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  البحث ملخص
  

البنــــود و مــــن الــــدول بالنظــــام التقليــــدي للموازنــــة والــــذي يقتضــــي إعــــداد الموازنــــة علــــى أســــاس أخــــذت العديــــد 
عـرف هـذا األسـلوب علـى التوال يسـاعد ،ويتم عرض هـذه االعتمـادات علـى أسـاس التنظـيم اإلداري الحكـومي  االعتمادات

ال يمكـن مـن تحديـد جملـة مـا تنفقـه الحكومـة ألداء خدمـة  كما أنـهتنفيذها بهذه األموال،   على برامج المشروعات المنتظر
وللتغلـب علـى هـذه ، التي تعـود علـى الحكومـة مـن كـل جنيـه ينفـقال يسمح أيضاً بتحديد الفائدة  و،معين أو تنفيذ مشروع 

البــرامج واألداء، الصـعوبات اتجـه التفكيـر إلـى اســتخدام طريقـة جديـدة لتبويـب الموازنـة الحكوميــة، يسـمى بأسـلوب موازنـة 
  .والذي حقق ظهورها إلى حد بعيد هدف ربط أوجه اإلنفاق الحكومي بأهداف ذلك اإلنفاق

  

مــا زالــت جمهوريــة مصــر العربيــة واحــدة مــن الــدول التــي تأخــذ بالنظــام التقليــدي للبنــود فــي إعــداد موازنتهــا و هــذا 
كانـت عمليـة تخصـيص المـوارد الماليـة وفي ظل هذا النظـام  العامة، وتتبع نظاماً معيناً لحسابات الحكومة في سبيل تطبيقه، 
حجـم بالبـدء بتقـدير " أولوية اإلنفاق العام على اإليراد العـام"العامة بين مختلف نواحي اإلنفاق تحكمها في األساس قاعدة 

اء أكانـت مصـادر االستخدامات العامة المطلوب إنفاقها، ثم تقدير مصـادر التمويـل الالزمـة لتغطيـة هـذه االسـتخدامات سـو 
وقد أسفر هذا الوضع عن تزايد حجم اإلنفاق الحكومي واالستهالك العام وانعكاسه عن تفاقم مشـكلة حقيقية أو مقترضة، 

  .عجز الموازنة العامة للدولة
إلـى اقتصـاديات السـوق  –كسـائر دول العـالم   –هذا وفي منتصف الثمانينـات مـن القـرن المنصـرم اتجهـت مصـر 

االقتصـادي العـام بالحـد مـن العجـز فـي  دارة الحكومية للوحدات االقتصادية العامة ومحاولة إعادة التـوازنوالتخلص من اإل
الموازنة العامة للدولة من خالل ترشيد اإلنفاق الحكـومي وال يتـأتى هـذا عـن طريـق ضـغط اإلنفـاق العـام ، وإنمـا قـد يسـاهم 

يؤكــد علــى كــًال مــن كفــاءة اســتخدام داد الموازنــة العامــة للدولــة الحكــومي اســتحداث نظامــاً متطــور إلعــ فــي ترشــيد اإلنفــاق
تقيـيم تكلفـة ومنفعـة هـذا اإلنفـاق الموارد العامة وزيادة إنتاجية اإلنفاق العام وعلـى الفاعليـة فـي اإلنفـاق العـام والتركيـز علـى 

  .من خالل تحليل اقتصادي لبرامج اإلنفاق الحكومي
إلـى أسـلوب موازنـة البـرامج واألداء الـذي . ع.م.أسلوب الموازنة العامة في جبأهمية تطوير  ومن هنا كان اإلدراك

كأحـد   –نظرًا لما لموازنة البرامج واألداء و ، ثم قياس األداءيعتمد في بنائه على تخطيط البرامج وتقدير نفقاتها أو إيراداتها 
الخدمات والعائـد والمنـافع المتوقعـة مة بين تكاليف من دور في توطيد العالقة القائ –أساليب تطوير الموازنة العامة للدولة 

كــان لزامــاً دراســة مــدى أهميــة موازنــة البــرامج مــن أدائهــا بشــكل يضــمن معــه رفــع مســتوى أداء هــذه الخــدمات الحكوميــة  
  ".قطاع الصحة"واألداء وفاعليتها في ترشيد النفقات ومحاولة تطبيقها على إحدى القطاعات الخدمية 

وجــود بعــض المشــاكل التــي تعتــرض تطبيــق أســلوب موازنــة البــرامج :هــاجموعــة مــن النتــائج منتوصــل الباحــث لمو 
مشاكل تنظيمية وتضم صعوبة ربط البرامج بالهيكل التنظيمي وتحديـد : واألداء كأحد أساليب إعداد الموازنة العامة للدولة 

وهـي مشـاكل : مشـاكل تنفيذيـةو يم اإلداري المسئولية عن تنفيذها  وذلك لعدم وضوح السلطات والمسئوليات داخـل التنظـ
  :منهاالتوصيات بعض النتائج تقدم الباحث بهذه  في ضوء و .ترتبط بإجراءات تنفيذ موازنة البرامج واألداء 

تهيئــة البيئــة المناســبة لتطــوير الموازنــة العامــة مــن خــالل مراعــاة الجوانــب اإلنســانية واإلداريــة وتــوفير الكــوادر البشــرية  -
 .طبيق موازنة البرامج واألداء المؤهلة لت

تطــوير الموازنــة العامـــة مــن خــالل منظومـــة متكاملــة تتــزامن فيهـــا موازنــة البــرامج واألداء مـــع تطــوير النظــام المحاســـبي  -
 .واستخدام التكنولوجيا الحديثة

متميزة في هذا توفير الخبرات ال وضرورة ميكنة الحسابات والموازنة وتدريب المحاسبين بالوحدات الحكومية عليه ،  -
  .المجال
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أ  

  البحثمقدمة 
  :تمهيد

منــذ أخــذت الــدول علــى عاتقهــا مهمــة تنفيــذ الخطــط االقتصــادية واالجتماعيــة التــي ترمــي إلــى تحقيــق 
التي تهدف إلى مساعدتها فـي التنفيـذ السـليم لتلـك أهداف اقتصادية واجتماعية محددة، بدأت الدراسة الواعية 
ت البدايـة كانـحي االقتصـادية واالجتماعيـة، مـن هنـا  الخطط ، وفي تتبع أثر اإلنفاق الحكومي علـى مختلـف النـوا

التـــي تناشـــد كـــل مـــن االقتصـــاديين والمحاســـبين إلـــى االهتمـــام بالموازنـــة العامـــة للدولـــة باعتبارهـــا األداة التمويليـــة 
  .للخطة

والـذي يقتضـي إعـداد ) بنـود واعتمـادات(من الـدول بالنظـام التقليـدي للموازنـة هذا وقد أخذت العديد 
تمثل اإليرادات والمصروفات المنتظرة، ويتم عرض هذه االعتمادات علـى أسـاس على أساس اعتمادات  الموازنة

الخ، وال يساعد عـرض .... التنظيم اإلداري الحكومي أي تقسيم الجهاز الحكومي إلى وزارات ومصالح وهيئات
 فيـذها بهـذه األمـوال، كمـا أنـهتن عرف على بـرامج المشـروعات المنتظـربهذا األسلوب على التاعتمادات الموازنة 

ال يمكــن مــن تحديــد تكلفــة تنفيــذ هــذه المشــروعات، أي تحديــد جملــة مــا تنفقــه الحكومــة ألداء خدمــة أو تنفيــذ 
ــة الالزمــة لتحديــد هــذه مشــروع  ــة ال يســمح باســتخراج البيانــات الماليــة التحليلي معــين وذلــك ألن تبويــب الموازن

التــي تعــود علــى الحكومــة مــن كــل جنيــه ينفــق، فضــًال عــن أن يــد الفائــدة التكلفــة، كمــا أنــه ال يســمح أيضــاً بتحد
التقديرات تدرج بالموازنة بناء على بيانات السنوات السابقة وهذا أساس خـاطئ حيـث أن هـذه البيانـات ال تمثـل 

الســنة الجديــدة، كــذلك الرقابــة تنصــب علــى عــدم تجــاوز االعتمــادات بغــض النظــر عــن االحتياجــات الفعليــة فــي 
  .إلنجازات التي تؤدي بهذه االعتماداتا

وللتغلــب علــى هــذه الصــعوبات اتجــه التفكيــر إلــى اســتخدام طريقــة جديــدة لتبويــب الموازنــة الحكوميــة، 
فقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عدة تجارب بشـأن تطـوير أسـلوب الموازنـة العامـة فـي بعـض دول 

سـمى بأسـلوب موازنـة البـرامج واألداء، والـذي حقـق ظهورهـا يطوير ظهور ما العالم ، وكان من أهم نتائج ذلك الت
  .إلى حد بعيد هدف ربط أوجه اإلنفاق الحكومي بأهداف ذلك اإلنفاق

بعد أن أوصت لجنة هوفر في في الواليات المتحدة  ١٩٥١وبدأ استخدام موازنة البرامج واألداء سنة 
نــة بمــا يســاير األهــداف الخاصــة بتخطــيط البــرامج وقيــاس األداء، بضــرورة تغييــر نظــام تبويــب المواز  ١٩٤٩ســنة 

والمشـروع وأطلقـت اللجنـة فـي صـورته الجديـدة علـى أسـاس بيـان تكلفـة النشـاط والوظيفـة وبحيث يقوم التبويب 
  .على هذا النظام المقترح ميزانية األداء

  :مشكلة البحث
بالنظام التقليـدي للبنـود فـي إعـداد موازنتهـا  ما زالت جمهورية مصر العربية واحدة من الدول التي تأخذ

كانــت عمليــة تخصــيص العامــة، وتتبــع نظامــاً معينــاً لحســابات الحكومــة فــي ســبيل تطبيقــه، وفــي ظــل هــذا النظــام  
أولويـة اإلنفـاق العـام علـى اإليـراد "الموارد المالية العامة بين مختلف نواحي اإلنفاق تحكمها فـي األسـاس قاعـدة 

حجم االستخدامات العامة المطلوب إنفاقها، ثم تقـدير مصـادر التمويـل الالزمـة لتغطيـة هـذه بتقدير بالبدء " العام
وقد أسفر هذا الوضع عن تزايد حجم اإلنفاق الحكومي اء أكانت مصادر حقيقية أو مقترضة، االستخدامات سو 

  .واالستهالك العام وانعكاسه عن تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة



ب  

إلى اقتصـاديات  –كسائر دول العالم   –وفي منتصف الثمانينات من القرن المنصرم اتجهت مصر  هذا
االقتصــادي العــام  الســوق والــتخلص مــن اإلدارة الحكوميــة للوحــدات االقتصــادية العامــة ومحاولــة إعــادة التــوازن

وال ). اصـة االسـتهالك العـاموخ(بالحد من العجز في الموازنـة العامـة للدولـة مـن خـالل ترشـيد اإلنفـاق الحكـومي 
يتأتى هذا عن طريق ضغط اإلنفاق العام فما زالت الخدمات العامة التي تؤديهـا الدولـة للمـواطنين فـي حاجـة إلـى 

الحكــومي اســتحداث نظامــاً متطــور  تغــذيتها بالمزيــد مــن مســتلزمات أدائهــا، وإنمــا قــد يســاهم فــي ترشــيد اإلنفــاق
ال مصــر ينظــر إلــى الخــدمات التــي تؤديهــا الدولــة علــى إنهــا بمثابــة ســلع عامــة  إلعــداد الموازنــة العامــة للدولــة فــي

يتوافر فيها شروط اإلنتاج األمثل في القطاع الخاص ، وال يمكن تطبيق مبدأ االستبعاد علـى اسـتهالكها، ومـن ثـم 
كاملــة لعمليــة تخصــيص المــوارد الماليــة العامــة الالزمــة إلنتــاج هــذه الســلع يكــون مــن خــالل ثالثــة جوانــب متفــإن 

على مبدأ الرشد في االختيار ضماناً للموازنة بين األهداف واإلمكانيـات، وثانيهـا يعتمد و  :واحدة، أولها تخطيطي
يعتمــد علــى أســاليب الرقابــة و  :يعتمــد علــى متابعــة األداء واإلنجــاز ضــماناً لكفــاءة التنفيــذ، وثالثهــا رقــابيو  :إداري

  .ل العامة وصيانتهاالمالية ضماناً للمحافظة على األموا
تجـاوزه طـابع العصـر الـذي  –ولم يعد النظام التقليدي الحالي إلعداد الموازنـة العامـة للدولـة فـي مصـر 

وحســابات الحكومــة المنبثقــة عنــه مالئمــاً لترشــيد اإلنفــاق الحكــومي بجوانبــه الثالثــة المتكاملــة  –منــذ زمــن بعيــد 
ا النظام وبما يعكس التغيير المطلـوب فـي طبيعتـه ويؤكـد علـى  حاجة ملحة لتطوير هذوالمترابطة، وأصبحت هناك 

الموارد العامة وزيادة إنتاجية اإلنفاق العام وعلى الفاعلية في اإلنفـاق العـام والتركيـز علـى كًال من كفاءة استخدام 
  .تقييم تكلفة ومنفعة هذا اإلنفاق من خالل تحليل اقتصادي لبرامج اإلنفاق الحكومي

إلـى أسـلوب موازنـة البـرامج . ع.م.أسـلوب الموازنـة العامـة فـي جحساس بأهمية تطـوير ومن هنا كان اإل
ثـم قيـاس األداء، وكـذلك واألداء الذي يعتمد في بنائه وتكوينه على تخطـيط البـرامج وتقـدير نفقاتهـا أو إيراداتهـا 

أو التقـدير ثـم إدخـال نظـام النظام المحاسبي الذي يحقق أهدافها في إعداد البيانـات الالزمـة ألغـراض التخطـيط 
التكاليف الفعلية لحصر عناصر النفقات الفعليـة لكـل نشـاط أو مشـروع أو برنـامج وربطهـا بمراكـز األداء ومراكـز 

  .النشاط في الوحدة اإلدارية من أجل تحميلها في النهاية لوحدة النشاط أو وحدة القياس
والئحتــه التنفيذيــة والمعــدل  ١٩٧٣ة لســن ٥٣مــن القــانون رقــم ) ٤(وفــي ذلــك الشــأن نصــت المــادة 

علــى أســـاس  تعـــد الموازنــة العامــة للدولـــة"تبويــب الموازنــة العامـــة للدولــة علــى  ٢٠٠٥لســـنة  ٨٧بالقــانون رقــم 
مــع مراعــاة التحليــل علــى أســاس تقســيم اإلداري لألجهــزة والوحــدات والتصــنيف الــوظيفي ألوجــه نشــاط الدولــة ال

وقد أعطى القانون مدة أقصـاها خمـس سـنوات مـن تـاريخ العمـل بالقـانون  ".....البرامج والمشروعات واألعمال 
  .إلجراء هذا التحليل

  :نقطة البحث
مـن دور فـي توطيــد  –كأحـد أسـاليب تطــوير الموازنـة العامـة للدولـة   –نظـراً لمـا لموازنـة البـرامج واألداء 

أدائهـا بشـكل يضـمن معـه رفـع مسـتوى أداء الخدمات والعائد والمنـافع المتوقعـة مـن العالقة القائمة بين تكاليف 
ــة البــرامج واألداء وفاعليتهــا فــي ترشــيد النفقــات  ــة كــان لزامــاً دراســة مــدى أهميــة موازن هــذه الخــدمات الحكومي

  ".قطاع الصحة"ومحاولة تطبيقها على إحدى القطاعات الخدمية 
  



  

  :هدف البحث
ة البــرامج واألداء وفاعليتهــا فــي يهــدف البحــث بصــفة أساســية إلــى دراســة مــدى أهميــة أســلوب موازنــ

  :للباحث تحقيق هذا الهدف من خالل استيفاء الجوانب التالية مكن؛ ويترشيد النفقات
  .اإلطار الفكري لتبويب وتحديث الموازنة العامة للدولة بجمهورية مصر العربية تحديد مالمح -
 .اإلطار العام لموازنة البرامج واألداء توصيف -

 .لموازنة العامة للدولة وتسهيل االنتقال لموازنة البرامج واألداءإرساء دعائم تطوير ا -

 .التجربة المصرية في مجال تطبيق موازنة البرامج واألداء استعراض -

  :حدود البحث
 .الجانب التطبيقي للبحث على قطاع الصحة كأحد القطاعات الخدميةيقتصر  -

مستشــفيات الهيئــة العامــة عليمــي كأحــد تقتصــر دراســة الحالــة التطبيقيــة علــى مستشــفى أحمــد مــاهر الت -
 .للمستشفيات والمعاهد التعليمية

  :أهمية البحث
  :تنبع أهمية البحث من جانبين همها

  :الجانب النظري
ويتمثل في الدور الذي تلعبه الموازنة العامة للدولة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة، وموازنـة البـرامج واألداء  

ــة كأحــد صــور إعــدادها، وفيمــا يخــتص بال ــة فــإن التنمي ــة العامــة للدول االقتصــادية فــي مصــر تواجــه مشــكلة موازن
وحشد الموارد من أجل اإلنفاق التنموي من ناحية، وتوظيف هـذه المـوارد علـى أفضـل نحـو مزدوجة تتعلق بتعبئة 

عليـه  القوميـة مـن ناحيـة أخـرى، وتعتبـر الموازنـة العامـة محـور النظـام المـالي الـذي ينعقـد ممكن لتحقيق األهداف
ــة العامــة ، كمــا أن تفــاقم  النمــو المخطــط بغــرض الحصــول علــى أقصــى عائــد ممكــن مــن توظيــف المــوارد المالي
المشــكلة االقتصــادية فــي مصــر انعكــس علــى الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه الموازنــة العامــة للدولــة بالتأكيــد علــى 

  .مثلة في االقتصاد والكفاية والفاعليةأهمية الوزن النسبي لكل جانب من جوانب ترشيد اإلنفاق الحكومي المت
ومن ناحية أخرى ؛ فقد جسد نظام موازنة البرامج واألداء المدخل اإلداري في إعداد الموازنـة العامـة ، 

تم التعبير عنه بالحاجة إلى تغيير وظيفـة الموازنـة العامـة مـن مجـرد كونهـا أداة للرقابـة الماليـة علـى اإلنفـاق والذي 
قليــل مــا أمكــن مــن العــبء كــأداة لــإلدارة االقتصــادية بهــدف رفــع إنتاجيــة هــذا اإلنفــاق والت  هاامالعــام، إلــى اســتخد

، مــن خــالل رفــع كفــاءة اإلدارة الحكوميــة مــن ناحيــة، ومعالجــة مختلــف بنــود اإلنفــاق وفقــاً لمقننــات الصــافي لــه
  .محددة لمعدالت األداء من ناحية أخرى

  :الجانب التطبيقي
حيـث تعتبـر الرعايـة الصـحية أهميـة خاصـة مـن لـه لمـا الصحة كمجال للدراسـة التطبيقيـة ويتمثل في تحديد قطاع 

الصـحة بوضـع وتنفيـذ خطـط هـذه الرعايـة بحيـث  قطـاعأحد مجاالت االسـتثمار فـي المـوارد البشـرية ، كمـا يقـوم 
يــة بقصــد تتناســق مــع خطــط قطاعــات اإلنتــاج والخــدمات األخــرى فــي إطــار خطــط التنميــة االقتصــادية واالجتماع

  .االستفادة المثلى من الموارد الصحية الموجودة لتوفير البيئة المعيشية المتكاملة لإلنسان
  



د  

  :منهج البحث
استخدم الباحث فـي إعـداد هـذا البحـث المـنهج االسـتقرائي ، واعتمـد علـى أسـلوب الدراسـة المكتبيـة 

يـــة واإلطـــالع علـــى نتـــائج البحـــوث فـــي الحصـــول علـــى البيانـــات مـــن خـــالل االســـتعانة بالكتـــب والمراجـــع العلم
والمؤتمرات والدراسات العلمية السابقة في مجال البحث والرجوع إلـى قـوانين الموازنـة العامـة للدولـة ، والقـانون 

بشــأن المحاســبة الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة، فضــًال عــن الدســتور المصــري الصــادر  ١٩٨١لســنة  ١٢٧رقــم 
  .لى بعض المواقع على شبكة اإلنترنت، مثال موقع وزارة المالية، باإلضافة إلى الدخول ع٢٠١٣لسنة 

  
  :خطة البحث

  :مباحث رئيسية أربعةإلى ) بجانب مقدمة البحث وخاتمته(ينقسم البحث 
  .اإلطار الفكري لتبويب وتحديث الموازنة العامة للدولة بجمهورية مصر العربية: المبحث األول
  .إطار عام..... داء موازنة البرامج واأل: المبحث الثاني
  .دعائم تطوير الموازنة العامة للدولة وتسهيل االنتقال لموازنة البرامج واألداء: المبحث الثالث
 .التجربة المصرية في مجال تطبيق موازنة البرامج واألداء: المبحث الرابع



 

  المبحث األول
  اإلطار الفكري لتبويب وتحديث الموازنة العامة للدولة

  بجمهورية مصر العربية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة
هـذه الوثيقـة مـن الـذي سـوف  تعد الموازنة العامة للدولـة مـن أهـم الوثـائق السياسـية واالقتصـادية حيـث توضـح

. تضـرراً  بالعائد من هذه الموازنة وأي من فئات المجتمع أكثر استفادة وأيهمـا أكثـريستفيد من الذي يتحمل التكلفة، و 
وبمعنى أبسط هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي علـى اإليـرادات العامـة التـي يتوقـع أن تحصـلها الدولـة والنفقـات 

  .في سنة مالية قادمةالتي يتوقع أن تتحملها العامة 
بجمهوريــة مصــر الموازنــة العامــة للدولــة الفكــري لتبويــب وتحــديث اإلطــار  فــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن مناقشــة

  :العربية من خالل تناول العناصر التالية
  .الطبيعة والمفهوم.... الموازنة العامة للدولة  ١/١
  .الخصائص المميزة للموازنة العامة للدولة ١/٢
  .أهداف ووظائف الموازنة العامة للدولة ١/٣
  .كل الموازنة العامة للدولة في مصرل تطور هيحامر  ١/٤
  .عيوب النظام السابق للموازنة العامة للدولة ١/٥
  .الي للموازنة العامة للدولةحمدخل تحليلي لهيكل التبويب ال ١/٦
  

  :الطبيعة والمفهوم.... الموازنة العامة للدولة  ١/١
  :تتأثر الموازنة العامة للدولة بعدة وثائق وهي

العــام ورؤيتهــا لقضــايا العمــل وخطهــا السياســي توجهــات الحكومــة وثيقــة سياســية توضــح وهــو : بيــان الحكومــة
  .هذه القضايامواجهة السياسي الداخلي والخارجي واألسلوب الذي سوف تسلكه ل

تشتمل على األهـداف واألولويـات التـي يجـب أن تحققهـا الدولـة خـالل فتـرة زمنيـة محـدودة و  :الخطة القومية
  .تترجم الخطة إلى برامج ومشروعات ألهداف وعادة ماووسائل تحقيق هذه ا

ويمثـــل الوثيقـــة التـــي تبـــين مبـــالغ المصـــروفات التـــي أنفقـــت ومبـــالغ اإليـــرادات التـــي تـــم : الحســـاب الختـــامي
  .تحصيلها فعًال خالل العام الماضي

بشـأن  ١٩٧٣لسـنة  ٥٣يتضح ممـا سـبق أهميـة التفاعـل بـين هـذه الوثـائق المختلفـة مـن تعريـف القـانون رقـم 
البرنــامج "متضــمناً فــي مادتــه األولــى أن الموازنــة العامــة للدولــة هــي  ١٩٧٩لســنة  ١١إعــدادها والمعــدل بالقــانون رقــم 

المــالي لخطــة عــن ســنة ماليــة مقبلــة لتحقيــق أهــداف محــددة فــي إطــار خطــة التنميــة ، ويشــمل جميــع االســتخدامات 
  .)١(ارية الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والموارد ألوجه النشاط التي تقوم بها الوحدات اإلد

  :من هذا المنطلق؛ فالموازنة العامة هي وثيقة اقتصادية مالية ، سياسية لمجموعة من الجوانب وهي
  
  

                                           
  .١٩٧٣، ) ١(، املادة  ١٩٧٣لسنة ) ١٥٣(انون الموازنة العامة للدولة رقم قمجهورية مصر العربية ، ) ١(



 

  :الجانب االقتصادي والمالي
مــا هــي المــوارد ، و )متنافســة/ أنشــطة متعــددة(تمثــل الموازنــة وثيقــة توضــح مــا الــذي تنــوي الحكومــة القيــام بــه؟ 

  .المخصصة لتلك األنشطة؟ وعادة ما تعكس حجم الموارد التي تخصص لقطاع معين األهمية النسبية لهذا القطاع
  :الجانب السياسي

ومن الذي يستفيد بالعائـد  ،تمثل عملية إعداد الموازنة العامة عملية سياسية تحدد من الذي سيتحمل التكلفة
  .تمع أكثر استفادة أو أكثر تضرراً من هذه الموازنة وأي فئات المج

  :وقد نص الدستور المصري على أنه
ــوايتــولى مجلــس ال" ــة، وال ارقــر إب ســلطة التشــريع ، و ن ــة االقتصــادية السياســة العامــة للدول خطــة العامــة للتنمي

الوجه المبـين فـي  يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله علىو ، واالجتماعية ، والموازنة العامة للدولة 
  .)١( "الدستور

