث
جراء إعادة  األرصدة التي يقوم المانحين بوضعيا، وتخصص وفقًا إلرادة المانح، وا 
دراج  االعتماد ويتم من خًللو السماح لإلدارة في حالة حيازة منقول لوقت محدد بيعو وا 

ة عمى المبمغ ضمن االعتماد الذي بموجبو تم الشراء، وذلك تشجيعا لممصالح اإلداري
صيانة عتادىا مادام الثمن يعود إلييا، وال يدرج مع باقي اإليرادات )الشوبكي، أبو 

.(ٕٕٔٓ، شمالة

 قاعدة وحدة الموازنة: 9.4.1
ويقصد بيا إعداد موازنة موحدة لكل وحدات الجياز اإلداري الحكومي لمدولة مما يعطي 

مراقبتيا من قبل السمطة صورة اجمالية عامة عن نفقات وموارد الحكومة، ويسيِّل 
ومن مزايا ىذه القاعدة  (،ٕٕٓٓ)ىًللي،  التشريعية ومختمف األجيزة الرقابية األخرى
السمطة التشريعية ومختمف األجيزة  ةساعدمتسييل فيم الخطة المالية اإلجمالية لمدولة، و 

رابط الرقابية األخرى في ممارسة رقابتيا بشكل فعال عمى الموازنة، ألنو يؤدي إلى ت
أجزاء الموازنة ووضوحيا وسيولة تتبع المركز المالي ألغراض المتابعة والرقابة، إال أن 
بعض الدول ال تمتزم بيذه القاعدة، وذلك بسبب دخول الدولة في برنامج اإلصًلح 

حيث يتم تقسيم  والمالي األمر الذي يترتب عميو اعداد موازنات فرعية، االقتصادي
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م الموازنة إلى الموازنة الجارية، يمصر حيث تقس حيث يتم فينات الموازنة إلى عدة مواز 
 (.ٜٕٓٓ)الرماحي،  والموازنة االستثمارية وموازنة التحويًلت الرأسمالية

 قاعدة عدم تخصيص اإليرادات: 9.4.5 
يقصد بيذه القاعدة أال يخصص إيراد معين لتغطية نوع معين من النفقات، حيث يتم 

العامة لمدولة بوجو عام لتوزع عمى جميع أوجو اإلنفاق، دون تحديد تحصيل اإليرادات 
أو تخصيص مورد معين من موارد اإليرادات، لتغطية نفقة معينة من أنواع النفقات، 
ومن مزايا عدم تخصيص اإليرادات تحقيق المساواة بين جميع النفقات العامة، ومساعدة 

فاق المتنوعة حسب األولويات، إال أنو يتم الحكومة عمى توزيع اإليرادات عمى وجوه اإلن
الخروج عمى ىذه القاعدة في بعض الحاالت مثل أن توقع الحكومة عمى اتفاقية الستًلم 
قرض من حكومة أخرى لتمويل مشروع معين، أو تخصيص بعض اإليرادات لتسديد 
الدين العام )كالجمارك مثًًل(، أو تخصيص بعض اإليرادات لمؤسسات عامة ذات 

خصيات معنوية )جامعة أو مؤسسة عممية(، التخصيص ألغراض اقتصادية مثل ش
تخصيص حصيمة رسوم اإلنتاج الصناعي لرفع مستوى اإلنتاج الصناعي، أو تخصيص 

 .(ٖٕٔٓبناء مسجد أو مدرسة )عصفور، أموال اليبات والوصايا لغايات معينة، ك

 قاعدة توازن الموازنة العامة: 9.4.4
تقديرات اإليرادات  توازن الحسابي أن تتساوى تقديرات النفقات العامة معويقصد بقاعدة ال
( وذلك ألنو في حالة عدم توازن الموازنة العامة فإنيا إما ٜٕٓٓ وآخرون، العامة )مسعد

تحقق عجزًا تغطيو الدولة عن طريق االقتراض، أو اإلصدار النقدي. أو تحقق فائضًا 
وال عن طريق الضرائب ما يفوق حاجتيا األمر مما يعني أن الدولة سحبت من األم

الذي يترتب عميو زيادة في نفقات الدولة. وكًلىما يدينو الفكر المالي ويعتبره ضارًا 
وقد كانت ىذه القاعدة ممكنة في الزمن الذي  ،(ٖٕٔٓباالقتصاد الوطني )عصفور، 

ساسية )الدفاع، كان فيو تدخل الدولة محدودًا وكان نشاطيا مقتصرًا عمى الخدمات األ
األمن، والقضاء(، أما األن وفي ظل تطور وتوسع دور الدولة وتدخميا لحل المشاكل 
االقتصادية واالجتماعية، ولتحقيق االستقرار االقتصادي، أصبح من المتعذر تطبيق ىذه 

، وأصبح ينظر إلى موضوع التوازن الدوري لعدم تساوي اإليرادات مع النفقاتالقاعدة 
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خًلل عدة سنوات(، وتوازن االقتصاد العام بداًل من التوازن السنوي لمموازنة )التوازن 
 العامة.

 وبذلك فإنو ومن خًلل عرض وتحميل أىم قواعد اعداد الموازنة يرى الباحث أن قواعد اعداد
وتيدف جميعيا لتسييل إجراءات الرقابة عمى الموازنة العامة،  تتشابو في أىدافيا،الموازنة 

وتنظيم الموازنة وتسييل التعرف عمى المركز المالي لمدولة، واستقًلل إيرادات الموازنة عن 
نفقاتيا، وقد كان في اإلمكان تطبيق وااللتزام بيذه القواعد وااللتزام في الوقت الذي كان فيو دور 

دمات األساسية )الدفاع واألمن والقضاء(، ولكن في ظل توسع دور الدولة الدولة يقتصر عمى الخ
وتدخميا في أغمب المجاالت مثل الصحة والتعميم والتنمية االقتصادية واالجتماعية وغيرىا، 
والتدخل لحل المشاكل االقتصادية مثل التضخم والكساد، جعل الدولة في الكثير من الحاالت 

 وازنة. تخرج عن قواعد اعداد الم

 :أساليب إعداد الموازنة العامة 9.1
أدى تطور مفيوم الدولة وتوسع دورىا، إلى زيادة أىمية الموازنة العامة، مما أدى إلى تطور 
وتنوع أساليب إعدادىا، وذلك في محاولة لزيادة الفاعمية في إدارة االقتصاد القومي، وىناك عدة 

موازنة البنود وموازنة البرامج واألداء وموازنة التخطيط  أساليب إلعداد الموازنة العامة أبرزىا
 :(ٕالشكل رقم )والبرمجة وموازنة األساس الصفري كما ىي موضحة في 
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 (ٕشكل)
 أنواع الموازنات العامة )التقميدية والحديثة(

 
(2113)عصفور،المصدر:

 

 :البنود موازنة 9.1.1
عدادىا  تعتبر موازنة البنود أول الموازنات استعمااًل، وتمتاز بالسيولة والبساطة في فيميا وا 
وتنفيذىا والرقابة عمييا، كما أن بياناتيا صالحة لممقارنة، ويمكن تجميعيا لعدة سنوات متتالية 

ة عمى ( وتركز موازنة البنود عمى الرقابٕٕٓٓلغرض معرفة اتجاه اإلنفاق والتحصيل )ىًللي، 
النفقات العامة، وأن تتم عمميات الصرف وفقًا لمقوانين واألنظمة والموائح والتعميمات وذلك بيدف 
التقميل أو منع االختًلسات المالية، ويتم خًلل ىذه الموازنة تبويب اإليرادات العامة والنفقات 

ة التصرف فييما العامة، بشكل يمّكن من احكام الرقابة عمييما، ومحاسبة المسؤولين عن إساء
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ويتم تقدير النفقات عن طريق تقدير احتياجات كل وزارة عن السنة القادمة، مع االلتزام بتبويب 
، ويطمق عمييا التنظيميوتصنيف بنود أو مواد اإلنفاق حسب أنواع النفقات وطبقًا لمييكل 

ن انتشارىا الواسع البعض أسماء أخرى مثل الموازنة التقميدية أو موازنة االعتمادات، وبالرغم م
 :(ٖٕٔٓ)عصفور، ن االنتقادات أبرزىاومزاياىا المتعددة إال أنيا توجو إلييا العديد م

أنيا ال توضح األىداف التي ترصد ليا االعتمادات، مثًًل أموال رصدت في بنود  .ٔ
الموازنة لشراء سيارات، وعند التنفيذ تبين أن السيارات تم شراؤىا فعًًل، دون األخذ بعين 

 االعتبار األىداف التي اشتريت من أجميا.
االعتمادات التي تدرج في الموازنة ال تكون غالبًا مرتبطة بخطة أو برنامج عام لمتنمية،  .ٕ

لذلك فإن موازنة البنود ال تتًلءم مع الدول التي تحاول الربط بين الموازنة العامة السنوية 
 وبين خطة التنمية لمبًلد متوسطة أو بعيدة المدى. 

عدم وجود معايير موضوعية لتوزيع األموال بين أوجو اإلنفاق، فقد أصبح أسموب  .ٖ
المساومة ىو األسموب السائد، حيث تبالغ الوزارات والمصالح في تقدير احتياجاتيا من 
األموال، وتميل إدارة الموازنة العامة إلى تخفيض تمك التقديرات، وبعد المساومة 

 والتفاوض يتم اعتماد المبالغ.
عدم وجود دراسات تحميمية في موازنة البنود تتضمن الطرق البديمة لمقيام باألعمال،  .ٗ

 وتبين التكاليف والعوائد لكل بديل.
قمة توفر المرونة عند التنفيذ، فالبنود محدد ليا أنواع النفقات التي تصرف منيا، وال  .٘

د من حرية تصرف يمكن االنتقال من بند إلى بند إال بموافقة الجيات العميا، مما يح
 األجيزة الحكومية في األموال، وتعيق أحيانًا بعض البرامج والمشاريع.

تفتقر موازنة البنود إلى وسائل المتابعة الحديثة لمعرفة ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع،  .ٙ
 وما أنفق عمييا من أموال، ومدى تحقيق تنفيذ تمك البرامج لألىداف المرجوة منيا.

ة البنود عمى إدخال برامج أساسية جديدة في الموازنة، حيث تكون األولية ال تساعد موازن .ٚ
في توزيع االعتمادات لمبرامج والمشاريع تحت التنفيذ، ويكون عادة نصيب البرامج 
الجديدة ما يزيد عن حاجة البرامج القديمة، مع العمم أنو في بعض األحيان قد تكون 

 قتصادية أعمى من القديمة.البرامج والمشاريع الجديدة ذات جدوى ا
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مما سبق يتضح بأن موازنة البنود تعاني من العديد من أوجو القصور التي تجعميا ال تساعد 
الحكومة ووحداتيا اإلدارية عمى تقييم األداء وتطويره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بسبب 

ولذلك كان ال  عدم وضوح األىداف في موازنة البنود، ونقص التخطيط، وضعف المتابعة،
بد أن تتخمى الحكومة عن أسموب موازنة البنود، وتنتقل إلى اعتماد أسموب موازنة البرامج 
واألداء عند إعداد الموازنة ألنو يعالج العديد من نواحي القصور التي تعاني منيا موازنة 

 البنود، ويزيد من كفاءة وفعالية الموازنة.

 موازنة البرامج واألداء. 9.1.9
االىتمام بموازنة البرامج واألداء حديثًا، ويمثل اتجاىًا متطورًا في إعداد الموازنات، وعرفت ظير 

موازنة البرامج واألداء بأنيا الموازنة التي تقرر مقدمًا األنشطة التي يكون لموحدات الحكومية 
بنى عميو ( والفمسفة األساسية التي يٜٕٓٓ: وآخرون سمطة القيام بيا في حقل نفقات سنة )مسعد

أسموب موازنة البرامج واألداء ىو الربط والتنسيق بين البرامج في الوحدات الحكومية وبين 
األىداف العامة لمدولة، ويتم تقسيم الموازنة العامة إلى موازنات فرعية عمى مستوى الوزارات أو 

ا التي قد الييئات، ثم إلى برامج رئيسية وفرعية عمى مستوى الوحدات اإلدارية األصغر حجم
تكمف بتنفيذ برنامج كامل أو جزء من برنامج، وفي النياية يتم تقسيم البرامج إلى مجموعة من 

 (ٕٛٓٓاألنشطة التي تترجم إلى وحدات أداء. )الخطيب، الميايني، 

 وسيتم التطرق إلى أسموب البرامج واألداء بمزيد من التفصيل خًلل الفصل الثالث من الدراسة.

 لتخطيط والبرمجة.موازنة ا 9.1.1
وتعتمد موازنة التخطيط والبرمجة الموازنة عمى أساس الربط بين التخطيط )عممية تحديد  

األىداف( والبرمجة وىي )خطوة تحقيق األىداف( المحددة، وتختص بتوزيع الموارد وتحويل 
(، وتعرف موازنة التخطيط ٜٕٓٓ وآخرون: إلى مخرجات ىذه الموازنة. )مسعد،المدخًلت 

والبرمجة عمى أنيا: "منيج عممي التخاذ القرارات يمكِّن من قياس التكمفة والعائد لًلستخدامات 
البديمة لمموارد االقتصادية وتشجيع استخدم تمك المعمومة بصفة مستمرة ومنتظمة في صياغة 

(، ٕٕٓٓاإلداري لمدولة" )ىًللي،  السياسات واتخاذ القرارات وتدبير األموال في وحدات الجياز
ويعرف أيضًا عمى أنو "نظام إداري ييدف إلى توفير المعمومات والبيانات الضرورية لمتخذي 
القرارات، لمساعدتيم عمى اتخاذ القرارات المناسبة والتي تسعى إلى تحقيق اليدف األساسي )وىو 
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قدر ممكن لحاجات المواطنين"، ولم  استخدام الموارد االقتصادية بكفاءة وفعالية إلشباع أكبر
 يستمر العمل بيذه الموازنة حتى في الواليات المتحدة التي كانت أول من استخداميا )مسعد،

 (:ٕٕٓٓ(، بسبب العديد من االنتقادات، أىميا )ىًللي، .ٜٕٓٓ وآخرون:

صعوبة تحديد األىداف في القطاع الحكومي والتعبير عنيا بشكل كمي في كثير من  .ٔ
 حيان.األ

بعض الحكومات والمجالس المنتخبة قد يفضمون عدم االرتباط بأىداف محددة  .ٕ
 ويقتصرون عمى صياغة األىداف في شكل عبارات عامة.

بعض األفراد المنتخبين في السمطة التشريعية قد يركزون عمى األجل القصير وخاصة  .ٖ
 الفترة الباقية االنتخابات الجديدة.

ع والمشكًلت المرتبطة بتحميل التكمفة والعائد وخاصة ما صعوبة قياس التكمفة والمناف .ٗ
 يتعمق منيا بتحديد معدل الخصم المناسب وتعذر قياس التكاليف والمنافع الخارجية.

 :موازنة األساس الصفري 9.1.5
وىو أسموب يتم بمقتضاه إعداد الموازنة التخطيطية، حيث ينظر إلى البرامج والمشرعات 

قديم عمى أنيا جديدة، ويفترض أنيا تبدأ من نقطة الصفر حتى تقاس كافة الجديد منيا وال
فاعمية كل ليرة يتم انفاقيا، ويشمل تحميًًل تفصيميًا لمبرامج واألنشطة الحالية والجديدة وتقييمًا 

)الخطيب،  لمبدائل المطروحة، مع الدراسة التفصيمية لمتكمفة والعائد بالنسبة إلى بديل
تعددت تعريفات األساس الصفري لمموازنة، فقد عرفت بأنيا " نظام  (، وقدٕٛٓٓالميايني، 

يفترض عدم وجود أية خدمة أو نفقة في البداية، واألخذ في االعتبار الحد األدنى لمتكمفة، أو 
أكثر الطرق فاعمية، لمحصول عمى مجموعة من المخرجات، ووضع اإلطار الذي يمكن 

الجارية( المعتمدة وفقًا ليذه االعتبارات" وعرفت أيضًا  بموجبو تقييم فاعمية مستويات )النفقات
أنيا "نظام يدور أساسًا حول ما إذا كان من الضروري االستمرار في القيام بنشاط معين، أم 
أن ىذا النشاط ليس لو ضرورة، وبالتالي إلغاؤه كمية، وذلك بداًل من التساؤل عن قيمة ما 

عداد   (ٜٕٓٓ وآخرون،ي السنة القادمة" )مسعد، نحتاجو من األموال ألداء نشاط معين ف وا 
 (:ٕٕٓٓ)ىًللي، اعد في تحقيق مزايا متعددة أىمياالموازنة عمى األساس الصفري يس
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تعتمد بشكل كمي عمى عممية التخطيط كمرحمة أساسية في إعداد الموازنة مما يسيم في عممية  .ٔ
 التنمية بشتى أنواعيا.

ألنشطة عمى أساس البداية من الصفر ومن ثم تساعد تعمل عمى إعادة فحص وتحميل كل ا .ٕ
 عمى تحديد البرامج التي يجب تنفيذىا وتمك التي يجب استبعادىا.

 تساعد عمى تقييم األنشطة القائمة ومدى امكانية االستمرار فييا أو تخفيضيا أو الغائيا. .ٖ
 تساعد عمى توزيع الموارد وفقًا لألولويات العامة. .ٗ
االعتبار الوسائل البديمة ألداء نفس العمل مما يؤدي إلى تحسين عممية تمكن من األخذ في  .٘

 التخطيط.

( )مسعد ٖٕٔٓ)عصفور،  وقد واجو تطبيق الموازنة الصفرية العديد من االنتقادات نذكر منيا
 :(ٜٕٓٓوآخرون، 

 تتطمب أعباء ومجيودات وتدريبات مكثفة.  .ٛ
حديثة ونوعية معينة من الخبراء تستغرق وقتًا أطول، وتتطمب استخدام وسائل فنية  .ٜ

 واإلحصائيين. 
 تجد مقاومة من الذين تتعرض برامجيم لمتقييم.   .ٓٔ
تعترضيا مشاكل متعددة مثل: الحصول عمى البيانات السميمة، تحديد وحدات   .ٔٔ

 القرار، ترتيب البرامج حسب أولوياتيا، ومشكمة قياس األداء. 
لمتطمبات الموازنة الصفرية، حيث صعوبة اخضاع جميع البرامج والمشاريع  .ٕٔ

يصعب اجراء دراسات تحميمية وتقدير العوائد )النتائج( بشكل نقدي لجميع أوجو اإلنفاق 
في الموازنة، فيناك التزامات سابقة عمى الدولة، وىناك برامج تمت الموافقة عمييا 

 .ة، وىناك نفقات ذات طابع اجتماعيالعتبارات سياسي
دوى كل برنامج أو مشروع سنويًا ألن العديد من البرامج صعوبة تقييم فائدة وج .ٖٔ

والمشاريع تحتاج إلى أكثر من سنة لتظير النتائج أو العوائد، ولذلك فإن تقييميا سنويًا 
 .يعتبر مضيعة لموقت والجيد

صعوبة ترتيب البرامج والمشاريع حسب األولوية وذلك لكثرة البرامج والمشاريع  .ٗٔ
 لكل جياز إداري.



 

28 
 

ر البيانات الكافية عن البرامج والمشاريع، حيث يحتاج تطبيق الموازنة عدم توف .14
الصفرية كميات كبيرة من البيانات المتنوعة مثل تكاليف البرامج والمشاريع والعوائد 

 المتوقعة وعد وحدات القياس )األداء( لإلنجازات. 

حيث أن ىناك إعدادىا،  الموازنة العامة وتعريفيا وأىميتيا وقواعداستعراض في ىذا الفصل  تم
في  اتوسع وتغير مفيوم ودور الدولة في المجتمع، وتدخمي زيادة ألىمية الموازنة العامة بسبب

مما أنتج عدة أساليب إلعداد الموازنة  ،والعممية والبيئية معظم المجاالت االقتصادية واالجتماعية
العامة منيا أسموب موازنة البنود وأسموب موازنة البرامج واألداء، وموازنة التخطيط والبرمجة، 

تجعمو ال يساعد  التيوالموازنة الصفرية، ويعاني أسموب موازنة البنود من العديد من العيوب 
ية، مما يجعل ىناك حاجة لدى الحكومة لمبحث الدولة عمى التخطيط والتطوير والكفاءة والفاعم

 في أسموب جديد لديو ىذه اإلمكانات.
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 مقدمة: 1.1
موازنة البنود في تقديم المعمومات المفيدة لمتخذي القرارات، سواء قرار  أدى ضعف أسموب

التخصيص أو القرار المتعمق بكفاءة األداء، إلى محاوالت لتطوير أسموب إعداد الموازنة)وديان، 
ل اتجاىًا متطورًا في إعداد مثّ لي (، وقد ظير االىتمام بموازنة البرامج واألداءٖٕٔٓالحدرب، 

قد عرف باالتجاه اإلداري، وقد برز ميًلد ىذه الموازنة مع بداية القرن العشرين في الموازنات، و 
الواليات المتحدة األمريكية، وكان تطبيقيا في قطاع األعمال ثم انتقل إلى قطاع الخدمات 
الحكومية، وتقوم فكرتو عمى االىتمام بمخرجات األنشطة المختمفة، وليس بأنواع النفقات 

( وال بد من التنويو بأن ىناك التباسًا في تسمية ىذه ٜٕٓٓ، وآخرونعد، والمصروفات )مس
الموازنة، إذ يطمق عمييا في بعض الكتب مسمى "موازنة األداء"، وفي كتب أخرى "موازنة البرامج 
واألداء"، وفي ىذا الخصوص ال بد من التوضيح بأن ىاتين التسميتين تمثًلن مرحمتين تاريخيتين 

بيما الموازنة أثناء تطورىما في الواليات المتحدة، وأن "موازنة األداء" سبقت من متتاليتين مرت 
أواًل "موازنة األداء"، ثم وسعوا  واة البرامج"، فعرف المفكرون وطور ناحية التطور التاريخي "موازن

اطارىا وأضافوا عمييا عنصر البرمجة، وأصبح يطمق عمييا مسمى "موازنة البرامج واألداء" 
مبدأ تصنيف العمميات الحكومية،  وقد رسخ أسموب موازنة البرامج واألداء ،(ٖٕٔٓور، )عصف

حيث أن موازنة البرامج ىي الوسيمة التخطيطية والتي تمثل النظرة إلى األمام، وأن موازنة األداء 
يي تمثل سجًًل باإلنجازات السابقة، وكنظام لمرقابة واإلدارة، وتمعب التكاليف دورًا مزدوجًا: ف

 (.ٖٕٔٓأساس لتقويم األداء وفي الوقت نفسو أساس لتخصيص األموال )وديان، الحدرب، 

ولتطبيق موازنة البرامج واألداء أثارًا إيجابية عمى العمل الحكومي، وتؤدي إلى نقمة نوعية في 
العمل الحكومي، كما أن ليا أثر عمى فعالية وكفاءة األداء الحكومي، ذلك أن الحكومة بمختمف 

وزاراتيا ووحداتيا اإلدارية تضع وتحدد في الموازنة العامة األىداف العامة لمحكومة ومؤشرات و 
األداء لمدى تحقيق ىذه األىداف في بداية السنة المالية، مما يساعد السمطة التشريعية وعامة 

افة الجميور عمى تقييم مدى تحقق ىذا األىداف في نياية السنة المالية، مما يحفز الحكومة وك
في  وحداتيا اإلدارية عمى العمل بجد خًلل العام من أجل تحقيق األىداف، مما يؤدي إلى رفع

، وسيتم في ىذا الفصل توضيح مفيوم موازنة البرامج واألداء ؛فعالية وكفاء األداء الحكومي
 م.وأسس تبويبيا، وخطوات إعدادىا
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 مفهوم موازنة البرامج واألداء: 1.9
واألداء بأنيا الموازنة التي تقرر مقدمًا األنشطة التي يكون لموحدات  عرفت موازنة البرامج

أي أنيا تؤكد عمى أداء ىذا العمل، فالموازنة  ،الحكومية سمطة القيام بيا في حقل نفقات سنة ما
  .(ٜٕٓٓ وآخرون. )مسعد، وسمع، وكميا لتحقيق أىداف معينةال تعتمد لمجرد شراء خدمات 

ية لموازنة البرامج واألداء عمى التحول بتعديل نظام تبويب النفقات الواجب وتستند الفكرة األساس
االلتزام بيا، وعمى أساس بين تكمفة الوظيفة والنشاط والمشروع، إلى قياس أداء األنشطة والتعرف 
عمى برامج العمل المطموب إنجازه، كما تتطمب موازنة البرامج واألداء تحويل كل تقدير في 

عمى أن فكرة موازنة البرامج واألداء تقوم  ويًلحظبرنامج عمل واجب إنجازه،  الموازنة إلى
الوحدات الحكومية من أعمال وما تقوم بو من نشاطات وليس ما تشتريو  اإلنجاز الذي تقوم بو

من سمع وخدمات، أي أنيا تيتم بالعمل الذي تم إنجازه أكثر من التركيز عمى وسائل وطرق 
أن تمك الموازنة تربط بين اعتمادات الموازنة والعمل المطموب أداءه، وىي إنجازه، ومن ثم نجد 

. تحديد الموارد الًلزمة إلنجاز ٕ. تحديد وحدات العمل لألنشطة القابمة لمقياس، ٔتتضمن: 
 .(ٕٕٓٓ. قياس ومراقبة األداء في ضوء المطموب )ىًللي، ٖالعمل المطموب، 

عمى مسميين ىما البرامج واألداء ويمثل كل منيما مفيومًا  ويشتمل أسموب موازنة البرامج واألداء
 (:ٕٕٔٓ)الشوبكي، أبو شمالة،  خاصًا كما يمي

ذا كان البرنامج عبارة عن نشاط واحد تكون موازنة البرامج في  .ٔ موازنة البرامج تمثل البرامج وا 
نتائج وتقييميا مستوى موازنة األداء، أما موازنة األداء فتشمل أسس التبويب ووسائل قياس ال

 وىي تشتمل عمى النشاط الذي يعتبر أحد مكونات البرنامج.
ترتبط موازنة البرامج بمستويات األداء العميا في التنظيم اإلداري والتي تقوم بتنفيذ البرنامج،  .ٕ

وتفيد في عممية المتابعة واتخاذ القرارات عمى مستوى الوزارات والمستويات العميا، أما موازنة 
ترتبط بالمستويات الدنيا من التنظيم، وتخدم أغراض المتابعة واتخاذ القرارات بالنسبة األداء ف

 ليذه المستويات.
تنظر موازنة البرامج إلى المستقبل وتخطط لو، بينما يعتمد األداء عمى الماضي وتسجيل ما  .ٖ

تم فعًًل، وعند إعداد تقديرات الموازنة بتقرير البرنامج أواًل وبذلك يتحدد اإلطار الذي يمكن 
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 بداخمو يكمن بداخمو مقياس األداء، أما تبويب األداء فيقوم بقياس وتحميل التكمفة والتعرف
 عمى مدى التقدم في أوجو النشاط التفصيمية، وبذلك يعمل عمى تحسين تنفيذ البرامج.

ومما سبق يتضح بأن كًًل من موازنة البرامج واألداء يمثًلن نظامًا متكامًًل، وأن موازنة األداء 
سبقت من الناحية التاريخية موازنة البرامج، وأنيا تمثل أسس التبويب، ووسائل قياس النتائج 
وتقييميا بيدف تحسين األداء، وتخدم أغراض المتابعة واتخاذ القرارات وترتبط بالمستويات الدنيا 
من التنظيم، بينما تنظر موازنة البرامج إلى المستقبل وتخطط لو، وتفيد في اتخاذ القرارات في 

 المستويات العميا من التنظيم، وتساعد في ربط األىداف بالبرامج.

 البرامج واألداء:أهداف موازنة  1.1
 :(ٜٕٓٓ وآخرون)مسعد، يحقق أسموب موازن البرامج واألداء العديد من األىداف أبرزىا 

توفير البيانات والمعمومات الًلزمة لتخطيط البرامج قصيرة األجل والمتعمقة باألعمال  .ٔ
 السنوية بما يتًلءم مع خطط التنمية.

 و عينية أو كمية.سواء كانت معايير مالية أاألداء توفير المعايير الًلزمة لمرقابة وتقييم  .ٕ
 أن تكون المعمومات المجمعة صالحة ألغراض التشغيل االقتصادية. .ٖ

وبالتالي فإن أسموب موازنة البرامج واألداء يحقق العديد من األىداف والتي تفيد في عممية 
أداء المؤسسات  التخطيط وتقييم األداء، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والفاعمية في

 الحكومية.

 لالنتقال إلى أسموب موازنة البرامج واألداء: أسباب الحاجة 1.5
مما الشك فيو أن أسموب موازنة البرامج واألداء يحقق مزايا ال تتحقق عند تطبيق أسموب موازنة 

مدخًلت أن موازنة البنود تيتم بمراقبة ال نظام لوجدإلى النشاط الحكومي ك تم النظرالبنود، ولو 
المالية فقط وال تيتم بباقي المدخًلت المادية والفنية والبشرية، كما ال تيتم باإلجراءات أو 

رجات، وكذلك المعالجات التي تنفذىا الوحدة الحكومية من أجل تحويل تمك المدخًلت إلى مخ
لبرامج واألداء يتم بالمخرجات سواء ما تعمق بيا بالكم أو بالنوع، أما موازنة افموازنة البنود ال ت

ىداف والسياسات فتيتم بعناصر المدخًلت جميعيا وبالمعالجات وبالمخرجات وتربط كل ذلك باأل
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، وفيما يمي مزايا أسموب موازنة البرامج التي تتحقق (ٖٕٔٓ)وديان، الحدرب، المطموب تحقيقيا
 حال تطبيقيا.

 مزايا موازنة البرامج واألداء: 

العديد من المزايا أبرزىا )الرماحي،  ألنيا تحقق البرامج واألداءلتطبيق موازنة ىناك حاجة 
ٕٜٓٓ :) 

تمكن السمطة التشريعية وعامة الجميور من تقييم أىداف الوزارات والوحدات الحكومية  .ٔ
 ومشكًلتيا.

 تعتبر أداة لإلقناع ومبرر لتخصيص المبالغ والموارد الًلزمة لموحدات اإلدارية الحكومية. .ٕ
نة في توزيع المخصصات عمى الميام واألنشطة وفقًا ألىميتيا النسبية تمكن من المرو  .ٖ

 بما يؤدي إلى االستخدام األمثل لمموارد.
 تعتبر بمثابة أداة فعالة لدى السمطة التشريعية في تقييم أداء الحكومة. .ٗ
يمكن استخداميا من خًلل استخدام بياناتيا لخدمة الخطط االقتصادية واإلصًلح  .٘

 ل األجل.االقتصادي طوي
تمكن رئيس الوحدة اإلدارية الحكومية من الرقابة عمى المرؤوسين ليس فقط طبقًا لحجم  .ٙ

نما أيضَا باستخدام معايير أداء األنشطة المختمفة.  اإلنفاق وا 
تساىم في خمق وعي تكاليفي لدى المسؤولين في الوحدة الحكومية إضافة إلى المساعدة  .ٚ

 في قياس األنشطة الحكومية.

من خًلل ما سبق يتضح أن ىناك حاجة وضرورة لًلنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج 
واألداء وذلك لوجود العديد من نواحي القصور في موازنة البنود، بينما عالجت موازنة البرامج 

ييم تقأداة لمسمطة التشريعية لموازنة البرامج واألداء  تعتبرواألداء نواحي القصور تمك، حيث 
األداء، وتساعد في االستخدام األمثل لمموارد، وتيتم بالمدخًلت المادية والبشرية والفنية، وتربطيا 

 لتحقيق األىداف والسياسات.

 متطمبات التحول إلى موازنة البرامج واألداء: 1.4
ثل لنجاح عممية التحول إلى موازنة البرامج واألداء من الواجب القيام بالعديد من التغييرات م

تغيير األساس المعتمد عميو في النظام المحاسبي، وتغيير التبويب إلى التبويب حسب البرامج 



 

34 
 

 فيما يمي سيذكروالنشاط، والتدرج في وضع الموازنة، ومراعاة جودة الخدمة المؤداة، وذلك كما 
 :(ٕٕٔٓوبكي، أبو شمالة، )الش

وذلك حتى يمكن ربط التبويب حسب االنتقال من التبويب اإلداري إلى تبويب تكاليف األداء،  .ٔ
البرامج والنشاط بتبويب تكاليف األداء، وذلك طبقًا لممعادلة )مجموع تكمفة األداء المتوقع = 
االعتمادات الموزعة حسب الغرض(، ويمكن اجراء الربط المذكور بالنسبة لمنفقات الخاصة 

مراعاة توافر المرونة الكافية بالخدمات الجارية وكذلك بالنسبة لًلستخدامات االستثمارية مع 
 حتى يمكن ادخال أنشطة أخرى في سنوات تالية، دون أن يرتبك التنظيم أو يعدل.

التحول من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق، ويتم ذلك من خًلل اجراء التسويات  .ٕ
ات الجردية آخر المدة ومن بينيا: حصر السمعة غير المستنفذة، تحديد اإليرادات والمصروف

والمستحقة، أخذ عنصر اإلىًلك في الحسبان، وبالنسبة لممخزون السمعي، يتم حصر الوارد 
والمنصرف لممخازن وفقًا لتعميمات الموائح المعمول بيا، ويمسك دفترًا إضافيًا لتحميل 
المنصرف موزعًا عمى البرامج واألنشطة واإلدارة المنفذة ليا. كما يتطمب أساس االستحقاق 

فرقة بين المصروفات الرأسمالية واإليرادية ومن ثم حساب إىًلك األصول الثابتة ضرورة الت
 كأحد العناصر األساسية لمتكاليف.

التغمب عمى المشاكل الميدانية بطريقة عممية وعممية، مع مراعاة أنو ليس من الضروري  .ٖ
تى في جميع تحقيق األىداف المشار إلييا مرة واحدة وفي وقت واحد في جميع الوزارات أو ح

الوحدات في نفس الوزارة الواحدة، وقد يأخذ تحقيق األىداف فترة طويمة ولكن ما يجب مراعاتو 
ىو اتباع األسموب السميم في تحقيقيا، كما يجب وضع موازنة البرامج واألداء تدريجيا، 

تمتد بعد فتوضع أواًل في اإلدارات التي يسيل منيا اختيار وحدات األداء ومقياس تكاليفيا، ثم 
 ذلك تدريجيًا.

مراعاة جودة الخدمة المؤداة، وذلك عند قياس تكاليف وحدة الخدمة بين مصمحتين  .ٗ
حكوميتين، وكذلك عند المقارنة بين تكاليف المصمحة الحكومية بين مدتين أو أكثر يجب أن 

لسكان، ، والمساحة التي تخدميا الوحدة ونوعية اةاالعتبار مدى جودة الخدمة المؤدايؤخذ في 
 ومستوى األجور السائدة وميارات العمل وكفايتو.

اتباع أساس االستحقاق في قياس اإليرادات والنفقات،  مثل) اتباع إجراءات محاسبية معينة .4
وحساب إىًلك األصول الثابتة ليعكس حالتيا اآلنية، واستخدام محاسبة التكاليف في القطاع 
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 وظائف

 برامج

 أنشطة ووحدات أداء

واستخدام مؤشرات إحصائية واضحة لمربط بين الفائدة التي تعود من العمل  الحكومي(،
 وتكاليفو.

من خًلل ما سبق يتضح أنو من أجل نجاح تطبيق أسموب البرامج واألداء عند إعداد الموازنة 
البد من اجراء بعض التغييرات عمى النظام المحاسبي الحكومي ومن أىم ىذه التغييرات ىو 

عتراف بالحركات المالية وذلك باالنتقال من األساس النقدي إلى أساس تغيير توقيت اال
االنتقال من التبويب اإلداري إلى تبويب تكاليف األداء، وذلك حتى يمكن ربط و االستحقاق، 

، كما أنو يجب التدرج في تطبيق موازنة التبويب حسب البرامج والنشاط بتبويب تكاليف األداء
 ب عمى المشاكل الميدانية بطريقة عممية وعممية.البرامج واألداء، والتغم

 أسس تبويب موازنة البرامج واألداء: 1.1
يعتمد تبويب موازنة البرامج واألداء في مفيومو عمى بعض األسس، والتي تساعد في تحقيق 
األىداف المرتبطة بيذه الموازنة، حيث يرتكز التبويب في موازنة البرامج واألداء عمى التبويب 

رقم الشكل  حشطة ووحدات األداء، ويوضمي المتدرج من الوظائف إلى البرامج ثم إلى األنالير 
  :ىذا التسمسل اليرمي( ٖ)

 (ٖشكل رقم )
 التسمسل اليرمي في تبويب موازنة البرامج واألداء

 

 

 

 
 

(2118،الخطيب،المهايني)المصدر:

 :(ٕٕٔٓ)الشوبكي، أبو شمالة:، (ٕٛٓٓ)الخطيب، الميايني: لتبويبات وفيما يمي يتم ذكر ىذه ا
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 التبويب الوظيفي: 1.1.1
يتعمق المستوى األول من التبويب بالوظائف األساسية لمحكومة مثل الوظائف العامة، وظيفة 
الدفاع، وظيفة الخدمة االجتماعية، وظائف خدمات المجتمع، وظائف اقتصادية، ثم تقسيم 
الوظائف الرئيسة إلى فرعية، مثل تبويب الوظائف العامة إلى األمن والعدالة، المالية، 

الية، الخارجية، والوظائف اإلدارية والتنظيمية. إلخ، وتبويب الوظائف الخارجية، الم
االقتصادية إلى وظيفة النقل والمواصًلت، الكيرباء، التعدين والصناعات االستخراجية، 

 التجارة والصناعة، والزراعة. 