  :الخصائص المميزة للموازنة العامة على النحو التالي ومن خالل المفهوم السابق للموازنة العامة يمكن استخالص     

  :للدولة العامة المميزة للموازنة الخصائص ١/٢
  :)٢(ا يمكن توضيحها على النحو التاليهتتسم بلموازنة العامة للدولة عدة خصائص ل

  .عن الفترة المعدة عنهاتعتبر الموازنة خطة عامة وشاملة لكافة أنشطة وبرامج الحكومة  :الموازنة خطة شاملة -
الموازنــة هــي عبــارة عــن تنبــؤ بمــا يمكــن تحصــيله مــن إيــرادات عامــة أو إنفاقــه مــن نفقــات عامــة  :الموازنــة تنبــؤ -

 .خالل فترة مستقبلية محددة عادة ما تكون سنة مالية

مجلـــس (عليهـــا مـــن الجهـــة التشـــريعية ال تعتبـــر الموازنـــة نهائيـــة إال بعـــد اعتمادهـــا والتصـــديق  :نـــة إجـــازةالمواز  -
 .، وموافقة رئيس الجمهورية ، وإصدار القرار الخاص بها)الشعب

ــة تفــويض - ــة فــي التشــريعية تقــوم الجهــة حيــث : الموازن ــة فــي تنفيــذ الموازن المختصــة بتفــويض الســلطة التنفيذي
 .رة لذلكحدود المقر ال

الموازنـة هـي أداة لتوجيـه السياسـات الماليـة وتحقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة للدولـة، : الموازنة توجيـه -
وفــي ضــوء ذلــك يلتــزم المســئولون فــي مختلــف المســتويات اإلداريــة بإعــداد البــرامج واألنشــطة وتنفيــذها بمــا 

 .ة من مجلس الشعبيحقق أفضل النتائج وفقاً لما ورد في الموازنة المعتمد

الموازنـــة علـــى كافـــة تفاصـــيل البـــرامج واألنشـــطة الحكوميـــة مـــن البيانـــات  تشـــتمل: الموازنـــة نظـــام للمعلومـــات -
  .بكفاءة وفاعليةوالمعلومات الالزمة للتحليل االقتصادي والوظيفي ورقابة التشغيل وإنجاز البرامج 

  :ف ووظائف الموازنة العامة للدولةأهدا ١/٣
نــة العامــة بمثابــة الترجمــة الماليــة لخطــة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، فهــي عبــارة عــن برنــامج تعتبــر المواز 

تستغرق بضع سنوات ، وهي في ذات الوقت تحدد مسيرة اإلصالح المالي واالقتصـادي ، وبصـورة سنوي لتنفيذ خطة 
  :)٣(أهمها ما يليعامة يمكن القول أن الموازنة العامة تهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف 

                                           
  ).١٠١(، املادة  ٢٠١٣، الدستور املصري ،  السلطة التشريعيةمجهورية مصر العربية ، )١(
،  رسالة دكتوراه غير منشورةحممد عباس مصطفى ، استخدام نظم املعلومات املتكاملة يف تطوير املوازنة العامة جبمهورية مصر العربية ، . د) ٢(

  . ٩ – ٤، ص ص ٢٠٠٨كلية التجارة ، جامعة األزهر ، 
  :أنظر على سبيل املثال) ٣(



 

  .أداء الخدمات الحكوميةتحسين مستوى  -
 .تدفق التمويل الالزم الحتياجات اإلنفاق العام في المواعيد المالئمةتيسير  -

 .المساعدة في ترشيد اإلنفاق الحكومي -

 .توفير مستلزمات اإلنتاج والخدمات الالزمة -

 .توفير االستقرار للعاملين باألجهزة الحكومية -

 .مالئمة لقياس كفاءة األداء الحكومي توفير معايير -

  .المساعدة في تحقيق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية -
  :وتؤدي الموازنة العامة في سبيل تحقيق أهدافها عدة وظائف أهمها ما يلي

  :التخطيط* 
لـيس باليسـير مـن الموازنة هي خطة مالية تبين إيرادات الدولة وتحدد نفقاتها المستقبلية، ويعني هذا أن جـزءاً 

التخطـيط السـليم فـي ا تنبـع أهميـة نـتناول أمورًا مستقبلية، ال يمكن التأكد منها بصورة قطعية، ومن هيعمليات الموازنة 
  .ضوء معلومات حقيقية وخبرات سابقة

ويمكن القول أن التخطيط هو وظيفة شـديدة االلتصـاق بالموازنـة العامـة ، لـذا يتطلـب األمـر التنسـيق بـين كـل 
التخطــيط تحديــد األهــداف المطلــوب تحقيقهــا وتحديــد وســائل ن الخطــة والموازنــة ، ففــي الوقــت الــذي يتطلــب فيــه مــ

تنفيذ هذه األهداف فإن الموازنة بصفتها مالزمة للتخطيط يجب أن تتضمن توفير الموارد المالية المطلوبـة وتخصيصـها 
  .على األنشطة المختلفة وإنفاق هذه الموارد فيما خصصت له

  :اإلدارة* 
إن اإلدارة هــي عامــل أساســي فــي الموازنــة فــي جميــع مراحلهــا وخطواتهــا ، حيــث تعنــي ترجمــة األهــداف إلــى 

وتصــميم الوحــدات الحكوميــة التــي تتــولى تنفيــذ البــرامج وأخيــراً توظيــف األفــراد فــي هــذه مشــروعات وأنشــطة محــددة 
  .الوحدات وتدبير الموارد الالزمة
إداريـة جـذورها يينـات ، والتـدريب ، والترقيـات جميعهـا أنشـطة إداريـة ، وتـتم بقـرارات فتنظيم الفعاليات، والتع

  .في الموازنة ، وحدودها أيضاً تقررها بنود الموازنة
  :الرقابة* 

تتضمن عملية الرقابة جميع اإلجـراءات والقواعـد التـي تحكـم إنفـاق الوحـدات الحكوميـة والتـي علـى أساسـها 
  .تابعةتعد تقارير الرقابة والم

والموازنة ال يمكن فصلها عن مجموعة األنظمة واإلجراءات المالية والقواعد المحاسبية المعتمـدة والمتعـارف 
عليهــا مهنيــاً ، والســجالت والقيــود المتبعــة ، فتلــك اإلجــراءات المركبــة ســببها أن األمــوال المنفقــة هــي أمــوال الدولــة 

  .إلنفاقومواطنيها ، ويلزم التأكد من سالمة وصحة ذلك ا

                                                                                                                                
، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  دليل الموازنة العامة للدولةشريف أمحد شريف ،  -

  .١٢ – ٨، ص ص ٢٠٠٤جامعة القاهرة ، 
رسالة ماجستير عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف مصر بني صندوق النقد الدويل ورؤية التنمية املستقبلية ، ة عبد اهللا أمحد ، فاطم -

 .٩٥ – ٨٩، ص ص  ٢٠٠٠، كلية التجارة ، جامعة عني مشس ،  غير منشورة

، مركز دراسات  منظور النوع االجتماعي موازنات النوع االجتماعي ، برنامج موازنة األداء منسلوى شعراوي مجعة ، . د -
  .٨ – ٦، ص ص ٢٠٠٤ ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ،واستشارات اإلدارة العامة 



 

وقد كان يحكم الهيكل العـام لهـذه الموازنـة فـي ضـوء القـانون السـابق وتعديالتـه التقسـيم النمطـي الـذي يعتبـر 
األساس في إعدادها على أساس موازنة اعتمادات وتبويبها إلى موازنـات جاريـة ورأسـمالية والتـي تقسـم بـدورها إلـى بنـود 

م ، وهذا التقسـيم فـي حـد ذاتـه يفيـد فـي تحقيـق الرقابـة الماليـة  ٢٠٠٤/٢٠٠٥وأنواع وذلك حتى نهاية السنة المالية 
  .على بنود الصرف، أي بمعنى آخر تحقيق الرقابة على استخدام المال العام دستورياً واقتصادياً ومالياً 

  :ل الموازنة العامة للدولة في مصرل تطور هيكحامر  ١/٤
فــي إعــدادها ، وقــد خضــع تطــور أســلوب إعــداد  يتوقــف تعريــف الموازنــة العامــة علــى األســلوب المســتخدم

مـن مرحلـة موازنـة البنـود أو االعتمـادات والشكل في العصر الحديث لعـدة مراحـل ، بدايـة الموازنة من ناحية الموضوع 
  .والبرمجةوانتهاء بالموازنة الصفرية مروراً بموازنة البرامج واألداء ، وموازنة التخطيط ) الموازنة التقليدية(

عامة فمن الناحية التاريخية لم تصل الدول إلى إعداد الموازنة العامة مرة واحدة وإنما تم ذلـك بطريقـة وبصفة 
ربيــة اســتنبطت القواعــد والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا فكــرة غوعبــر مراحــل متتاليــة ففــي انجلتــرا وهــي أول دولــة تدريجيــة 

  .)١(تم ذلك على ثالث مراحلو   الموازنة الحديثة
ــة ، بهــدف معرفــة أبعــاد التطــورات  بتتبــع تطــورو  ــة مصــر العربي ــة العامــة وتقســيماتها فــي جمهوري هيكــل الموازن

  :)٢(يتضح التالي ٢٠٠٤/٢٠٠٥لى مر السنوات حتى عام والتقسيمات التي حدثت لهذا الهيكل ع
نـت وكا، وكان ظهورها مرتبطـاً باألوضـاع السياسـية فـي مصـر وقتئـذ ١٨٨٠فقد ظهرت أول موازنة مصرية عام  -

ال تقـوم بـدورها فـي خدمـة السياسـة الماليـة بسـبب أن سـلطة الحكومـة كانـت مقيـدة فـي الموازنة منذ صـدورها 
فرض الضرائب أو زيادتها وكان الهدف األساسي ألية زيادة في الضرائب القائمة كضرائب األطيان هـو أساسـاً 

فــي ظـــل النفـــوذ األجنبــي لـــم تلـــق كمــا أن الخـــدمات العامـــة لضــمان إيـــرادات لســـداد أقســاط الـــدين وفوائـــده  
أغلبهـا االهتمام الواجب فلم تدرج لها اعتمادات تذكر بالموازنة العامـة للدولـة وكانـت المصـروفات الحكوميـة 

  .خاصة بمرتبات العاملين
كانت توجد بمصر موازنتان إحداهما موازنة دين الحكومة ، وإيرادها من السكك الحديديـة   ١٨٨٢وفي عام  -

والبحيـرة وأسـيوط ناء اإلسكندرية والجمارك والضرائب التـي تجبـى مـن مديريـة الغربيـة والمنوفيـة والتلغراف ومي
أمـــا . وكانــت تخصـــص هــذه اإليـــرادات لخدمـــة الــدين العـــام ومصــاريف الحكومـــة والمـــديريات الســابق ذكرهـــا

 .والمصالح األخرى الموازنة الثانية فكانت خاصة بالمديريات

 .لكل من المطابع األميرية واألوقاف وإدارة أموال الدواوين ودار الكتب وكانت هناك موازنات مستقلة

ظهــر نظــام االعتمــادات الخارجــة عــن موازنــة الحكومــة والتــي كانــت تمــول عــن طريــق  ١٩٠٥عــام وابتــداء مــن  -
ثـم ظهـرت بعـد ذلـك  .السحب من االحتياطي العـام للدولـة وتخصـص لمواجهـة مصـروفات األعمـال الجديـدة

لملحقة بالمصالح الحكومية ذات الطابع االقتصادي كالسـكك الحديديـة والتلغـراف والتليفـون أو الموازنات ا
 .عن الحكومة المركزية والجامعاتبعض الهيئات المستقلة إدارياً 

                                           
  .٤٥ –٣٣، ص )٢٠٠٤اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة(، الطبعة الرابعة، الموازنة العامة للدولةحممد قطب إبراهيم، ) ١(
  :على سبيل املثال أنظر) ٢(

بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على سعيد عطيوي مصطفى ، التجربة املصرية يف تبويب وحتديث نظم املوازنة ،  -
  .٧ – ٣، ص ص  ٢٠٠٢،  األداء

  .٤٠ – ٣٧، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد قطب إبراهيم ،  -



 

أول حدث تشريعي هام فيما يتعلق بالموازنـة العامـة إذ تضـمن مـواد شـملت إيـرادات  ١٩٢٣دستور سنة ويعتبر  -
إلـى البرلمـان وتحديـد السـنة الماليـة لهـا مـع ا وكيفيـة إقـرار الموازنـة العامـة ومواعيـد تقـديمها الدولة ومصروفاته

كمـا قضـى أنـه إذا لـم يصـدر القـانون   ،عدم جواز فض دور انعقـاد البرلمـان إال بعـد االنتهـاء مـن تقريـر الموازنـة
 .ى حين صدور الموازنة الجديدةبالموازنة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يعمل بالموازنة القديمة إل

، وبعــد إلغــاء االمتيــازات األجنبيــة ، وإطــالق حــق مصــر فــي فــرض الضــرائب وزيادتهــا صــدر  ١٩٣٩وفــي عــام  -
بفــرض ضــريبة علــى إيــرادات رؤوس األمــوال المنقولــة وعلــى األربــاح التجاريــة  ١٩٣٩لســنة  ١٤القــانون رقــم 

 .وعلى كسب العمل

ية أخرى أدت إلـى تنويـع مصـادر إيـرادات الموازنـة العامـة  مـن الضـرائب وإن وتال ذلك صدور عدة قوانين ضريب
 .كانت الضرائب غير المباشرة تمثل الجزء الغالب من المصادر الضريبية

مليون جنيه من االحتياطي العام لتمويل برنامج السـنوات الخمـس  ٣٦صدر قانون بتخصيص  ١٩٤٦عام  وفي -
 .مةلألشغال العامة خارج موازنة الحكو 

ــااللتزام  ١٩٤٩لســنة  ٢٦صــدر القــانون رقــم  ١٩٤٩وفــي عــام  - ــة الــذي تضــمن أحكامــاً ب بشــأن تنفيــذ الموازن
 .باالعتمادات المدرجة بالموازنة وأوضح كيفية تحقيق الرقابة قبل الصرف على أبواب الموازنة

والوحـدة بـين مصـر  ١٩٥٢ يوليو سـنة ٢٣وبعد ذلك تطورت أوضاع الموازنة متأثرة باألوضاع العامة كقيام ثورة  -
وتطبيـق الحكـم المحلـي واألخـذ بمبـادئ التخطـيط الشـامل وبـروز  ١٩٦١إلـى  ١٩٥٨وسوريا في الفترة مـن 

دور القطاع العام حيث حدثت تطـورات أدت إلـى إنشـاء موازنـات مسـتقلة فقـد ظهـرت الموازنـة اإلنتاجيـة فـي 
تمثــل المشــروعات اإلنتاجيــة التــي يســاهم بهــا  ضــمن ملحقــات الموازنــة العامــة والتــي ٥٣/٥٤الســنة الماليــة 

الموازنــة العامــة للدولــة شــاملة  ١٩٦١-١٩٥٨كمــا ظهــرت خــالل الفتــرة مـن   ،القطـاع العــام فــي خطــة التنميـة
 :مجموعة الموازنات التالية

o  موازنة موحدة فيهـا كـل مـن اإلقلـيم الشـمالي والجنـوبي وتخصـص لرئاسـة الجمهوريـة والحكومـة المركزيـة
 .موازنات مستقلة كموازنة األوقاف          .ي الدفاع والخارجيةووزارت

o موازنة عامة لإلقليم الشمالي           .موازنة عامة لإلقليم الجنوبي. 

o ملحقة بالموازنة الموحدة لموازنة المجلس األعلى لرعاية الشباب وموازنة مجمع اللغة العربية موازنات. 

o إلقليم الجنوبي كموازنة اإلصالح الزراعي والجامعاتموازنة ملحقة بالموازنة العامة ل. 

o موازنات ملحقة بالموازنة العامة لإلقليم الشمالي. 

 :أصبحت الموازنة العامة شاملة ٦٢/٦٣من السنة المالية  وابتداء -

وهـي عبـارة : وتختص بجميع أوجه النشاط الذي تضطلع به الحكومـة المركزيـة وموازنـة لألعمـال :موازنة للخدمات
 .عن مجموعة موازنات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وموازنة مستقلة لكل محافظة

 :أصبحت الموازنة العامة للدولة تتكون من ٦٨/٦٩من  وابتداء -

o موازنة المؤسسات العامة           .موازنة الجهاز اإلداري للدولة. 

o موازنة الهيئات العامة .       موازنة صناديق التمويل الخاصة. 

o موازنة صندوق الطوارئ. 

o ١٩٧٣وقد استبدل بصندوق الودائع والتأمينات ابتداء من موازنة : موازنة صندوق االستثمار. 

o  ١٩٧٣ابتداء من موازنة (موازنة الخزانة العامة.( 



 

 :كاآلتيتغير الوضع بحيث أصبحت مشتمالت الموازنة العامة للدولة   ١٩٧٦من موازنة  وابتداء -  

o موازنة الخزانة العامة        .موازنة األعمال          .موازنة الخدمات. 

o موازنة صندوق الودائع والتأمينات        .موازنة صندوق الطوارئ. 

  :)١(تغير الوضع نتيجة لما يلي  ١٩٨٠وابتداء من الموازنة العامة لسنة  -
  :١٩٧٩سنة  ١١صدر قانون : ١٩٧٩في عام ف

قضـــى بفصـــل موازنـــات الهيئـــات العامـــة االقتصـــادية وصـــناديق التمويـــل ذات الطـــابع االقتصـــادي عـــن والـــذي 
الموازنة العامة للدولة حيث تعد بشأنها موازنات مستقلة وتقتصر العالقة بينها وبين الموازنة العامـة للدولـة علـى الفـائض 

  .الذي يؤول للحكومة وما يتقرر لها من قروض ومساهمات
  :١٩٨٠/١٩٨١عام  وفي موازنة

أسلوب جديدًا في تمويل استثمارات القطاع الحكـومي حيـث صـدر القـانون استخدمت الموازنة العامة للدولة 
الودائـع والتأمينـات، والـذي حـدد  بإنشاء بنـك االسـتثمار القـومي بـدًال مـن صـندوق اسـتثمار ١٩٨٠لسنة ) ١١٩(رقم 

المدرجـة بالخطـة العامـة للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة للدولـة ،  هدف البنك في تمويل كافة المشروعات االستثمارية
  .والتي تتضمنها الموازنة العامة للدولة
بشــأن المحاســبة الحكوميــة ، والــذي اخــتص بتنظــيم العمــل  ١٩٨١لســنة ) ١٢٧(وقــد صــدر القــانون رقــم 

إلـــى دورة الموازنـــة فـــي إعـــداد دليـــل الداخلـــة فـــي نطـــاق الموازنـــة العامـــة للدولـــة ، والـــذي اســـتند المحاســـبي للوحـــدات 
  .الحسابات الحكومية
  :تم تقسيم الموازنة الرأسمالية إلى موازنتين: ١٩٨٢/١٩٨٣وفي عام 

  :موازنة استثمارية* 
وتمثـل االســتثمارات التــي ينتظــر " االســتخدامات االســتثمارية"وتـدرج فــي جانــب االســتخدامات البـاب الثالــث 

ذها خـــالل الســـنة الماليـــة المعنيـــة، ويقابلهـــا فـــي جانـــب المـــوارد مصـــادر تمويـــل هـــذه أن تقـــوم الوحـــدة الحكوميـــة بتنفيـــ
  ".ائتمانيةقروض وتسهيالت "، الباب الرابع " إيرادات رأسمالية متنوعة"االستثمارات، والتي توزع على الباب الثالث 

  :موازنة التحويالت الرأسمالية* 
والتـي تمثـل مصـروفات رأسـمالية، غيـر " ويالت الرأسـماليةالتحـ"وتدرج في جانب االستخدامات الباب الرابـع 

أنــه ال يترتــب عليهــا إنشــاءات جديــدة مثــل أقســاط ســداد القــروض طويلــة األجــل، ويقابلهــا فــي جانــب المــوارد مصــادر 
قــروض "، البــاب الرابــع " إيــرادات رأســمالية متنوعــة"تمويــل التحــويالت الرأســمالية ، والتــي تــوزع علــى البــاب الثالــث 

  ".سهيالت ائتمانيةوت

                                           
  :للمزيد من التفصيل) ١(

  .٤٨ – ٤٤، ص ص  ذكره مرجع سبقحممد قطب إبراهيم ،  -
، كلية التجارة ،  رسالة ماجستير غير منشورةحممد حممود جوهر، االجتاهات احلديثة يف إعداد املوازنة لتتفق مع أهداف التخطيط،  -

 .٢٣٦ – ٢٣٢، ص ص  ١٩٩٢جامعة عني مشس ، 

، كلية  رسالة ماجستير غير منشورةعامة للدولة ، حنان حممود عبد العظيم ، استخدام أسلوب املوازنة املرنة كأداة لتطوير املوازنة ال -
 .١٤ – ١٠، ص ص  ١٩٩٤التجارة ، جامعة عني مشس ، 

اجلزء األول ، كلية التجارة ـ جامعة املنوفية ،   "مدخل معاصر"المحاسبة الحكومية والقومية حممد عبد الفتاح العشماوي ، . د -
 .١١٢ – ١٠٢، ص  ١٩٩٥

  .١٦ – ١٤، ص ص  ذكره مرجع سبقسعيد عطيوي مصطفى ،  -



 

وبــذلك تــم فصــل المــوارد الرأســمالية التــي ســتوجه لتمويــل االســتخدامات االســتثمارية عــن تلــك التــي ســتوجه 
  .لتمويل التحويالت الرأسمالية

  :٢٠٠١في عام و 
بـإجراء  ٢٠٠١لسـنة ) ٢٠٤(رئيس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم / صدر قرار السيد المستشار الدكتور

 ١٩٧٣لسـنة  ٥٣بين ما تضمنه القـانون  ة على النظام المحاسبي الموحد ومن ثم أصبح هناك اختالفاً تعديالت جوهري
  .الموحد بعد التعديلبشأن الموازنة العامة وتعديالته والئحته التنفيذية والنظام المحاسبي 

لـك نظــراً ألن وتأسيسـاً علـى مـا تقـدم يالحــظ التحـرك اإليجـابي فـي كـل االتجاهــات لتحـديث نظـم الموازنـة وذ
الحكوميــة، وأحــد تــوافر مصــادر كافيــة للبيانــات وطــرق لقيــاس األداء مــن المشــكالت الهامــة التــي تواجههــا المنظمــات 

الطــرق للتغلــب علــى هــذه المشــكالت هــو أســلوب الموازنــات، حيــث تــوفر الموازنــات اآلليــات التــي يمكــن عــن طريقهــا 
بالموارد الماليـة، وعمـل االختيـارات بـين البـرامج والتكـاليف البديلـة ، البرامج مراجعة البرامج الحكومية، وربط تكاليف 

واإلدارة إلى خطـة بجانب أن الموازنة هي العملية التي تقرر المستقبل المالي ألية حكومة ، حيث تقوم بترجمة السياسة 
  .)١(الضوابط المناسبة لتنفيذها عمل متفق عليها ، وتضع 

، بحيث أصـبح ٢٠٠٥لسنة  ٨٧العامة للدولة في مصر للتعديل في ضوء القانون رقم  وأخيرًا خضع تبويب الموازنة -
الصـادر عـن صـندوق النقـد ) GFSM ٢٠٠١(والتبويبات الدولية الخاضعة لـدليل إحصـاءات ماليـة الحكومـة بتوافق 
  .)٢(الدولي 

مـن الشـكل  ٢٠٠٤/٢٠٠٥بيان هيكل الموازنة العامة خالل تلك الفترة وحتى عـام ويرى الباحث إنه يمكن 
  :)١(رقم  التالي

  
  
  
  
  

                                           
  :للمزيد من التفاصيل) ١(

  .١٦ – ١٤، ص ص  مرجع سبق ذكرهسعيد عطيوي مصطفى ،  -
،  مؤتمر االتجاهات الحديثة في إدارة األعمالعلي حممود املبيض ، االجتاهات احلديثة يف قياس أداء املنظمات احلكومية ، . د -

 .١٣،  ١٠، ص ص  ٢٠٠١القاهرة ، 

 .٤٦ – ٤٠، ص ص  مرجع سبق ذكره، حممد قطب إبراهيم  -

 .٩٥ – ٩٠، ص ص  مرجع سبق ذكره، فاطمة عبد اهللا أمحد  -

  .١١٢ – ١٠٢، ص ص  مرجع سبق ذكرهحممد عبد الفتاح العشماوي ، . د -
(2) International Monetary Fund (IMF), Government finance statistics manual 2001, 
IMF, Washington, D.C. pp 15-30. 