 التبويب طبقًا لمبرامج: 1.1.9
الرئيسية التي تم تبويبيا إلى برامج يتعمق المستوى الثاني من التبويب بالبرامج أو األعمال 

فرعية تفصيمية وفقًا لممناطق الجغرافية، أو وفقًا لطبيعة األعمال المطموبة، أو المستفيدة من 
الخدمة، وىكذا. ويرتبط ىذا المستوى بمستوى المديرية أو المصمحة في الييكل التنظيمي 

فظات أو المديريات بكل محافظة، لمدولة فعمى سبيل المثال تبوب وظيفة الزراعة حسب المحا
أو حسب طبيعة العمل كبرنامج لألبحاث الزراعية، أو برنامج لمثروة الحيوانية، أو برنامج 

ويمزم  ،مًلك، كبار المًلك، والتعاونياتلمتشجير... إلخ، وعمى أساس المستفيدين كصغار ال
قياسو، ويكون ذلك متيسر في أن يتوافر في البرنامج المراد تأديتو ناتج نيائي يمكن تحديده و 

بعض البرامج مثل برنامج متعمق بإنشاء طريق رئيس فمن الممكن قياس كل جزء يتم اقامتو، 
 .عن بحث طبيولكن من العسير قياس الناتج النيائي لبرنامج 

 التبويب طبقًا لألنشطة ووحدات األداء: 1.1.1
فرعي إلى مجموعة من األنشطة  أما المستوى الثالث فيتعمق بتبويب كل برنامج رئيسي أو

المميزة أو المتجانسة التي تساىم في إنجاز البرنامج، وبالتالي اليدف أو الوظيفية األساسية، 
ثم يتم تبويب ىذه األنشطة إلى وحدات األداء التي عمى أساسيا يتم تقييم الوحدات اإلدارية 

سام في الييكل التنظيمي األق والبرامج، ويرتبط ىذا المستوى بمستوى الوحدات اإلدارية أو
والغرض من النشاط ىو المساىمة في الوصول إلى الناتج النيائي لمبرنامج وعمى ، لمدولة

ذلك فالنشاط يمثل تجميع عدد من العمميات أو الواجبات التي تؤدى بواسطة وحدات إدارية 
لييئة، ومن عند مستوى منخفض في التنظيم لموصول إلى تحقيق أىداف البرنامج وأغراض ا
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مية العمل، تكاليف الوحدة... المرغوب فيو أن يكون النشاط قابًًل لمقياس اإلحصائي مثل ك
 .إلخ

 تبويب طبقًا لمغرض من اإلنفاق: لا 1.1.5
يعتبر التبويب حسب الغرض من اإلنفاق تبويبًا ثانويًا أو فرعيًا، حيث يتم تبويب كل نشاط أو 

فقط ، ويساعد ىذا التبويب فقًا لعناصر التكاليف الخاصة بياو برنامج أو وزارة أو وحدة إدارية 
عمى عرض محتويات البرنامج والنشاط، أي يوضح أنواع السمع والخدمات التي تشترييا الحكومة 
لتحقيق أغراضيا، حيث يؤدي إلى تجميع المصروفات المتشابية من حيث الغرض الذي 

محدد من األبواب، بحيث يكون لمجموع النفقات التي يشمميا كل من  دتخصص من أجمو في عد
لى بنود تبين تفاصيل إىذه األبواب، طبيعة اقتصادية واحدة، ثم تقسيم كل من ىذه األبواب 

اإلنفاق ولكن عدم احتوائو عمى التفاصيل التي تعوق تنفيذ الموازنة والتي تمقي أعباء ال داعي ليا 
لتي ية والتقارير، ويجب أن يكون مرنًا حتى يتمكن من مسايرة التغيرات اعمى العمميات المحاسب

 .تحدث

من خًلل ما سبق يتضح أن لموازنة البرامج واألداء ثًلثة تبويبات رئيسية تساعد في تسييل 
تجميع البرامج يا دارة الحكومية، حيث يتم من خًللوتيسير إعداد الموازنة وتربطيا بأىداف اإل

الحكومية العامة ثم تقسيميا إلى أنشطة يعيد بمسؤولية تنفيذىا والقيام بيا إلى  طبقًا لألىداف
التي يخدميا اإلنفاق الحكومي،  ىداففي التعرف عمى األ وتفيد ىذه التبويباتالوحدات اإلدارية، 

ويتم من خًلل تبويب البرامج تبويب األعمال الرئيسة إلى برامج تفصيمية، ويمزم أن يتوافر فيو 
 ج نيائي يمكن تحديده وقياسو.نات

 أسس القياس المحاسبي: 1.8
تيتم أسس القياس المحاسبي بالتوقيت الذي يتم فيو االعتراف باإليرادات أو النفقات، وسيتم فيما 
يمي عرض أسس القياس المحاسبي )وىم: األساس النقدي، وأساس االستحقاق، وأساس 

معرفة الجوانب اإليجابية والجوانب السمبية لكل  االستحقاق المعدل )أو النقدي المعدل(، بيدف
أساس، الوقوف عمى األساس األفضل الذي يساىم في تطوير نظام المحاسبة الحكومية، ويؤدى 

 إلى تحسين أداء الوحدات الحكومية، ويحقق أىداف موازنة البرامج واألداء.
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 األساس النقدي: 1.8.1
خدمت في اثبات العمميات المالية، وأكثرىا سيولة يعتبر ىذا األساس من أقدم األسس التي است

حيث يتم وفق ىذا األسموب، إثبات العمميات المالية لمدولة عند قبض األموال النقدية أو دفعيا، 
سواء أكانت المقبوضات أو المدفوعات تخص السنة المالية التي أجريت فييا، أو تتعمق بالسنوات 

عمق منيا بشراء السمع والخدمات الجارية أم بالحصول عمى المالية الماضية، وسواًء أكان ما يت
السمع الرأسمالية من قبل الدولة، ونتيجة تطبيق ىذه الطريقة، فإن مبالغ االعتمادات التي لم تدفع 
حتى نياية السنة المالية، تمغى وال يعتد بيا، ألن التزامات الدولة التي لم تسدد، سيتم تأديتيا في 

الية، وكذلك األمر فإن اإليرادات يتم إثباتيا عند قبضيا فعًًل خًلل السنة أو السنة المالية الت
ن كانت مستحقة وغير مقبوضة خًلل  السنوات المالية التالي لفترة تحقق ىذه اإليرادات، حتى وا 

 (ٕٛٓٓالسنة المالية التي تعود إلييا. )الخطيب، الميايني، 

 مزايا األساس النقدي:

)ىًللي،  ، وفيما يمي أىم مزاياهأبسط أسموب في الفيم والتطبيق والرقابة يعتبر األساس النقدي
ٕٕٓٓ):  

 بسيولة الفيم والتطبيق. األساس النقدييتميز  .ٔ
موضوعي في قياس النتائج، حيث يبتعد عن عنصر التقدير  األساس النقدييعتبر  .ٕ

 الشخصي.
يتميز األساس النقدي بالسرعة في إعداد الحساب الختامي والقوائم المالية األخرى لعدم  .ٖ

 وجود تسويات جردية.
يتميز األساس النقدي بالرقابة الفعالة عمى حركة السيولة الذي يساعد في عممية  .ٗ

 التخطيط المالي.

 عيوب األساس النقدي:

 :(ٜٕٓٓ، وآخرون)مسعد، مى األساس النقدي األمور التاليةيعاب ع
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باتباع ىذه الطريقة تفقد الحاسبة الحكومية وظيفة من أىم وظائفيا الرقابية، فالحساب  .ٔ
لى الخزينة سوف ال يظير مدى ما  الختامي باقتصاره عمى إظيار التدفقات النقدية من وا 

 أسفر عنو تنفيذ القوانين والتعميمات المالية خًلل السنة.
ء المقارنات بين السنوات المتتالية بسبب تداخل أنشطتيا ىذه الطريقة ال تمكن من اجرا .ٕ

مع بعضيا البعض نتيجة عدم الفصل بين إيرادات ومصروفات كل سنة، إال أنو يمكن 
الرد عمى أن تداخل أنشطة السنوات المتتالية بأن المستحقات من المصروفات أو 

قات التي تنتقل منيا اإليرادات التي تنتقل عمى كل سنة تعوض إلى حد كبير مع المستح
 إلى السنوات التالية.

ينقصو كثير من الحقائق الضرورية لتصوير المركز المالي السميم والنتائج الصحيحة  .ٖ
 لألعمال.

قد تتعرض إيرادات ومصروفات المدة المالية إلى بعض العوامل التي تؤدي إلى ظيورىا  .ٗ
التباطؤ في دفع التزاماتيا في عمى غير حقيقتيا، فقد تمجأ إحدى المصالح مثًًل إلى 

نياية السنة المالية، وبذلك تقمل من مصروفات السنة الحالية، وتزيد العبء عمى تقديرات 
مصروفات السنة التالية، وكذلك فقد يكون نقص عدد موظفي الجباية سببًا في عدم 

ين سنة ظيور اإليرادات بالمبالغ الكاممة التي يجب أن تحصل، وبذلك تفسد المقارنات ب
 وأخرى تحت األساس النقدي.

األساس النقدي ليس أساسًا مكتمًًل لممحاسبة، ألنو ال يقيد إال جوانب العمميات التي  .٘
 تتمثل في قبض ودفع نقدية.

يصعب تتبع إجمال نفقات المشروعات التي يتطمب تنفيذىا عدة سنوات مالية، حيث أن  .ٙ
 حسابات كل سنة مستقمة وقائمة بذاتيا.

بالرغم من سيولة فيمو وتطبيقو وسرعتو في إعداد القوائم و حث أن األساس النقدي يرى البا
المالية، وقدرتو عمى إظيار المركز النقدي لموحدات الحكومية، إال أنو يشوبو الكثير من العيوب 
التي ال تجعمو مؤىًًل ألن يتم تطبيقو في اثبات العمميات المالية المحاسبية الحكومية، وذلك 

ب التي تم ذكرىا في ما سبق، حيث ال يوفر المعمومات المحاسبية الًلزمة لبرنامج معين، لمعيو 
أو نشاط معين، وال يساعد عمى تقييم األداء لموحدات الحكومية، وال يساعد عمى الرقابة األداء، 

كومة، وال يمكِّن من اجراء المقارنات بين السنوات المتتالية، وال يظير المركز المالي السميم لمح
وبالتالي ىناك حاجة وضرورة أن تقوم الحكومة الفمسطينية باالستغناء عن ىذا األساس، واالنتقال 
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إلى تطبيق نظام محاسبي يقوم عمى أساس في اثبات العمميات المالية عمى قدر عال من الكفاءة 
 والفاعمية، ويساعد عمى تقييم األداء في الوحدات الحكومية.

 المعدل: أساس االستحقاق 1.8.9
 –كانت الحكومة تسير بصفة تقميدية عمى األساس النقدي ممتزمة بو التزامًا دقيقًا، غير أنيا 

بدأت تخرج عن ىذا األساس متخذة في ذلك بعض -عًلجًا لعيوبو التي سبق اإلشارة إلييا
الحيطة والحذر، حيث أخذت تخصم المبالغ من اعتمادات الموازنة عمى الرغم من عدم صرفيا 

ذلك لمقابمة التزامات الغير، ويكون ذلك غالبًا في نياية السنة نظرًا لوجود مبالغ يتعذر صرفيا و 
وباختصار فإنو ، ن مصروفات السنة المالية الحاليةألسباب ال يجوز أن تحول دون اعتبارىا ضم

ء جميع طبقًا ليذه الطريقة تظير في الحسابات جميع اإليرادات التي قبضت نقدًا، ولكن بعد إجرا
التسويات الجردية الًلزمة الخاصة بالمصروفات المستحقة عن المدة، والمصروفات المدفوعة 
مقدمًا عن مدد تالية، أي أننا نتبع قاعدة األساس النقدي بالنسبة لعناصر اإليراد، وقاعدة 

 .(ٜٕٓٓوآخرون، االستحقاق بالنسبة لعناصر المصروفات)مسعد، 

 أساس االستحقاق: 1.8.1
ىو تحميل الحساب الختامي بما يخص الفترة المحاسبية من نفقات أو إيرادات بغض النظر عن 
واقعة دفع النفقات أو تحصيل اإليرادات، وتعد الفترة المحاسبية أو السنة المالية فترة مستقمة، 
يرادات وتستبعد النفقات واإليرادات التي تخص فترات سابقة أو  فتحمل بما يخصيا من نفقات وا 
جراء تسويات جردية  الحقة ليذه الفترة المحاسبية تمشيًا مع مبدأ مقابمة اإليرادات بالنفقات، وا 
جراء الجرد الفعمي  لمنفقات واإليرادات إلضافة العناصر المستحقة، واستبعاد العناصر المقدمة وا 

ل السنة المالية لممخازن والخزائن واألصول الثابتة والمتداولة األخرى لتحديد المستفيد دمنيا خًل
، وفيما يمي أبرز مزايا وعيوب أساس االستحقاق (ٜٕٓٓ)الفترة المحاسبية( )الرماحي، 

 :(ٕٛٓٓ، الخطيب، الميايني)

 مزايا أساس االستحقاق:

 :بالعديد من الميزات نذكر منيايتميز أساس االستحقاق 

 حكومية.حسابات أساس االستحقاق تعطي صورة حقيقية عن الحقوق وااللتزامات ال .1



 

41 
 

تتيح ىذه الطريقة القيام بمقارنة بين إيرادات ونفقات السنوات المالية المتتالية في  .9
 الوحدات اإلدارية المتماثمة.

 يسيل أساس االستحقاق إعداد التقديرات عن الفترات المالية القادمة. .1
 يساعد أساس االستحقاق عمى فصل العمميات اإليرادية والعمميات الرأسمالية. .5

 :االستحقاقعيوب أساس 

 :يعاني أسموب االستحقاق من العديد العيوب نذكر منيا

  تحتاج ىذه الطريقة ىذه الطريقة إلى عدد أكبر من األجيزة اإلدارية لمسك الحسابات
 .ة وبالتالي تكمفتيا كبيرة نسبياً الحكومية خًلل الفترة المتمم

 ة المنصرمة، حتى تتم عممية تسوية تؤخر ىذه الطريقة قطع حسابات الموازنة العامة لمسن
 .الحقوق المالية وااللتزامات التي لم تسدد بعد

يرى الباحث أن النظام المحاسبي القائم عمى أساس االستحقاق، ىو األفضل لمتطبيق في 
الوحدات الحكومية الفمسطينية، حيث يساعد عمى جعل العمميات واألنشطة الحكومية تسير بكفاءة 

ل القدرة عمى التقييم والرقابة، ولدييا إمكانية اجراء مقارنات دقيقة لمموازنات، وفاعمية، من خًل
وتظير المركز المالي لمحكومة بشكل أفضل، ويحدد التكمفة بشكل أدق، ويساعد في تحقيق 
وفورات عن طريق الرقابة األكثر فعالية، كما يسيل إعداد التقديرات لمسنة المالية المقبمة، كما أنو 

 أحد متطمبات االنتقال إلى أسموب موازنة البرامج واألداء.يعتبر 

 مراحل اعداد موازنة البرامج واألداء: 1.2
يمزم لتطبيق موازنة األداء، اتباع عدة مراحل وىي مرحمة التخطيط، ومرحمة تقدير التكاليف، 

 :(ٖٕٔٓومرحمة التقييم وىي كما يمي )عصفور، 

 مرحمة التخطيط: 1.2.1
تقوم إدارة الموازنة العامة بالتعاون مع الوزارات والمصالح الحكومية بوضع الخطط والبرامج لما 
ستقوم بو الوزارات والمصالح من أعمال، ويقتصر دور إدارة الموازنة العامة في ىذه المرحمة عمى 

رامج فإنو التنسيق وتوحيد المصطمحات، وعمى تقديم االستشارة الفنية لموزارات، أما تحديد الب
اختصاص المسؤولين في األجيزة الحكومية المختمفة. ويدرس الييكل التنظيمي لألجيزة واإلدارات 
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التي ستشرف عمى تنفيذ تمك البرامج، وقد تتم عممية إعادة تنظيم ألجيزة بعض الوزارات 
ات والمصالح، إذا وجد أن ذلك ضروريًا لضمان حسن تنفيذ تمك البرامج. كما يتم تحديد وحد

 .ةاألداء )اإلنجاز( لكل برنامج من البرامج المتقرح

 مرحمة تقدير التكاليف: 1.2.9
ر التكاليف يتقدر التكاليف اإلجمالية لكل برنامج من البرامج المقترح تنفيذىا، ويتم تقد

اإلجمالية إلنجاز العمل لكل برنامج )وذلك بضرب عدد وحدات األداء* تكمفة وحدة األداء(. 
وثيقة الموازنة العامة عمى أساس البرامج، ويخصص لكل برنامج اعتماد خاص  ويتم تنظيم

 في الموازنة ليمول منو )يوضع مشروع الموازنة العامة عمى أساس البرامج(.

 مرحمة التقييم: 1.2.1
يوضع نظام داخمي إلعداد التقارير الدورية عن سير العمل في البرامج أثناء تنفيذىا )نظام  

مقارنة ما يتم إنجازه فعًًل بما ىو مقرر في الخطة  يتمالمتابعة(، خًلل السنة المالية، كما 
)مقارنة اإلنجازات الفعمية بما ىو مقرر إنجازه في خطة البرامج(، وتنظم سجًلت محاسبية 

ى أساس البرامج، يبين فييا وحدات األداء، ويقيد فييا ما ينفق عمى كل برنامج لتسييل عم
 عممية الرقابة النفقات. 

ومن خًلل ما سبق فإن موازنة البرامج واألداء تختمف بطريقة إعدادىا عن موازنة البنود من 
اء، ويتم تقدير حيث أنيا تحدد البرامج والخطط، ويتم تقسيم البرامج إلى أنشطة ووحدات أد

التكاليف المتوقعة من البيانات التاريخية، ومن ثم يتم تحديد مؤشرات األداء والتي يتم من خًلليا 
قياس مدى التقدم في إنجاز الخطط والبرامج، في حين أن موازنة البنود ال تيتم بالبرامج 

 واألنشطة ويقتصر اىتماميا عمى عدم تجاوز المخصصات المعتمدة. 

  ات األداء:مؤشر  1.2
الوسائل التي من خًلليا يتم الحكم عمى تحقق األىداف أو عدم  :ف مؤشرات األداء عمى أنياتعرّ 

من خًلليا يمكن كمقاييس  خدماألداء باألىداف والغايات وت ، وبالتالي ترتبط مؤشراتتحققيا
عنيا بشكل يعبر  ، مؤشرات األداء ىي أدوات كمية وعادةقياس درجة النجاح في تحقق اليدف

 .(New Zealand's Ministry of health, 2004) نسبة، أو معدل، أو بنسبة مئوية
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 خصائص مؤشرات األداء:

، تطورىاوأن تكون مفتاح ل ،الدولة العامةمراعاة عند وضع المؤشرات أن تعكس اىداف اليتم 
 (:Reh, 2014) وىي مفصمة كما يمي ويجب أن تكون قابمة لمقياس

 :الدولة العامةأن تعكس أهداف 

لموزارة والتي بدورىا تتسق مع اىداف  العامةىداف األعكس ييجب عمى مؤشر األداء أن 
الدولة العام، وأن تعكس ىذه المؤشرات أنشطة الوزارة وطبيعة عمميا، وكمثال نذكر مؤشر 

إجمالي  % من السائقين المرخصين وفق القواعد واألنظمة منٙٙأداء تحقيق ما نسبتو 
ىذا المؤشر يتسق مع أىداف الدولة العامة من تنظيم ، حيث أن ٕٗٔٓالسائقين خًلل العام 

 شؤون الناس، ويتوافق مع أنشطة وأىداف الوزارة.

 ن تكون قابمة لمقياس:أ

، إذا كان مؤشر األداء من أي قيمة فيجب أن تكون ىناك طريقة لقياسيا وتحديدىا بدقة
يتم تحديد وتعريف مؤشرات األداء والبقاء عمى نفس التعريف من سنة ولمقيام بذلك يجب أن 

ألخرى، وأن يتم األخذ باالعتبار طريقة القياس، وكمثال نذكر ىنا مؤشر األداء معدل رخص 
%، فقد تحدد ىنا في ىذا ٔ٘ ٕٗٔٓالقيادة الممغنطة إلى إجمالي الرخص خًلل العام 

الرخص الممغنطة إلى إجمالي الرخص لدى  المؤشر طريقة القياس، عن طريق قسمة عدد
بين أداء  السائقين، وتبقى ىذه الطريقة في القياس ثابتة عبر السنين وذلك من أجل المقارنة

، واستخداميا لوضع مؤشرات أداء وأىداف لإلدارات العاممة خًلل السنوات السنوات السابقة
 القادمة.

 :دولةال لتطورأن تكون مفتاح 

، الوحدات اإلدارية الحكوميةيمكن قياسو يساعد عمى تقدم وتطور ونجاح  مؤشرليس كل 
وامل الضرورية التي تساعد عمى الع تحتويمن الضروري عند تحديد مؤشرات األداء أن 

تكون المؤشرات واضحة ومركزة ، ومن الضروري أيضًا أن العامة لموصول لألىداف الدولة
 فس مؤشرات األداء.لمحفاظ عمى تركيز الجميع لموصول إلى ن
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تساىم مؤشرات األداء بتطوير أداء المؤسسات الحكومية، وليا أثر كبير عمى كفاءة وفاعمية 
األداء، ومن المعموم أن مؤشرات األداء في موازنة البنود تيتم بمدى التزام المؤسسة الحكومية 
باألسقف المالية المحددة في الموازنة والتي تم اقرارىا من قبل المؤسسة التشريعية، بينما 
تعتمد مؤشرات األداء في أسموب موازنة البرامج واألداء عمى النتائج والمخرجات التي تيدف 

 ىداف الخطة الشاممة لمدولة.ألتحقيق أىداف البرامج والوظائف التي تتماىى مع 
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 مقدمة: 5.1
أدى ضعف أسموب موازنة البنود في تقديم المعمومات المفيدة لمتخذي القرارات، سواء قرار 
التخصيص أو القرار المتعمق بكفاءة األداء، إلى محاوالت لتطوير أسموب إعداد الموازنة، حيث 
ظيرت موازنة البرامج واألداء والتي رسخت مبدأ تصنيف العمميات الحكومية، بحيث أن موازنة 

امج تمثل سجًًل باإلنجازات السابقة، وكنظام لمرقابة واإلدارة، وتمعب التكاليف دورًا مزدوجًا: البر 
فيي أساس لتقويم األداء، وفي الوقت نفسو أساس لتخصيص األموال )وديان، الحدرب، 

ك (، ولتطبيق موازنة البرامج واألداء آثارًا ايجابية عمى كفاءة وفعالية األداء الحكومي، ، ذلٖٕٔٓ
أن الحكومة بمختمف ووزاراتيا ووحداتيا اإلدارية تضع وتحدد في الموازنة العامة األىداف العامة 
لمحكومة ومؤشرات األداء لمدى تحقيق ىذه األىداف في بداية السنة المالية، مما يساعد السمطة 

، مما يحفز التشريعية وعامة الجميور عمى تقييم مدى تحقق ىذا األىداف في نياية السنة المالية
الحكومة وكافة وحداتيا اإلدارية عمى العمل بجد خًلل العام من أجل تحقيق األىداف، مما يؤدي 

 إلى رفع في فعالية وكفاء األداء الحكومي.

يتم في ىذا الفصل توضيح واقع إعداد الموازنة في ضوء التشريعات الفمسطينية، واالنتقادات و 
 اإلطار المقترحبناء يتم ة عمى وزارة النقل والمواصًلت، كما الموجية لموازنة البنود، ونظرة عام

 نشطة وزارة النقل والمواصًلت.ألالخاص بموازنة البرامج واألداء 

 واقع إعداد الموازنة في ضوء التشريعات الفمسطينية: 5.9
 تم اصدار قانون لتنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية في مؤسسات السمطة الفمسطينية في

كانت و ، حيث لم يكن قبل إصدار ىذا القانون موازنة بالمفيوم العممي الصحيح،  ٜٜٛٔالعام  
أقرب إلى كشوفات مالية تقديرية لإليرادات المتوقع تحصيميا، والنفقات المتوقع إنفاقيا، 
وبمجيودات أبناء الشعب الفمسطيني والمساعدة الفنية التي يقدميا صندوق النقد الدولي، صدر 

مل ، والذي يشتٜٜٛٔ/ٛ/ٖقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية في مدينة غزة بتاريخ 
دارة الدين واألصول،  عمى سبعة أصول تناولت أسس إعداد الموازنة وتقديميا واعتمادىا، وا 
وقواعد المحاسبة والتدقيق، وقد كان ىذا القانون نقطة تحول لمموازنة العامة، حيث أصبح ىناك 
ثم قانون يحدد آلية إعدادىا ومناقشتيا وتجميعيا في وثيقة واحدة وتقديميا إلى مجمس الوزراء 
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المجمس التشريعي، ويكون ىذا القانون ممزم لمجميع وال يجوز تجاوز األسقف المالية، إال بعد 
 (.ٕٙٓٓالتعديل عميو وبنفس خطوات اعتماد القانون )غنام، 

( من قانون الموازنة العامة، فإن دائرة الموازنة العامة تتولى مسؤولية ٕٓحسب المادة رقم )و 
وية لموزارات والمؤسسات العامة، ومتابعتيا في جميع مراحميا، كما تقوم إعداد الموازنة العامة السن

بدراسة وتقييم جميع البرامج والمشاريع التي يطمب رصد مخصصات ليا بعد التأكد من جدواىا 
 االقتصادية ومواءمتيا لمسياسات المالية المعتمدة.

 مفهوم الموازنة العامة في فمسطين: 5.9.1
م الخاص بتنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، الموازنة ٜٜٛٔ( لسنة ٚعرف القانون رقم )

يراداتيا لسنة ٔالعامة في المادة رقم ) ( من القانون بأنو: "برنامج مفصل لنفقات السمطة الوطنية وا 
لمتحصًلت مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السمطة الوطنية والمنح والقروض وا

 ."األخرى ليا والنفقات والمدفوعات المختمفة

وبالرغم من شمولية التعريف، حيث ركز عمى سنوية الموازنة، والتقديرات لمنفقات ولإليرادات، إال 
أنو لم يربط بين األىداف التي تضعيا الوحدات الحكومية في بداية العام، ومؤشرات األداء، 

يجعل ىناك صعوبة عمى المؤسسة التشريعية أو عموم  ومدى نسبة تحقق ىذه األىداف، مما
الشعب أن يقوموا بالرقابة عمى أداء الحكومة خًلل العام، وجعل اىتمام السمطة التشريعية فقط 
أال تتجاوز الجية التنفيذية المخصصات التي أجازتيا السمطة التشريعية في الموازنة العامة، ، 

ادىا بعدة مراحل ىي اإلعداد والتحضير، االعتماد، التنفيذ، وتمر الموازنة العامة خًلل فترة إعد
 الرقابة.

 مراحل إعداد الموازنة العامة في السمطة الوطنية الفمسطينية: 5.9.9
تمر الموازنة خًلل فترة إعدادىا بعدة مراحل تبدأ بمرحمة اإلعداد والتحضير، وتنتيي بحسابات 

 ٜٜٛٔلعام  ٚة ومرحمة التنفيذ، وقد قام القانون رقم الموازنة والتدقيق، مرورًا بمرحمة المصادق
والخاص بتنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية بتفصيل ىذه المراحل، وتوزيع مسؤوليات إعداد 

 الموازنة العامة خًلل مراحل إعدادىا بين السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية.
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 أواًل: مرحمة اإلعداد والتحضير:
في النصف الثاني من السنة الجارية تبدأ أول مرحمة في دورة اعداد الموازنة، وىي مرحمة اإلعداد 

لقانون تنظيم الموازنة بإعداد تعميم  ٕٙوالتحضير، وذلك بقيام دائرة الموازنة حسب المادة رقم 
يم في الموازنة عمى أساس المؤشرات والسياسات الخاصة لمجمس الوزراء، ويجب أن يصدر التعم

األول من شير تموز )يوليو( من السنة المالية الجارية، ويستعرض التعميم التوقعات المالية 
واالقتصادية الشاممة لمسنة المالية القادمة وكذلك المؤشرات والسياسات االقتصادية والمالية التي 

يا، كما حددتيا السمطة الوطنية وحدود اإليرادات التي يجب أن تقدر الموازنات عمى أساس
ويتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب عمى الوزارات والمؤسسات العامة تقدير موازناتيا عمى 
ضوئيا، وكذلك الخطوط العريضة والواضحة والتعميمات والنماذج والمعمومات والجدول الزمني 

  إلعداد تقديرات الموازنة العامة لمسنة القادمة.

لية، تبدأ الوزارات بإعداد الموازنة، مع األخذ باالعتبار التقيد وبعد صدور التعميم من وزارة الما
التام بالتعميمات التي تضعيا دائرة الموازنة، وتعتبر الوزارة والمؤسسات العامة مسؤولة عن صحة 

، ٕٕاألرقام والبيانات والمعمومات والجداول المقدمة من قبميا لدائرة الموازنة، وذلك حسب المواد 
لقانون، وبعد ذلك تدرس دائرة الموازنة تقديرات اإليرادات والنفقات واإلقراض من نفس ا ٖٕو

بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات االختصاص وتضع مسودة الموازنة العامة النيائية 
مع األخذ بعين االعتبار األولويات التي وضعيا مجمس الوزراء والموارد والعناصر األخرى ذات 

تقدم الموازنة في النصف األول من تشرين أول )أكتوبر( من السنة المالية الجارية العًلقة، و 
 .ٖٓكقانون لمجمس الوزراء لمدراسة واالعتماد، وذلك حسب المادة 

 ثانيًا: مرحمة االعتماد:
بعد انتياء مرحمة إعداد الموازنة، تأتي مرحمة اعتماد الموازنة من قبل المجمس التشريعي وذلك 

 :ٖو  ٖٔخطوات التالية المقرة في المواد وفقًا لم

يقدم مجمس الوزراء في األول من تشرين الثاني )نوفمبر( الموازنة العامة المقترحة لمسنة  -
صدارىا في قانون الموازنة العامة  قرارىا وا  المالية القادمة لممجمس التشريعي لمراجعتيا وا 

 .السنوي
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ريعي بشأن مشروع قانون الموازنة العامة يقدم وزير المالية تقريرًا إلى المجمس التش -
 .الجديدة متضمنًا السياسة المالية المتبعة، والمرتكزات األساسية لممشروع

يقدم رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية تقريرًا إلى المجمس التشريعي بمًلحظات   -
زير توطئة المجنة بشأن ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الو 

 .الستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة
صداره كقانون قبل بداية السنة  - تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة واقراره وا 

  .المالية الجديدة
يعقد المجمس التشريعي جمسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة عمى ضوء  -

نة وتوصياتيا فيقر المشروع بالتعديًلت قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده تقرير المج
إلى مجمس الوزراء في مدة أقصاىا شير من تاريخ تقديميا إليو مصحوبًا بمًلحظات 
عادتو إلى المجمس التشريعي خًلل مدة  المجمس التشريعي إلجراء التعديًلت المطموبة وا 

 .حالة إلقرارىاأقصاىا أسبوعان من تاريخ اإل
 .يتم التصويت عمى الموازنة بابًا باباً  -
  .ال يجوز إجراء المناقمة بين أبواب الموازنة إال بموافقة المجمس التشريعي -

 ثالثًا: مرحمة التنفيذ:
بعد إقرار الموازنة من قبل المجمس التشريعي، تصبح قانونًا واجب اإلنفاذ، وتتوزع مسؤولية 

 ية والوزارات األخرى:تنفيذىا بين وزارة المال
من قانون تنظيم الموازنة، فإن وزارة المالية تتولى المسؤوليات والميام  ٔٗوحسب المادة رقم 

 التالية:
 

عداد التقارير لكل معامًلت  - وضع األنظمة وتحديد اإلجراءات والتوثيق والحسابات وا 
 .الصناديق الخاصةالدفع واالستًلم الناتجة عن تنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك 

وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الييئات  -
المحمية والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز 
المحاسبي لممعامًلت المالية )البند المالي( الخاص بيا بما يتفق وتبويب وتصنيف 

 .لعامةالموازنة ا
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  .إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية لمسمطة الوطنية -
إدارة مصادر التمويل المختمفة وتنظيميا ورقابتيا وضبطيا. تجميع الحسابات الدورية   -

والسنوية لممعامًلت المالية لمسمطة الوطنية والييئات المحمية والصناديق الخاصة 
صدار التقارير الدو   .رية لياوالمؤسسات العامة وا 

تخصيص األموال لموزارات والمؤسسات العامة عمى أساس ربع سنوي، مدعومة بأسقف  -
شيرية نقدية، وستحدد األموال المخصصة واألسقف النقدية عمى أساس توفر المصادر 
النقدية غير المنفقة لدى الوزارات والمؤسسات العامة من المخصصات السابقة، 

  .المتنافسة والتزامات اإلنفاق المتوقعة واألولويات النسبية بين المطالب
إدارة كل الضمانات وااللتزامات الناتجة عن االقتراض نيابة عن السمطة الوطنية وكذلك  -

  كل األصول المالية لمسمطة الوطنية بما في ذلك القروض وسداد الدين.
 :اإلشراف عمى تنفيذ ىيكل تصنيف الحسابات لـ -

 .صناديق الخاصةالوزارات والمؤسسات العامة وال- أ
تقارير الخزينة الشيرية والربع سنوية والسنوية التي تغطي الموازنة العامة وحسابات  - ب

 .الصناديق الخاصة
 حسابات األصول المالية والدين لمسمطة الوطنية.- ت
  .تسجيل ضمانات السمطة الوطنية وااللتزامات األخرى المتعمقة بيا- ث

 :ٙٗ-ٕٗقانون تنظيم الموازنة من المادة  أما بخصوص ضوابط اإلنفاق، فقد أفرد ليا
يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناًء عمى أوامر مالية عامة  -

  .أو خاصة وبموجب حواالت مالية يصدرىا الوزير
لموزير المختص صًلحية اإلنفاق من مخصصات وزارتو المرصودة في قانون الموازنة  -

( أعًله ولو تفويض ىذه الصًلحيات خطيًا ألي ٕٗالمادة ) العامة وفق ما جاء في
  .موظف رئيس في وزارتو عمى أن يبمغ وزير المالية بذلك خطياً 

ال يجوز الصرف عمى أية نفقة لم يرصد ليا مخصصات في قانون الموازنة العامة كما  -
  .ال يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجميا
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ارات والمؤسسات العامة أن توزع األموال عمى وحدات إنفاقيا عمى أساس ما عمى الوز  -
خصص ليا وتحدد التزامات اإلنفاق ضمن األسقف النقدية المسموح بيا فيما يتعمق 

  .باتفاقات توفير السمع والخدمات التي تتطمب التزامات لمدد طويمة
ية ودائرة الموازنة ببيان تفصيمي عمى جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد وزارة المال -

يتضمن اإلنفاق الشيري الفعمي من مخصصاتيا المعتمدة وفق النماذج التي تعدىا الوزارة 
وكذلك الموقف المالي لإليرادات والمنح والمقبوضات الفعمية وذلك في موعد ال يتجاوز 

  نياية األسبوع األول من الشير التالي.

 لموازنة: رابعًا: مرحمة الرقابة عمى ا
تجري أثناء عممية تنفيذ الموازنة عممية الرقابة وذلك كل فترة زمنية محددة، وذلك بيدف التأكد 
من عدم تجاوز المخصصات التي تم التصديق عمييا من السمطة التشريعية، وقد تم تنظيم ىذه 

ة الصرف، ، وتتم عممية الرقابة قبل عمميٜٜٛٔقانون تنظيم الموازنة لعام  العممية من خًلل
 وبعد العممية، حيث نص القانون عمى:

يعتبر وزير المالية ىو المسؤول األول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة  -
ومعامًلتيا المالية، والتحقق من أنيا تقوم بمراعاة أحكام ىذا القانون في أعماليا المالية 

العامة مسؤواًل عن تنفيذ أحكام والمحاسبية ويعتبر الوزير المختص أو مسؤول المؤسسة 
 .ىذا القانون فيما يتعمق بوزارتو أو مؤسستو

يعتبر الموظف المالي مسؤواًل عن القيام باألعمال المالية المتعمقة بدائرتو بما في ذلك  -
النفقات وااللتزامات وجباية األموال العامة وحفظيا وقيدىا بصورة تتفق مع األصول 

 .المحاسبية المتعارف عمييا
يعتبر جميع المدققين الداخمين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة موظفين تابعين  -

 .لوزارة المالية من الناحية الفنية
ال يجوز لموزارات والمؤسسات العامة االقتراض أو استخدام القرض لغير الغايات التي تم  -

  .نسيب من الوزيراالقتراض من أجميا إال بموافقة مسبقة من مجمس الوزراء بناء عمى ت
ال يكون لموزارات والمؤسسات العامة في السمطة الوطنية الحق في إعادة تخصيص  -

مخصصات الموازنة من بند إنفاق إلى بند آخر في موازناتيا إال بالتقيد الصارم 
 بالتشريعات المرعية التي تحكم إعادة التخصيص بين البنود الفرعية لممخصصات.
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 ة بالسماح بإعادة التخصيص كما حددتيا التشريعات المرعيةوباعتماد السمطة المخول -
تعد دائرة الخزينة كشوفًا بالمتدفقات النقدية المؤقتة عن التحويًلت الحكومية وخدمات  -

 .الدين من األصول المالية من حيث تحصيل الفوائد واألصل
ويتضمن التقرير  تعد الوزارة تقريرًا في نياية كل ربع سنة مفصًًل ومحمًًل لوضع الموازنة -

التطورات المالية واتجاىات حركة اإليرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير 
االنحرافات اليامة وتحميل تدفق النقد وتأثير ىذه التطورات عمى الوضع المالي العام 
لمسمطة الوطنية ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية المناسبة الستعادة التوازن 

 .ن مجمس الوزراء والمجمس التشريعيمالي ويقدم الوزير ىذا التقرير لكل مال
تمغى المخصصات غير المستخدمة واألرصدة النقدية في حسابات الوزارات والمؤسسات  -

العامة في الحادي والثًلثين من كانون أول )ديسمبر( من السنة المالية ويدرج أي التزام 
  .م ولو األولويةغير مدفوع ضمن موازنة العام القاد

 وزارة النقل والمواصالت: نظرة عامة عمى 5.1
أنشأت وزارة النقل والمواصًلت بيدف اإلشراف عمى كافة قطاعات النقل، وتطوير وصيانة 

، و فيما يمي نظرة عامة عمى الوزارة تشمل الشبكات البرية وتنظيم وترخيص مستخدمي الطرق
ا، واإلدارات التي تتكون منيا الوزارة وأبرز رسالة وزارة النقل والمواصًلت، وميامي

 مياميا)المصدر: الموقع االلكتروني لوزارة النقل والمواصًلت(.