 

  بيان هيكل الموازنة العامة لدولة السابق )١(رقم  شكل
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هيكل الموازنة العامة السابق
 الموارد االستخدامات

 اإليرادات صروفاتالم

  األجور: الباب األول
  النفقات الجارية: الباب الثاني

 والتحويالت الجارية           

 لموازنة الجاريةا

 المحصلة

 )الجاري) الفائض( العجر

 لرأسماليةا الموازنة

  االستثمارات: الباب الثالث
 التحويالت الرأسمالية: الباب الرابع

 :إن وجد عجز فإن مصادر تمويله هي* 

  :تمويل االستثمارات
  .ريةأوعية إدخا -١
قروض وتسهيالت ائتمانية خارجية  -٢

 ومحلية

  :تمويل التحويالت* 
 قروض خارجية -١

  العجز الصافي
 ويمول بأذون وسندات على الخزانة العامة أو من الجهاز المصرفي

  اإليرادات السيادية: الباب األول
  اإليرادات الجارية: الباب الثاني
 والتحويالت الجارية           

  اإليرادات الرأسمالية المتنوعة: الباب الثالث
 المحصلة القروض والتسهيالت االئتمانية: الباب الرابع

 الكلي) الفائض(العجر 

 المحصلة

 ٢٠٠٤، وزارة المالية ، القاهرة ، ٢٠٠٤/٢٠٠٥جداول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية : المصدر



 

  :عيوب النظام السابق للموازنة العامة للدولة ١/٥
  :)١(للنظام السابق للموازنة العامة للدولة في اآلتي تتمثل أهم العيوب الموجهة 

رات الموازنة العامة على موازنات سنوات سابقة كأساس إلعدادها ، ممـا يسـمح لحـاالت عـدم الكفايـة تقديتعتمد  -
  .في التقدير في الماضي االنتقال للمستقبل 

 .عدم القدرة على التخطيط للمستقبل نظراً لعدم توافر بيانات فعلية دقيقة عن الفترات السابقة -

ملية التمييـز الواضـح بـين المـوارد والمصـروفات مـن ناحيـة ، والمعـامالت إن التبويت السابق لم يوفق في القيام بع -
التمويليــة مــن ناحيــة أخــرى ، فضــال عــن انــه ال يســاعد علــى قيــاس أثــر السياســة الماليــة العامــة وهــو مــا حــاول أن 

  :يعالجه إلى حد ما التبويت الحالي للموازنة العامة للدولة حيث برزت مفاهيم جديدة للعجز
 قدى     العجز النCash Deficit  

وهــو الفــرق بــين الســتة أبــواب األولــى مــن أبــواب المصــروفات وأبــواب المــوارد الثالثــة ، وهــذا المؤشــر يعكــس 
مــدى قــدرة المــوارد المتاحــة للدولــة مــن ضــرائب ومــنح وإيــرادات أخــرى فــى تغطيــة أنشــطة الدولــة المختلفــة ومــن بينهــا 

  .اإلنفاق االستثماري
       العجز الكلىOverall Deficit  

وهــو عبــارة عــن متحصــالت (وهــو عبــارة عــن العجــز النقــدي مضــافاً إليــه صــافي الحيــازة مــن األصــول الماليــة 
المحليــة واألجنبيــة  اإلقــراض ومبيعــات األصــول الماليــة بــدون حصــيلة الخصخصــة مطروحــاً منــه حيــازة األصــول الماليــة

  ).بدون مساهمة الخزانة العامة في صندوق تمويل الهيكلة
األسـهم مضـافاً  الكلي للموازنة العامة من خالل اإلقتراض وإصدار األوراق الماليـة بخـالفويتم تمويل العجز 

  .الخصخصةيلة إليه صافي حص
القـروض، جديدة أخرى مثل صـافي اإلقتـراض وسـداد كما ظهر بخالف العجز النقدي، العجز الكلي مفاهيم 

  .لها الحقاً صافي حيازة األصول المالية والتي سيتم تناو 
  .عن األداء الكلي والوضع المالي الكلي للحكومة العامةموجزة  وهذه المفاهيم توفر معلومات أو مقاييس

أن هيكل االعتمادات والمنعكس في تبويب الموازنة يتضمن مرونة كبيرة في عملية مناقلة البنود فـي األبـواب ممـا  -
ومن التحويالت إلى السـلع األخرى  بين الفوائد إلى النفقات غير محدودة على المناقلة فيماأن هناك مقدرة يفيد 

  .والخدمات أو الفوائد
األبـواب (المعـامالت الجاريـة المزج بين أسس التسجيل المختلفة، حيث كـان يتبـع األسـاس النقـدي فـي تسـجيل  -

، وأسـاس االسـتحقاق )ةويالت الرأسـماليحـالت/النفقات الجارية والتحويالت الجاريـة والرابـع/األجور، والثاني/األول
فـي إعـداد الموازنـة ، والنتيجة الحتمية لكافة هذه المآخذ كانت التشتت االستثمارات) الباب الثالث(في تسجيل 

 .العامة وعدم الرقابة الكاملة على اإلنفاق بشقيه الجاري والرأسمالي

  :دولة ومنها على سبيل المثالبالتكويد في التبويب السابق للموازنة العامة لل من العيوبالعديد أن هناك  -
  :في ظل النظام السابق مثالً تكويد االستخدامات واإليرادات  نإ

  نوع بند مجموعة باب         االستخدامات                اإليرادات
ــــد      ١     ١     ١   ٠ ــــد   الوظــــائف الدائمــــة    -١بن ــــة  -١بن ــــى رؤوس األمــــوال المنقول الضــــرائب عل

  )وراق الماليةالفوائد على األ(
إيــرادات النشــاط التجـــاري الضـــرائب علــى  -٢المكافــآت الشــاملة    بنــد  -٢بنــد      ١     ١     ٢   ٠

  والصناعي
                                           

دراسة ميدانية  –أشرف جابر حممد رضوان ، أثر تطبيق التبويب الدويل على هيكل املوازنة العامة للدولة يف ظل موازنة الربامج واألداء ) ١(
  .٥٧ – ٥٣، ص ص  ٢٠١٠كلية التجارة ، جامعة عني مشس ،   ، رسالة ماجستير غير منشورةجبمهورية مصر العربية ، 



 

د ممـا يعنـي وجـود تمامـا مـن البنـو في ذات الوقت إلى نوعين مختلفين أن نفس الكود يشير والذي يتضح منه 
لموازنة العامة للدولة لمواكبة التطورات التكنولوجيـة الحديثـة فـي بيئـة عند االنتقال نحو ميكنة امجاًال لالرتباك وبخاصة 

  .يومياً ومسايرة اتجاه الدولة نحو بوابة الحكومة االلكترونيةاألعمال المتطورة 
وهــو مــا عالجــه بصــورة واضــحة التبويــب الحــالى للموازنــة العامــة للدولــة حيــث يــوفر نظامــاً فريــداً مــن التكويــد 

ــرة علــى دليــل إحصــائيات ماليــة يعتمــد بدرجــة  وجــودة بالنظــام الســابق ، كمــا أن التبويــب الحــالي العيــوب الميعــالج  كبي
  .الصادر عن صندوق النقد الدولي ٢٠٠١الحكومة لعام 

تتعـدد فإن النظرة إلى الموازنة العامة تختلـف بحسـب زاويـة الرؤيـة المرتبطـة بالهـدف، حيـث في ضوء ما تقدم 
العامـة والخصـائص المميـزة لهـا وأهـدافها ة حول الموازنة ، وقـد تنـاول الباحـث مفهـوم الموازنـة المفاهيم النظرية والعملي

فـي مصـر خـالل الفتـرة مـن ووظائفها األساسية، كما تناول بالدراسة والتحليل تطور هيكل تبويـب الموازنـة العامـة للدولـة 
والـذي خضـع للتعـديل  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ة المالية حتى موازنة السنو  ١٨٨٠تاريخ نشأة الموازنة المصرية ألول مرة سنة 

الصــادر عــن  (GFSM2001)ماليــة الحكومــة الخاضــعة لــدليل إحصــاءات والتبويبــات الدوليــة بحيــث أصــبح يتوافــق 
  .بما يساهم في التحرك التدريجي نحو تطبيق موازنة البرامج واألداءصندوق النقد الدولي 

  :نة العامة للدولةالي للمواز حب المدخل تحليلي لهيكل التبوي ١/٦
ــة الســنة الماليــة  أتبــد ــاراً مــن موازن ــرة اعتب ــة  ٢٠٠٥/٢٠٠٦هــذه الفت ، ففــي إطــار الجهــود التــي تبــذلها الدول

مـــن أجـــل إصـــالح قطـــاع الماليـــة العامـــة وتحســـين األداء لتفعيـــل المنظومـــة الشـــاملة والمتكاملـــة لإلصـــالحات الهيكليـــة 
لمختلــف جهــات الدولــة ، والمؤسســات الدوليــة  ة العامــة للدولــة المقدمــة المــالي، فكــان البــد مــن تطــوير بيانــات الموازنــ

للدولة وفقاً كصندوق النقد الدولي ، ومن ثم فقد تم تحديث التصنيف والتبويب المعمول به في تبويب الموازنة العامة 
عامــة للدولــة، بهــدف إضــفاء مزيــد مــن الشــفافية والبســاطة والوضــوح علــى الموازنــة ال ١٩٧٣لســنة  ٥٣رقــم للقــانون 

جديد للموازنـة العامـة وذلك عن طريق تطبيق تصنيف وتبويب فقد تم تعديل هيكل الموازنة العامة للدولة وتنفيذًا لذلك 
 ٢٠٠١ق عليهــــا دوليــــاً وهــــو دليــــل إحصــــاءات ماليــــة الحكومــــة لعــــام تفــــممطبقــــة و  وتعريفــــاتللدولــــة وفقــــاً لمفــــاهيم 

(Government Finance Statistics Manual 2001)  صندوق النقد الدولي ، وذلـك الذي أصدره
للدولــة ، بشــأن الموازنــة العامــة  ١٩٧٣لســنة  ٥٣بــدًال مــن التقســيم النمطــي المعمــول بــه وفقــاً لنصــوص القــانون رقــم 

والعجـز وكـذلك مفـاهيم العجـز النقـدي والشك أن التبويب الحالي وتحديد مفاهيم استخدامات ومـوارد الموازنـة العامـة 
وقـد تـم ( ١٩٧٣لعـام  ٥٣صادر التمويل قد اسـتدعى تعـديل بعـض أحكـام قـانون الموازنـة العامـة للدولـة رقـم الكلي وم

حيـث تـم الـنص  –) والئحته التنفيذية بشأن الموازنـة العامـة للدولـة ٢٠٠٥لسنة  ٨٧بالفعل وصدر القانون رقم تعديله 
لنقــدي لكــل مــن المــوارد واالســتخدامات بمــا فــي ذلــك علــى أن تعــد الموازنــة وبالتــالي القيــود المحاســبية علــى األســاس ا

وكــذلك ) كــان يــتم تســجيلها طبقــاً ألســاس طبقــاً االســتحقاق كاســتخدامات اســتثماريةوالتــي  (شــراء األصــول غيــر الماليــة 
 ١٣٩وقــد تــم تعديلــه بالفعــل وصــدر القــانون رقــم ( ١٩٨١لعــام  ١٢٧بعــض أحكــام قــانون المحاســبة الحكوميــة رقــم 

بمـا يتفـق ) بشأن المحاسبة الحكوميـة ١٩٨١لسنة  ١٢٧التنفيذية بتعديل بعض أحكام القانون ئحته وال ٢٠٠٦لسنة 
  .)١(مع متطلبات النظام الموازني والمحاسبي الجديد 

بشـــأن  ١٩٧٣لســـنة ) ٥(بتعـــديل بعـــض أحكـــام القـــانون رقـــم  ٢٠٠٥لســـنة ) ٨٧(وقـــد صـــدر القـــانون رقـــم 
  :)٢(التعديل ما يلي هذا الموازنة العامة للدولة ، واستهدف 

                                           
(1) International Monetary Fund (IMF), op. cit, pp. 40-51. 

  ).٢٤،  ١٨،  ١٤،  ١٢،  ١٠،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤(تعديل نصوص املواد أرقام  )٢(



 

  التفرقـة بينهمـا، وإحـالل تبويـب للدولة إلى موازنة جاريـة وموازنـة رأسـمالية ، وعـدم تقسيم الموازنة العامة إلغاء
بهــذه التفرقــة فــي الموازنــة ، ونظــراً ألن كــال الدوليــة ال تأخــذ ألن التقســيمات اقتصــادي جديــد محلــه ، وذلــك 

  .متاحةمنهما ما هو إال استخدام للموارد ال
  فيهاوفقاً للمعايير الدولية ، ويعرض على موازنة الخزانة العامة للدولة اإلبقاء: 

o مصادر التمويل للعجز الكلي      .العجز أو الفائض النقدي. 

o العجز أو الفائض الكلي. 

 المــوارد ، جيــث كــان التقســيم النمطــي تحديــد أبــواب الموازنــة فــي جانــب االســتخدامات ، وفــي جانــب  إعــادة
إال أنــه فــي التقســيم الجديــد فــإن التوزيــع يكــون علــى  ،)١(وازنــة ينتهــي بــه األمــر إلــى التوزيــع علــى األنــواع للم

كمــا أن عــدد األبــواب فــي جانــب االســتخدامات  زاد مــن أربعــة أبــواب إلــى ثمانيــة ،  )٢(األنــواع  بعــداألفــرع 
: علــى أن تمثــل االســتخدامات أبــواب، وفــي جانــب المــوارد زاد أيضــاً مــن أربعــة أبــواب إلــى خمســة أبــواب ،

 .اإليرادات ومصادر التمويل: كما تقسم الموارد إلىة األصول المالية ، وسداد القروض،  المصروفات وحياز 

 إظهار عجز الموازنة في صورته الحقيقية. 

  اإلبقاء على إجراء تحليل الموازنـة علـى أسـاس البـرامج والمشـروعات واألعمـال، مـع مراعـاة أن يـتم ذلـك فـي
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦اعتباراً من موازنة دة أقصاها خمس سنوات م

  المتعلقـة بشـراء األصـول غيـر بمـا فـي ذلـك العمليـات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقاً للنظام النقـدي
  .)٣() االستثمارات(المالية 

 ٢٠٠١حصاءات ماليـة لحكومـة لعـام على دليل إلقد اعتمد التبويب الحالي للموازنة العامة للدولة في تصنيفه          
الــدولي ، ويمثــل هــذا الــدليل نظامــاً إحصــائياً اقتصــادياً كليــاً متخصصــاً تــم تصــميمه لمســاندة الصــادر عــن صــندوق النقــد 

إطـار مفـاهيمي ومحاسـبي شـامل يكـون مناسـباً هـو تقـديم تحليل المالية العامة ، كمـا أن الغـرض األساسـي  لهـذا الـدليل 
  .بمفهومه األوسع في أي بلدالعامة والقطاع العام حكومة الوخصوصاً أداء قطاع ياسة المالية العامة وتقييم سلتحليل 

  :التقسيم االقتصادي والوظيفي واإلداري لالستخدامات العامة للدولة ١/٦/١
االســتخدامات ألســس متعــددة فــي تصــنيفها ويهــدف كــل تصــنيف إلــى تــوفير قــدر معــين مــن البيانــات تخضــع 

إلعـــداد الموازنـــة ومتابعـــة تنفيـــذها، وقـــد أشــــتمل التصـــنيف الجديـــد علـــى أســـلوبين أساســـيين همـــا التصــــنيف الالزمـــة 
الحكومــة إلــى إمكانيــة إجــراء تصــنيف مــزدوج مــن واقــع االقتصــادي والتصــنيف الــوظيفي ، وأشــار دليــل إحصــاءات ماليــة 
  :التصنيفين السابقين ، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  :قسيم االقتصاديالت ١/٦/١/١
، تقســيماً اقتصــادياً ٢٠٠١تــم تقســيم المصــروفات الحكوميــة وفقــاً لمــوجز إحصــاءات ماليــة الحكومــة لعــام 

وفقاً للهدف منها حيث تم تقسيم أبواب االستخدامات إلى ثمانيـة أبـواب كمـا تـم تقسـيم كـل بـاب بمعنى تقسيم النفقة 

                                           
واليت مت إلغاؤها  ١٩٩٦لسنة ) ٥٨(الصادر بقرار وزير املالية رقم  ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(من الالئحة التنفيذية للقانون ) ١٠(وفقاً لنص املادة  )١(

  .٢٠٠٠لسنة ) ٧٤٥(يذية جديدة حملها بقرار وزير املالية رقم وإصدار الئحة تنف
  .بشأن املوازنة العامة للدولة ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(واملعدل للقانون رقم  ٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(من القانون رقم ) ٥(وفقاً لنص املادة  )٢(
  .بشأن املوازنة العامة للدولة ١٩٧٣لسنة  )٥٣(واملعدل للقانون رقم  ٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(من القانون رقم ) ١٢(وفقاً لنص املادة  )٣(



 

والهـدف  )١(من هذه األبواب الثمانية إلى مجموعات، وكل مجموعة إلى بنود، وكل بند إلى أنواع ، وكل نوع إلـى فـروع 
الرقــابي علــى اإلنفــاق رض تفعيــل الــدور إلــى أدنــى المســتويات الممكنــة بغــمــن هــذا التفصــيل تتبــع اإلنفــاق الحكــومي 

فـة وبمـا يكفـل سـهولة لالمختالدولـة الحكومي، وبما يساعد علـى مزيـد مـن أحكـام رقابـة الجهـاز التشـريعي علـى أنشـطة 
  .المالية لبنود الموازنة العامة تمهيداً لتطبيق موازنة البرامج واإلداءالتحليالت 

ميكنـة الموازنـة العامـة للدولـة أي نحـو وبخاصـة عنـد االنتقـال الجديـد ومن أجل سهولة التعامـل مـع التصـنيف 
لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي ) الدولــة ككــلمســتوى والتــي تــم تنفيــذها تــدريجياً علــى (التنفيــذ االلكترونــي 

يـد المصـروفات وفقـاً الدولـة نحـو بوابـة الحكومـة االلكترونيـة ، فقـد تـم تكو اتجـاه بيئة األعمال المتطـورة يوميـاً ومسـايرة 
  :)٢(التاليالنحو للتصنيف االقتصادي على 

  بالموازنة العامة للدولةاالستخدامات ) ١(جدول رقم 
  البند والتوصيف  رقم الكود

  االستخدامات  ٢
  المصروفات  ٢١
  األجور وتعويضات العاملين  الباب األول  ٢١١
  شراء السلع والخدمات  الباب الثاني  ٢١٢
  الفوائد  لثالباب الثا  ٢١٣
  الدعم والمنح والمزايا االجتماعية  الباب الرابع  ٢١٤
  المصروفات األخرى  الباب الخامس  ٢١٥
  "االستثمارات"شراء األصول غير مالية   الباب السادس  ٢١٦
  حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية  الباب السابع  ٢٢٧
  سداد القروض المحلية واألجنبية  الباب الثامن  ٢٣٨

  )٢٠٠٥، وزارة المالية ، القاهرة ،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦جداول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية : المصدر(
رقمـي علـى يمـين رقـم الكـود إلـى مجموعـات تأخـذ كـل مجموعـة ترتيـب داخليـاً م قسـوكل من هذه األبـواب ين

  ).ي بالفرع في السنوات السابقةحيث كانت تنته(األساسي للباب ابتداء من المجموعة وانتهاء بالنوع حالياً 
  :التقسيم الوظيفي ١/٦/١/٢

، تصــنيفاً وظيفيــاً ، أي  ٢٠٠١ماليــة الحكومــة لعــام  إحصــائياتيــتم تصــنيف النفقــات الحكوميــة وفقــاً لــدليل 
هـــا منهـــا ســـواء كانـــت تلـــك األهـــداف علـــى الوظـــائف واألهـــداف التـــي تســـتهدف الحكومـــة تحقيقتوزيـــع تلـــك النفقـــات 

، ومــن خــالل هــذا التصــنيف الــوظيفي لبيانــات الموازنــة العامــة للدولــة يمكــن عمــل التحلــيالت اقتصــادية اجتماعيــة أو 
، ودراسـة مـدى الالزمة للتعرف على مدى عدالة توزيـع النفقـات علـى الوظـائف أو األهـداف الحكوميـة المختلفـةالمالية 

اسـة االتجاهـات العامـة فـي نفقـات الحكومـة علـى يسـمح بدر فعالية اإلنفاق الحكومي ، وبالتالي فإن التصنيف الـوظيفي 
  .الوقت وظائف أو أغراض معينة بمرور

                                           
التقسيم االقتصادي بدون الفروع ، مبعىن إنه ينتهي عند  ٢٠٠٨/٢٠٠٩وقد أظهرت اجلداول التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة املالية ) ١(

لعامة للدولة ، اجلداول التفصيلية للموازنة العامة للدولة للسنة األنواع حيث مت إلغاء الفروع ، وملزيد من التفاصيل أنظر وزارة املالية ، قطاع املوازنة ا
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩املالية 

  .٢٠٠٥والدليل الصادر عن وزارة املالية لسنة  ٢٠٠٥لسنة  ٨٧مت مجع وترتيب بيانات هذا اجلدول من خالل امللحق اخلاص بالقانون رقم  )٢(



 

التصــنيف الــوظيفي عنــه فــي التصــنيف االقتصــادي، ووفقــاً للتصــنيف الحــديث فقــد تــم ويختلــف التكويــد فــي 
كمــا  ض الميكنــة وذلــكألغــرا) ٧(يبــدأ بــالرقم تقســيم الوظــائف الحكوميــة إلــى عشــر قطاعــات ، وتــم اســتخدام كــود 

  :)١(يلى
  القطاعات الوظيفية بالموازنة العامة للدولة) ٢(جدول رقم 

  القطاع الوظيفي  رقم الكود
  خدمات عمومية عامة  ٧٠١
  الدفاع واألمن القومي  ٧٠٢
  النظام العام وشئون األمن العام  ٧٠٣
  الشئون االقتصادية  ٧٠٤
  حماية البيئة  ٧٠٥
  والمرافق المجتمعية اإلسكان  ٧٠٦
  الصحة  ٧٠٧
  الشباب والثقافة الشئون الدينية  ٧٠٨
  التعليم  ٧٠٩
  الحماية االجتماعية  ٧١٠

الصادر عن  ٢٠٠١حكومة الالدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة وفقاً لموجز إحصاءات مالية : المصدر(
  )٢٠٠٥صندوق النقد الدولي ، وزارة المالية ، القاهرة ، 

م ، يتم تجميع كافة الوحدات الحكومية التي تباشر وتقوم بأنشطة متماثلـة تحـت قطـاع ووفقاً للتصنيف المتقد
أو اإلدارة المحليــة أو الهيئــات ) الجهــاز اإلداري(واحــد ســواء كانــت تلــك الجهــات الحكوميــة تتبــع الحكومــة المركزيــة 

  .العامة الخدمية ، فالعبرة هنا بنوع النشاط الذي تقوم به الوحدة
علـى ذلـك عنـد التحـدث عـن قطـاع التعلـيم ، فـإن هـذا القطـاع وفقـاً للتصـنيف الـوظيفي يشـتمل وأحد األمثلـة 

الجهاز اإلداري والمقصود هنـا وزارة التربيـة والتعلـيم على كافة األجهزة القائمة على العملية التعليمية سواء كانت ضمن 
الهيئـات العامـة (، والجامعـات )اإلدارة المحليـة(ت مديريات التعليم بالمحافظـاعلى يشتمل ووزارة التعليم العالي وأيضًا 

  .، وهذا المفهوم يسري على باقي القطاعات)الخدمية
التطــرق إلــى النفقــات علــى مســتوى أبــواب اإلنفــاق الحكــومي دون يــتم تصــنيف كمــا أنــه وفقــاً لهــذا التصــنيف 

لتصـنيف الــوظيفي يمكـن مــن إجــراء التفصـيالت األخــرى التـي تضــمنها التصـنيف االقتصــادي، باإلضـافة إلــى ذلـك فــإن ا
المقارنة بين الدول بعضها البعض للوقوف علـى مـدى مسـاهمة الحكومـات فـي الوظـائف االقتصـادية واالجتماعيـة وكـذا 

  .التمييز بين الخدمات الفردية والجماعية التي تقدمها هذه الحكومات
  :التقسيم اإلداري ١/٦/١/٣

ــ ــة ي ــة العامــة للدول ــام بعمــل تصــنيف إداري مــن أجــل أغــراض الموازن التصــنيف رأســياً يتضــمن ) مــزدوج(تم القي
فـي جانبهـا الرأسـي كافـة الجهـات الوظيفي وأفقياً التصنيف االقتصادي ويتم ذلـك عـن طريـق القيـام بعمـل قـوائم تشـتمل 

الجهـات تتعلـق أمـا وفقاً للعشرة قطاعات المشار إليها بعالية، وهـذه الحكومية الداخلة في الموازنة العامة موزعة وظيفياً 

                                           
 ٢٠٠١بسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة وفقاً لموجز إحصاءات مالية الحكومة الدليل المميكن الرجوع إىل : ملزيد من التفاصيل )١(

  .١٣ – ١٠، ص ص  ٢٠٠٥، وزارة املالية ، القاهرة ،  الصادر عن صندوق النقد الدولي



 

التابعة أو الهيئات العامـة الخدميـة ذات الصـلة بالقطـاع محـل بوحدات الجهاز اإلداري كالوزارات المعنية أو المديريات 
وفقــاً للتنصــيف االقتصــادي، أي علــى األبــواب والمجموعــات والبنــود النشــاط، وعلــى الجانــب األفقــي يــتم التصــنيف 

  .مكن ومن خالل التبويب اإلداري تتبع النفقة بشكل متكاملواألنواع والفروع وبالتالي فإنه ي
  :ومن مزايا التبويب اإلداري

  .تسهيل إجراءات اعتماد أو إقرار الموازنة ورقابتها -         .سهولة وضع إطار الموازنة العامة للدولة -
  .تحديد المسئولية عن تنفيذ التقديرات وأداء الخدمات -