 :وزارة النقل والمواصالت رسالة 5.1.1

النيوض بصناعة النقل والمواصًلت وصواًل إلى نظام نقل متكامل متعدد األنماط والوسائط يسيم 
ويقدم أفضل الخدمات في مجال نقل األفراد أو البضائع في دفع عجمة االقتصاد الفمسطيني 

لقطاعات النقل البري والبحري والجوي وذلك من خًلل أداء الدور المتخصص لموزارة في إطار 
تكاممي شامل لجميع الميمات والمسئوليات المنوطة بيذه القطاعات وارتباطيا بباقي القطاعات 

الوطني بأعمى درجات التنسيق والتعاون عمى  التي تشكل العصب الرئيسي لحركة االقتصاد
جميع المستويات المحمية والدولية الحكومية وغير الحكومية وخمق المناخات االستثمارية المًلئمة 

  .واعتماد نظام الخصخصة وتشجيع االستثمار في مجال النقل بكافة أشكالو
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 مهام وزارة النقل والمواصالت في غزة: 5.1.9

عادة بناء البنية التحتية لقطاع النقل البري والبحري والجوي وضع خطة شاممة إل -ٔ
  .والتنسيق مع الجيات المختصة المتابعة البرامج والمشاريع المتعمقة بيذا القطاع

إعداد القوانين واألنظمة والتعميمات التي تنظم قطاعات النقل المختمفة والييئات التابعة  -ٕ
  .لموزارة

قل البري والبحري والجوي والتنسيق مع كافة الجيات اإلشراف عمى كافة قطاعات الن -ٖ
الحكومية وغير الحكومية بما يحقق تقديم أفضل خدمة لممواطنين ويحافظ عمى سًلمة 

  .األرواح والممتمكات
إعداد وتنظيم اتفاقيات النقل بين وزارة النقل والمواصًلت وشركات القطاع الخاص بما  -ٗ

 .ايضمن تشغيل ىذا القطاع محميا ودولي
تتولى وزارة النقل والمواصًلت إجراء المسوحات الًلزمة لشبكات الطرق البرية ووضع   -٘

نشائيا  المعايير والمواصفات الًلزمة لتطويرىا والمشاركة واإلشراف الًلزم لصيانتيا وا 
 واإلشراف عمى تنفيذىا بالتعاون مع الوزارات والييئات الحكومية المختمفة.

والمواصًلت عمى جميع وسائط النقل الحكومي وتتولى تنظيميا تشرف وزارة النقل  -ٙ
 .وتشغيميا وصيانتيا ومتابعتيا

تنظيم إصدار تراخيص المركبات والسائقين والكراجات وقطع الغيار والدينموميترات  -ٚ
ومدارس تعميم السياقة والمعاىد ومراكز التدريب وشركات التأجير ومكاتب السفريات 

  .فاء الرسوم عن جميع أنواع التراخيص المختمفةومعارض السيارات واستي
النيوض بعمل المعابر البرية وتحديث آليات العمل فييا وتبسيط إجراءاتيا وتنظيم   -ٛ

 .العمل والعاممين فييا
بناء العًلقات الوطيدة مع الدول المجاورة والمنظمات اإلقميمية والدولية وترسيخ جذور   -ٜ

االتفاقيات الثنائية معيا واإلشراف عمى تنفيذىا بما يسيل ىذه العًلقات من خًلل توقيع 
لى األراضي الفمسطينية   .حركة األفراد والبضائع من وا 

 :وأبرز مهامها دارات وزارة النقل والمواصالتإ 5.1.1
(، ٗيتبع وزارة النقل والمواصًلت العديد من اإلدارات والوحدات اإلدارية، ويظير الشكل رقم ) 

 :زارة عمى النحو التاليىيكل ىذه الو 
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 (ٗشكل رقم )
  ىيكمية وزارة النقل والمواصًلت



وزارةالنقلوالمواصالت.الموقعااللكترونيلالمصدر:

 

 :والماليةاالدارة العامة لمشؤون اإلدارية  .1
ومن أبرز ميام دائرة الشؤون المالية: إعداد الموازنة التقديرية لمسنة المالية لموزارة، وحصر 
عداد الكشوفات المحاسبية  المشاريع التي تنفذىا الوزارة بدعم خارجي من غير الموازنة، وا 

قياميم بمياميم  التفصيمية والتحميمية وموازين المراجعة، ومتابعة محاسبي المحافظات والتأكد من
التدقيق المسبق عمى كافة أقسام ، و وحسن سير العمل في تحصيل اإليرادات لدى المحافظات

الدائرة المالية، واالحتفاظ بالسيولة النقدية لتسييل عمل الوزارة في المتطمبات الطارئة والنفقات 
 .النثرية

تأمين الموازم العامة والمعدات العامة، وتنظيم : أما دائرة الشؤون اإلدارية فمن أبرز مياميا
سجًلت العيدة، وتحديد احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية، ومتابعة شؤون الموظفين )ترقيات، 
عداد الكشوفات الًلزمة لموظائف الشاغرة  عًلوات، مواصًلت، دورات، ابتعاثات، اجازات(، وا 

لمموظفين الجدد، واإلشراف عمى عمل المراسمين  متابعة إجراءات صرف الرواتب، و ومواصفاتيا

http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/administration
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في الوزارة، واالشراف استمرار فعالية شبكة خطوط االتصاالت الداخمية والخارجية، ومتابعة 
 صيانة أصول الوزارة.

 :وتكنولوجيا المعموماتاالدارة العامة لمحاسوب  .9
ومن أبرز مياميا: صيانة حواسيب الوزارة، وتصميم ومتابعة الصفحة اإللكترونية الخاصة بوزارة 

توفير بريد إلكتروني لكل موظف من الوزارة، وتمبية احتياجات الموظفين ، و النقل والمواصًلت
عداد دوريات تدريبية بالتعاون مع دائرة التخطيط وال  .تنمية البشريةباإلنترنت، وا 

 :االدارة العامة لمدارس ومعاهد تعميم السياقة .1
وتتمثل أبرز ميام ىذه اإلدارة في: إجراء الفحوصات العممية والنظرية لمسائقين، واالشراف عمى 

عداد التقارير معاىد ومدارس السياق ة، وترخيص وتنظيم مدارس السياقة والمعاىد النظرية، وا 
 الدورية إلنجازات االدارة.

 :االدارة العامة لهندسة المركبات .5
حطات الوقود، ومعارض السيارات، ومراكز ومن أبرز مياميا: ترخيص الورش والكراجات، وم

الدينمومرات، والكشف الميداني عمى معارض المركبات، وتصديق شيادة تغيير لون، ووضع 
صدار رخص بعد استيفاء  الخطط لحصر كافة محًلت بيع قطع الغيار الجديد والمستعمل، وا 

كمال المستندات الخاصة بيا، والتأكد من صًلحية ومتانة ال مركبات التي تسير عمى الشروط وا 
 .الطرق

 :االدارة العامة لمهندسة والسالمة المرورية .4
ومن أبرز مياميا: وضع المعايير الخاصة بالسًلمة عمى الطريق، ولمحطات الوقود، واصدار 
الموافقات المرورية الخاصة بترخيص المصالح لدى الوزارة. )محطات وقود، معارض سيارات ، 
عداد األدلة الخاصة بتصميم الطرق و مواقف السيارات و  مكاتب التاكسيات، الكراجات(، وا 

وئية و التقاطعات، وتحديد مواقع الشاخصات عمى الطرق، وتركيباىا، ومتابعة اإلشارات الض
استمرارية وجودىا، وتنظيم حركة المرور داخل البمديات وفق المخططات اليندسية، وفي جميع 
المحافظات الفمسطينية، والتنسيق مع المجالس المحمية بخصوص تنظيم المرور في المدن عمى 

د نشرات ارشادية واعًلمية لتثقيف المواطنين بشروط السًلمة عمى الطرق، الطرق الرئيسية، واعدا
وجمع المعمومات عن الحوادث )أمان حدوثيا، األضرار الناجمة عنيا ، أوقاتيا(، وتحميميا، وبناء 

 قواعد بيانات جغرافية لقطاع النقل )مكاتب التاكسيات، اشارات المرور، الكراجات.. إلخ(.
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 :اإلدارة العامة لسمطة الترخيص .1
وتتمثل أبرز ميام ىذه اإلدارة في: اصدار ومنح وتجديد رخص القيادة لمسائقين، تسجيل 

كبات المرجعة وترخيص وتجديد رخص جميع أنواع المركبات، واإلشراف عمى استًلم ممفات المر 
عداد التقارير الدورية إلنجازات االدارة.  من الدوائر الحكومية لغرض البيع، وا 

 :االدارة العامة لمنقل عمى الطرق .8
الحافًلت، وتحديد التسعيرة الرسمية ومن أبرز مياميا: تسجيل وترخيص المركبات العمومية و 

ترخيص المواقف والمجمعات لمتاكسيات العمومية، ، و لممركبات العمومية والحافًلت لنقل الركاب
 .ومراقبة عمميات النقل المحمي والنقل العابر

 :االدارة العامة لمنقل الحكومي .2
ومن أبرز مياميا: االشراف عمى كافة شؤون المركبات الحكومية ويشمل البيع والشراء، 
والصيانة، واإلشراف عمى استًلم المركبات المرجعة من الدوائر الحكومية لغرض الشطب أو 

 البيع، ومتابعة حوادث السير لممركبات الحكومية.
 :االدارة العامة لمشؤون الفنية .2

صدار األوامر الفنية،  عداد المواصفات الفنية لجميع المركبات وا  ومن أبرز مياميا: دراسة وا 
أو استيراده، واعتماد التعديًلت التي  وفحص المواصفات الفنية لكل مركبة أو محرك يراد إدخالو

التأكد من الوكاالت الممنوحة من قبل وزارة ، و يتم عمى مبنى المركبات بحسب األوامر الفنية
صدار تصاريح تجار المركبات وقطع الغيار، والمتابعة اليومية لسير العمل  االقتصاد الوطن، وا 

دخال كافة المعدات المرورية حسب األ، و في المعابر ، نظمة والتعميمات والمواصفات الفنيةا 
تًلف المنتجات المرورية المخالفة لقوانين الوزارةو   .ا 

 :االدارة العامة لمطرق والمشاريع .11
الطرق، وما يمزميا من تصاميم ومن أبرز مياميا: وضع الخطط إلعادة انشاء وصيانة 

عداد الدراسات الًلزمة الحتياجات الوطن المرحمية من الطرق والجسور والموانئ  ورسومات، وا 
عداد الدراسات الخاصة باألحجام المرورية عمى الطرق ، و الجوية والبحرية والسكك الحديدية ا 

عداد المقترحات لممشاريع وتحديد أ ولويتيا بما ينسجم والخطة الخارجية وتقديم التوصيات، وا 
التنسيق مع الييئات ، و وضع قاعدة بيانات خاصة بقطاع النقل بشتى مرافقو، و العامة لموزارة

، التنسيق مع السمطات المحمية إلنشاء الطرق، و والوزارات والجيات المختمفة بشأن تنفيذ المشاريع
 .المختمفةاإلشراف عمى مشاريع الطرق التي تنفذىا الوزارات التنفيذية و 
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 :الشؤون القانونية وحدة  .11
ومن أبرز مياميا: اإلشراف عمى صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات التي تبرميا الوزارة مع 

والتشريعات والموائح واألنظمة المنظمة لعمل الغير، واإلشراف عمى إعداد مسودات القوانين 
العمل عمى ترجمة االتفاقيات ، و المشاركة في لجان التحقيق ورفع توصيات بالخصوص، و الوزارة

 .الموقعة مع وزارة النقل والمواصًلت والجيات الخارجية
 :الرقابة الداخمية وحدة  .19

ومن أبرز مياميا: التأكد من حسن تطبيق القوانين واألنظمة والتعميمات المالية واإلدارية والفنية 
المشاركة ، و الخطط السنوية لتنفيذ مياميا بما يكفل صحة التصرف بالمال العام، وضع المعتمدة

التأكد من حسن استخدام وحفظ ، و لعمني بصفة مراقبفي لجان العطاءات ولجان البيع بالمزاد ا
التحقق من فاعمية وكفاءة األداء اإلداري، وفق ، و السجًلت والوثائق المالية حسب األصول
وضع خطة سنوية لمرقابة الفنية عمى الدوائر، ، و الخطط واألىداف والتشريعات المعمول بيا

 ولتطوير األنظمة واإلجراءات المتبعة.
 :سمطة الموانئ البحرية  .11

ومتابعة الصيانة الدورية لمرفأ ، ومن أبرز مياميا: تطوير الحالة اإلنشائية لمرفأ الصيادين بغزة
 لتجاري.متابعة الجيود من أجل إنشاء ميناء غزة ا، و الصيادين بغزة

 :وحدة التخطيط والعالقات .15
التعريف بأنشطة وزارة النقل والمواصًلت ومياميا، وتغطية ومن أبرز ميام وحدة العًلقات: 

عداد أعمال متابعة الجيات المعنية بتنفيذ ، و نشاطاتيا اعًلمياً  االتفاقيات الثنائية أو الدولية، وا 
بداء المًلحظات.    المؤتمرات والندوات واالجتماعات الدولية المتعمقة بقطاع النقل وا 

أما وحدة التخطيط فمن أبرز مياميا: إعداد الموازنة العامة والبرامج والخطط االستراتيجية 
بعة إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية لوزارة والتطويرية وخطط العمل المستقبمية لإلدارة، ومتا

النقل والمواصًلت، وتقييم وتطوير مستمر ألفضل السياسات االقتصادية والتجارية، والتنسيق 
والمتابعة مع كافة إدارات ودوائر الوزارة في إعداد الخطط والبرامج القطاعية المختمفة، ودراسة 

 اإلحصائي السنوي.ومراجعة واإلشراف عمى إصدار الكتاب 

 :ءموازنة البرامج واألداتطبيق المقترح لاإلطار  5.5
عدة عبر  طار المقترح لتطبيق موازنة البرامج واألداء في وزارة النقل والمواصًلتيتم بناء اإل
 يمي: كماخطوات، 

http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/law
http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/law
http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/supervision
http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/supervision
http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/seaports
http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/seaports
http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/relations
http://www.mot.ps/ar/page/views2/show/general_departments/subpage/relations
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إلى برامج رئيسية وبرامج  وتقسيميا الخاصة بوزارة النقل والمواصًلت  تحديد األنشطة .ٔ
 ، وذلك حسب الطبيعة التخصصية.ثانوية

أنشطة إعداد دليل حسابات يتًلءم والتقسيمات المقترحة لألنشطة والبرامج التي تتضمنيا  .ٕ
 الوزارة.

تقدير التكاليف المتوقعة )وسيتم اعتماد البيانات الفعمية المتوفرة في الوزارة من عام  .ٖ
 (.ٖٕٔٓحتى عام  ٕٓٔٓ

 النتائج والمخرجات.األداء و لقياس تحديد مؤشرات أداء الستخداميا كأساس  .ٗ

المقترح لمموازنة، تم الرجوع إلى البيانات المالية لوزارة النقل والمواصًلت  طارولبناء اإل
والتي تشتمل عمى عناصر اإلنفاق  ٖٕٔٓإلى عام  ٕٓٔٓلمسنوات المالية من عام 

 نقل والمواصًلت.الستخداميا كمؤشر لتطبيق موازنة البرامج واألداء المقترحة لوزارة ال

 :تحديد البرامج الرئيسية والفرعية 5.5.1
تعتبر ىذه الخطوة من أىم وذلك من خًلل تحديد األنشطة وتقسيميا إلى برامج رئيسية وفرعية، و 

ألن البرامج تعتبر مراكز التكمفة التي ستوجو وذلك  الخطوات في إعداد موازنة البرامج واألداء،
النفقات، ويتطمب تحديد البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية دراية ومعرفة بطبيعة إلييا كافة عناصر 

يتم تبويب األنشطة أو األعمال في أسموب موازنة البرامج واألداء وفق عدة ، و عمل الوزارة
تصنيفات، فقد يتم تبويبيا وفقًا لممناطق الجغرافية، أو وفقًا لطبيعة األعمال المطموبة، أو 

يتوافر في البرنامج المراد تأديتو ناتج نيائي يمكن تحديده ويمزم أن من الخدمة، وىكذا، المستفيدة 
 .(ٕٛٓٓوقياسو )الخطيب، الميايني: 

 :تحديد البرامج الرئيسية 

تم تحديد البرامج الرئيسية المقترحة لوزارة النقل والمواصًلت، وذلك بناًء عمى الطبيعة الوظيفية 
، وذلك بعد أو أعمال وزارة النقل والمواصًلتتبويب أنشطة  تموقد والتخصصية لكل برنامج، 

تقسيم أنشطة الوزارة إلى أربعة برامج تم حيث الرجوع إلى الميام التي تختص بيا كل إدارة، 
 ة كاآلتي:يرئيس
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 البرنامج اإلداري. البرنامج األول:
 ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق. البرنامج الثاني:
 تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق. :البرنامج الثالث
 التخطيط الوطني لمنقل والمواصًلت. البرنامج الرابع:

 وفيما يمي وصف لمطبيعة الوظيفية والتخصصية لكل برنامج من البرامج المقترحة:

 أواًل: البرنامج اإلداري:
يغطي البرنامج اإلداري اإلدارة العميا، وخدمات الدعم التي تتيح لبرامج تقديم الخدمات األساسية 
لموزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتيا، وىو غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات األساسية 

وزير ووكيل لموزارة أو المؤسسة، ويشمل البرنامج اإلداري اإلدارة العميا، وخدمات الدعم لكل من ال
الوزارة والموظفين التابعين ليم مباشرة، باإلضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا 

 والدوائر المالية والتخطيط والعًلقات العامة.المعمومات 

 ثانيًا: ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق:
األفراد والبضائع، ييدف ىذا البرنامج إلى تنظيم وتطوير النقل الداخمي، وتسييل حركة نقل 

وتحقيق السًلمة المرورية واألمان عمى الطرق، وتحديث المعايير والمواصفات الفنية لممركبات، 
وتطوير خدمات مين المواصًلت )والتي تشمل الكراجات، مراكز الفحص، محًلت قطع غيار 

 المركبات، ومدارس السياقة( من أجل تقديم خدمات أفضل لممواطنين.

 وتنفيذ وصيانة الطرق والموانئ: تصميمثالثًا: 
ييدف ىذا البرنامج إلى تقييم الوضع الحالي لشبكة الطرق، والوقوف عمى نقاط القوة والضعف 

 فييا، والحاجة لشق طرق جديدة داخميًا وخارجيًا، لتوفير نقل آمن وسمسل.

 رابعًا: التخطيط الوطني لمنقل والمواصالت: 
يختص ىذا البرنامج بعقد اتفاقيات اقميمية ودولية في مجال النقل والمواصًلت، واعداد دراسات 
عداد ومتابعة الخطط التنموية وتطويرية  تتعمق باقتصاديات النقل والمتعاممين مع قطاع النقل، وا 

عداد تقارير إدارية، واالشراف والترتيب والتنظيم لمورش والندوات التي ت عقد في وتشغيمية، وا 
يا الوزارة مع برمتالوزارة، وييتم البرنامج باإلشراف عمى صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات التي 

 الغير.
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 :تحديد البرامج الثانوية 

عطاء كل منيا  بعد االنتياء من تحديد البرامج الرئيسية، يتم تقسيم كل برنامج إلى برامج ثانوية وا 
 دليل حسابي، وذلك كاآلتي:

 البرنامج الرئيسي األول: البرنامج اإلداري ويشمل البرامج الفرعية التالية: -
 مكتب الوزير. 101 -
 دائرة الشؤون اإلدارية. 102 -
 دائرة الشؤون المالية. 103 -
 تكنولوجيا المعمومات. 104 -
 الرقابة الداخمية. 105 -

الفرعية البرنامج الرئيسي الثاني: ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق، ويشمل البرامج  -
 التالية:

 إدارة مدارس ومعاىد تعميم السياقة. 201 -
 إدارة الترخيص. 202 -
 إدارة النقل عمى الطرق. 203 -
 إدارة النقل الحكومي. 204 -
 إدارة الشؤون الفنية. 205 -
 إدارة ىندسة المركبات. 206 -

الفرعية تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والموانئ، ويشمل البرامج  البرنامج الرئيسي الثالث: -
 التالية:

 إدارة اليندسة والسًلمة المرورية. 301 -
 إدارة الطرق والمشاريع. 302 -
 سمطة الموانئ البحرية. 303 -

البرنامج الرئيسي الرابع: التخطيط الوطني لمنقل والمواصًلت، ويشمل البرامج الفرعية  -
 التالية:

 وحدة التخطيط والعًلقات. 401 -
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 دائرة الشؤون القانونية. 402 -

 (ٔرقم ) جدول
 البرامج الرئيسية والبرامج الثانوية المقترحة لوزارة النقل والمواصًلت

رقم البرنامج 
 الرئيسي

 البرامج الثانوية رقم البرنامج الفرعي

 البرنامج اإلداري 1

 مكتب الوزير. 101 

 دائرة الشؤون اإلدارية 102 

 دائرة الشؤون المالية. 103 

 تكنولوجيا المعمومات. 104 

 الرقابة الداخمية. 105 

 برنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق 2

 إدارة مدارس ومعاىد تعميم السياقة. 201 

 إدارة الترخيص. 202 

 إدارة النقل عمى الطرق. 203 

 إدارة النقل الحكومي. 204 

 إدارة الشؤون الفنية. 205 

 إدارة ىندسة المركبات. 206 

 وصيانة الطرق والموانئ تصميم وتنفيذبرنامج  3
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 إدارة اليندسة والسًلمة المرورية. 301 

 إدارة الطرق والمشاريع. 302 

 سمطة الموانئ البحرية. 303 

 التخطيط الوطني لمنقل والمواصالت 4

 دائرة الشؤون القانونية. 401 

 وحدة التخطيط والعًلقات. 402 
 

 

 إعداد دليل الحسابات: 5.5.9
بالرجوع إلى الكود المحاسبي المستخدم حاليًا يًلحظ أنو يتكون من عشرة أرقام مقسمة إلى 

تأخذ الرقم والتي ولمتوضيح لنأخذ مثًًل النفقات الخاصة بالكيرباء،  أجزاء،خمسة 
 ة إلى عدة أجزاء كاآلتي:م، وىي مقس4010203002))

  :وذلك لإلشارة إلى حساب النفقات.4الجزء األول : 
  :حساب النفقات الجارية.: لإلشارة إلى 014الجزء الثاني 
  :لإلشارة إلى حساب النفقات التشغيمية.02401الجزء الثالث : 
 المياه و الكيرباء : لإلشارة إلى حساب 0340102:رابعالجزء ال. 
  :لإلشارة إلى حساب الكيرباء.0024010203الجزء الخامس : 

 يساعد عمى تطبيق موازنة البرامج واألداء، الحالي الومن المًلحظ أن دليل الحسابات  
الحصول  مما يعيق القدرة عمى ،ال يتم توزيع النفقة عمى حسب البرامج والوظائف ووذلك ألن

لمعرفة مدى كفاءة ، عمى البيانات الًلزمة التي توضح تكمفة الخدمة المقدمة من الوزارة
لذلك وألغراض تطبيق موازنة البرامج واألداء يقترح وفعالية الخدمات المقدمة من الوزارة، 

 كاآلتي:أجزاء، وذلك  ةثمانيإلى  ، ومقسمثًلثة عشر رقماً عمل كود محاسبي مكون من 
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  :ويعبر عن المنطقة الجغرافية مثل: غزة، خانيونس، رفح، الشمال وتأخذالجزء األول 
 .99-01من  خانتين

  :ويعبر عن مصدر التمويل لمبرنامج، إن كان تمويًًل ذاتيًا، أو من أحد الجزء الثاني
  .واحدة وتأخذ خانةالممولين الخارجيين، 

  :يانة وتعبر عن مركز التكمفة مثل دائرة ترخيص الشمال، مشروع صالجزء الثالث
 .99-01رقم من  شارع..إلخ، وتأخذ ثًلث خانتين

  :وذلك عمى 1-4وتعبر عن البرنامج الرئيسي، ويأخذ خانة واحدة من رقم الجزء الرابع ،
 حسب عدد البرامج المقترحة.

  :99-01لبرامج الفرعية، ويأخذ خانتين من رقم ويعبر عن االجزء الخامس. 
  ،الجزء السادس: ويحتوي عمى خانة واحدة لإلشارة إلى طبيعة الحساب )نفقات

 إيرادات..(.
  ويحتوي عمى خانة لإلشارة إلى طبيعة الحساب سواء كان رأسمالي، السابع:  ءالجز

 .. إلخ...جاري
  :حساب الكيرباء،  مثل: الحساب اسمعن ويعبر يشتمل عمى خانتين الجزء الثامن

 حساب الرواتب.. إلخ.

ويساعد ىذا الدليل المقترح عمى تصنيف وتحميل النفقات وفقًا لممنطقة الجغرافية، ومصدر 
البرامج الرئيسة والفرعية ومراكز التكمفة، مما يساعد الحكومة عمى التخطيط والرقابة، التمويل، و 

 والتقييم وزيادة الكفاءة والفاعمية في األداء، وسيولة الوصول إلى البيانات.

، والمتفرع من برنامج في دائرة ترخيص الشمال والماء مثال: دليل تكميف استيًلك الكيرباء
 1315620241032: مستخدمي الطرقترخيص وتنظيم 

  13المنطقة الجغرافية: الشمال وتأخذ خانتين ولتكن. 
 1ولتكن  ةة، وليس ممول خارجي( ويأخذ خانمصدر التمويل: ذاتي )وزارة المالي. 
  56 خانتينمركز التكمفة: دائرة ترخيص الشمال ويأخذ. 
  :2، وتأخذ خانة واحدة ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرقاسم البرنامج الرئيسي. 
  02اسم البرنامج الفرعي: الترخيص، وتأخذ خانتين. 
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 4نفقات، وتأخذ الرقم : طبيعة الحساب. 
 1الحساب: النفقات الجارية وتأخذ الرقم  تصنيف . 
 :032حساب الكيرباء ويأخذ الرقم  اسم الحساب. 

 تقدير النفقات المتوقعة:  5.5.1
 التالي: لتقدير النفقات المتوقعة يتم عمل

تم حصر لمنفقات الفعمية لبنود التكمفة المتوفرة  :ر النفقات الفعمية لبنود التكمفةحص . أ
(، مستندًا إلى الموازنات المعتمدة والمنفذة ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓخًلل الفترة من عام )

لوزارة النقل والمواصًلت، وذلك حسب البنود المعتمدة في وزارة النقل والمواصًلت، 
ترحة، ويظير من الجدول التالي أن النفقات الفعمية لم تتجاوز حسب الموازنة المق

( ٘شكل رقم )الو  (ٖوالجدول رقم ) (ٕالنفقات التقديرية، ويوضح الجدول رقم )
ات التشغيمية وبند الرواتب التي لبندي النفقالنفقات التقديرية والنفقات الفعمية لموزارة 

 .ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓخًلل الفترة الزمنية من عام 

 (ٕرقم ) جدول
 ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓة نفقات وزارة النقل والمواصًلت الفعمية في الفتر 

المبالغباأللفشيكل

 البيان
ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ ٕٕٓٔ ٕٖٓٔ 

 موازنة فعمي موازنة فعمي موازنة فعمي موازنة فعمي

اجمالي النفقات الجارية 
 9,928 8,158 9,526 8,712 7,463 6,359 6,289 5,204 والرأسمالية

وزارةالماليةفيغزة.المصدر:
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 (٘شكل رقم )
 بالموازنة المعتمدة لوزارة النقل والمواصًلت اجمالي النفقات الجارية والرأسماليةمقارنة 

 

 (ٖجدول رقم )
يرادات  ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓوزارة النقل والمواصًلت الفعمية في الفترة نفقات وا 

(111)المبالغباأللفشيكل

 2013 2012 2011 2010 البيان
 1,707 2,307 926 711 النفقات التشغيمية
 26 27 69 38 النفقات الرأسمالية

 4,596 4,337 3,689 3,229 الرواتب
 60,682 64,383 65,014 44,827 اإليرادات

.،ووزارةالنقلوالمواصالتالمصدر:وزارةالماليةفيغزة

عمى بنودىا الفعمية  (ٖالمذكورة في الجدول رقم )توزيع النفقات الفعمية التشغيمية  . ب
 :(ٗاألساسية، كما يظير في الجدول رقم )
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 (ٗجدول رقم )
 توزيع النفقات التشغيمية الفعمية عمى بنودىا

 (111)غباأللفشيكلالمبل

الترميز 
 المحاسبي الحالي

 2013 2012 2011 2010 اسم البند

 64 109 144 48 اإليجارات 4010202001

والميمات السفر  4010201002
 2 8 0.0 0.0 الخارجية

 117 99 37 25 المحروقات 4010205001
 114 105 99 106 بريد وبرق وىاتف 4010204001
 66 65 61 60 صيانة واصًلحات 4010207001
 44 42 28 24 قرطاسية ومطبوعات 4010206001
 177 250 183 186 مصاريف وسائط نقل 4010209001
 18 25 14 12 استيًلكية مواد ولوازم 4010208001
 78 89 15 37 مياه وكيرباء 4010203001

 1,023 1,510 341 211 أخرى 211

 1,707 2,307 926 711 المجموع

المصدر:وزارةالماليةفيغزة.

: تم توزيع بنود النفقات وفقًا لمبرامج المقترحةات التشغيمية إعادة تصنيف النفق. ج
التشغيمية الفعمية حسب طبيعة كل نفقة منيا عمى البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية 

لمحصول  ،مع الشؤون المالية في وزارة النقل والمواصًلت تم التواصلالمتعمقة بيا، حيث 
ًلل موزارة خالتشغيمية لنفقات النصيب كل وحدة إدارية في الوزارة من اجمالي عمى 

وذلك من خًلل الرجوع إلى األوامر المالية الخاصة بالوزارة  األربعة أعوام السابقة،
والموجودة لدى الشؤون المالية واإلدارية، والرجوع إلى بعض األقسام واالستفسار منيا 

تجميع مراكز تم  وعميوعن قيمة النفقات التشغيمية لدييا خًلل األربعة أعوام السابقة، 
يتوافق مع مكونات كل برنامج من البرامج األربعة لموصول إلى تكمفة كل التكمفة بما 
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، فمثًًل البرنامج اإلداري يحتوي عمى مكتب الوزير، ٔمج من النفقات التشغيمية الفعميةبرنا
الدائرة اإلدارية والدائرة المالية، وتكنولوجيا المعمومات، والرقابة الداخمية، تم تحديد نفقات 

(، ومن ثم تجميعيا لموصول إلى ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓلسنوات السابقة من )كل منيا خًلل ا
 مج من النفقات التشغيمية الفعمية، تكمفة البرنا

 

( توزيع التكمفة الفعمية لمنفقات التشغيمية ٙ( والشكل رقم )٘ويوضح الجدول التالي رقم )
النفقات يعد أداة ن تحديد تمك إالسابق ذكرىا عمى كل برنامج من البرامج المذكورة، حيث 

 ىامة ألغراض إعداد مشروع الموازنة المقترحة.

 (٘جدول رقم )
 توزيع النفقات التشغيمية الفعمية عمى البرامج

المبلغباأللفشيكل

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
 326 375 250 240 البرنامج اإلداري والمالي

 1,095 1,622 553 373 ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق
تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق 

 والموانئ
91 117 299 274 

 12 11 6 7 التخطيط الوطني لمنقل والمواصًلت
 1,707 2,307 926 711 المجموع

                                                           
 

، وقد تم ( عمى النفقات الفعمية لموزارة موزعة حسب الوحدات اإلدارية الرئيسية في الوزارةٔيحتوي الممحق رقم ) ٔ
المالية، وعمى توزيع النفقات من خًلل الرجوع إلى األوامر المالية،  الحصول عمى اجمالي النفقات من وزارة

 ومراجعة األقسام في وزارة النقل والمواصًلت، وخاصة دائرة الشؤون المالية.
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 (ٙشكل رقم )
 )باأللف شيكل( توزيع النفقات التشغيمية عمى البرامج

 

: ويتم ذلك عن طريق لممصروفات التشغيميةتحديد النسب المئوية لمعدالت اإلنفاق  . د
 قسمة مجموع اإلنفاق الفعمي لكل برنامج عمى مجموع اإلنفاق الفعمي لمنفقات التشغيمية

، وذلك لتصبح األساس الذي يتم االسترشاد بو لدى (ٙكما ىو موضح في الجدول رقم )
 إعداد موازنة البرامج واألداء لألعوام القادمة.

 (ٙجدول رقم )
 ب المئوية لتوزيع النفقات التشغيمية الفعميةالنس

األرقامبالنسبالمئوية

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
 %19.1 %16.3 %27.0 %33.8 البرنامج اإلداري والمالي

 %64.1 %70.3 %59.7 %52.5 ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق
تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة 

 %16.1 %13.0 %12.6 %12.8 والموانئالطرق 
التخطيط الوطني لمنقل 

 والمواصًلت
1.0% 0.6% 0.5% 0.7% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع
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وفيما يتعمق بنفقات األجور والرواتب تم تطبيق نفس توزيع نفقات األجور والرواتب:  . ه
المقترحة في الموازنة وفقًا لطبيعة الخطوات السابقة، حيث تم توزيع الرواتب عمى البرامج 

أسماء  تم الحصول عمى  لبرنامج الرئيسي المرتبط بو، حيثالنفقة والبرنامج الفرعي وا
 ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓالموظفين الذين عمموا في وزارة النقل والمواصًلت خًلل الفترة ما بين 

مموا في الوزارة استعراض أسماء الموظفين الذين ع تممن اإلدارة العامة لمرواتب، ومن ثم 
عمى دائرة الشؤون اإلدارية والمالية، وذلك  ٖٕٔٓإلى  ٕٓٔٓخًلل الفترة ما بين 

لتنسيب كل موظف حسب مكان عممو في وزارة النقل والمواصًلت، وذلك في األعوام 
كل موظف رمز حسب موقعو  أعطي، وقد ٖٕٔٓو ٕٕٔٓو  ٕٔٔٓو  ٕٓٔٓ

ارية في وزارة النقل الشؤون المالية واإلد الوظيفي وذلك حسب المعمومات المقدمة من
موقع تزويد اإلدارة العامة لمرواتب بأسماء الموظفين مجمعين حسب  وتم، والمواصًلت

حيث قامت اإلدارة العامة لمرواتب  كل موظف في الوحدات اإلدارية المختمفة في الوزارة،
حسب ألربعة السابقة بتزويد الباحث بإجمالي رواتب وأجور الموظفين خًلل األعوام ا

ق رقم رمز المحدد )مرفق اإلجمالي في ممحوفقًا لم موقع كل موظف في الوحدات اإلدارية
وتقسيميم  العملحسب مكان  اجمالي نفقات الرواتب واألجورتجميع تم ومن ثم ، (ٔ

، مع العمم بأن الرواتب و األجور ىي قبل الخصم النسبي من حسب البرامج المقترحة
( والشكل رقم ٚوالذي كان يخصم بسبب األزمة المالية، ويوضح الجدول رقم )الراتب، 

 ( توزيع النفقات واألجور عمى البرامج المقترحة:ٚ)
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 (ٚجدول رقم )
 األجور والرواتب عمى البرامجنفقات  توزيع

(111المبلغباأللفشيكل)

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
 1,377 1,381 1,094 958 البرنامج اإلداري والمالي
ترخيص وتنظيم 
 مستخدمي الطرق

1,801 2,008 2,318 2,263 

تخطيط وتصميم وتنفيذ 
 وصيانة الطرق والموانئ

345 414 495 805 

التخطيط الوطني لمنقل 
 والمواصًلت

125 173 143 151 

 4,596 4,337 3,689 3,229 المجموع
."للرواتبالمالية"اإلدارةالعامةالمصدر:وزارة

 (ٚشكل رقم )
 توزيع الرواتب الفعمية عمى البرامج
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( تم تحديد النسب المئوية لتوزيع الرواتب، وذلك عن طريق قسمة ٚوفي الجدول التالي رقم )
مجموع الرواتب الفعمية لكل برنامج عمى مجموع الرواتب، وذلك لتصبح األساس الذي يتم 