  .التقسيم المزدوج للمصروفاتت العامة للحكومة ويسمى التصنيف اإلداري للنفقا
إن هيكـــل التبويـــب الحـــالي للموازنـــة العامـــة للدولـــة يشـــمل تقســـيم اقتصـــادي ووظيفـــي وإداري، حيـــث يوضـــح التقســـيم 

يوضــح التقســيم الــوظيفي نشــاط االقتصــادي نــوع اإلنفــاق الحــادث مثــل المرتبــات والســلع والخــدمات والفوائــد، بينمــا 
اإلنفاق مثل التعليم والصـحة والحمايـة االجتماعيـة وغيـر ذلـك ، وعلـى الجانـب فيه والواسع الذي يتم الحكومة الكبير 

اآلخـر يوضـح التقسـيم اإلداري جهـات اإلنفـاق التـي تقـوم بإنفـاق األمـوال العامـة مثـل وزارة التعلـيم ووزارة الصـحة وتعــد 
  .اردة بالموازنة العامة للدولةهذه التقسيمات الثالثة هامة وضرورية لمستخدمي المعلومات الو 

  :التقسيم االقتصادي للموارد العامة للدولة ١/٦/٢
، تقســيماً اقتصــادياً ، بمعنــى  ٢٠٠١تقســم المــوارد الحكوميــة وفقــاً لمــوجز إحصــاءات ماليــة الحكومــة لعــام 

إلـى خمسـة أبـواب رئيسـية  تقسيم الموارد وفقاً للهدف منها، حيث تم تقسيم وتكويد الموارد في الموازنة العامة للدولـة
  :على النحو التالي ٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(المعدلة بالقانون رقم ) ٧(طبقاً لنص المادة 

  اإليرادات بالموازنة العامة للدولة) ٣(جدول رقم 
  البند والتوصيف  رقم الكود

  الموارد  ١
  اإليرادات  ١١
  الضرائب  الباب األول  ١١١
  المنح  الباب الثاني  ١١٢
  اإليرادات األخرى  لثالثالباب ا  ١١٣
  متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية  الباب الرابع  ١٢٤
  االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم  الباب الخامس  ١٣٥

  )٢٠٠٥، وزارة المالية، القاهرة ،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦جداول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية : المصدر(
يف الســتخدامات ومــوارد الموازنــة العامــة علــى التقســيم إلــى أبــواب بــل يمتــد التقســيم نصــتوال يقتصــر هــذا ال

مــن وهــو بــذلك يزيــد (والتحليــل إلــى مجموعــات ، وكــل مجموعــة إلــى بنــود ، وكــل بنــد إلــى أنــواع ، وكــل نــوع إلــى فــروع 
ت الممكنــة لتحقيــق رقابــة تحليــل اإلنفــاق الحكــومي إلــى أدنــى المســتويا، أي )الوضــوح والشــفافية عــن التبويــب الســابق

  .فعالة على اإلنفاق الحكومي
  :ويمثل التمويل للموازنة العامة للدولة

، ) االقتــراض وإصــدار األوراق الماليــة بخــالف األســهم(الفــرق بــين كــل مــن البــاب الثــامن فــي المصــروفات 
النهايـــة صـــافي حصـــيلة ، ثـــم يضـــاف إليـــه فـــي ) ســـداد القـــروض المحليـــة واألجنبيـــة(والبـــاب الخـــامس فـــي اإليـــرادات 

  .الخصخصة للوصول إلى العجز الكلي



 

  :)٢(رقم  ويمكن بيان هيكل الموازنة العامة الحالي من خالل الشكل التالي
  الحالي للموازنة العامة للدولةالهيكل بيان ) ٢(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٨،القاهرة ، وزارة المالية  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ازنة العامة للدولة للسنة المالية جداول المو : المصدر
  
  

 هيكل الموازنة العامة الحالي
 المواررد -١ االستخدامات-٢

 اإليرادات-١١ المصروفات-٢١
  األجور وتعويضات العاملين - ١
  شراء السلع والخدمات -٢
  الفوائد -٣
  الدعم والمنح والمزايا االجتماعية -٤
  المصروفات األخرى -٥
 )االستثمارات(شراء األصول غير المالية  -٦

 المحصلة

 )١١-٢١(النقدي ) الفائض(العجر 

 )٤- ٧( صافي حيازة األصول المالية

حيازة األصول المالية المحلية  -٧
 واألجنبية

 )٥-٨(سداد القروض صافي اإلقتراض و * 

اإلقتراض وإصدار األوراق  -٥ سداد القروض المحلية والخارجية -٨
 المالية بخالف األسهم

 حصيلة الخصخصة

  الضرائب-١
 المنح -٢

 اإليرادات األخرى -٣

متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية  - ٤
 المحصلة بدون حصيلة الخصخصة

 الكلي) الفائض(العجر 

لمحصلةا



 

  
  :مزايا النظام الحالي للموازنة العامة للدولة ١/٦/٣

  : )١( التبويب الحالي للموازنة العامة للدولة تتضح المزايا اآلتية من دراسة
النقــد الــدولي فــي  الصــادر عــن صــندوق ٢٠٠١أن األخــذ بالتبويــب الــدولي إلحصــاءات ماليــة الحكومــة لعــام  )أ (

العامـة للدولـة بجمهوريـة مصـر العربيـة وهـو أمـر يفرضـه الفكـر الحـديث للتوجـه نحـو التبويب الحـالي للموازنـة 
  .التطوير بما يحقق

 للموازنة العامة للدولة محلياً ودولياً  وأسس األعداد والتنفيذ توحيد المفاهيم. 

 ينبغي أن تكون عالية الكفاءة متمتعة بالدقةكأداة تخطيطية   تطوير دور الموازنة العامة للدولة. 

  نحو إعداد وتطبيق موازنة البرامج واألداء، ويتضح ذلك من اآلتياإلسهام في التحرك التدريجي: 

o  الموازنـة العامـة تعـد "لتبويب الموازنـة العامـة علـى  ١٩٧٣لسنة  ٥٣من القانون رقم ) ٤(نصت المادة
ألوجــه نشــاط الدولــة مــع والوحــدات والتصــنيف الــوظيفي قســيم اإلداري لألجهــزة للدولــة علــى أســاس الت

 .مراعاة التحليل على أساس البرامج والمشروعات واألعمال

o  ــة ــة العامــة للدول ــة أن تغييــر تبويــب الموازن ــه إحــداث تعــديالت هيكلي ــاع التبويــب الحــالي ترتــب علي بإتب
االقتصـادي والـوظيفي واإلداري ، حيـث تضـمن هـذا  في مصر من حيث التقسـيمللموازنة العامة للدولة 

العـام مـن أربعـة أبـواب إلـى ثمانيـة فاق االن مع زيادة عدد أبوابالتبويب التوزيع على األفرع بعد األنواع 
الموازنــة وصــوًال ألدق التفاصــيل للنفقــة بمــا أبــواب لمزيــد مــن الشــفافية والدقــة فــي تقــدير اعتمــادات 

ــة ال ــة المختلفــة وبمــا يكفــل ســهولة إجــراء يســاعد علــى إحكــام رقاب جهــاز التشــريعي علــى أنشــطة الدول
البـــرامج التحلـــيالت الماليـــة الالزمـــة لبنـــود الموازنـــة تمهيـــداً إلـــى االنتقـــال التـــدريجي إلـــى تطبيـــق موازنـــة 

واألداء فــي األجــل المتوســط، فضــًال عــن أن هــذا التبويــب سيســمح باتســاق البيانــات التــي تقــدم فــي 
ية مع البيانات التي تعـرض علـى المجلـس التشـريعي وهـو مـا كـان محـل انتقـاد سـابقاً مـن المحافل الدول

 .المؤسسات الدولية

o  أن تغيير النهج المستخدم في أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من االعتمـاد علـى موازنـات األعـوام
فعليـات الموازنـات السـابقة ى االعتمـاد علـى النظر إلى فعليـات تطبيـق هـذه الموازنـات، إلـالسابقة دون 

أولية لألشهر التي لـم تنتهـي بعـد وإن تتطلب األمر إلى إجراء تقديرات (وفعليات تنفيذ الموازنة الحالية 
الموازنــة المتوقعــة ويســمح بتحليــل أفضــل لمحــددات  اتممــا يزيــد مــن دقــة تقــدير ) مــن العــام المــالي

 ).للتبويب الحالي وفقاً وهو المتبع (النشاط االقتصادي في العام القادم 

o أن التبويب الحالي تضمن: 

 ).يوفر معلومات عن غرض النفقة(التبويب الوظيفي  .١

تقسـيم االسـتخدامات يستخدم هذا التبويب لمواجهة رسم السياسة العامة حيث يتطلب األمـر 
 .تقسيماً أشمل وأدق وفقاً للغرض من النفقة

 ).اق على األنشطة بالدولةيوفر معلومات عن أنواع اإلنف(االقتصادي  التبويب .٢

 .التبويب اإلداري .٣

                                           
  .٥٦،  ٥٥، ص ص  مرجع سبق ذكرهأشرف جابر حممد رضوان ،  )١(



 

جديــداً بســهولة إجــراء المقارنــات بــين الوضــع القــائم فــي إعــادة تحديــد أبــواب الموازنــة وتبويبهــا تبويبــاً  تســمح )ب (
 .دول العالم المختلفة والتي تتبع نفس التبويب الجديدمصر، وبين موازنات 

لمنهجيــة عــرض الموازنــة، حيــث أنــه مــا يعــد تطــويراً يعمــل التبويــب الحــالي علــى إحــداث عمــق وشــمول أكثــر م )ج (
الموازنة العامة للدولـة علـى األفـرع بعـد األنـواع ، ولـيس علـى األنـواع فقـط كمـا كـان  يوزع استخدامات وموارد

تفاصيل النفقة، مما يساعد علـى إحكـام الرقابـة علـى متبعاً بالتقسيم النمطي للموازنة بهدف الوصول إلى أدق 
 .المختلفة وإجراء التحليالت المالية الالزمة لبنود الموازنةأنشطة الدولة 

) الــداخلي والخــارجي –خدمــة الــدين العــام (يســاعد التبويــب الحــالي للموزانــة العامــة علــى إبــراز فوائــد الــديون  )د (
ـــد(الثالـــث بشـــكل مســـتقل بالبـــاب  ـــه يمكـــن قيـــاس الفـــرق بـــين ) الفوائ مـــن المصـــروفات ، والـــذي مـــن خالل

مكـن الحكـم علـى ية ومواردها دون الفوائـد للوصـول إلـى العجـز األولـي، والـذي مـن خاللـه مصروفات الموازن
 .المصروفات بدون تلك الفوائد ، والذي يعد معياراً محدداً عالمياً للقياسمقدرة الدولة على تغطية 

ة مـن مزايـاه مـن للموازنـة فـي ميكنـة الحسـابات واسـتخدام الحاسـب اآللـي، واالسـتفادالحـالي التبويب يساهم ) هـ(
معلومات ، وذلك نتيجة لتكويد استخدامات ومـوارد الكم أكبر من السرعة والدقة ، وإمكانية التحليل وإنتاج  

 .عن النظام السابقفريدة الموازنة بطريقة 

المصـروفات باسـتبعاد الفوائـد ، كمـا من إجمـالي % ٥قصر االحتياطيات العامة في الموازنة العامة على نسبة ) و(
  .االعتمادات اإلجمالية على مستوى األبوابتقليص موازنات السطر الواحد ، وتم توزيع  تم

  :االنتقادات الموجهة إلى التبويب الحالي للموازنة العامة للدولة ١/٦/٤
  :)١( الحالي للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه بعض االنتقادات على النحو التاليمن دراسة التبويب 

االتجاهــات العالميــة مــن حيــث طلبــات تطبيــق التبويــب الجديــد للموازنــة العامــة للدولــة مــع معظــم ال تتــوائم مت )أ (
كأحــد االتجاهــات مفهــوم القيــاس المحاســبي، فمعظــم دول العــالم تطبــق المحاســبة علــى أســاس االســتحقاق  

فــي العامــة وتقـويم المعــامالت فــي الوحــدات الحكوميــة، فـي حــين أن الموازنــة المحاسـبية المعاصــرة فــي قيــاس 
إعــداد وتنفيـذ الموازنــة بأكملهـا طبقــاً لـنص المــادة جمهوريـة مصـر العربيــة مـا زالــت تطبـق األســاس النقـدي فـي 

بشــأن الموازنــة العامــة للدولــة،  ١٩٧٣لســنة ) ٥٣(المعــدل للقــانون  ٢٠٠٥لســنة ) ٨٧(مــن القــانون ) ١٢(
لنظـام النقـدي بمـا فـي ذلـك العمليـات المتعلقـة ذ وفقـاً لتعـد الموازنـة العامـة للدولـة وتنفـ"والتي تنص علـى أنـه 

  ).االستثمارات(بشراء األصول غير المالية 
ويؤدي هذا االختالف في مفهوم القياس المحاسبي الحكومي إلى عدم قابلية النتـائج للمقارنـة وذلـك ألن "  

ممـا يظهـر المركـز المـالي  القياس العادل الستخدامات وموارد الفترات المالية المختلفـة،األساس النقدي ال يحقق 
هنــاك مركــز مــالي فــي ظــل اســتخدام األســاس النقــدي حيــث إنــه لــيس "فــي نهايــة الســنة علــى غيــر صــورته الحقيقيــة 

بعكس أسـاس االسـتحقاق ،   Financial Position وليس  Monetary Positionحيث يطلق عليه
  .)٢(" كلهحيث يحقق ذلك  

                                           
  .٥٩ – ٥٦، ص ص  المرجع السابق )١(
رسالة د اهللا حممد ، إطار حماسيب لتطبيق أساس االستحقاق بالوحدات احلكومية كأحد متطلبات موازنة الربنامج واألداء ، عالء الدين عب )٢(

  .٩٩ – ٩٦، ص ص  ٢٠٠٧،كلية التجارة ، جامعة عني مشس ،  ماجستير غير منشورة



 

لســنة ) ٥٣(المعــدل بالقــانون رقــم  ٢٠٠٥لســنة ) ٨٧(انون رقــم مــن القــ) ١٢(الــنص كتابــة فــي المــادة  عــدم )ب (
علــى ضــرورة التحــول إلــى تطبيــق أســاس االســتحقاق فــي إعــداد الموازنــة بشــأن الموازنــة العامــة للدولــة  ١٩٧٣

،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦بموازنــة الســنة الماليــة العامــة للدولــة بالكامــل بعــد ثــالث ســنوات اعتبــاراً مــن تــاريخ العمــل 
مــن نفــس القــانون الســابق مــن حيــث مراعــاة إجــراء ) ٤(ع مــا تــم الــنص عليــه فــي المــادة رقــم مــوذلــك اتســاقاً 

التحليل علـى أسـاس البـرامج والمشـروعات واألعمـال فـي مـدة أقصـاها خمـس سـنوات مـن تـاريخ العمـل بهـذا 
موازنـة البـرامج  وحتى مع افتراض إمكانية إعـداد يعد تناقضاً واضحاً ، ، وهذا) امج واألداءالبر موازنة (القانون 

أو مشــروعات أو مــا يتفــرع عنــه مــن أنشــطة البرنــامج واألداء فــي ظــل األســاس النقــدي، فــإن حســاب تكلفــة 
ــة، وتهمــل العناصــر غيــر  ســتكون غيــر حقيقيــة وغيــر صــادقة ، ألنهــا تأخــذ فــي حســبانها فقــط العناصــر النقدي

التحـول إلـى تطبيـق أسـاس كر علـى ضـرورة من القانون سابق الذ ) ١٢(النقدية ، كما أن عدم النص في المادة 
االستحقاق كتابة ال يلزم الحكومات الحالية والمتتابعة بضرورة التحول إلى تطبيق أسـاس االسـتحقاق بالكامـل 

 .من مضمونه ، وفقده ألهدافهر يلتطو ا، مما يؤدي إلى تفريغ التعديل و 

أن اإلهالك من العناصر التي تعمل على  عدم وجود إهالك لألصول الثابتة ضمن المصروفات، على الرغم من )ج (
 .األثر االقتصادي للمعامالت الحكومية التي تجري على األصول الثابتة المملوكة للدولةإظهار 

الجهــات التــي تقــوم بإعــداد مشــروع موازنتهــا  التــي تشــكل فــي كــل جهــة مــن )١(مــا زالــت اللجــان المتخصصــة  )د (
عداد تقديرات الموازنة الحالية، مما يؤدي إلى انتقـال أخطـاء تعتمد على موازنات السنوات السابقة كأساس إل

النمـو الحقيقـي والتضـخم التقدير من سنة إلى أخرى ، باإلضافة إلى عدم مراعاة هذه اللجـان أيضـاً لمعـدالت 
على مراعـاة معـدالت النمـو الحقيقـي والتضـخم فـي  ةحاعند إعدادها لمشروع الموازنة ، بالرغم من النص صر 

  .موازنة العامة للدولةقانون ال
شــهدت اتجاهـات مذبذبــة نحـو تطــوير الموازنـة العامــة فــي  فـي ضــوء مـا تقــدم يمكـن القــول بـأن الفتــرة األخيـرة

ــارة إلــى األخــذ بفكــر الموازنــات القائمــة علــى األداء فــي التطــوير، واكتفــت  ــارة مصــر مالــت ت أخــرى بتحــديث تبويــب ت
  .٢٠٠٥حب ذلك تعديل قانون الموازنة العامة في مصر في عام الموازنة ليتوافق مع التبويب الدولي ، وصا

وهــذا وتطابقــت آراء المنظمــات الدوليــة كالبنــك الــدولي واالتحــاد األوروبــي وغيرهمــا مــع رأي صــندوق النقــد 
  :بشقين في اتجاه تطوير الموازنة العامة للدولة) ومن بينها مصر(الدول النامية الدولي والذي طالب 

  .المطالبة بتطبيق الموازنة القائمة على األداءالشق األول هو 
والشق الثاني هو المطالبة باألخـذ بالتبويـب الـدولي للموازنـة العامـة فـي ضـوء دليـل إحصـاءات ماليـة الحكومـة 

(GFSM 2001)  ٢(الصادر عن الصندوق النقد الدولي(.  
نة البـرامج واألداء وهـو الشـق مواز  أخذت الحكومة المصرية على عاتقها السعي نحو تطبيق ٢٠٠٣ففي عام 

األول من مطالبات صندوق النقد الدولي، حيث شرعت وزارة المالية عمليـاً فـي ذلـك العـام فـي اتخـاذ بعـض الخطـوات 
  .بغرض تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بشكل تدريجي باستخدام نظام موازنة البرامج واألداء

                                           
  .٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(عامة للدولة واملعدلة بالقانون رقم بشأن املوازنة ال ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(من القانون رقم ) ١٤(راجع نص املادة رقم  )١(

(2) International Monetary Fund,op. cit, pp. 40 - 42. 



 

مـن خـالل ) ٢٠٠٣/٢٠٠٤(للعام المـالي  )١(لموازنة العامة للدولة وبدا ذلك واضحاً بدًء من منشور إعداد ا
ما تضمنه من توجيهات في هذا اإلطار باإلضافة إلى الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة نحـو بـدء محاولـة تطبيـق 

  .موازنة البرامج واألداء في بعض القطاعات

  :)٢(ة في ذلك الوقت في اآلتيوتمثلت مالمح التطوير المقرر في الموازنة العامة للدول
البدء بشكل مرحلي في تنفيذ موازنة البـرامج واألداء لتحـل تـدريجياً محـل موازنـة اإلنفـاق، حيـث يعتمـد نظـام  -١

والتي تركـز علـى المـدخالت فقـط، وهـذه الطريقـة ال تمـد ) التقليدية(اإلدارة المالية الحالي على موازنة البنود 
ـــالي فهـــي ال تحقـــق صـــانعي القـــرار بالمعلومـــات الضـــر  ـــد أولويـــات اإلنفـــاق وبالت ورية التـــي تمكـــنهم مـــن تحدي
  .االستخدام األمثل لألموال العامة

إدخال األنظمة اآللية في إعداد الموازنة، وهو ما يتوافـق تمامـاً مـع التوجـه الحـالي للدولـة نحـو االسـتفادة مـن  -٢
 .يكنتهانظم المعلومات المتكاملة في تطوير الموازنة العامة للدولة وم

الموازنة العامة للدولة ، والحسابات الختامية، والوحدات الحسابية متابعة تقارير اإلنفاق مع الربط بين أجهزة  -٣
  .الختامية على مستوى الدولة من خالل شبكة معلومات

بشـأن الموازنـة العامـة للدولـة قـد جـاء داعمـاً ومعضـداً  ٢٠٠٥لسـنة  ٨٧رقـم ويشير الباحـث إلـى أن القـانون 
بـــأن تحليـــل الموازنـــة العامـــة ينبغـــي أن يكـــون علـــى أســـاس البـــرامج والمشـــروعات "هـــذا االتجـــاه حيـــث قضـــى صـــراحة ل

ومحـل ، وهـو موضـوع البحـث " هـذا التحليـل واألعمال مع منح مهلة خمـس سـنوات مـن تـاريخ العمـل بالقـانون إلجـراء
  .نقاش في المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
إىل أمهية أن يصاحب مشروع املوازنة اجلديدة استخدام فكر  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣أشار منشور إعداد املوازنة العامة للدولة يف مصر للسنة املالية  )١(

املوارد العامة وربط األداء وتقدمي اخلدمات مبقابل عادل يوازي على األقل تكاليف هذا األداء وتناول املنشور اجلدية يف متطور، ومن ذلك تنمية 
  .ةتطبيق موازنة الربامج واألداء وتساءل إىل مىت االستمرار يف اإلنفاق العام وزيادته دون ربط ذلك مبعايري لألداء وحتقيق فاعلية النفق

األداء ، تنظيم وزارة املالية واالحتاد العريب للمحاسبني واملراجعني واجلمعية العربية مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على د، عاطف عبي. د )٢(
  .٨ – ٧، ص ص  ٢٠٠٢للتكاليف ، القاهرة ، 



 

  المبحث الثاني
  إطار عام.....  موازنة البرامج واألداء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة
فـــي تعميـــق جوانـــب القصـــور الســـابق عرضـــها للموازنـــة التقليديـــة وإبـــراز ضـــرورة لقـــد ســـاهمت عوامـــل عديـــدة 

الكسـاد ظـاهرة على ذلك ما ترتـب علـى  استحداث نظم متطورة للموازنة العامة للدولة، ومن أهم العوامل التي ساعدت
زية التــي تقضــي ـم مــن تغييــر فــي الهيكــل االقتصــادي واالجتمــاعي وتبنــي الفلســفة الكينــ١٩٢٩الكبيــر فــي عــام العــالمي 

بتــدخل الدولــة فــي ترشــيد واســتخدام المــوارد االقتصــادية وتخصيصــها علــى مجــاالت اإلنتــاج المختلفــة والتــأثير علــى 
  .هذا االتجاه في الواليات المتحدة األمريكيةستثمار والعمالة، وقد تمثل مستويات اإلدخار واال

ة األسـاليب الرياضـيفـي وكان للتقدم في العلوم اإلدارية والسـلوكية والكميـة المتعلقـة باتخـاذ القـرارات وللتقـدم 
وازنـة بصـفة خاصـة وفـي المجال لتطبيق أسـاليب ووسـائل أكثـر تقـدماً فـي مجـال الماح واإلحصائية األثر الكبير في إفس

  .مجال الرقابة والتخطيط وتقييم األداء بالوحدات اإلدارية بصفة عامة
بعــد أن  ١٩٤٩فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســنة واألداء البــرامج الــدعوة إلــى تطبيــق موازنــة ولقــد بــرزت 

بمــا يســاير األهــداف الخاصــة وأوصــت بضــرورة تغييــر نظــام تبويــب الموازنــة  .وضــعت لجنــة هــوفر تقريرهــا عــن الموازنــة
بتخطــيط البــرامج وقيــاس األداء وبحيــث يقــوم التبويــب فــي صــورته الجديــدة علــى أســاس بيــان تكلفــة النشــاط والوظيفــة 

ثـم انتقلـت إلـى بقيـة  ١٩٥١وابتدء العمل بهـا سـنة . وأطلقت اللجنة على هذا النظام المقترح ميزانية األداءع و والمشر 
  .)١(االختصاصية لألمم المتحدة  اتعن المؤتمر سات الخاصة بالموازنة التي انبثقت وتبنتها الدرادول العالم 

  :اإلطار العام لموازنة البرامج واألداء ما تقدم يمكن تناولفي ضوء 
  :التاليةالجوانب من خالل مناقشة 

  .البرامج واألداءأسباب االهتمام بموازنة  ٢/١
  .لتطورموازنة البرامج واألداء بين النشأة وا ٢/٢
  .الطبيعة والمفهوم واالختالف..... موازنة البرامج واألداء  ٢/٣
  .أساليب تقدير موازنة البرامج واألداء ٢/٤
  ..موازنة البرامج واألداء تبويبات  ٢/٥
  .االستفادة منهاومدى  موازناتهاالدول في تحديث نظم تجارب  ٢/٦

  :أسباب االهتمام بموازنة البرامج واألداء ٢/١
  :)٢(موازنة البرامج واألداء ما يلي ساعدت على انتشار التي عوامل من ال

  :تعظيم حجم وجودة الخدمات العامة وتتضمن ٢/١/١
  تعظــيم حجــم وجــودة الخــدمات العامــة ، ومــن ثــم رفــع كفــاءة وجــودة اإلنفــاق العــام ممــا يضــمن جــدواه الماليــة

  .القومي والمجتمع بأثرهواالقتصادية واالجتماعية والتعظيم من آثاره على االقتصاد 

                                           
در املوارد املتاحة وتفاقم مشكلة الدين العام ، كلية االقتصاد واإلدارة ، جام. د) ١( عة امللك عبد العزيز ، طارق حسن أمحد ، موازنة البنود 

  .٥ – ٣، ص ص ٢٠٠٣،  بحث غير منشورالسعودية ، 
  .٢٥ – ٢٠، ص ص مرجع سبق ذكرهسلوى شعراوي مجعة ، . د) ٢(



 

  باعتبارهـــا وثيقـــة سياســـية واقتصـــادية توضـــح مـــا الـــذي تنـــوياالتجـــاه العـــالمي للنظـــر للموازنـــة العامـــة للدولـــة 
 .الحكومة القيام به ، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين

  فاعليــة ســوف تســاهم فــي الحــد مــن التهــرب الضــريبي، ألن المــواطن ســوف يكــون مطمئنــاً علــى موازنــة األداء
 .من ضرائب للحكومةفاق ما يدفعه نإ

 :رد يتضمناترشيد المو  ٢/١/٢

 سياسات تساعد على ترشيد الموارد وتضمن تحقيق احتياجات المواطن بكفاءة إتباع. 