 بو لدى إعداد موازنة البرامج واألداء.االسترشاد 

 (ٛجدول )
 النسب المئوية لتوزيع الرواتب عمى البرامج

األرقامبالنسبالمئوية

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
 %30.0 %31.8 %29.6 %29.7 البرنامج اإلداري والمالي

 %49.2 %53.4 %54.4 %55.8 ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق
تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة 

 %17.5 %11.4 %11.2 %10.7 الطرق والموانئ

التخطيط الوطني لمنقل 
 %3.3 %3.3 %4.7 %3.9 والمواصًلت

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع
 

ما  وزارة النقل والمواصًلتالنفقات الرأسمالية لبنود وتتنوع   :الرأسماليةالنفقات توزيع  . و
صًلحات رأسمالية وأثاث مكتبي وتركيبات دائمة وغيره، وقد تم الحصول  بين انشاءات وا 

( من خًلل ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓ) عمى النفقات الرأسمالية الفعمية لموزارة خًلل األعوام من
وقد تم توزيعيا عمى الوحدات اإلدارية المستفيدة من خًلل الدائرة المالية ، يةوزارة المال

والمواصًلت، ومن ثم تم توزيعيا عمى البرامج ذات العًلقة كما في  في وزارة النقل
 :(ٛوالشكل رقم ) (ٜالجدول التالي رقم )
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 (ٜجدول رقم )
 عمى البرامج النفقات الرأسماليةتوزيع 

المبلغبالشيكل

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
 8,510 13,300 23,055 1,886 البرنامج اإلداري والمالي
ترخيص وتنظيم 
 16,860 3,676 38,231 36,382.92 مستخدمي الطرق

تخطيط وتصميم وتنفيذ 
 945 10,950 8,510 443.98 وصيانة الطرق والموانئ

التخطيط الوطني لمنقل 
 0 0 0 0 والمواصًلت

 26,315 27,925 69,795.9 38,712.9 المجموع
 

 (ٛشكل رقم )
 عمى البرامج الرأسماليةنفقات توزيع ال
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، وذلك عن النفقات الرأسمالية( تم تحديد النسب المئوية لتوزيع ٓٔوفي الجدول التالي رقم )
، وذلك لتصبح لنفقات الرأسماليةالفعمية لكل برنامج عمى مجموع ا لنفقاتطريق قسمة مجموع ا

 لألعوام القادمة. إعداد موازنة البرامج واألداء ىداألساس الذي يتم االسترشاد بو ل

 (ٓٔجدول رقم )
 عمى البرامج النفقات الرأسماليةتوزيع النسب المئوية ل

األرقامبالنسبالمئوية

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
 %32 %48 %33 %5 البرنامج اإلداري والمالي
ترخيص وتنظيم 
 %64 %13 %55 %94 مستخدمي الطرق

وتنفيذ تخطيط وتصميم 
 %4 %39 %12 %1 وصيانة الطرق والموانئ

التخطيط الوطني لمنقل 
 %0 %0 %0 %0 والمواصًلت

 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

تم الحصول عمى اإليرادات الخاصة بوزارة النقل والمواصًلت في غزة من  اإليرادات:وزيع . تز
ما ، وتتنوع بنود اإليرادات في وزارة النقل والمواصًلت الدائرة المالية في وزارة النقل والمواصًلت،

المركبات  متحصًلت رخص المركبات، ورخص القيادة، وعقود بيع التنازل والموحات وىندسةبين 
وقد تم توزيعيا عمى البرامج المقرحة وفقًا  ،(ٔووسائط اإلبحار، كما ىو ظاىر في مرفق رقم )

(، ٔٔلبرنامج الرئيسي المرتبط بو، كما يظير في الجدول رقم )لطبيعة اإليراد والبرنامج الفرعي وا
ال وبرنامج التخطيط الوطني لمنقل والمواصًلت اإلداري والمالي  ويًلحظ أن كل من البرنامج

غير مسؤول عن تقديم الخدمات بشكل  ينالبرنامجكًل وذلك ألن ، يحتوي عمى أية إيرادات
 أية إيرادات.لمجميور وبالتالي ال يتحصل عمى مباشر 
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 (ٔٔجدول رقم )
 عمى البرامج اإليراداتتوزيع 

(111المبلغباأللفشيكل)

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
البرنامج اإلداري 

 والمالي
0 0 0 0 

ترخيص وتنظيم 
 مستخدمي الطرق

44,174 64,160 63,546 59,933 

تخطيط وتصميم وتنفيذ 
وصيانة الطرق 

 والموانئ

653 854 837 749 

التخطيط الوطني لمنقل 
 والمواصًلت

0 0 0 0 

 60,682 64,383 65,014 44,827 المجموع

.النقلوالمواصالتالمصدر:وزارة

، وذلك عن طريق قسمة اإليرادات( تم تحديد النسب المئوية لتوزيع ٕٔوفي الجدول التالي رقم )
، وذلك لتصبح األساس الذي ايرادات جميع البرامجلكل برنامج عمى مجموع  اإليراداتمجموع 

 لألعوام القادمة. إعداد موازنة البرامج واألداء ىديتم االسترشاد بو ل
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 (ٕٔجدول رقم )
 عمى البرامج اإليراداتتوزيع النسب المئوية ل

األرقامبالنسبالمئوية

 البرنامج
 السنوات المالية

2010 2011 2012 2013 
 0 0 0 0 البرنامج اإلداري والمالي
ترخيص وتنظيم 
 مستخدمي الطرق

98.5% 98.7% 98.7% 98.8% 

تخطيط وتصميم وتنفيذ 
 وصيانة الطرق والموانئ

1.5% 1.3% 1.3% 1.2% 

التخطيط الوطني لمنقل 
 والمواصًلت

0 0 0 0 

 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 :الستخداميا لقياس النتائج والمخرجات األداءتحديد مؤشرات  5.5.5
تستند الفكرة األساسية لموازنة البرامج واألداء عمى الربط بين اعتمادات الموازنة والعمل المطموب 
أداؤه، وعمى ذلك فيي تتضمن تحديد وحدات العمل لألنشطة القابمة لمقياس، وتحديد الموارد 

(، ٕٕٓٓمراقبة األداء في ضمن المطموب )ىًللي، الًلزمة إلنجاز العمل المطموب، وقياس و 
يما يخدم تحقيق أىداف البرامج التي ىي جزء من أىداف الخطة الشاممة لمدولة، بينما فوذلك 

 المؤشر الذي تعتمد عميو موازنة البنود ىو مدى االلتزام باألسقف المالية المحددة.

بعد الرجوع إلى ميام ومسؤوليات بصياغة مؤشرات لألداء ولتحديد ىذا اليدف قام الباحث 
ومن ثم تم الحصول عمى األرقام والنسب  الوحدات اإلدارية، واستشارة بعض العاممين في الوزارة،

بعد الرجوع إلى األقسام والوحدات اإلدارية، وقد قامت الوحدات اإلدارية بتزويد الباحث باألرقام 
 .2عوام السابقةبعد الرجوع إلى بياناتيا وأنشطتيا خًلل األوالنسب 

                                                           
 

 تمت صياغة المؤشرات وتوزيعيا عمى المدراء العاممين في اإلدارات الخاصة بالبرنامج في وزارة  النقل والمواصًلت. ٕ
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)برنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي وقد تمت صياغة مؤشرات األداء لبرنامج واحد فقط وىو 
الطرق( ليكون نموذجًا تقاس عميو باقي النماذج األخرى، ويعد برنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي 

اجمالي  % منٖ٘واألجور فيو ما نسبتو البرامج حيث بمغت تكمفة الرواتب  وأىم الطرق من أكبر
تكمفة الرواتب واألجور لوزارة النقل والمواصًلت )متوسط األربع سنوات السابقة(، وما نسبتو 

 % من النفقات التشغيمية لموزارة )متوسط األربع سنوات السابقة(.ٓٙ

( بعض مؤشرات برنامج تخطيط وتنظيم مستخدمي الطرق، ٖٔويوضح الجدول التالي رقم )
، وذلك لتكون األساس الذي يتم في ضوئيا تحديد ٖٕٔٓ إلى ٕٓٔٓخًلل السنوات من 

 .المؤشرات المتوقعة لمسنة المالية الجديدة المطموب تحديد مؤشرات أدائيا

 (ٖٔجدول رقم )
 ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓمن خًلل الفترة  قط وتنظيم مستخدمي الطر مؤشرات األداء الفعمية لبرنامج تخطي

 الطرق اسم البرنامج الرئيسي: ترخيص وتنظيم مستخدمي

  السنوات المؤشرات 
 المتوسط 9111 9119 9111 9111 البرنامج الفرعي: ادارة الترخيص. 1

ٔ 
معدل السائقين المرخصين إلى اجمالي 

 السائقين.
٘ٚ% ٘ٛ% ٘ٙ% ٘ٔ% ٘ٙ% 

ٕ 
معدل رخص القيادة الممغنطة إلى إجمالي 

 الرخص.
--- ٔٙ% ٖٔ% ٗٙ% ٖٔ% 

لوحات معدل المركبات التي حصمت عمى  ٖ
 الترخيص الجديدة )حسب النظام الجديد(

--- --- ٚ٘% ٕٛ% ٜٚ% 

 %ٖٕ %ٖٕ --- --- --- معدل المركبات المفحوصة فنيا. ٗ
 %ٕ %ٖٓ.ٔ %ٜٗ.ٓ %ٕ %ٗ معدل المركبات التي تم شطبيا. ٘
 5ٓٚٗٙ 5ٚٚٗٙ 5ٔ٘٘ٙ 5ٓٔٓٙ 5ٖ٘ٛ٘ عدد المركبات التي تم تسجيميا تسجيًًل أوليًا. ٙ

ٚ 
المركبات التي تم تسجيميا كمجيولة عدد 

 اليوية.
ٜٖٔ ٜٕٓ ٛٛ ٕٖٙ ٖٜ٘ 

ٛ 
معدل ممفات المركبات التي تم أرشفتيا 

 الكترونيًا.
ٔٓ% ٖٓ% ٗ٘% ٙٓ% ٖٙ% 

 %ٚ٘ %ٙ٘ %ٖ٘ %ٛ٘ %ٓٙ معدل المركبات المرخصة إلجمالي المركبات. ٜ

ٔٓ 
اجمالي ايرادات الترخيص. )المبمغ باأللف 

 شيكل(
ٖٙ5ٖٖٚ ٗ٘5ٜٓٙ ٘ٗ5ٔٗٚ ٘ٓ5ٕٙٙ ٗٙ5٘ٙٔ 



 

77 
 

البرنامج الفرعي: ادارة مدارس ومعاهد  9
 المتوسط 9111 9119 9111 9111 السياقة.

 5ٕٛٙٚٓ 5ٕٜٕ٘ٔ 5ٕٓٔٓٓ 5ٜٖٕٙٔ 5ٕٕٓٓٓ عدد الفحوصات النظرية لمسائقين. ٔٔ
 5ٕٕٛ٘ٙ 5ٕٓٚٓٙ 5ٕٔ٘٘٘ 5ٕٖٕٛٚ 5ٜٕٗٗٛ عدد الفحوصات العممية لمسائقين. ٕٔ

المدربين التي تم ترقية عدد رخص قيادة  ٖٔ
 درجتيا.

ٕٓ ٕٔ ٕ٘ ٕٖ ٕٕ 

 ٗٔٔ ٕ٘ٔ ٓٔٔ ٓٔٔ ٜٓٔ عدد المدراء المينيين لمدارس تعميم القيادة. ٗٔ

ٔ٘ 
عدد الدورات التي تم انجازىا لمسائقين في 
المعاىد المختمفة ( مركبات إطفاء، مركبات 

 اسعاف، مركبات تخميص، وغيرىا)
٘٘ ٘ٓ ٘ٔ ٕ٘ ٕ٘ 

ٔٙ 
التي تم انجازىا لمسائقين في  عدد الدورات

المعاىد المختمفة ( مركبات إطفاء، مركبات 
 اسعاف، مركبات تخميص، وغيرىا)

ٜ ٜ ٔٓ ٔٓ ٔٓ 

ٔٚ 
عدد رخص القيادة األجنبية التي تم استبداليا 

 برخص قيادة فمسطينية.
ٕٓٓ ٕٗٓ ٕٚٓ ٕٙ٘ ٕٗٗ 

ٔٛ 
اجمالي إيرادات المدارس والمعاىد )المبمغ 

 باأللف شيكل(
ٖ5ٕ٘ٛ ٖ5ٖٔٗ ٕ5ٛٗٙ ٕ5ٜٖٔ ٖ5ٕٓٗ 

 المتوسط 9111 9119 9111 9111 البرنامج الفرعي: ادارة النقل عمى الطرق. 1
 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ عدد المركبات المسجمة أوليًا كمركبة عمومية. ٜٔ
 5ٖٕٔٙ 5ٜٜٗٓ 5ٗٔٔٛ ٜ٘ٗ --- عدد المركبات التي تحولت إلى مركبة عمومية ٕٓ
 --- --- --- --- --- المرخصة. معدل مكاتب التاكسيات ٕٔ
 %ٖ٘ %ٖٗ %ٙ٘ %ٓٙ --- معدل المركبات العمومية المرخصة. ٕٕ
 ٜٙٔ ٕٖ ٜٕ ٕٗ٘ ٜٙٗ عدد المركبات العمومية المشطوبة. ٖٕ

ٕٗ 
اجمالي ايرادات ادارة النقل عمى الطرق 

 5ٕ٘ٓ٘ 5ٚٚٚ٘ 5ٕٓٓٙ 5ٕٛٙٙ 5ٜٕٖٗ )المبمغ باأللف شيكل(.

 المتوسط 9111 9119 9111 9111 ادارة هندسة المركبات.البرنامج الفرعي:  5
 %ٛ٘ %ٙٛ %ٜٚ %ٗٗ %ٕٗ معدل معارض المركبات المرخصة. ٕ٘
 %ٖٓ %ٖ٘ %ٛٗ %ٗٔ %ٙ معدل الورش والكراجات المرخصة. ٕٙ
 ٙٛ ٓٓٔ ٕٚ --- --- عدد رخص فاحصي المركبات المصدرة. ٕٚ
 ٓ٘٘ ٓ٘٘ ٓ٘٘ ٓ٘٘ ٓ٘٘ عدد رخص مدراء مينيو الكراجات. ٕٛ

معدل المعدات اليندسية المرخصة )جرافة،  ٜٕ
 مزليق، التخميص(

--- --- --- --- --- 

ٖٓ 
معدل المركبات التي اجتازت فحص صًلحية 

 السير.
--- --- ٜ٘% ٜٙ% ٜٙ% 
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 %ٖٙ %٘ٗ %ٓٙ %٘ٚ %ٓٚ معدل محطات الوقود المرخصة ٖٓ

ٖٔ 
إيرادات ىندسة المركبات )المبمغ باأللف 

 شيكل(
ٖٜٚ ٕٕ٘ ٙٗٛ ٖٗٗ ٜٗٙ 

 المتوسط 9111 9119 9111 9111 البرنامج الفرعي: ادارة الشؤون الفنية: 4

ٖٕ 
عدد المركبات المستوردة )المفحوصة فحصًا 

 أوليًا(.
--- --- --- --- --- 

ٖٖ 
معدل المركبات الحاصمة عمى اذن تغيير 

 المحرك.
ٖٓ* ٖ٘* *ٗٓ ٘ٓ ٖٜ 

ٖٗ 
ترخيص من معدل التجار الذين حصموا عمى 

 .ٛٗالوزارة لمخروج إلى أراضي الـ 
--- --- --- --- --- 

 ٕٕٚ ٕٕٚ ٕٕٚ ٕٕٚ ٕٕٚ عدد التجار المصرح ليم باستيراد قطع غيار. ٖ٘

ٖٙ 
عدد الورش المصرح ليا بإنتاج منتجات 

 مرورية.
--- ٕ ٕ ٗ ٖ 

 %ٗ %ٙ %ٗ %ٖ %ٖ معدل المركبات التي تم ليا تغيير مبنى. ٖٚ
 المتوسط 9111 9119 9111 9111 الفرعي: ادارة النقل الحكوميالبرنامج  1

ٖٛ 
معدل المركبات الحكومية المدرجة كعيدة 

 شخصية.
--- --- --- --- --- 

 ٘ٛٗ ٖٕ٘ ٖٔ٘ ٔٓ٘ ٔٓٗ معدل رخص بطاقات القيادة الحكومية. ٜٖ
 ٓٔ ٜ ٓٔ ٔٔ ٜ معدل المركبات التي تم بيعيا لممتقاعدين. ٓٗ

ٗٔ 
الحكومية التي تم االشراف عدد المركبات 

 عمى شراءىا
--- ٜٔ٘ ٖٜٔ ٖٛ ٕٔٚ 

عدد المركبات الحكومية التي تم االشراف  ٕٗ
 عمى بيعيا.

ٕٛ ٖٛٚ ٖٖٓ --- ٕ٘ٚ 

 ٖٔ٘ ٓ٘٘ ٖٔ٘ ٓٔ٘ ٓٛٗ عدد المركبات الحكومية التي تم صيانتيا. ٖٗ
 --- --- --- --- --- معدل المركبات التي تعمل كنقل حكومي. ٗٗ

 المصدر: إعداد الباحث حسب البيانات المتوفرة من وزارة النقل والمواصالت.

 :عداد الموازنة المقترحةإ 5.5.4
تم تقسيم عمل وزارة النقل والمواصًلت في غزة إلى برامج رئيسية وبرامج فرعية، ومن ثم تم عمل 

حصر التكمفة الفعمية  دليل لمحسابات يتًلءم مع أغراض تطبيق موازنة البرامج واألداء، كما وتم
( وتوزيعيا عمى البرامج المذكورة، وتم تحديد النسب ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓلعدد من السنوات السابقة )

المئوية لألداء الفعمي، ومن ثم تم تحديد مؤشرات األداء المستيدفة والتي سيتم في ضوئيا إعداد 
 تقديرات الموازنة المقترحة.
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الًلزمة إلعداد مشروع الموازنة بالتركيز عمى برنامج وبناًء عمى ذلك، يورد الباحث الخطوات 
واحد من البرامج األربعة، وىو برنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق كعينة يقاس عمييا باقي 

 البرامج األخرى كاآلتي:

 تحديد الرواتب واألجور المتوقعة: .1

بناًء عمى البيانات  يتم تحديد تكمفة الرواتب واألجور لبرنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق
 ٖٕٔٓور لعام ( حيث بمغ اجمالي الرواتب واألجٚالفعمية كما ىي موضحة في الجدول رقم )

الخاص بالنسب المئوية لتوزيع الرواتب عمى ( ٛرقم )الجدول وفي شيكل ألف  5ٕٖٕٙمبمغ 
لنفقة وما % لمعاممين في البرنامج، ويضاف إليو الزيادة الطبيعية في ىذه إ.ٜٗبمغت  البرامج

يجب توظيفو في ىذا البرنامج من طواقم فنية جديدة، وبالتالي نصل إلى التكمفة اإلجمالية 
 لمرواتب واألجور المستيدفة كخطة عمل في الموازنة الجديدة.