  النشـاط الجـاري وتكـاليف المشـروعات االسـتثمارية واختيـار أفضـل بـدائل التنفيـذ ترشيد تكاليف إنجاز برامج
 .فاعلية األقل تكلفة واألعلى

  االســـتغالل األمثـــل للمـــوارد البشـــرية والماديـــة المتاحـــة بالجهـــات والكشـــف عـــن الطاقـــات العاطلـــة بمراكـــز
 .المسئولية بها

 :ذيوع المفاهيم المرتبطة بقضايا اإلدارة الفعالة لشئون الدولة والمجتمع وتتضمن ٢/١/٣

 ــر دور الدولــة وذيــوع  انتشــار ــة للدولــة والمجتمــع مثــلالمفــاهيم المرتبطــة بــاإلدعمليــة تغيي الشــفافية  ارة الفعال
 .طناتقدم الوطن ويرتقي بشأن المو والرقابة والمساءلة ، بما يحقق 

  فعالـة لتنفيـذ خطـط وسياسـات التنميـة ووضـع المعـايير التـي تمكـن مـن قيـاس تطور دور الموازنة لتصبح وسيلة
، ومواكبـة ركـب بـرامج اإلصـالح اإلنفـاق األداء للمساعدة على تحقيق الهـدف والدقـة فـي التقـديرات وترشـيد

 .االقتصادي في العالم

 ازدياد أهمية التحليل االقتصادي وظهور الرغبة في إدخال أساليب علمية حديثة في اتخاذ القرارات. 

 :االتجاه العالمي نحو قياس األثر من اإلنفاق ويتضمن ٢/١/٤

 قياس فاعلية اإلنفاق   •  .كفاءة اإلنفاق على الدعم  رفع. 

 تحديد القيمة التي يتم الحصول عليها من إنفاق المال. 

  تعتبــر أســلوباً أو نظامــاً لقيــاس األداء الحكــومي معتمــداً علــى نمــط لتصــنيف البــرامج واألنشــطة للوصــول إلــى
 .معايير ومؤشرات لتقييم كفاءة تخصيص الموارد االقتصادية

  االقتصـاد الـوطني ممـا أدى بـالمفكرين إلـى المنـاداة كبر حجم النفقات العامة في الموازنة وزيـادة آثارهـا علـى
 .بين الخطط الحكومية والموازنات العامة الربطبضرورة 

  :موازنة البرامج واألداء بين النشأة والتطور ٢/٢
تحـت (فـي حجـم اإلنفـاق العـام ونوعيتـه  لقد كان نظام موازنة البرامج واألداء استجابة تاريخية للتوسع المطـرد

ــأثير تعــالي ــة العالقــة بــين اإلنفــاق العــام والحالــة االقتصــاديةـم كينــت ــر النظــر إلــى اإلنفــاق ) ز التــي أكــدت علــى أهمي وتغي
، إلى النظر لما تقـوم بـه األجهـزة القيمة االجتماعية لهذا اإلنفاق من كونه أمر مفروض على الدولة مع تهميش الحكومي

ينبغـي التركيـز عليهـا وقيـاس كفاءتهـا وكانـت البدايـة ت منفعـة الحكومية من أعمال وما تحققـه مـن إنجـازات علـى أنهـا ذا
بضــرورة تحــديث المفهــوم الشــامل  ١٩٤٩نــادت لجنــة هــوفر عــام  الحقيقيــة لموازنــة البــرامج واألداء فــي أمريكــا، عنــدما

يفيـد م قـدم د١٩٥٤في عـام ثم  ،"موازنة األداء"عدادها تحت مسمى وذلك بإتباع نظام جديد في إ للموازنة الحكومية
وكـان ذلـك فـي األمريكية وشـرح مضـمونها  وزارة الدفاعفيه كيفية تطبيق موازنة البرامج في  يوضحتفصيلياً نوفيك شرحاً 

قامــت لجنــة ١٩٥٥، فــي عــام اإلجــراءات الجديــدة للموازنــةتقريــره المســمى االقتصــاد والفعاليــة فــي الحكومــة بواســطة 



 

األداء في أجهـزة الحكومـة  سة التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق موازنةاقتراح ديفيد وكذلك بدراهوفر الثانية بدراسة 
فـــي مضـــمون النظـــام المطلـــوب دون تغييـــر " موازنـــة البـــرامج"وأطلقـــت علـــى هـــذا النظـــام مســـمى دراليـــة األمريكيـــة يالف

اه ولـيس علـى استحداثه والذي يقوم على المهام الوظيفية واألنشطة والمشروعات، ويركز علـى العمـل أو الخدمـة المـؤد
  .)١(ألداء هذا العمل أو تلك الخدمة األفراد والتجهيزات الالزمة 

موازنــة األداء ،  ثداحاسـتالبــرامج علـى أنهـا الخطــوة األولـى إلعــادة الهيكلـة فـي ســبيل ولقـد نظـر إلــى موازنـة 
ة والمشــروعات ، وعــن الوظيفيــة والبــرامج الفرعيــ نفقــات الحكومــة علــى أســاس المهــام والبــرامج البــرامج تبــوبفموازنــة 

لـل لتتخيمكـن تحديـد وحـدات العمـل أو األداء داخـل كـل برنـامج وتفريعاتـه وتصـمم مقـاييس األداء طريق موازنة األداء 
اإلعـداد الـذي يـتم السلطة داخل األجهزة الحكومية، وهذا يعني أن هيكل موازنة البرامج هو اإلطار المسبق في  حدود

  .قياس األداء وفقاً له
: يشمل األهداف، النتائج والقياس والذي يتعدد أنماطـه فيمـا بـينموازنة البرامج واألداء على إطار  تمدكما تع

ألنمـــاط القيـــاس  المـــدخالت ، الجـــودة وقيـــاس تفســـيري ، فتنفيـــذ إطـــار الموازنـــة يختلـــف وفقـــاً ،  الحصـــيلة ، الكفـــاءة
  .في النهاية تتسم بالشموليةالمختلفة لكنها 

لتقيـيم البـرامج وتخصـيص المـوارد حيـث يـتم ربـط قيـاس األداء وسـيلة فعالـة واألداء  بـرامجوعليه تعد موازنة ال
مع عملية إعداد الموازنة من خالل التركيز على األداء والنتائج فالبيانات تعكس اسـتخدام المـوارد وكـم الخـدمات التـي 

  .)٢(تم توفيرها وجودتها
إلـــى تقيـــيم تكـــاليف ة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة باإلضـــافة فموازنـــة البـــرامج واألداء تقـــوم بتعريـــف كـــل األنشـــط

كـل اإلجـراءات الخاصـة بمالبسـات الخطـأ استكمال  يتم " عند قياس خطأ في جهة موازنية"سبيل المثال النشاط، على 
  .)٣(العديد من الخطوات التي تربط الموارد حتى يتم الوصول إلى النتيجةثم عمل 

داء محصــلة محــاوالت إصــالح نظــام موازنــة البنــود بهــدف التركيــز علــى قيــاس ر موازنــة البــرامج واألهــذا وتعتبــ
  :عناصر رئيسية ٣الكفاءة اإلدارية وتقليل النفقات عند إنجاز المشاريع، وهي تعمد على 

 تصنيف البرامج واإلجراءات الحكومية إلى مجموعات أساسية.  
 قياس األداء المستنتج من التكلفة المعتمدة لتلك البرامج. 

 تباع اإلدارة العلمية في كيفية استهالك الموارد المتاحة واستغاللها االستغالل األمثلإ.  

  :واالختالف...... والمفهوم ..... الطبيعة .... موازنة البرامج واألداء  ٢/٣
حتى اآلن تعريف محدد لموازنة البـرامج واألداء وقـد حـاول الكثيـر مـن الكتـاب وضـع تعريـف محـدد  ال يوجد

هــذه التعريفــات تحــاول وصــف بعــض خصــائص هــذا األســلوب مــن أســاليب إعــداد أنــه مــن المالحــظ أن معظــم  لهــا إال
  .وأنشطة حكوميةالموازنة مع التركيز على طريقة تبويب النفقات العامة في شكل برامج 

  :طبيعة ومفهوم موازنة البرامج واألداء ٢/٣/١
االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم المتحـدة تعريفـاً لموازنـة التـابع للمجلـس جاء في تقرير فرع المالية والضـرائب 

                                           
، سلسلة الفكر اإلداري املعاصر ، مركز البحوث  المدخل اإلداري للموازنة: االتجاهات الحديثة الستخدام الموازنةفهمي حممود شكري ،  )١(

  .٢٩ – ٢٨، ص ص  ٢٠٠٨، ) ٤٥(باملنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، العدد اإلدارية 
(2) Performance Based Budget – The Legislative Fiscal Analyst, 19 October 2009, World 
Bank. 
(3) Performance Based Budgeting requirements in state Governments, working paper 
prepared by Julia Melkers – Fiscal Research Program, 2010, World Bank. 



 

  :)١(على النحو التاليالبرامج واألداء يعطي وصفاً شامًال لهذه الموازنة 
  :ميزانية البرامج واألداء هي التي تقرر

 األهداف قصيرة األجل وطويلة األجل في نطاق االختصاصات الرئيسية التي من أجلها طلبت األموال. 

 بغيـة تحقيـق  برامج التي تناسب كل اختصاص مـع تحديـد المشـروعات أو األنشـطة تحـت كـل برنـامجاقتراح ال
 .األهداف في نطاق االختصاصات المختلفة

  البرامج والمشروعات أو األنشطة المختلفةتكاليف. 

 البيانات الكمية والنوعية عن البرامج واألنشطة والمشروعات المقترحة. 

  لة عن تنفيذ البرامجالوحدات التنظيمية المسئو. 

 مصادر وكمية كافة األموال المحصلة وكافة النفقات.  
مجموعـة األسـس العلميـة والفنيـة التـي يعتمـد عليهـا "في حين عرف أحد الباحثين موازنة البرامج واألداء بأنها 

ددة للوحـدات اإلداريـة المحـفي إعداد الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، فالموازنة ما هي إال خطة عمل توضـح األهـداف 
  .)٢(" التي يتكون منها الجهاز الحكومي في شكل برامج ومشروعات محددة

وعلى الرغم من إطالق عبارة موازنة البرامج واألداء كإصطالح غيـر مجـزأ ممـا يـوحي بأنهـا شـيء واحـد إال أنـه 
والمشروعات التي تقوم بهـا الدولـة امج البرامج تقوم بتحديد البر يوجد فارق هام من حيث مدلول كل منها إذ أن موازنة 

في حدود الوظائف المسموح بها لتتمشى مع أهداف السياسة العامة مع توزيع مسئولية التنفيذ على الهيئات والـوزارات 
  .)٣(المختلفة

  :ويعني ذلك أن موازنة البرامج هي
نشـطة والبـرامج التـي تقـوم بهـا عبارة عن نظام يحـدد احتياجـات الوحـدات اإلداريـة الحكوميـة اعتمـاداً علـى األ

تلك الوحدات، ويفيد هذا النوع من الموازنات في عمليـة المتابعـة واتخـاذ القـرارات علـى مسـتوى الـوزارات ومسـتويات 
  .اإلدارة الحكومية

  :بما يعني تركيز االهتمام على البرنامج وذلك عن طريق
 ية للجهـــاز اإلداري للحكومـــة كـــالتعليم والصـــحة تبويـــب االعتمـــادات بالموازنـــة العامـــة وفقـــاً للوظـــائف األساســـ

 .واألمن والعدالة

 فتقسم وظيفة الخدمات التعليمية مثًال إلى بـرامج للتعلـيم : تحديد البرامج التي تدرج تحت كل وظيفة أساسية
  .اإلبتدائي ، والثانوي ، والفني والجامعي

امج علـى حـدة ومـن ذلـك يمكـن إعـداد وبذلك يمكن تحديد األنشطة والمشروعات التي يتكون منهـا كـل برنـ
  .التقارير المالية طبقاً لهذا التبويب متضمنة التكاليف الفعلية والتقديرية

                                           
  .٦٦، ص )دار النهضة العربية ، بدون تاريخ: القاهرة(، حسابات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامةعبد احلي اخلويل، . د) ١(
العايل، دراسة تطبيقية على اهليئة العامة للتعليم حممود عبد امللك فخرا ، تصميم وتشغيل موازنة الربامج واألداء يف مؤسسات التعليم . د) ٢(

 – ٢٦٠، ص ص ٢٠٠٨، جامعة بنها ، السنة الرابعة والعشرون ، العدد األول ،  المجلة العلمية لكلية التجارةالتطبيقي والتدريب بالكويت ، 
٢٧٥.  

دار النهضة العربية ، : القاهرة( وعملية لالتجاهات الحديثة اإلدارة المالية والموازنة العامة للدولة ، دراسة علميةحممد سعيد أمحد، . د) ٣(
  .٤٥، ص ) ٢٠٠٢



 

الزمنـي فــإن موازنــة  قيـاس األداء، ومــن حيـث التسلســل هبينمـا موازنــة األداء هـي اإلطــار الـذي يمكــن فـي نطاقــ
راتها للموازنــة القادمــة ، بينمــا موازنــة البــرامج تهــتم األداء تركــز علــى الماضــي بمــا فيــه مــن إنجــازات ليكــون أســاس تقــدي

  .)١(بالمستقبل وما ترسمه من سياسات اقتصادية واجتماعية للدولة 
ــة األداء، فكالهمــا مكمــل  ــديًال عــن أســلوب موازن ــرامج ال يعــد ب ــة الب ــة أخــرى ، فــإن أســلوب موازن ومــن ناحي

  .لآلخر ال يحقق أهدافه إال بوجوده معه
هــي عبــارة عــن نظــام يعتمــد فــي تطبيقــه علــى موازنــة البــرامج ويعتمــد علــى تحديــد األداء علــى : فموازنــة األداء

  .مستوى البرامج واألنشطة، ويساعد في قياس األداء على المستويات الدنيا من اإلدارة الحكومية
 يـد وحـداتتحدالمسـتخدمة، وفيـه يـتم  بما يعني التركيز على األداء على مـا يـتم تحقيقـه ولـيس علـى الوسـائل

وبالتــالي لقيــاس العمــل بكــل قســم مــن األقســام التــي تتكــون منهــا الوحــدات اإلداريــة وتطبيــق المبــادئ العامــة للتكــاليف 
  .إمكانية تحديد تكلفة الوحدة الخدمية ووضع معدالت لتقييم األداء في الوحدات اإلدارية المختلفة

  :الفرق بين موازنة البرامج وموازنة األداء ٢/٣/٢
  :)٢( وجهتينالفرق بين موازنة البرامج وموازنة األداء من يتضح 
فــإن موازنــة البــرامج أعلــى مــن المســتوى اإلداري لموازنــة األداء، ألن موازنــة البــرامج  :مســتوى الموازنــة: الجهــة األولــى

وى علـى مسـتترتبط بمستويات األداء العليا في التنظيم اإلداري، والتـي تقـوم بتنفيـذ البرنـامج الـذي يوضـع 
لـوزارات مختلفـة، وينفـذ  الدولة ، وتتضافر لتنفيذه مجموعـة مـن الوحـدات اإلداريـة، والتـي قـد تكـون تابعـة 

مـن التنظـيم، وتخـدم كل منها جزء مـن البرنـامج فقـط ، أمـا موازنـة األداء، فإنهـا تـرتبط بالمسـتويات الـدنيا 
  .أغراض المتابعة واتخاذ القرارات بالنسبة لهذه المستويات

فإن موازنة البرامج تنظر إلى المستقبل باهتمام وتخطط له، بينمـا موازنـة األداء تعتمـد علـى : الفترة الزمنية: الثانيةالجهة 
وتســجيل مــا تــم فعــًال مــن إنجــاز ألجــزاء مــن البرنــامج وبالتــالي فهــي تمثــل ذلــك الجــزء مــن موازنــة  الماضــي

  .البرنامج الذي يخص الفترة الحالية فقط
احث أن االهتمام في موازنة البرامج ينصب على قياس التكلفة الكلية لبـرامج معينـة بصـرف ومما سبق يرى الب

 وتصـــبح طبيعـــة) األقســـام للوحـــدة الحكوميـــة المشـــتركة فـــي تنفيـــذ هـــذه البـــرامج(النظـــر عـــن تعـــدد الوحـــدات الفرعيـــة 
اإلداريـة بتنفيـذه ، ولـيس علـى المصروفات ذات أهمية ثانويـة، أي أن االهتمـام يتركـز حـول النشـاط الـذي تقـوم الوحـدة 

  .)٣(اإلنساني والمستلزمات السلعية والخدمات المختلفة لوسائل تنفيذ هذا النشاط من خدمات العم
  :أما موازنة األداء فإن أهم ما يميزها عن موازنة البرامج ما يلي

 ويـب ووسـائل قيـاس التفصيل في عرض وتبويب بيانات الموازنـة ، حيـث تشـتمل موازنـة األداء علـى أسـاس التب
 .النتائج وتقييمها، كذلك فهي تشتمل على النشاط الذي يعتبر أحد مكونات البرنامج

                                           
، اجلمعية العربية للتكاليف ،  مجلة التكاليفعلي عبد الرحيم ، موازنة الربامج واألداء أداة للتخطيط والرقابة اإلدارية يف القطاع احلكومي ، . د) ١(

  .١١لقاهرة ، ص ، ا ٢٠٠٦العدد الثاين ، السنة اخلامسة ، مايو 
،  المجلة العلمية بكلية التجارةليلى عبد احلميد لطفي ، دراسة حماسبية ملوازنة الربامج واألداء وتبويب النفقات كإسرتاتيجية للتحديث ، ) ٢(

  .٢٥ – ١٥، ص ص  ٢٠٠٣، ) ٢١(فرع البنات ، العدد  –جامعة األزهر 
مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة ة نظرية األموال املخصصة ألغراض الرقابة وتقييم األداء ، إبراهيم أمحد الصعيدي، تطوير كفاءة وفعالي. د) ٣(

  .٤٥ – ٣٥، ص ص  ٢٠٠٢، اجلمعية العربية للتكاليف واحملاسبة اإلدارية ،  على األداء



 

  تستهدف موازنة البرامج النظر إلى المستقبل وتخطط له، بينما تعتمد موازنـة األداء علـى الماضـي وتسـجل مـا
 .تم فعالً 

 م اإلداري والتي تقوم بتنفيذ البـرامج ، وبالتـالي فهـي ترتبط موازنة البرامج بالمستويات اإلدارية العليا في التنظي
مـن التنظـيم، وتخـدم أغـراض المتابعـة واتخـاذ تفيد في عملية المتابعة واتخاذ القرارات على مسـتوى الـوزارات 

  .القرارات بالنسبة لهذه المستويات

  :واألداءاالختالف بين النظام التقليدي في إعداد الموازنة ونظام موازنة البرامج  ٢/٣/٣
فــي ضــوء مــا تقــدم يــرى الباحــث وجــود اختالفــاً كبيــراً بــين النظــام التقليــدي ونظــام موازنــة البــرامج واألداء فــي 

اإلنفــاق دون أن يــولي اهتمامــاً أساســياً لألهــداف والعوائــد  تاإعــداد الموازنــة، حيــث يركــز النظــام التقليــدي علــى اعتمــاد
فيمـا بـين عالقـات المـدخالت مـن المـوارد المتاحـة والمخرجـات مـن المنـافع أو للربط االقتصادية واالجتماعية لإلنفاق 

المستهدفة، كذلك تركز الرقابة والمتابعة في النظام التقليدي للموازنة علـى االلتـزام بحـدود االعتمـادات وعـدم تجاوزهـا 
  .ألهدافاعتمادات اإلنفاق عن تحقيق ا اآلثار السلبية التي قد تترتب على قصوربدون اهتمام كاف 

إلــى أمــا نظــام موازنــة البــرامج واألداء فيركــز أساســاً علــى تحقيــق األهــداف ثــم علــى تحليــل األهــداف الرئيســية 
أهداف فرعية بالنسـبة لمراكـز المسـئولية المختلفـة داخـل كـل مؤسسـة أو وحـدة خدميـة أو إنتاجيـة ثـم تحليـل األهـداف 

هداف واألنشطة والمهام ، ثم البرمجة الزمنية لألنشطة والمهـام متطلبات تحقيق األالفرعية إلى أنشطة ومهام ثم تحديد 
والمهام ، ثم تبنـى العوامـل المحفـزة لتحقيـق األهـداف وتحجـيم ، ثم تبنى العوامل المحفزة لتحقيق األهداف واألنشطة 

ة بعالقـــات ســـقـــدم اســـتناداً لمؤشـــرات الكفـــاءة مقااألداء لقيـــاس مـــدى التالعوامـــل المثبطـــة لهـــا، ثـــم تحديـــد معـــدالت 
، ثــم ســة بعالقــات النتــائج المحققــة باألهــداف المخططــةلفــة تحقيقهــا ومؤشــرات الفاعليــة مقاالمخرجــات أو النتــائج بتك

بالمتابعة الدورية الجادة لنتائج التنفيذ ، وتحديد االنحرافات وأسبابها وتبني إجراءات التصحيح بمـا يكفـل الحيويـة فـي 
اســتخدامها، حيــث األهــداف المرغوبــة مــن الموازنــة تعــددت التبويبــات الواجــب تحقيــق أهــداف النظــام، فكلمــا تعــددت 

  .تعتبر الموازنة حجر الزاوية أو المحدد األساسي للمحاسبة عن األموال

  :تقدير موازنة البرامج واألداءأساليب  ٢/٤
فهــو يعكــس مــدى منهــا ، المتوقعــة للمنفعــة يعتبــر األســلوب المتبــع فــي تقــدير الموازنــة مــن العوامــل المحــددة 

  .فاعليتها كأداة للتخطيط واإلدارة والرقابة
  .تقدير الموارد واالستخداماتويعرض الباحث على النحو التالي بعض أساليب 

  :أساليب تقدير الموارد ٢/٤/١
الموارد بصفة رئيسـية عـن يتم إعداد تقديرات الموارد بعد االستخدامات في الموازنة العامة في مصر ، وتقدر 

، بينمــا .....)والجمركيـة و الضــرائب العامـة والمبيعــات"اإليـرادات الســيادية مـن المصــالح اإليراديـة (وزارة الماليــة طريـق 
واألداء قبــل تقــدير االســتخدامات ، علــى أســاس أن أســلوب تقــدير المــوارد فــي  يــتم تقــدير المــوارد فــي موازنــة البــرامج

ــة لتحقيــق األهــداف ــة هــو نقطــة البداي ــة علــى تحصــيل ويقتصــر  الموازن ــة فــي هــذا الصــدد علــى فــرض الرقاب دور الموازن
  :التاليةوفقاً إلحدى الطرق األموال وفقاً للقانون وتوريدها إلى البنوك أو الخزائن العامة، ويتم تقدير الموارد محاسبياً 

  ):اآللية(الطريقة الفعلية ) أ
ــة للســن ــتم التقــدير وفقــاً لهــذه الطريقــة علــى ضــوء المــوارد الفعلي ــة ة ي ــة الســابقة مــن واقــع األرقــام الفعلي المالي

  .بالحساب الختامي للدولة



 

  :طريقة المتوسطات) ب
سـابقة، ويـتم هـذا متوسط ما تحقق من الموارد خـالل مـدة ثـالث سـنوات  يتم التقدير وفقاً لهذه الطريقة بأخذ

الظــروف نقصــاً علــى ضــوء دة أو االدولــة، ثــم يــتم تعــديل البيانــات زيــالتقــدير بالنســبة لكــل مصــدر مــن مصــادر مــوارد 
  .)١(المتوقعة في السنة التالية محل التقدير 

  ):طريقة التقدير الواقعي(طريقة التقدير المباشر ) ج
يـتم إعـداد تقـديرات  في هذا النوع من طرق التقدير تؤخذ السنة المالية محل التقدير كوحدة منفصـلة، بحيـث 

 القتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية المتوقع أن تسـود هـذه السـنةمن مواردها على حدة تبعاً للظروف ا كل نوع
  .قابلة للمقارنة مع البيانات الفعلية الشهريةمحل التقدير، ويفضل بناء التقديرات على أساس شهري، حتى تكون 

نـات وبخاصـة ويرى أحد الباحثين أن طريقة التقدير المباشر هي أفضل الطرق الـثالث إلعـداد تقـديرات المواز 
ــدة ســنوياً ، ولــذلك فإنهــا ال تعتمــد علــى موازنــة البــرامج واألداء ، نظــراً ألنهــا تقــوم علــى تقيــيم البــرامج القائمــة  والجدي

التــي تنتقــل مــن عــام آلخــر فــي حالــة إتبــاع األرقــام الفعليــة فــي الســنوات الســابقة، وبالتــالي فهــي تتالفــى أخطــاء التقــدير 
  .)٢(توفران بيانات غير موضوعية  الطريقتين اآلخريين، واللتين

  :أساليب تقدير االستخدامات ٢/٤/٢
، وأهمهـــا لقـــد تطـــور أســـلوب تقـــدير النفقـــات نتيجـــة للتطـــور الـــذي طـــرأ علـــى وظيفـــة الموازنـــة وأســـس تبويبهـــا

الـذي  ألول مـرة فـي نطـاق النظـاماألسلوب المحاسبي لتقدير النفقات وفقاً لموازنـة البـرامج واألداء، فقـد اسـتخدم هـذا 
ـــة  والـــذي أطلـــق عليـــه حينئـــذ ١٩٧٣ظهـــر فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ســـنة  نظـــام التخطـــيط والبرمجـــة والموازن

PPBS.  
  :)٣(ويتم تقدير االستخدامات محاسبياً وفقاً إلحدى الطريقتين التاليتين 

  :ومن أهم خصائصه    :أسلوب التقدير على ضوء المنافع المتوقعة) أ
 قومية وترتيب أولوياتها وبرمجتها في شكل برامجتحديد األهداف ال.  
  تحليل التكلفة والمنفعة الحدية الختيار أحسن البدائلالمفاضلة بين البرامج البديلة باستخدام أسلوب. 

 تصميم خطة لكل برنامج على مدى عدة سنوات في شكل موازنة لكل برنامج. 

 لكل برنامج في شكل موازنةاغة االحتياجات السنوية يص.  
  .لكل برنامج) اإلنجازات أو المنافع(والمخرجات ) التكاليف(وقد أتاح هذا األسلوب في التقدير إلى ربط المدخالت 

  :أسلوب التقدير على األساس الصفري) ب
يــــتم تقــــدير االســــتخدامات محاســــبياً وفقــــاً لموازنــــة البــــرامج واألداء طبقــــاً للتقــــدير علــــى األســــاس الصــــفري، 

فهـي أداة تخطـيط  Zero – Base- Budget في نطاق ما يطلـق عليـه الموازنـة الصـفرية ويستخدم هذا األسلوب
مدير إعادة النظر في أنشـطة إدارتـه ابتـداء مـن نقطـة الصـفر أي كمـا لـو كانـت هـذه ورقابة ، حيث يتطلب األمر من كل 

                                           
من قانون املوازنة ) ١٤(وفقاً لنص املادة رقم  تستخدم هذه الطريقة عند إعداد مشروع املوازنة العامة لكل جهة من اجلهات احلكومية يف مصر) ١(

، واليت نصت على مراعاة معدالت النمو احلقيقي والتضخم  ٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(، واملعدلة بالقانون رقم ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(العامة للدولة رقم 
أن ذلك ال يتم مراعاته حىت اآلن عند إعداد اجلهات وعلى أساس املقاييس واألمناط الكمية واملالية والدراسات واألحباث الفنية واالقتصادية ، إال 

ا   .احلكومية ملشروع موازنا
  .٢٣٩ – ٢٣٥، ص ص  ٢٠٠٧، مرجع سبق ذكرهعالء الدين عبد اهللا حممد ، ) ٢(
  .٢٧ – ٢٠، ص ص  ٢٠٠٣، مرجع سبق ذكرهليلى عبد احلميد لطفي ، . د) ٣(



 

ديلــة إلنجــازه ، ومثــل هــذا تكلفتــه ودراســة الطــرق البتنفــذ ألول مــرة ، وتحديــد مــدى جــدوى النشــاط ومالئمــة األنشــطة 
  .الجديدة يسمح بأن تقف البرامج القديمة على قدم المساواة مع البرامج األسلوب

حيـث ويعتبر أسلوب موازنـة األسـاس الصـفري مـن األسـاليب الحديثـة فـي مجـال الـنظم التخطيطيـة والرقابيـة ، 
عــن طريــق الــربط بــين التكــاليف  يمثــل هــذا األســلوب محاولــة لتخفــيض التكــاليف دون خفــض جــودة الخدمــة وذلــك

لموازنـة العـام إجراءات الموازنة للوصول إلى أفضل استخدام ممكن للموارد وتستند فـي تحديـدها واألنشطة فهي تيسر 
  .)١(الجاري على افتراض أن أي بند من بنود النفقات يساوي صفر 

ط والبرمجـة يمكـن أن يعتبـر أداة ويرى البعض أن استخدام أسلوب الموازنات الصـفرية بجانـب موازنـة التخطـي
وتحقيـق الكفايـة فـي األداء لموازنة البرامج واألداء حيث تمثل موازنات البرامج واألداء أداة للرقابة على التنفيـذ مكملة 

النظـــر عــن المســـئول فـــي تحقيقهــا، أمـــا موازنـــة وكــذلك تحـــدد المســـئوليات عــن البـــرامج واألنشـــطة الحكوميــة بصـــرف 
االستمرار في رصد اعتمادات جديدة لبرامج فقدت فاعليتها فـي ها تهدف إلى القضاء على ظاهرة فإنالصفري األساس 

  .)٢(تحقيق األهداف 
والجدير بالذكر أن األسلوب الصفري فـي بنـاء الموازنـة ال يتعـارض مـع نظـام التخطـيط والبرمجـة والموازنـة بـل 

  وخاصــة تحليــل التكلفــة والمنفعــة ، قيــاس والتقــويم يعمــل علــى تدعيمــه وفــي نفــس الوقــت يعتمــد علــى نفــس إجــراءات ال
  :فإن إعداد الموازنة على األساس الصفري يشتمل على الخطوات التالية ولذلك
  .إعداد الموازنة*   .اتخاذ القرار*    .تقويم البرامج*   .صياغة األهداف* 

الــدنمارك الموازنــة  م عــرف مــؤتمر األمــم المتحــدة الــذي عقــد فــي١٩٦٧وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي عــام 
نظــام يفتــرض عــدم وجــود أيــة خدمــة أو نفقــات فــي بدايــة الســنة الماليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أكثــر الصــفرية علــى إنهــا 

ــة، ثــم فــي عــام الطــرق فعاليــة فــي الحصــول  ــأدنى تكلفــة ممكن م عرفــت هــذه ١٩٧٢علــى مجموعــة مــن المخرجــات ب
اري أن يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل مبتدءًا من نقطـة الصـفر، إدالموازنة على أنها عملية تتطلب من كل مدير 

كــل جهــة بمراجعــة وتقيــيم برامجهــا ومشــاريعها الحاليــة والجديــدة بطريقــة منتظمــة وأن تــتم بمعنــى إنهــا تتطلــب أن تقــوم  
  .)٣(مراجعة البرامج والمشاريع على أساس التكلفة والعائد والفعالية 

أسـلوب التقـدير مـن نقطـة الصـفر يختلـف تمامـاً عـن أسـلوب التقـدير التقليـدي الـذي وبناء علـى مـا تقـدم فـإن 
محـل التقـدير، وهـو األمـر الـذي ينطـوي ة ليـثالث سنوات سـابقة كنقطـة بدايـة إلعـداد موازنـة السـنة التايستخدم بيانات 

  .جز بكفاءة أم النضمناً على إقرار كل البرامج الجاري تنفيذها سواء كانت ضرورية أم ال ، وسواء كانت ت

  :تبويبات موازنة البرامج واألداء ٢/٥
األساســي يعتبــر تبويــب الموازنــة أحــد الخطــوات الهامــة فــي اإلدارة الحكوميــة، وترجــع أهميتــه إلــى أن الهيكــل 

ة إطارًا التخاذ القرارات من خالل عملية الموازنة، إذ يجـب أن ييسـر التبويـب المسـتخدم إعـداد الموازنـء ىللتبويب يهي
عمله بالموارد المتاحة ويؤمن هـيكًال بالربط بينها وبين أهداف السياسة، أي أن تنعكس على الموازنة ما تنوي الحكومة 

للرقابة اإلدارية يسمح بالتحقق مما تم أداؤه بالمقارنة بالموازنة المجازة من السلطة التشريعية ، ويتعين أن يخـدم هيكـل 
                                           

ما كان جيمي كارتر حاكماً لوالية جورجيا األمريكية، حيث طبق مفهوم موازنة األساس حين ١٩٧٣لقد كان بداية تطبيق هذا األسلوب عام ) ١(
، سبباً أساسياً الختاذ اإلجراءات العملية ١٩٧٧الصفري يف القطاع احلكومي ولقد كان لتويل كارتر رئاسة الواليات املتحدة األمريكية يف يناير 

  .أول موازنة للواليات املتحدة مبنية على هذا األسلوب ١٩٧٩ية ولتظهر عام لتعميم هذا األسلوب على مستوى احلكومة الفيدرال
  .٤٥ – ٣٧، ص ص  ٢٠٠٢، مرجع سبق ذكرهإبراهيم أمحد الصعيدي ، . د) ٢(
  .٦ – ٤، ص ص مرجع سبق ذكرهطارق حسن أمحد ، . د) ٣(



 

ــرامج . عــاً علــى قــدم المســاواةالمتعــددة جميالتبويــب هــذه األغــراض  ــة الب حيــث يحتــل موضــوع التبويــب فــي ظــل موازن
  ).١(واألداء أهمية عظمى 

 Operationsومن أساسيات موازنة البرامج واألداء أن توضح البرامج واألنشطة بشكل يجمع العمليات 

ــة للمنظمــات الحكوميــة ، وألغــراض الدراســات الكليــ  ة فــإن المشــروع المتكامــل بحســب إســهامها فــي النــواتج النهائي
الـذي يجمـع البـرامج واألنشـطة  Functional Classificationللتبويب يهيـئ أساسـاً لوضـع التبويـب الـوظيفي 

  .للحكومة التي تخدمها العمليات األساسية major purposesعلى أساس األغراض الرئيسية 
  :لتاليةويقوم هيكل تبويب موازنة البرامج واألداء على تحديد العناصر ا

  الوظائفFunctions:  
  .غرض من األغراض الرئيسية للحكومةوهي التجميع العريض للعمليات الموجهة نحو إنجاز 

  البرامجProgrames:  
  .وهي المجموعات العريضة داخل كل وظيفة والتي تحدد النواتج النهائية للمنظمات الرئيسية

  األنشطةActivities:  
د نوعيات متجانسة من العمل المؤدي بواسـطة المنظمـات الفرعيـة فـي سـبيل وهي مكونات البرنامج التي تحد

  .النهائية للبرنامجإنتاج النواتج 
تبويــب موازنــة اذ القــرارات يجــب أن توضــع خطــة ألغــراض اتخــومــن أجــل أن يكــون التبويــب هادفــاً ومفيــداً 

والبـرامج واألنشـطة األغـراض وظـائف البرامج واألداء بشكل متوائم مع ظروف كل بلد على حدة ، ويجب أن تعكـس ال
  .)٢( موازنة البرامج واألداءالتي تخدمها خطة موازنة الحكومة المعنية، وفيما يلي عرض لتبويبات 

  :Functional Classificationالتبويب الوظيفي  ٢/٥/١
وظيفـة هـي القسـم الرئيسـي مـن المجهـود الكلـي المـنظم للحكومـة، أي أن اليمكن تعريف الوظيفة بأنها ذلـك 

أو الثقافــة والتعلــيم، ويهيــىء الـدفاع واألمــن والعدالــة : رض معــين مثــلغــ مجموعـة مــن الخــدمات التــي تهــدف إلـى إنجــاز
مثــل هــذا النــوع مــن التبويــب بيانــات مفيــدة عــن األغــراض التــي يخــدمها اإلنفــاق الحكــومي بغــض النظــر عــن المنظمــات 

  .القائمة باإلنفاق
والمعدل بالقانون رقم  ١٩٧٣لسنة ) ٥٣(الجديدة للقانون رقم حة التنفيذية من الالئ) ٦(وقد نصت المادة 

الــوظيفي للنفقــات العامــة، علــى التبويــب  ٢٠٠٥لســنة ) ٧٤٥(والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم  ٢٠٠٥لســنة ) ٨٧(
ف وأنشــطة وظــائحســب ) هيئــات خدميـة –إدارة محليــة  –جهـاز إداري (تبويــب الوحـدات اإلداريــة واألجهــزة حيـث تــم 

  .مجموعات ، ثم توزيع هذه الوحدات واألجهزة على القطاعات الممثلة لها) ١٠(الدولة، وذلك في 
  

                                           
  :للمزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل) ١(
،  ١٩٩٨، دليل موازنة البرامج واألداء الصادر عن القسم االقتصادي واالجتماعي بمنظمة األمم المتحدة،  املنظمة العربية للعلوم اإلدارية -

 .٩٢ – ٨٨ص ص 

  :للمزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل) ٢(
  .٣٠ – ٢٧، ص ص  مرجع سبق ذكرهحممد الفتاح العشماوي ، . د -
 .٢٢ – ٢٠، ص ص  مرجع سبق ذكرهليلى عبد احلميد لطفي ، . د -

  . ٢٢٧ – ٢٢٥، ص ص  مرجع سبق ذكرهعالء الدين عبد اهللا حممد ،  -



 

  :Programme Classificationتبويب البرامج  ٢/٥/٢
للعمــل الــذي تؤديــه منظمــة مــا فــي ســبيل  يعتبــر البرنــامج فــي موازنــة البــرامج واألداء أعلــى مســتويات التقســيم

مـن العمـل الـذي يفضـي  يات الملقاة على عاتقها ويستخدم لفظ البرنامج للداللـة علـى ذلـك الجـزءاإلضطالع بالمسئول
  .األغراض التي أنشئت من أجلها المنظمة أو خدمة مما يمثل End Productإلى إنتاج منتج نهائي 

ليب أو إجـراءات برامج فرعية نظراً للحاجة إلى استخدام أسا وقد يستدعي األمر تقسيم البرنامج الرئيسي إلى
العمل، فمثًال برنامج تحصيل اإليـرادات فـي مصـلحة الضـرائب العامـة يمكـن ومهارات معينة تفيد في تنفيذ بعض أجزاء 

مختلفـة مـن الضـرائب برنامج رئيسي واحد ، ولكـن مـن وجهـة نظـر الواقـع والحقيقـة ، فإنـه توجـد أنـواع معاملته على أنه 
اإليرادات الرئيسـي  ومهارات معينة ، مما يستدعي معه تقسيم برنامج تحصيل يتطلب تحصيل كل منها إجراءات خاصة

البرنــامج الفرعــي لتحصــيل الضــريبة علــى رأس المــال، والبرنــامج الفرعــي لتحصــيل ضــريبة : إلــى عــدة بــرامج فرعيــة مثــل
ن البـرامج الفرعيـة، ومـن والصناعية ، والبرنامج الفرعي لتحصيل ضريبة المرتبات واألجور وغيـر ذلـك مـاألرباح التجارية 

ــاتج نهــائي الصــفات المرغــوب توافرهــا  ــامج هــو أن يــؤدي فــي النهايــة إلــى عائــد أو ن ــده فــي البرن ذو معنــى يمكــن تحدي
  .والتعرف عليه وقياسه

  :Activity Classificationتبويب األنشطة  ٢/٥/٣
لـي المبـذول فـي نطـاق برنـامج أو يعرف النشاط في موازنة البرامج واألداء بأنه ذلـك القسـم مـن المجهـود الك

نجـاز النـاتج النهـائي ، ويضـم النشـاط نوعيـة مـن العمـل تتسـم بالتجـانس تسـهم فـي إ Subprogramبرنـامج فرعـي 
تــنهض بهــا عــادة وحــدات إداريــة  Tasksأو الواجبــات  Operations ج ويمثــل النشــاط تجميعــا للعمليــاتللبرنــام

  .يق أهداف البرنامج وأغراض المنظمةمن مستوى أدنى داخل المنظمة عن طريق تحق
لــإلدارة، إذ تشــكل األســاس األول فــي إعــداد  واألنشــطة فــي موازنــة البــرامج واألداء هــي نقطــة التركيــز بالنســبة

للعمليـــات أو ومتابعـــة تنفيـــذ الموازنـــة ، والخاصـــية المميـــزة للنشـــاط إنـــه يشـــكل تجميعـــاً وتقـــديم الموازنـــة والحســـابات 
  .وتحليل األداء ذات فائدة للمسئولين بالمنظمة لدى اتخاذ القرارات اإلداريةالواجبات التي تعتبر 

الرئيسي على مستوى الوزارة إلى برامج جارية وبـرامج رأسـمالية، وكـل ويقوم هذا التبويب على تقسيم البرنامج 
نفيذيـة ، ثـم ينقسـم كـل تنفيـذه إلـى عـدد مـن األنشـطة علـى مسـتوى اإلدارات التبرنامج من هذه البرامج الجارية يحتـاج 

أكثر داخل قسم معين في نطـاق معين أو  نشاط من هذه األنشطة إلى عدد من المهام المحددة ، بحيث يوجد شخص
إلى وحدة النشاط يكون مسئوًال عن األداء في حدود هذه المهمة ، كما ينقسم كل برنامج رأسمالي الوحدة اإلدارية أو 

ينقسم كل مشروع من هذه المشروعات إلى عدد من األعمال التـي ثم  ،يذ البرنامجعدد من المشروعات التي تقوم بتنف
  .من مسئولية شخص أو قسم داخل الوحدة اإلداريةتكون 

  ative ClassificationAdminstrالتبويب اإلداري  ٢/٥/٤
ال تســتخدم هــذا وال تكــاد توجــد دولــة فــي العــالم للهيكــل التنظيمــي اإلداري للدولــة، ويقصــد بــه التبويــب تبعــاً 

علـى أسـاس  –سـواء فـي موازنـة البنـود أو فـي موازنـة البـرامج واألداء  –التبويب في موازنتها العامة، ويقوم هذا التبويـب 
منهــا البنيــان التنظيمــي للدولــة ، ولكــن مــع اخــتالف واضــح وهــو أنــه فــي ظــل الموازنــة الوحــدات اإلداريــة التــي يتكــون 

ــ) البنــود(التقليديــة  إلــى وحــدات إداريــة أو مصــالح حكوميــة تقســيم الــوزارات علــى أســاس  ب اإلداري قائمــاً يكــون التبوي
فقط، في حين أنه في ظـل موازنـة البـرامج واألداء فـإن التبويـب اإلداري يعتمـد علـى تقسـيم الـوزارة أو وحـداتها اإلداريـة 

يــة التــي قامــت مــن أجلهــا ، وقــد الرئيســية ، التــي تقــوم علــى تحقيــق الهــدف أو األهــداف الجوهر إلــى عــدد مــن البــرامج 



 

، يخـتص كـل منهـا بمجـال معـين  Sub Programsيتطلب األمـر تقسـيم البرنـامج الرئيسـي إلـى عـدة بـرامج فرعيـة 
كـل وزارة بـرامج تتعلـق بنشـاطها، وقـد تشـترك مـع وزارات أخـرى فـي إعـداد من مجاالت الخدمة الحكومية، بحيث تعد  

  .برامج مشتركة

 :Accounting Classificationبي سالتبويب المحا ٢/٥/٥

يقوم هذا التبويب على أساس تبويب عمليات الدولة حسب طبيعتها إلى جارية ورأسمالية، والعمليـات الجاريـة 
تقتصــر علــى  المتكــررة بانتظــام ، والتــي تشــمل اإليــرادات المتكــررة وكــذلك المصــروفات الدوريــة ، والتــيهــي العمليــات 

ومية وإشباع الحاجات الضرورية، ولكنها ال تسـهم فـي زيـادة رؤوس األمـوال العينيـة، أمـا ضمان استمرار العمليات الحك
غير المتكررة التي تتضمن اإليرادات الرأسمالية غير المتكـررة كـالقروض والضـرائب العمليات الرأسمالية فهي العمليات 

وال ، وتسـتمر ألكثـر مـن فتـرة واحـدة،  على رأس المال، والنفقات المعمرة التـي ال تسـجل خـالل فتـرة محاسـبية واحـدة
  .تتعلق بإشباع الحاجات الجارية بل إشباع الحاجات المستقبلية

علـــى الـــرغم مـــن أن التبويـــب الحـــالي للموازنـــة العامـــة للدولـــة يفـــرق المصـــروفات الجاريـــة  ويـــرى الباحـــث أنـــه
روفات، وخصـص البـاب السـادس من المصـ والمصروفات الرأسمالية، حيث خصص للنوع األول الخمسة أبواب األولى

أســس التفرقــة بــين المصــروفات إال أن " االســتثمارات"للمصــروفات الرأســمالية ، والخاصــة بشــراء األصــول غيــر الماليــة 
ال يــتم مراعاتهــا، وذلــك بســبب تطبيـق األســاس النقــدي، ممــا يصــعب معــه الفصــل بــين الجاريـة والمصــروفات الرأســمالية 

  .الرأسمالية على أنها برامج مستقلة ومتميزة في ظل التحول إلى موازنة البرامج واألداءالنفقتين، ومعاملة التكاليف 

 Object of Expenditure )طبقـاً للغـرض مـن اإلنفـاق(التبويـب بحسـب أنـواع المصـروفات  ٢/٥/٦

Classification:  
الموازنـة التقليديـة يحتل التبويـب بحسـب أنـواع المصـروفات المقـام األول بـين طـرق تبويـب البيانـات فـي ظـل 

لالستفادة مما يحققـه مـن الرقابـة ، ويعد هذا التبويب الحلقة األخيرة في سلسلة تبويبات موازنة البرامج واألداء )البنود(
  .المالية على مختلف بنود اإلنفاق الحكومي المقدرة في مختلف أنشطة الوحدات اإلدارية

تقســـيم ويعتبــر هـــذا التبويـــب تبويبـــاً ثانويـــاً يســـاعد فقـــط علـــى عـــرض محتويـــات البرنـــامج والنشـــاط حيـــث يـــتم 
نشـاط أو مشـروع فـي النهايـة إلـى عـدة أبـواب اعتمادات كل برنامج رئيسي أو فرعي ، جاري أو رأسمالي ، وكـذلك كـل 

طبيعــة اقتصــادية وحــدة ، ثــم تقســيم للصــرف، وبحيــث يكــون لمجمــوع النفقــات التــي يشــملها كــل مــن هــذه األبــواب 
  .األبواب إلى بنود تبين تفاصيل اإلنفاق

  :ومدى االستفادة منها موازناتهاتجارب الدول في تحديث  ٢/٦
إن عملية التوفيق بـين احتياجـات األفـراد والمـوارد المتاحـة للدولـة هـي مـن أصـعب المشـكالت التـي تواجههـا 

معظــم الــدول علــى تحقيــق أقصــى منفعــة ممكنــة مــن المــوارد المتاحــة ، عــن الــدول خاصــة الناميــة منهــا ، لــذلك تحــرص 
طريق التقـدير الـدقيق ألوجـه اإلنفـاق ومقارنتهـا بـالموارد المتاحـة، فضـًال عـن االسـتغالل األمثـل لتلـك المـوارد ، ويعتمـد 

ــوفر الكفــاءات  ظــار إلــى إصــالح وعليــه فقــد اتجهــت األنمــدى االســتغالل علــى درجــة نمــو الجهــاز اإلداري للدولــة وت
الجهــاز اإلداري باعتبــاره الجهــة التــي تقــوم بتقــديم الخــدمات إلــى المــواطنين، ويــتم اإلنفــاق مــن خاللــه ، بالشــكل الــذي 
يكفــل دقــة إعــداد تقــديرات الموازنــة العامــة للدولــة وتــوفير مجموعــة مــن الوســائل لتحقيــق الرقابــة علــى تنفيــذ البــرامج 

  .واألنشطة في المشروعات الحكومية



 

ولقد أدركت كثير من الدول أن أسـلوب الموازنـة التقليديـة المتبـع ال يتناسـب مـع سياسـات التنميـة واإلصـالح 
التقليديـــة قـــد أفـــرغ خطـــط التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة مـــن التـــي تصـــبو إليهـــا، بـــل وأدركـــت أن أســـلوب الموازنـــة 

فــي الــدول المتقدمــة (ي بعــض التجــارب الدوليــة وفيمــا يلــ مضــمونها ، لــذلك اتجهــت بعــض الــدول إلــى تطــوير موازنتهــا
  .بغرض االستفادة من جهودها في مجال تطوير الموازنة العامة) والدول النامية

  :التجارب الدولية في مجال تطوير الموازنة العامة للدولة ٢/٦/١
  :تجربة الواليات المتحدة األمريكية ٢/٦/١/١

ي الموازنة العامة ، حيـث يعـد أحـد أهـم أسـبابه ضـخامة اإلنفـاق تعانى الواليات المتحدة األمريكية من عجز ف
العسكري ولـذلك فـإن الحكومـة الفيدراليـة األمريكيـة تسـعى للسـيطرة علـى  هـذا العجـز وترشـيد اإلنفـاق العـام ، وتبـذل 

ــرة فــي ســبيل تطــوير  ــة بالتعــاون مــع دائــرة الحســابات العامــة جهــوداً كبي ــة دائــرة اإلدارة والموازنــة األمريكي إعــداد الموازن
  :، ومن مظاهر ذلكمةالعا

 تطوير النظام المحاسبي •    .تقوية أجهزة الرقابة المالية وتدقيق األداء. 