 النفقات التشغيمية المتوقعة: .9

يتبين أن الخاص بتوزيع النفقات التشغيمية الفعمية عمى البرامج، ( ٘بالرجوع إلى الجدول رقم )
 5ٜٓ٘ٔحوالي يبمغ  ٖٕٔٓالنفقات التشغيمية لبرنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق لعام 

 ،بالنسب المئوية لتوزيع النفقات التشغيمية الفعميةالخاص  (ٙرقم ) وفي الجدوليكل ألف ش
غيمية لوزارة % من إجمالي النفقات التشٔ.ٗٙتبمغ نسبة النفقات التشغيمية لمبرنامج حوالي و 

وعميو يتم الوصول إلى النفقات التشغيمية لمموازنة المقترحة، وذلك بعد النقل والمواصًلت، 
األخذ باالعتبار النمو الطبيعي في ىذه النفقة والتي تعكسيا موازنة وزارة النقل والمواصًلت، 

لمستيدف باالعتماد عمى الزيادة في الحاجة إلى خدمات البرنامج، وفي ضوء المؤشرات ا
 تحقيقيا.

 النفقات الرأسمالية المتوقعة: .1
( الخاص بتوزيع النفقات الرأسمالية عمى البرامج نًلحظ بأن ٜبالرجوع إلى جدول رقم )

بمغت  ٖٕٔٓفي العام  برنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرقالنفقات الرأسمالية ل
ت في العامين شيكل، فيما بمغ 5ٖٙٚٙبمغت  ٕٕٔٓ، بينما في العام شيكل 5ٛٙٓٙٔ
ىناك اختًلف  عمى التوالي، ومن المًلحظ أن 5ٖٖٖٛٙو  5ٕٖٖٔٛ ٕٓٔٓو  ٕٔٔٓ
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بارز في المبالغ عمى مدى السنوات األربع، وبالتالي ال يمكن االعتماد عمى السنوات 
نما يتم تقدير النفقات السابقة في تقدير النفقات الرأسمالية في األعوام القادمة حسب ، وا 

 من ىذه النفقات لمسنة القادمة.حاجة الوزارة 
 المتوقعة: تاإليرادا .5

( الخاص بتوزيع اإليرادات عمى البرامج، يًلحظ أن إيرادات ٔٔإلى الجدول رقم ) بالرجوع
شيكل، بمتوسط  ألف 5ٜٖٕٜ٘ىو  ٖٕٔٓتخدمي الطرق لقام برنامج ترخيص وتنظيم مس

، وبالتالي من ٖٕٔٓإلى  ٕٓٔٓعمى مدى األربع سنوات السابقة من شيكل  5ٜٕ٘ٚ٘
لمتقدير إيرادات العام القادم، مع  إيرادات األعوام السابقة متوسطالممكن ىنا االعتماد عمى 

األخذ بعين االعتبار الحمًلت التي تقوم بيا الوزارة مما يؤثر بشكل مباشر عمى اجمالي 
 اإليرادات.

 تحديد البرامج الرئيسية والفرعية: .4

في وزارة النقل  والقائمين عمى إعداد الموازنةرامج الرئيسية والفرعية البمسؤولي بالتنسيق مع يتم 
ويتم تحديد  ،عداد البرامج الفرعية المتفرعة من كل برنامج رئيسيإفي بداية العام،  والمواصًلت

 .لكل قسم وتوزيعيا عمى البرامج الفرعية وفقًا لمطبيعة التخصصية العاممة األقسام

 تحديد مؤشرات األداء. .1

يتم تحديد مؤشرات أداء تعكس األىداف العامة لموزارة وتتسق مع األىداف العامة لمدولة، حيث 
مع مسؤولي البرامج الرئيسية والفرعية، ويجب أن تتوفر أيضًا في مؤشرات يتم إعدادىا بالتنسيق 

 األداء القابمية لمقياس، وأن تساعد عمى تطور أنشطة ووظائف الوزارة، وأن تتسق مع وظائف
وأنشطة الوزارة، مع األخذ في االعتبار مؤشرات األداء السابقة، وما ىو مستيدف تحقيقو من تمك 

 المؤشرات خًلل سنة الموازنة المطموب إعدادىا.

 تقديم مشروع الموازنة ومناقشته: .8

يتم تقديم مشروع الموازنة في ظل موازنة تجميعية تحتوي عمى البرامج الرئيسية األربع وما يتبع 
ويتم  برنامج رئيسي منيا من برامج فرعية، مع توضيح التكمفة اإلجمالية لكل برنامج منيا،كل 
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عرض ومناقشة المشروع مع دائرة الموازنة في وزارة المالية لًلتفاق عمى التقديرات الواردة، وفقًا 
 موازنة.لألىداف المرغوب تحقيقيا والمرتبطة بمؤشرات األداء المستيدفة لمسنة المالية موضوع ال

 

 الخالصة: 5.4
العاممين في وزارة النقل والتواصل مع إعداد اإلطار المقترح لموازنة البرامج واألداء،  من خًلل

 والمواصًلت، تم مًلحظة العديد من المعيقات في سبيل تطبيق موازنة البرامج واألداء أبرزىا:

واإلحصائيات الًلزمة وجود صعوبة لدى وزارة النقل والمواصًلت في توفير البيانات  -
 . إلعداد موازنة البرامج واألداء بالدقة والسرعة الًلزمتين

القياس المحاسبي الحالي وىو األساس النقدي عمى تطبيق موازنة أساس قدرة دم ع -
 البرامج واألداء.

حاجة لمكوادر البشرية العاممة في وزارة النقل والمواصًلت لتطوير معرفتيم ىناك  -
لماميم بأسموب مما يظير الحاجة لعمل ورش موازنة البرامج واألداء، وطريق إعدادىا،  وا 

 تدريبية لتطوير وزيادة اإللمام باألسموب قبل تطبيقو.
ضعف التشريعات الفمسطينية خاصة القوانين الخاصة بتنظيم الموازنة العامة والشؤون  -

 المساىمة في إعداد الموازنة العامة وفق أسموب البرامج واألداء. فيالمالية، 

يوجد لدى وزارة النقل والمواصًلت العديد من المقومات التي تساعد في تطبيق في المقابل 
 أسموب موازنة البرامج واألداء، نذكر منيا:

ًلت، القدرة عمى تحديد وقياس الناتج النيائي ألنشطة وأعمال وزارة النقل والمواص -
 فمثًًل نشاط متعمق بإنشاء طريق رئيسي من الممكن قياس كل جزء يتم اقامتو.

وضوح المسؤوليات والواجبات لدى الوحدات اإلدارية التابعة لوزارة النقل  -
 والمواصًلت.

الخاصة بأنشطة أنشطتيا، والبدء بإدخال البيانات عممياتيا و  بحوسبةاىتمام الوزارة  -
 إلكترونيًا.والتعامل معيا الوزارة، 
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 النتائج: 4.1
من خًلل تطبيق نظام الموازنة عمى أساس البرامج واألداء، والنتائج التي أفرزتيا عممية التطبيق، 

 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كما يمي:

 عمى كافة الصعد االقتصادية واالجتماعيةالموازنة العامة أىم وسيمة لتنفيذ سياسة الدولة  .ٔ
 ة.يوالصحية والعممية والبيئ

تعاني موازنة البنود من العديد من أوجو القصور التي تجعميا ال تساعد الحكومة  .ٕ
ووحداتيا اإلدارية عمى تقييم األداء وتطويره، بسبب عدم وضوح األىداف، وضعف 

 والفعالية.  التخطيط والمتابعة، مما يؤثر سمبًا عمى الكفاءة
عمى الرغم من سيولة األساس النقدي وسرعتو في إعداد القوائم المالية، إال أنو يشوبو  .ٖ

 الكثير من العيوب التي تجعمو ال يساعد عند تطبيق موازنة البرامج واألداء.
تعالج موازنة البرامج واألداء أوجو القصور الموجودة في موازنة البنود، حيث تمكن  .ٗ

واألداء من تقييم األداء، وتساعد في االستخدام األمثل لمموارد، وتيتم موازنة البرامج 
 بالمدخًلت المادية والبشرية والفنية، وتربطيا لتحقيق األىداف والسياسات.

 وزارة النقل والمواصًلت في قطاع غزة.توجد إمكانية لتطبيق موازنة البرامج واألداء في  .٘
التخصيص األمثل لموارد وزارة النقل  إلى تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي .ٙ

 والمواصًلت.
رفع الكفاءة والفاعمية في أنشطة وزارة النقل  إلى تطبيق موازنة البرامج واألداء يؤدي .ٚ

 والمواصًلت.
لمام الكوادر البشرية في وزارة النقل والمواصًلت بأسموب  .ٛ ىناك حاجة لتطوير معرفة وا 

 من خًلل الدورات التدريبية وورشات العمل. موازنة البرامج واألداء، وطرق إعدادىا،
ىناك صعوبة لدى وزارة النقل والمواصًلت في توفير البيانات واإلحصائيات الًلزمة  .ٜ

إلعداد موازنة البرامج واألداء بالدقة والسرعة الًلزمتين، مما يظير الحاجة لمتوسع في 
 حوسبة العمميات واألنشطة داخل الوزارة.

اء في ومات التي تساعد عمى تطبيق موازنة البرامج واألدىناك العديد من المق .ٓٔ
مال القدرة عمى تحديد وقياس الناتج النيائي ألنشطة وأع وزارة النقل والمواصًلت أىميا
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الوحدات اإلدارية التابعة وزارة النقل والمواصًلت، ووضوح المسؤوليات والواجبات لدى 
 لوزارة النقل والمواصًلت.

 التوصيات: 4.9
 ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، يمكن إيجاز أىم التوصيات فيما يمي:في 

البرامج  موازنة التحول من أسموب موازنة البنود )المطبقة حاليًا( إلى أسموبضرورة  .1
واألداء، وذلك ألن موازنة البنود تعاني من العديد من أوجو القصور منيا أنيا ال تساعد 

ألداء وتطويره، وذلك لضعفيا في التخطيط والمتابعة، الوحدات الحكومية عمى تقييم ا
وبالتالي كان البد أن تتخمى الحكومة عن أسموب موازنة البنود، واالنتقال إلى اعتماد 
أسموب موازنة البرامج واألداء ألنو يعالج العديد من نواحي القصور التي تعاني منيا 

 قدرتو عمى التخطيط والمتابعة. موازنة البنود، ولديو العديد من المزايا من أبرزىا
عادة النظر في التنظيم اإلداري الحالي المتواجد في  .9 إعادة ىيكمة الوحدات اإلدارية وا 

 الوحدات اإلدارية، بما يتوافق مع أىداف ومتطمبات تطبيق موازنة البرامج واألداء.
لتطوير  عمل دورات تدريبية وورشات عمل لمكوادر اإلدارية والعاممين داخل الوزارة .ٖ

 .ع بتطبيق موازنة البرامج واألداءقبل الشرو  ،معرفتيم بأسموب موازنة البرامج واألداء
لنفقات، ا التحول من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق في االعتراف باإليرادات و .5

وذلك العتباره أحد متطمب االنتقال إلى أسموب موازنة البرامج واألداء، كما أنو يساعد 
عمميات واألنشطة الحكومية تسير بكفاءة وفاعمية، من خًلل قدرتو عمى عمى جعل ال

التقييم والرقابة، ولما لدييا من إمكانية اجراء مقارنات دقيقة لمموازنة، وتظير المركز 
 لتقديرات لمسنة المالية المقبمة.المالي لمحكومة بشكل أفضل، ويسيل إعداد ا

الوزارة، وذلك لتتمكن الوزارة من توفير  التوسع في حوسبة العمميات واألنشطة داخل .4
 .واألداء بالسرعة والدقة الًلزمةالبيانات واإلحصائيات الًلزمة إلعداد موازنة البرامج 

 ويتم تقديرىا بناءً -ن مؤشرات األداء في بداية العام ضرورة قيام الوزارة بإعداد مجموعة م .ٙ
لقياس مدى الفاعمية والكفاءة والجودة في أداء  وذلك -عمى النتائج في األعوام السابقة

 الوزارة في نياية العام.
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البرامج واألداء مثل  تغيير بعض بنود التشريعات الفمسطينية ليتوافق مع إعداد موازن .ٚ
يتم التصويت عمى  من قانون تنظيم الموازنة العامة، والذي ينص عمى أنو ٖالمادة رقم 

 عمى الموازنة برنامجًا برنامجًا. صبح يتم التصويتمشروع الموازنة بابًا بابًا لت
إعادة النظر في اليياكل التنظيمية اإلدارية في وزارة النقل والمواصًلت، بما يخدم  .ٛ

 أسموب موازنة البرامج واألداء، وتحديد المسؤوليات والواجبات بشكل أكثر تحديدًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
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 القرآن الكريم. -
الخارجي في تغطية العجز الدائم  دور وأىمية التمويل، (ٜٕٓٓ)أبو مصطفى، محمد،  -

 – ٜٜٜٔفترة من الدراسة تحميمية مقارنة عن  الفمسطينية:لموازنة السمطة الوطنية 
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسًلمية. ،ٕٛٓٓ

دار اليازوري  المحاسبة الحكومية، (ٕٓٔٓ) ،اسماعيل & عدس، نائلاسماعيل،  -
 العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن. 

، مقال عمى موقع: (الرقابيةموازنة البنود )الموازنة  ٕٓٔٓلبخيتاوي، حسين، ا -
topic-relax.net/t539-http://econ.to 

في  االنشطةعمى اساس  مدى امكانية تطبيق الموازنة (ٜٕٓٓ)البشيتي، عبد الرحيم،  -
رسالة ماجستير  (ميدانية )دراسةالمصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة 

 غير منشورة، الجامعة االسًلمية.
إدارة الموازنة العامة بين  (ٜٜٚٔ) ،العكشة، وائلمرار، فيصل & ٓالموزي، سمميان &  -

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.النظرية والتطبيق
. تقييم نظم الموازنات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة (ٜٕٓٓ)العمور، عبد اهلل،  -

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسًلمية.
، دار الصفاء لمنشر، عمان، األردن، المحاسبة الحكومية (ٜٕٓٓ)الرماحي، نواف،  -

 الطبعة األولى.
إمكانية تطبيق أسموب الموازنة الصفرية في الوزارات  (ٜٕٓٓ)الشرايري، الرحاحمة،  -

 ، العدد األول.ٕ٘مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد  األردنية
، دار الثقافة لمنشر المحاسبة الحكومية (ٕٕٔٓ) ،دالشوبكي، يونس& أبو شمالة، أحم -

 والتوزيع، عمان، األردن.
، دار وائل لمنشر، المحاسبة الحكومية (ٕٛٓٓ) ،الخطيب، خالد & الميياني، محمد -

 عمان، األردن، الطبعة األولى.

http://econ.to-relax.net/t539-topic
http://econ.to-relax.net/t539-topic
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نظم صنع القرار في الموازنة العامة لمسمطة الوطنية ، (ٕٕٔٓ)بكرون، إياد،  -
رسالة ماجستير غير  وأثرىا عمى تقديرات الموازنة "دراسة حالة قطاع غزة"،الفمسطينية، 

 منشورة، الجامعة االسًلمية.
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، المحاسبة الحكومية (ٕٕٓٓ)ىًللي، محمد  -

 األردن.
، دار البداية ناشرون المحاسبة الحكومية (ٖٕٔٓ)وديان، لؤي & الحدرب، زىير  -

 وموزعون.

 :نموذج مقترح لتطبيق نظام الموازنة عمى اساس االنشطة، (ٕٕٔٓ)د، خالد، حما -
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  سبخان يوندراسة حالة مستشفى دار السًلم 

 االسًلمية. 
تطوير موازنة الوحدات الحكومية الفمسطينية بأسموب موازنة ، (ٕٔٔٓ)عثمان، حسن،  -

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسًلمية.  ميدانية"،البرامج واألداء "دراسة 
، دار المسير لمنشر والتوزيع أصول الموازنة العامة (ٖٕٔٓ)عصفور، محمد  -

 والطباعة، عمان، األردن.
، المحاسبة الحكومية (ٜٕٓٓ)مسعد، محمد & الخطيب، خالد & إبراىيم، إيياب  -

 مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع.
 غزة:مدى امكانية تطبيق الموازنة الصفرية في بمديات قطاع  (ٜٕٓٓ)فؤاد،  شمح، -

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسًلمية. دراسة تطبيقية عمى بمدية غزة
، إطار مقترح إلعداد وتطبيق موازنة البرامج واألداء في فمسطين، (ٕٙٓٓ)غنام، فريد،  -

 االسًلمية.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
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:اتممحق  
لوزارة النقل والمواصًلت خًلل الفترة  المصروفات واإليرادات(: ٔممحق رقم ) -

(ٕٓٔٓ-ٕٖٓٔ) 
 .قائمة المقابًلت الشخصية التي أجراىا الباحث(: ٕممحق رقم ) -
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التشغيمية والرواتب لوزارة النقل والمواصالت خالل  صروفاتالم :(1ممحق رقم )
 (9111-9111الفترة من )
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 ( موزعة حسب اإلدارات9111النفقات التشغيمية لعام ) 
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 (9111-9111الت خالل الفترة )صرواتب موظفي وزارة النقل والموا
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 (9111-9111)إيرادات وزارة النقل والمواصالت خالل الفترة من 
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 قائمة المقابالت الشخصية التي أجراها الباحث(: 9ممحق رقم )

 تاريخ المقابمة المسمى الوظيفي الوزارة االسم #

 وزارة النقل والمواصًلت أيمن راضي 1
المدير العام لمشؤون 
 المالية واإلدارية

 مٕٗٔٓمايو  ٕٛ

 مٕٗٔٓمايو  ٕٛ مدير الشؤون المالية والمواصًلتوزارة النقل  يحيى غالب نصر اهلل 9
 م ٕٗٔٓيونيو  ٘ مدير ترخيص غزة وزارة النقل والموصًلت محمد سفيان أبو شعبان 1

 وزارة النقل والمواصًلت محمد شعت 5
رئيس قسم الموازنة 
 مٕٗٔٓيونيو  ٙٔ في الدائرة المالية

 وزارة النقل والمواصًلت محمد اسحق نسمان 4
عام إدارة مدير 

الحاسوب وتكنولوجيا 
 المعمومات.

 م ٕٗٔٓيونيو ٕٔ

 وزارة المالية محمود صالحة 1
مدير الخدمات 

االجتماعية والثقافية 
 في دائرة الموازنة

 مٕٗٔٓمايو  ٜٔ

مدير دائرة متابعة  وزارة المالية محمد الصيرفي 8
 تنفيذ الموازنة

 مٕٗٔٓمايو  ٜٔ

 م ٕٗٔٓيونيو ٖٔ الشؤون الفنية والمواصًلتوزارة النقل  رأفت الشريف 2
 م ٕٗٔٓيونيو ٘ٔ ىندسة المركبات وزارة النقل والمواصًلت باسل الديب 2

 

 