  االستفادة من التقدم الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتوسع في ميكنة الـنظم الماليـة بهـدف تخـزين
  .الوقت المناسبواسترجاع وتحليل المعلومات المالية والحصول عليها في 

وواقع الحال أنه ال يوجد نموذج موحد للموازنة يصـلح للتطبيـق بـذات الكفـاءة علـى مسـتوى جميـع اإلدارات 
النموذج الذي يطبق بنجاح في إحدى الواليات قـد ال يصـلح لواليـة  )١(الحكومية ، فقد توصل أحد المؤتمرات إلى أن 

ث الموارد واإلمكانيات خاصـة أن المسـئولين عـن تلـك الواليـات أخرى إذ تختلف ظروف كل والية عن األخرى من حي
  .بخيبة أمل من المخرجات المتوقعةيتعجلون النتائج مما يصيبهم 

ووفقــاً لتبويبــات الموازنــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة تــوزع النفقــات الخاصــة بــاإلدارة العموميــة واإلنفــاق 
تحــت البــرامج الرئيســية ، ويــتم التعــرف علــى اإلنفــاق الرأســمالي اإلجمــالي الرأســمالي علــى األنشــطة الرئيســية المدرجــة 

  .لتلك البرامج عن طريق هامش أسقف البرامج والتمويل في الموازنة المعروضة
وتندرج جميعها تحت مهمة المـوارد وتختلف هذه البرامج بدرجة كبيرة، من حيث الحجم وطبيعة العمليات ، 

بمخصصات مستقلة ، ويعطي كل منها فكرة عن العرض منه والخصائص المميزة له ونـوع  الطبيعية ، وتمول بصفة عامة
  .العمل الذي يتضمنه وأنواع المهارات المطلوبة لتنفيذ البرنامج

أمــا الموازنــة الصــفرية فإنهــا تطبــق فــي بعــض اإلدارات الحكوميــة، وخاصــة تلــك اإلدارات التــي تمــر بمرحلــة 
مـــع وجـــود حـــًد أعلـــى لنفقاتهـــا ال يســـمح بتجـــاوزه كالبلـــديات والمحافظـــات، وتتطلـــب هـــا مراجعـــة شـــاملة لكافـــة عمليات

الموازنة الصفرية تقديم مبررات تفصيلية لكل بند مـن بنـود اإلنفـاق فـي الموازنـة وفـي كـل مسـتوى مـن مسـتوياتها، وهـذا 
اإلدارات كـان يجـب عليهـا وفقـاً مـن األوراق المكتوبـة المتضـمنة للمبـررات، وهـو مـا يعنـي أن  يتطلب كمـاً هـائالً بالطبع 

لصـفرية شكل تفصيلي ومحدد، وقـد كـان ذلـك أحـد األسـباب التـي جعلـت الموازنـة ابلهذا النظام أن تبرر كل تصرفاتها 
  .)٢(تفشل في الواليات المتحدة

                                           
 Nationalاملؤمتر الوطين هليئة مشرعي الوالية : نقًال عن ٣٦- ٣٥ص ص، مرجع سبق ذكره ليلى عبد احلميد لطفي ، . د) ١(

conference of state legislatures  ، ١٩٩٣، الواليات املتحدة األمريكية.  
، املنظمة العربية أوراق ووقائع ندوة موازنة البرامج واألداءين زافيري ، جتارب رائدة خمتارة من الدول املتقدمة والدول النامية ، جون أنتو . د) ٢(

  .١٠٥٤ – ١٠٤٠، ص ص  ١٩٩٧للتنمية اإلدارية ، 



 

ولقد قوبلت الموازنة الصفرية بتذمر ورفض من جانـب المـوظفين الحكـوميين، ويعتقـد الباحـث أنـه إلـى جانـب 
تعقيدات السابق ذكرها فإن المقاومة في حد ذاتها هـي ظـاهرة طبيعيـة بالنسـبة لمـوظفي الحكومـة الـذين قـد ال يرغبـون ال

في تغيير ما تعودوا عليه من نمـط للموازنـة ، وقـد حـدث ذلـك فـي عهـد الـرئيس كـارتر حيـث ترتـب علـى تلـك المقاومـة 
ــة التقليديــ ــة الصــفرية والعــودة إلــى الموازن ــرئيس ريجــان إدخــال إلغــاء الموازن ــدما حــاول ال ة ، كمــا حــدث ذلــك أيضــاً عن

  .الموازنة الصفرية فقوبلت تلك الموازنة باالستياء الشديد من قبل الموظفين الحكوميين
فاســتخدمت كثيــر مــن  )١(علــى مســتوى الواليــات فقــد تنــوع األســلوب المســتخدم فــي إعــداد الموازنــات أمــا "

بعضها موازنة الصفر فقط، واسـتفادت معظـم الواليـات مـن تقلبـات موازنـة األداء ت الواليات موازنة البرامج ، واستخدم
في إعداد وتنفيذ موازناتها ، وذلك حيث تشترط جميع الواليات على الـدوائر التابعـة لهـا أن ترفـق بطلبـات مخصصـاتها 

  .االمالية معلومات عن كفاءة وفعالية البرامج المقترحة سواء الجديدة أو المستمرة منه
وتقدم معظم الدوائر برامجها في صورة أولويات وذلك للمفاضلة بينها وفق تلـك األولويـات إذ تضـع كثيـر مـن 

  .الواليات سقفاً لإلنفاق ال يمكن تجاوزه
األداء بـل إن معظمهـا ال زال يعتمـد أما على مسـتوى الحكومـات المحليـة فإنهـا أقـل التزامـاً بمتطلبـات موازنـة 

، األمــر الــذي اتذات البنــود مــع تحـديثها بحيــث تحتــوي معلومــات مختــارة عـن أداء البــرامج والفعاليــالموازنـة التقليديــة 
إلــى توجيــه االنتقــادات  Office of Management and Budgetingدفــع مكتــب اإلدارة والموازنــة 

لتنفيــذ فــي الموازنــة مــن لقلــة اعتمادهــا علــى المعلومــات المتعلقــة بــالبرامج الحكوميــة محــل الــدوائر الحكومــة الفيدراليــة 
جهة، ولقلـة اسـتخدام تلـك المعلومـات فـي إجـراء التقيـيم مـن جهـة أخـرى وعليـه فقـد شـغل تطـوير الموازنـة العامـة حيـزاً  
كبيــراً مــن تفكيــر الساســة واإلدارة الماليــة األمريكيــة والمختصــين بشــئون الموازنــات علــى حــد ســواء ، مــع تزايــد اإلنفــاق 

عـن ، وكذا عدم كفاية عمليات تحديد أهداف البرامج، وعدم اكتمال المعلومـات اإلنفاق  الحكومي وضعف فعالية هذا
وســن القــوانين التــي مــن شــأنها إحــداث إنجــازات هــذه البــرامج فقــد اهــتم الكــونجرس األمريكــي بتطــوير الموازنــة العامــة 

  .)٢(التطوير المنشود 
،  ١٩٩٧اســتراتيجية خاصــة بهــا قبــل نهايــة عــام  وقــد كــان لزامــاً علــى جميــع الــدوائر الفيدراليــة أن تضــع خطــة

، والعوامـل الخارجـة رة، وأهداف األداء الناجمة عنهاخطة استراتيجية على توصيف دقيق لمهمة الدائ كلبحيث تشتمل  
  .والتي تؤثر في نتائجها ، مع شرح واف لكيفية تقييم برامج العمل المتضمنة في خطة الدائرةعن نطاق الدائرة 

  :جربة مملكة البحرينت ٢/٦/١/٢
الحالي للموازنة في مملكة البحرين يعتبر نظام تقليدي يسمى موازنة البنود والتـي تعتمـد علـى توزيـع أن النظام 

االعتمادات المخصصة للوزارات والجهات على أبواب الموازنة المختلفة ومن ثم توزيعها على البنود التي تتدرج تحت 
  .)٣(نة البنود تعتمد على المدخالت أكثر من مخرجاتها ونتائجها هذه األبواب، مما يعني أن مواز 

وقــد بــدأت وزارة الماليــة واالقتصــاد الـــوطني فــي مملكــة البحــرين محاوالتهــا األولـــى منــذ مطلــع الثمانينــات مــن القـــرن 
موازنـة البنـود من الماضي في تطوير أنظمة الموازنة العامة وطرق إعدادها وذلك عن طريق تحويل نظام تصنيف الموازنة 

                                           
  .، نفس الصفحات المرجع السابق) ١(
، ص ص  ٢٠٠١ ملنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ادراسة تطبيقية  –البنود إعداد موازنة البرامج في ظل موازنة فهمي حممود شكري ، ) ٢(

١٣٥ – ١٢٠.  
  :للمزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل) ٣(

،  ٢٠٠٢أسلوب تطبيق موازنة الربامج واألداء يف مملكة البحرين ،  منشور وزارة المالية واالقتصاد الوطنيمملكة البحرين ، 
www.mof.gov.bh  ارة املالية بالبحرين، موقع وز.  



 

إلــى موازنــة البــرامج ، ويعتبــر تحويــل نظــام تصــنيف الموازنــة جــزءاً بســيطاً مــن نظــام موازنــة البــرامج واألداء ، إال أن هــذه 
الصــالحة، باإلضــافة إلــى غيــاب الكثيــر مــن المقومــات األساســية وبــاألخص البيئــة المحــاوالت لــم تســتمر لعــدم تــوافر 

  .معلوماتالالكوادر البشرية وأنظمة تقنية 
ــرامج واألداء بنــاء علــى توصــية مــن خبــراء  ــة إلــى موازنــة الب ــة البنــود التقليدي وقــد جــاء قــرار التحــول مــن موازن

اســية المســاعدة لإلصــالحات لتطبيــق موازنــة البــرامج واألداء كأحــد العناصــر األس ١٩٩٥صــندوق النقــد الــدولي عــام 
ــة ــوطني بالتعــاون مــع برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ، وتنفيــذاً لــذلك التوصــية قامــت وزارة الماليــة المالي واالقتصــاد ال

، وقــد أشــارت الجهــة باالســتعانة بأحــد البيــوت االستشــارية العالميــة لدراســة جــدوى إدخــال نظــام موازنــة البــرامج واألداء
ساسـية إلدخـال االستشارية في تقريرهـا الـذي أعدتـه بعـد هـذه الدراسـة إلـى أن البحـرين تمتلـك العناصـر والمتطلبـات األ

  .نظام موازنة البرامج واألداء
  :وكانت األهداف المرجوة من تطبيق موازنة البرامج واألداء في مملكة البحرين

  .الواضحة لها مساعدة الوزارات والجهات الحكومية على إعداد اإلستراتيجيات وتحديد الرؤية المستقبلية -
 .بصورة صحيحة في الموازنة العامة ات وبرامج عملالمساهمة في ترجمة أهداف اإلستراتيجيات إلى سياس -

تعمـل بشـكل متكامـل وأسـلوب شـامل زيادة الكفاءة اإلدارية للمسئولين بالقطاع الحكومي ، وجعل الـوزارات  -
 .لكافة البرامج الحكوميةعن طريق الرؤية الشمولية للحكومة وتحقيق النتائج المنشودة 

 .في الموازنة العامة أن يساعد في تقليص العجز تحسين كفاءة تخصيص الموارد والذي يمكن -

والمسـئولية للـوزارات المعنيـة تجـاه البـرامج التـي تقـوم  تطبيق النظم الالمركزية لمـنح قـدر أكبـر مـن الصـالحية -
 .بتنفيذها

 .وجود نظام مستمر للمتابعة والتقييم يساعد في تقديم معلومات عن أداء البرامج المختلفة -

لمسـاعدتها فـي تحقيـق أهـدافها االجتماعيـة  علومات لدى الـوزارات والجهـات الحكوميـةإيجاد نظام جيد للم -
 .واالقتصادية وكذلك االستفادة منه في وضع وتعديل أولوياتها

 :في مملكة البحرينأما عن الخطوات التي اتخذت حتى اآلن إلدخال نظام موازنة البرامج واألداء 

مــن خـالل القيـام بزيـارات اســتطالع موازنـة البـرامج واألداء ال علـى تجـارب الـدول األخــرى فـي مجـ اإلطـالع -
 .ربية المتحدةالع ماراتردنية الهاشمية ودولة اإلاألمن ماليزيا ، نيوزيلندا، المملكة لكل 

ــاء علــى نتــائج الزيــارات اإل - ارية التــي أعــدت دراســة الجــدوى تــم إعــداد شــاالست وتقريــر الشــركة ســتطالعيةبن
 :على ثالث مراحل قدام أحد بيوت الخبرة في هذا المجال لتنفيذ المشروعالستالشروط المرجعية 

 الدراسات واإلعداد: المرحلة األولى. 

 والتعليم كتجربة رائـدة يحتـذى بهـا يبـدأ التطبيـق  التطبيق على وزارتي الصحة والتربية: المرحلة الثانية
 .لمدة سنتين ٢٠٠٣في يناير 

 ٤وزارات أخــرى كمجموعــات ، كــل ســنة خمــس وزارات خــالل التطبيــق علــى يــتم : المرحلــة الثالثــة 
  .الصحة والتربية والتعليمتي اسنوات من تاريخ اإلنتهاء من تطبيق النظام في وزار 

يوضــــح خطــــة تطبيــــق موازنــــة البــــرامج واألداء بمملكــــة البحــــرين عــــن العــــامين )  ٤(وفيمــــا يلــــي جــــدول رقــــم 
٢٠٠٣/٢٠٠٤.  

  



 

  ) ٤ (جدول رقم 
  ٢٠٠٣/٢٠٠٤للسنتين األوليتين البرامج واألداء بمملكة البحرين  خطة تطبيق موازنة

  الخطوات التطبيقية  الفترات الزمنية  الشهور
 يــــــــــــويون –ينــــــــــــاير   ٦ – ١

٢٠٠٣  
  مراجعــة هياكــل البــرامج واألنشــطة والتنظــيم وعمليــات الموازنــة فــي وزارتــي التربيــة والتعلــيم

الداخلية في الوزارتين وتلك الصادرة عـن والصحة، باإلضافة إلى مراجعة التعميمات الحالية 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الـــوطني أو المؤسســـات المركزيـــة األخـــرى وذلـــك بخصـــوص ضـــبط 

  .الموازنة المالية للمصروفات
     تضــمن هياكــل جديــدة تالمســاهمة فــي تحديــد التعــديالت المقترحــة بشــكل تفصــيلي والتــي س

زنــة فــي ضــوء هــذه التعــديالت، وذلــك بالتعــاون ألنشــطة البــرامج ومقتــرح جديــد لعمليــة الموا
والتنســيق بــين إدارة الموازنــة بــوزارة الماليــة واالقتصــاد الــوطني والشــئون الماليــة فــي الــوزارات 

  .والجهات ذات العالقة
جديـــدة إلعـــداد إعـــداد التعمـــيم الجديـــد إلعـــداد الموازنـــة وتصـــميم وتطـــوير واقتـــراح نمـــاذج    أغسطس –يوليو    ٨ – ٧

ة بحيث تتفق مـع التعـديالت المعنيـة بنظـام موازنـة البـرامج واألداء كمـا سـيتم االتفـاق الموازن
،  Expenditure Targets" المصـــروفات المســـتهدفة"علـــى معـــادالت احتســـاب 

وسوف تتضمن النماذج أيضاً نموذجاً لتقرير البرامج واألداء الـذي سـيطلب إعـداده مـن قبـل 
  .الوزارات

 نــــوفمبر –ســــبتمبر   ١١ – ٩
٢٠٠٣  

 إعداد برنامج تدريبي شامل. 

  الصــحة والتربيــة والتعلــيم الرائــدتين وذلــك لتــوعيتهم بجوانــب تــدريب المســئولين فــي وزارتــي
التغيــرات المقترحــة ، بحيــث يشــمل التــدريب كافــة المســتويات اإلداريــة بــدءًا بــاإلدارة العليــا 

  .وانتهاءًا بالمسئولين المكتبيين األوائل
للــوزارتين الرائــدتين  "Expenditure Targets"يــد المصــروفات المســتهدفة تحد   ٢٠٠٣ديسمبر   ١٢

  .المنوطة بهمالموازنة لتوضيح المسئوليات وإجراء اجتماعات نهائية مع مسئولي إعداد 
ــــــــــاير   ١٧-١٣ مــــــــــارس  –ين

٢٠٠٤  
  الوزارتين الرائدتين في تحديد البرامج والمخرجات والتبعات ومقترحات السياسـات مساعدة

  .ة والجديدة والمصروفات غير المتكررةالحالي
مــــــــــــايو  –إبريــــــــــــل   ١٧-١٦

٢٠٠٤  
 الموازنة لمسئولي الموازنة بوزارة المالية واالقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً  مراجعة إعداد دليل

  .للمنهجية الجديدة للموازنة حول جوانب األداء وباعتبار الخبرات الحالية
الت أخرى في عمليات إدارة الشئون المالية والموازنـة أينمـا كـان المساهمة في تصميم تعدي   ٢٠٠٤يونيو   ١٨

  .مناسباًـ مع اعتبار خاص لجانب إدارة الموارد البشرية
أغســـطس  –يوليـــو   ٢٠-١٩

٢٠٠٤  
  االجتمـاع بمسـئولي الـوزارتين الرائـدتين لمراجعـة ميزانيتهمـا ، مـع التأكيـد علـى أهميـة تحليــل

  .األدوار والتبعات
  .االعتماد النهائي لميزانيتي الوزارتين الرائدتين   ٢٠٠٤سبتمبر   ٢١
ديســمبر  –أكتــوبر   ٢٤-٢٢

٢٠٠٤  
  إعداد وتقديم التقرير النهائي حول تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء في الـوزارتين الرائـدتين

وزارة الماليــة واالقتصــاد الــوطني نظــام موازنــة البــرامج واألداء الســتخدام باإلضــافة إلــى دليــل 
 :ذي سيحتوي على التاليوال

o الهيكل النظري لموازنة البرامج واألداء: الجزء األول. 

o كيفية إعداد اتفاقيات البرامج: الجزء الثاني. 

o كيفية إجراء دورات تدريبية حول نظام موازنة البرامج واألداء: الجزء الثالث.  



 

البــــرامج واألداء فــــي مملكــــة البحــــرين ،  منشــــور وزارة الماليــــة واالقتصــــاد الــــوطني، أســــلوب تطبيــــق موازنــــة: المصــــدر
www.mof.gov.bh. (  

  :تجربة ماليزيا ٢/٦/١/٣
لإلجـراءات  ورثت ماليزيـا مـن العهـد االسـتعماري نظامـاً ماليـاً يعتمـد علـى الضـبط وإطاعـة التعليمـات واالمتثـال

ي تدرج جميـع بنـود اإلنفـاق دون مدة في جميع عمليات اإلنفاق ، وكان نمط الموازنة المطبق هو موازنة البنود التتالمع
ــا بخبــرات أجنبيــة حيــث ركــزت علــى إدارة  أن تربطهــا بأهــداف أو إنجــازات محــددة ، وبعــد االســتقالل اســتعانت ماليزي

تقـود حركـة التغييـر وتوجـه نظـام في ماليزيا وكيفية التحرك من اإلدارة التقليدية في فترة االستعمار إلى إدارة تنمية التنمية 
  .)١(خدمة هذه الغاية الموازنة ل

وقـد تعلقـت ايـة تطبيـق موازنـة البـرامج واألداء ، دب، أصدرت دائرة الخزانة بالغاً أعلنـت فيـه ١٩٦٨وفي عام 
ومن وجهة نظر السلطة التشـريعية  ،معلومات مفيدة من وجهة نظر دافعي الضرائبأمال كبيرة على هذا النمط كي يوفر 

  .أوثق بين الموازنة والتخطيطعمليات تقييم األداء وبناء عالقة وكي توجد األدوات الالزمة لمساعدة 
االستشـارات ولتحقيق هذه األهداف اإلصالحية، أعيد النظر في تنظـيم بعـض أقسـام دائـرة الخزانـة واسـتمرت 

برنـامج ، نشـاط، مشـروع ، هـدف ، : مـن عبـارات مثـلوكنديين ، كما تم نشر دليل يعرف المقصود مع خبراء أمريكيين 
دوائـر فـي نمـط الموازنـة  ٨، تـم إدخـال  ١٩٦٨الخزانة في عـام وفي السنة األولى بعد بالغ دائرة . ظيفة وغير ذلك و 

  .دائرة ٣٩دائرة وفي السنة الثالثة  ١٩، وفي السنة الثانية أضيفت  األدائي
شــاطات التنظيميــة األمانــة العامــة والنولقــد اســتحدثت وحــدة اإلدارة الماليــة فــي قســم الموازنــة لتقــوم بأعمــال 

التطبيـق : أربعـة أجـزاءللمرحلة التالية من تطبيق موازنة األداء، ثم توسعت أعمال ونشاطات هذه الوحـدة الماليـة لتتنـاول 
ــــة األداء، مشــــاريع ــــة  المتعمــــق لموازن ــــة، مشــــاريع محاســــبية، سلســــلة عمليــــات المعلومــــات اآللي ــــدائرة الخزان خاصــــة ب

Automatic Data Processing ر عمليــات التطبيــق العميقــة لموازنــة والخاليــا المســتحدثة لتــديان واللجــ
  .األداء والبرامج

  :وفقاً لما يلي ويمكن تلخيص الوضع في ماليزيا
  ).أداء وبرامج(ط الجديد للموازنة الدوائر مصاغة ومقدمة حسب النمأصبحت جميع موازنات  -
إلى بنود بحسـب وهذه الدوائر بعدئذ تتجزأ تم تقسيم الموازنة بحسب الدوائر التي تستلم مخصصات مالية  -

 .أهداف ومواضيع اإلنفاق أي ليس التصنيف بحسب البرامج كلية

يرافق كتاب األداء وثيقـة الموازنـة غيـر أنـه منفصـل عنهـا ، ويتـألف هـذا الكتـاب أو المطبوعـة مـن المعلومـات  -
 .اء في هذه البرامجالتي توفرها الدوائر ، والهيئات الحكومية عن برامجها ومستويات األد

وضـع معـايير لـبعض وقد ظهرت بعد ذلك مشكالت صـاحبت التطبيـق العملـي لهـذا الفكـر مثـل عـدم إمكانيـة 
مــنهج تــم وضـع  ٢٠٠٠الـوزارات وقصـور المعلومــات ، وقـد ترتـب علــى ذلـك الرجــوع إلـى الموازنـة العاديــة ، وفـي عـام 

للقيام بدورهم وإعطائهم الصـالحيات لمسـائلتهم بعـد ذلـك، وقـد  على المرونة والحرية للمديرينجديد للموازنة والقائم 
 :ح في الفكر الجديد في الموازنة في اآلتيتمثلت أهم المالم

  تحديد أهداف لكل برنامج وبالتالي تحديد االعتمادات الموازنيـة المطلوبـة لكـل برنـامج عنـد العمـل بالموازنـة
 .بالبرنامج وفقاً ألولويات التنفيذ الجديدة وبحيث يتم تنفيذ األهداف المتفق عليها

                                           
  :للمزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل) ١(
  .٦٨ – ٦٦، ص ص  ١٩٩٥، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، القاهرة ، موازنات األداء بين النظرية والتطبيق مجيل جريسات ، . د -



 

  عنــد االتفــاق وفــي ضــوء مــا تقــدم يــتم توقيــع اتفــاق لتنفيــذ البرنــامج فيمــا بــين كــل مــن وزارة الماليــة والــوزارة أو
اإلدارة المعنية بالتنفيذ ويحدد هذا االتفـاق الهـدف المطلـوب تحقيقـه خـالل فتـرة زمنيـة محـددة ، ومسـتوى 

 .والتكاليف المترتبة على التنفيذ األداء والنوعية للمخرجات،

  تقــارير االنحــراف عــن التنفيــذ، يــتم إعــداد هــذه التقــارير مــن جانــب الجهــات القائمــة علــى التنفيــذ ويــتم رفعهــا
للسيد وزير المالية في حالة القصور في تحقيق األهداف السابق تحقيقها ويحدد في هذه التقـارير األسـباب 

 .واإلجراءات التصحيحية الالزمةيذ التي أدت إلى انحرافات التنف

   خمس سنوات على األقلكل تقييم البرنامج ، بحيث يتم التقييم لنتائج وآثار تنفيذ البرنامج مرة. 

  الرقابـــة علـــى اإلنفـــاق دون الـــدخول فـــي التفاصـــيل، حيـــث تـــتم الرقابـــة العامـــة علـــى هـــدف اإلنفـــاق ذاتـــه دون
ــه مناســباً ومحققــاً حيــث تتــرك التــدخل فــي التفاصــيل الدقيقــة لإلنفــاق  للقــائمين علــى التنفيــذ وفقــاً لمــا يرون

  .لفاعلية األداء
ويتم تقسيم البرامج إلى برامج جديدة وبرامج حالية، ويتم احتساب تكاليف البرامج الحالية على أساس عمل 

  .مقابل زيادة الكفاءة في استخدام الموارد% ١، وخصم نسبة %  ٣نمو قدرها معدالت 
  :ظام الجديد ما يليومن مميزات الن

  .أصبح دور الخزانة يركز على تقييم األداء والمحاسبة على التقصير -
 .التركيز على سياسات المالية العامة بمفهومها الشامل دون الدخول في التفاصيل -

 .العمل على اإلرتقاء باإلدارة في الحكومة -

 .المالية برامج والنواحياتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق التكامل بين األنشطة المختلفة لل -

 .السلطات الممنوحة لهمتحسين االبتكار فيما بين مسئولي تنفيذ البرامج من خالل مرونة  -

 .االلتزام بنتيجة تفويض السلطات مع تدعيم المسئولية والمحاسبة عن األداء -

  .حد نىدرشيد حجم التقارير الورقية إلى أت -
مع أولويـات التخطـيط علـى مسـتوى االقتصـاد  لحالي يتناسبالجديد المعمول به في الوقت اوهذا األسلوب 

  .تعميق محاسبة المسئوليةالقومي و 

  :الدروس المستفادة من التجارب الدولية في تطوير الموازنة العامة ٢/٦/٢
العملي ظهور اتجاه قوي نحو التطـوير باسـتخدام الموازنـات المسـتندة إلـى األداء إن من أهم نتائج هذا التطبيق  )أ (

Performance – Based Budgeting  علــى اعتبــار أنهــا األكثــر مســاعدة علــى تحســين األداء
وصـندوق النقـد  الحكومي، وقد حظى هذا االتجاه بدعم المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسـها البنـك الـدولي

  .الدولي
ثبــت تشــابك هــذه عــن اإلصــالحات اإلداريــة األخــرى، وقــد  أن تطــوير الموازنــة العامــة للدولــة ال يمكــن فصــله )ب (

التامـة او التأييـد التـام لهـذه الفعاليات ومعاناتها من ذات العوامل التي تقف في طريق التنفيذ ، مثل عدم القناعة 
ـــه ينبغـــي أن يتســـع ـــارة أخـــرى فإن األفـــق عـــن حصـــر االهتمـــام  اإلصـــالحات مـــن قبـــل المســـئولين أنفســـهم، وبعب

 .هود التطوير المستوى القيادي للجهاز اإلداري للدولةبالمستويات التنفيذية للعمل الحكومي بحيث تطال ج

األولى عند بدء التطـوير أن الجوانـب كثير من التجارب الدولية في تطوير الموازنات العامة في مراحلها   تكشف )ج (
االهتمــام الكــافي فــي جهــود التطــوير إلــى الدرجــة التــي أصــبح معهــا الجهــاز  ة والثقافيــة للمــوظفين لــم تلــقالنفســي
العامـة ال يجتـذب أفضـل العناصـر الموجـودة فـي سـوق ي في العديد من الدول الساعية لتطوير موازناتها الحكوم



 

العمل من الناحيـة النفسـية والسـلوكية ومـن ناحيـة القـدرات ، بـل إنـه ال يجتـذب فـي الغالـب إال العناصـر العاديـة 
الموازنـات العامـة أصـبحت تعتنـي بكيفيـة وربما األقل مـن العاديـة، ولـذا فـإن المراحـل الالحقـة مـن بـرامج تطـوير 

واالنتمـاء واإلبـداع واالبتكـار والعمـل الجمـاعي واإلحسـاس بالمسـئولية  المتعلقـة بالرغبـة وتنمية وتفعيل الجوانب
الموازنــة العامــة للدولــة  والرقابــة الذاتيــة لــدى المــوظفين، وهــو مــا يــدعو إلــى ضــرورة تهيئــة البيئــة المناســبة لتطــوير

 .ألهمية إذا ما اقترن التطوير بمزيد من االعتماد على التكنولوجياوتزداد تلك ا

سـيطرة علـى تزايـد اإلنفـاق الحكـومي ، التجربة األمريكية في تطـوير الموازنـة العامـة عـن رغبـة قويـة فـي الانبثقت  )د (
وضـــعف فعاليـــة هـــذا اإلنفـــاق، وعـــدم كفايـــة عمليـــات تحديـــد أهـــداف البـــرامج، وعـــدم اكتمـــال المعلومـــات عـــن 

جــازات هــذه البــرامج، حيــث ركــز التفكيــر الجديــد لــإلدارة الماليــة األمريكيــة علــى خطــة األداء الســنوية، والتــي إن
طويلـــة األمـــد ، بحيـــث تحتـــوي خطـــة األداء علـــى معلومـــات تكتيكيـــة عـــن النتـــائج تنبثـــق عـــن خطـــة إســـتراتيجية 

لـذي تميـز بإتاحـة قـدر كبيـر مـن المرونـة والفعالية، وبنـاء عليـه فقـد تـم تشـريع قـانون األداء الحكـومي والنتـائج وا
بما يمكن من تجاوز الشكليات واإلجراءات الروتينيـة  لمديري الدوائر الفيدرالية في تطوير الخطط اإلستراتيجية

  .إذا اقتضت حاجة الخطة ذلك
نــة الموازنــة المــرتبط بنــواحي األداء، وذلــك مــن خــالل مــا يعــرف بالمواز ويســتفاد مــن تلــك التجربــة أن تطــوير 

يمكن بصورة عملية من إدخـال تغييـرات جوهريـة  Perfomance – Based Budgeting المبنية على األداء
في طريقة تخصيص الموارد المالية للبرامج واألنشطة الحكومية بشكل أفضل مما هو مطبق من خالل أسلوب الموازنـة 

النموذج الذي قوامه المدخالت إلى االعتماد علـى  التطوير في أسلوب إعداد الموازنة مؤداه التحول منالتقليدية، هذا 
  .النتائج التي تم إنجازها

ماسـة إلـى إحـداث تـالؤم بـين الموازنـة العامـة وبـين  ية في تطـوير الموازنـة العامـة مـن حاجـةيز انبعثت التجربة المال )ه (
طـــوير علـــى القـــومي المـــاليزي، حيـــث اعتمـــدت المراحـــل األولـــى مـــن بـــدء التالمحيطـــة باالقتصـــاد  المســـتجدات

مفهوم البرامج واألداء، وقد ترتب على هذا التحول في نمط إعـداد الموازنـة العامـة ظهـور بعـض أوجـه استخدام 
ــة فــي تطبيــق الموازنــة ، ضــعف  االهتمــام بمؤشــرات القصــور التــي واجهــت الحكومــة ومــن أبزرهــا ضــعف المرون

  .لة ، ضعف البرامج التدريبية المقدمةالكفاءة والفعالية، قلة الخبرة الفنية في الجهاز اإلداري للدو 
شــهدت تجربــة مملكــة البحــرين طموحــاً حقيقيــاً نحــو تبنــي نهــج التطــوير والتحــديث فــي األداء الحكــومي، حيــث  )و (

علــى ثــالث محــاور، المحــور األول هــو تطــوير النظــام المــالي إنســاب هــذا التطــوير فــي إطــار خطــة قوميــة متميــزة 
األنظمــة الماليــة الحديثــة، بينمــا المحــور الثــاني هــو تطبيــق موازنــة البــرامج بالدولــة ليواكــب التطــورات فــي مجــال 

واألداء في الحكومة بدًال من نظام اإلدارة المالية القـديم والـذي كـان يعتمـد علـى موازنـة البنـود التقليديـة وثالـث 
ظــام المــالي النالماليــة واإلجــراءات المحاســبية وذلــك علــى ضــوء تطــوير تلــك المحــاور هــو تطــوير السياســات 

تــم التوجــه نحــو تطــوير اإلدارة الماليــة الحاليــة إلــى إدارة ماليــة وتطبيــق موازنــة البــرامج األداء ، وبنــاء علــى ذلــك 
 ).أي تحقيق استخدام أمثل للموارد المالية المتاحة(حديثة تتعامل مع المعطيات المتوفرة 

تطبيـق التطـوير المسـتهدف بهـدف تحقيـق  ولعل من بين ما يستفاد من تجربـة مملكـة البحـرين هـو التـدرج فـي
مـر تطبيـق موازنـة البـرامج واألداء فـي مملكـة البحـرين المستهدفة علـى المـدى الطويـل، حيـث التطوير للنتائج 

فـي حـين اختصـت المرحلـة بثالث مراحل رئيسية ، كانت المرحلة األولى بمثابة مرحلة الدراسـات واإلعـداد ، 
  .خيراً كانت المرحلة الثالثة وهو مرحلة االنتشار وتعميم التطبيقالثانية بالتطبيق التجريبي، وأ



 

الفوائــد المتعــددة المســتفادة مــن تجربــة مملكــة البحــرين أن تطــوير الموازنــة العامــة ينبغــي أن يــتم مــن ومــن بــين 
بــرامج أخــرى مــع تنفيــذ خــالل منظومــة متكاملــة يتــزامن فيهــا تطبيــق موازنــة البــرامج واألداء مــع تطــوير النظــام المحاســبي 

  .تدعم هذا التوجه من نواحي التطوير اإلداري واستخدام التقنيات الحديثة
أن أوضــحت  دإلــى أن الدراســات المتنوعــة التــي تناولــت تطــوير الموازنــة العامــة قــ ويخلــص الباحــث ممــا ســبق

حـو تطـوير أسـاليب القيـاس العامـة والمحاسـبة الحكوميـة وبصـورة خاصـة نمتنامياً نحو االهتمام بالموازنـات هناك اتجاهاً 
األخــذ بفلســفة المحاســبة الحكوميــة والمحاســبة  المحاســبي إلنتاجيــة وفعاليــة اإلنفــاق الحكــومي، وأكــدت علــى أهميــة

  .اإلدارية معاً في تفعيل عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة
موازنــة البــرامج واألداء كبــديل  كمــا تبــين أن معظــم الدراســات الســابقة تتفــق فيمــا بينهــا علــى ضــرورة اســتخدام

لــنمط الموازنــة التقليديــة المتبــع حاليــاً فــي إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة، وأن نظــام المحاســبة الحكوميــة القــائم يشــوبه 
ويعــاني مــن العديــد مــن نــواحي القصــور التــي تعوقــه عــن تحقيــق أهدافــه ، وقــد أكــدت كثيــر مــن تلــك الكثيــر مــن العيــوب 
ـــى أن ـــة  الدراســـات عل ـــة تطـــوير نمـــط إعـــداد الموازن ـــه تطـــوير لنظـــام المحاســـبة الحكومي ـــة ينبغـــي أن يواكب ـــة للدول العام

  .وهو موضوع النقاش فى المبحث الثالث المستخدم
  

    
  
  
  
  
  
  

   
  



 

  المبحث الثالث
  النتقال لموازنة البرامج واألداءوتسهيل اللدولة دعائم تطوير الموازنة العامة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :مقدمة

مدى قدرة نظام المحاسبة الحكومية على توفير البيانـات أن تطوير الموازنة العامة يرتبط به بعد هام ، أال وهو 
مالئمـة نظـام المحاسـبة الحكوميـة القـائم لمواكبـة مـدى ..... أخـرى لتخطـيط والموازنـة ، وبصـورة ذات الداللة لخدمة ا

لـذلك كـان لزامـاً علـى القـائمين علـى هـذا األمـر  .البـرامج واألداءالتطوير في الموازنة العامة تمهيدًا لالنتقـال إلـى موازنـة 
سـي لمنظومـة متكاملـة لتطـوير الموازنـة العامـة للدولـة ، دراسة مالمح التطوير فـي نظـام المحاسـبة الحكوميـة كمحـور أسا

وفــي ضــوء مــا تقــدم يتنــاول الباحــث مالمــح تطــوير النظــام المحاســبي الحكــومي لــدعم تطــوير الموازنــة العامــة وتســهيل 
  :االنتقال لموازنة البرامج واألداء وذلك من خالل مناقشة العناصر التالية

  .ائمعيوب نظام المحاسبة الحكومية الق ٣/١
  .مالمح التطوير المستهدف لنظام المحاسبة الحكومية ٣/٢
  .متطلبات تطوير الموازنة العامة للدولة في ضوء الموازنة القائمة على األداء ٣/٣

  :ب نظام المحاسبة الحكومية القائمعيو  ٣/١
نظـام هـل يفـي  :ظام المحاسـبة الحكوميـة القـائم هـومناقشة عيوب ومشاكل نإن التساؤل المنطقي الذي تثيره 

  المحاسبة الحكومية القائم بمتطلبات التطوير المستهدف في الموازنة؟
فـإن ولـذلك  ،لهـاال شك أن الموازنة العامة للدولة ونظام المحاسبة الحكومية وجهان لعملة واحدة ال انفصـام 

ومـن أهـم مظـاهر هـذا ، )١(كوميـة الح ارتباط النظام المحاسبي بالموازنـة العامـة يعتبـر مبـدأ أساسـياً مـن مبـادئ المحاسـبة
تطــوير الموازنــة يــنعكس الموازنــة العامــة ، وهــذا يعنــي أن محاولــة لتبويــب االرتبــاط أن يكــون تبويــب الحســابات منــاظراً 

الرتبـاط التبويـب على النظام المحاسبي الحكومي الـذي يقـوم بتنفيـذ تلـك الموازنـة كنتيجـة طبيعيـة تلقائية بدوره وبصورة 
بويــب المعتمــد للموازنــة ، وهــو مــا أكــده دليــل المحاســبة الحكوميــة الصــادر عــن امالت الموازنــة فيــه بالتالمحاســبي لمعــ

  :)٢(األمم المتحدة حيث نص على أن 
أن وظائف الموازنـة والحسـابات عناصـر متكاملـة يجب أن ترتبط النظم المحاسبية بتقسيمات الموازنة حيث "

  ".باطاً وثيقاً لإلدارة المالية ويجب أن ترتبط بها ارت
ـــا الحكـــم علـــى مـــدى قـــدرة نظـــام  ـــة وإذا مـــا أردن بمتطلبـــات التطـــوير علـــى الوفـــاء القـــائم المحاســـبة الحكومي

  ....النقد المحايدفي الموازنة العامة فإن األمر يتطلب وضع هذا النظام المحاسبي الحكومي على ميزان  المستهدف
  :وباستعراض الواقع العملي يتبين اآلتي

مجــرد أداة لتســجيل عمليــات اإلنفــاق والتحصــيل ، لمحاســبة الحكوميــة ينحصــر دوره حاليــاً فــي كونــه أن نظــام ا -
وإعــداد الحســابات الدوريــة والختاميــة ، والمســاهمة فــي إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة والرقابــة علــى تنفيــذها، فــي 

دور نظـام المحاسـبة الحكوميـة ليصـبح  الحديثة فـي تطـوير الموازنـة تتطلـب تغييـراً جوهريـاً فـيحين أن االتجاهات 
ـــة واتخـــاذ  نظامـــاً  ـــي تناســـب احتياجـــات التخطـــيط والرقاب ـــات والمعلومـــات المحاســـبية الت ـــاج البيان ـــادراً علـــى إنت ق

  .القرارات
                                           

  .٢٤٥ – ٢٣٠ص ص ،) ٢٠٠٠دار النهضة العربية،  :القاهرة ، اجلزء الثاين (مبادئ المحاسبة الحكومية والقومية حسني شرف، . د) ١(
  .األمم املتحدة من دليل احملاسبة احلكومية الصادر عن) ٢٣(أنظر نص املادة الثانية من املادة ) ٢(



 

، والـدليل علـى ذلـك أن وزارة الماليـة تقـوم بصـفة دوريـة سـنوية  أن نظام المحاسبة الحكوميـة الحـالي غيـر متكامـل -
ام وســد ثغراتــه مــن خــالل التعليمــات الماليــة التــي تتضــمنها منشــورات إعــداد الموازنــة التــي ترســلها باســتكمال النظــ

ســنوياً إلــى مختلــف الــوزارات والوحــدات الحكوميــة ، كمــا يتــأثر نظــام المحاســبة الحكوميــة ســلباً بكثــرة التعليمــات 
أو التضـارب فـي المعالجـة المحاسـبية  ممـا يـؤدي إلـى االرتبـاكالمالية والتفسـيرات والتعـديالت التـي تـدخل عليهـا 

 .الحكومية على التعبير عن الحقيقةاألمر الذي يضعف من قدرة القوائم والتقارير المالية  ،لبعض النواحي المالية

رغـــم اتجـــاه كثيـــر مـــن الـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــال المحاســـبة كالمملكـــة المتحـــدة والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة  -
س االسـتحقاق باعتبـاره أحـد األسـاليب الهامـة التـي تـؤدي إلـى قيـاس التكلفـة الفعليـة لكـل وألمانيـا إلـى تطبيـق أسـا

نشــاط مــن أنشــطة الوحــدة الحكوميــة وإلــى تحســين المعلومــات المحاســبية إال أن نظــام المحاســبة الحكوميــة فــي 
 .مصر ال يزال قائماً بصفة أساسية على األساس النقدي

الحيـــازة أو االســـتخدام األمـــر الـــذي يحـــول دون تـــوفير ة ســـواء فـــي مرحلـــة إهمـــال المحاســـبة علـــى األصـــول الثابتـــ -
كمـا يحـول دون تـوفير ،   )١(البيانات المحاسبية الهامة والضرورية إلعداد الموازنة العامة طبقـاً لألسـاليب المتطـورة 

ومية التي لـم يـتم بعض اإلحصاءات األخرى ذات األهمية الكبيرة في التخطيط االقتصادي مثل الموازنة العامة الق
 .اهتمام كثير من دول العالم بإعدادهاإعدادها في مصر حتى اآلن رغم 

عدم قياس إهالك األصول الثابتة والذي تغيرت النظرة إليـه مـن اتجـاه تقليـدي يـرى أن ال أهميـة الحتسـاب إهـالك  -
فـي المحاسـبة الحكوميـة  يـرى إتبـاع أسـاس االسـتحقاقاألصول الثابتة في الوحـدات الحكوميـة إلـى اتجـاه معاصـر 

 .)٢(التكلفة الحقيقية مما يترتب عليه ضرورة حساب اإلهالك في الوحدات الحكومية ألغراض قياس

يتطلب تطوير الموازنة العامة ألغراض قياس وتقييم األداء أن يكـون هنـاك اسـتخدام فعلـى لمحاسـبة التكـاليف فـي  -
الحـالي أنـه ال يوجـد ضـمن إطـاره أي اسـتخدام  الحكوميـة الوحدات الحكومية، إال أن من مشاكل نظام المحاسـبة
 .لمحاسبة التكاليف في كثير من الوحدات الحكومية

يترتــب علــى عــدم اســتخدام محاســبة التكــاليف قصــور البيانــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن نظــام المحاســبة  -
 :وهذا يؤدي بدوره إلىالحكومية، 

 لحقيقيـة الخاصـة بكـل وحـدة حكوميـة، أو علـى قيـاس إجمـالي عدم القدرة على قيـاس إجمـالي التكـاليف ا
 .التكاليف لكل برنامج رئيسي أو برنامج فرعي

  عــدم القــدرة علــى تــوفير بيانــات عــن مــدى الكفــاءة والفاعليــة فــي أداء األنشــطة الحكوميــة ، وعــدم القــدرة
  .على تقييم أداء الوحدات الحكومية
  إلــــى القطــــع أحــــد الكتــــاب  دفــــعحاســــبة الحكوميــــة القــــائم هــــي مــــا ولعــــل تلــــك الســــمات التــــي يتصــــف بهــــا نظــــام الم

نتيجة عدم تطويره منذ فترة طويلة األمـر الـذي جعلـه  )٣(" تخلف نظام المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية" ـب
  .غير صالح للتطبيق وال يتمشى مع التطورات االقتصادية العالمية والمحلية

                                           
، كلية التجارة ،  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةحممد عبد احلليم عمر ، املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة يف احملاسبة احلكومية ، . د) ١(

  .٨٧ – ٦٨، ص ص  ١٩٩٩جامعة عني مشس ، العدد األول لسنة 
، اجلمعية مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على األداء القواعد والتطبيق،  -عن األداء زنة الربامج واحملاسبة عبد الرمحن عليان ، موا. د) ٢(

  .٥٧ – ٥٠، ص ص ٢٠٠٢العربية للتكاليف واحملاسبة اإلدارية، القاهرة ، 
،  موازنة والرقابة على األداءمؤتمر تحديث نظم الحممد صربي ندا ، تطوير النظام احملاسيب احلكومي ليتمشى مع موازنة الربامج واألداء، . د) ٣(

  .٢٥،  ١٩، ص ص ٢٠٠٢اجلمعية العربية للتكاليف واحملاسبة اإلدارية ، 



 

إلـى أن االعتـراف والقيـاس واإلفصـاح المحاسـبي الحـالي عـن  )١(الدراسـات وفي ذلك الشأن توصـلت إحـدى 
نتيجـة طبيعـة البيئـة المحاسـبية مكونات ونتائج عناصر اإلنفاق الحكومي ال يسمح بالعمـل علـى قيـاس إنتاجيتـه وفعاليتـه 

الي والتــي ال تســمح التــي يعكســها قــانوني المحاســبة والموازنــة الحكوميــة علــى عناصــر النظــام المحاســبي الحكــومي الحــ
  .بدورها بتوفير المعلومات المحاسبية الكافية والمالئمة لقياس إنتاجية وفعالية هذا اإلنفاق الحكومي

  :ومن خالل العرض السابق يتضح للباحث ما يأتي
أن انحصــار دور نظــام المحاســبة الحكوميــة فــي مجــرد قيــاس المــدخالت والرقابــة عليهــا يعنــي أن المعلومــات التــي  -

  .ال تعدو أن تكون مقياساً لمدى قدرتنا على اإلنفاق العام )٢(جها النظام المحاسبي ينت
أن نظام المحاسبة الحكومية القائم يشوبه الكثير من العيوب ويعاني من العديد من نواحي القصور التي تعوقه عـن  -

 .تحقيق أهدافه، ومن ثم فإنه ال يفي بمتطلبات التطوير المستهدف في الموازنة

هناك حاجة ماسة لتطوير نظام المحاسبة الحكومية ليواكب التطـوير المسـتهدف فـي الموازنـة العامـة ، وبشـكل  أن -
 .عام فإن أي تطوير في الموازنة العامة البد وأن يشتمل على تطوير اإلطار المحاسبي لها في مراحلها المختلفة

يـاً فـي دور نظـام المحاسـبة الحكوميـة ليصـبح نظامـاً أن االتجاهات الحديثة في تطوير الموازنة تتطلب تغييـرًا جوهر  -
التخطــيط والرقابــة واتخــاذ القــرارات، قــادراً علــى إنتــاج البيانــات والمعلومــات المحاســبية التــي تناســب احتياجــات 

وتسهم بشـكل فعـال فـي قيـاس كفـاءة اإلنفـاق الحكـومي ، وفـي تقيـيم دور الوحـدة الحكوميـة فـي تقـديم خـدماتها 
  .للمواطنين

  :مالمح التطوير المستهدف لنظام المحاسبة الحكومية ٣/٢
ضــرورة البحــث عــن ) كتجربــة ماليزيــا(لقــد أدرك الفكــر المحاســبي مصــحوباً بــبعض التجــارب الدوليــة الناجحــة 

وســائل متطــورة فــي مجــال متابعــة الحســابات الحكوميــة يكــون لهــا القــدرة علــى تعظــيم االســتفادة مــن معلومــات النظــام 
  .في مجال اتخاذ القرار، والحال كذلك في مجاالت دعم تطوير الموازنة العامة للدولةومي المحاسبي الحك

وفي ذات االتجاه تشـير بعـض الدراسـات إلـى أهميـة دعـم النظـام المحاسـبي فـي القطـاع الحكـومي مـن خـالل 
ختصـاص، واسـتخدامها بناء قدرات محاسبية تعتمد على التقنيات الحديثة ، ونشرها بين الموظفين الحكـوميين ذوي اال

لتطوير أساليب العمل ، مـع التأكيـد علـى أن االعتمـاد علـى تقنيـات محاسـبية حديثـة مـن شـأنه أن يسـاعد علـى تحسـين 
فعالية نظام الرقابة والتدقيق ، إضافة إلى التقدير الدقيق لحسابات التكلفة والعائد في األنشطة الحكوميـة حتـى وإن لـم 

  .تكن هادفة الربح
  :قول أن تطوير المحاسبة الحكومية ينبغي أن يحقق األهداف التاليةويمكن ال

  .القدرة على تلبية احتياجات القطاع الحكومي من المعلومات المحاسبية بسرعة وكفاءة -
 .القدرة على استيعاب أي نمو وتطوير مستقبلي للقطاع الحكومي -

ومــن شــبكة اإلنترنــت وشـــبكات  نيــة التحتيــةالقــدرة علــى االســتفادة الكاملــة مــن شــبكة االتصـــاالت المتطــورة للب -
 .المعلومات الداخلية

                                           
مؤتمر ، "تقييم كفاءة وفعالية أساليب احملاسبة اإلدارية كنظام معلومات يف الوحدات اإلدارية غري اهلادفة للربح"، إبراهيم أمحد الصعيدي.د)١(

عهد املصري للمحاسبني واملراجعني، ، املبية للتكاليف واحملاسبة اإلدارية، اجلمعية العر التحديات المعاصرةالمحاسبة عن األداء في مواجهة 
  .٢٠٠٢القاهرة، 

  .٩٥–٨٥، ص ص ١٩٩٧،ملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ا ورقة عمل ضمن أوراق ووقائع ندوة موازنة البرامج واألداءحلمي سالم ، . د) ٢(



 

  .)١(استحداث مراجعة في منتصف السنة من أجل إعادة توزيع المخصصات  -
وفــي هــذا الصــدد يشــير الباحــث إلــى مــا تــم بدولــة شــقيقة وهــي الــيمن، فقــد وضــعت دولــة الــيمن عــدة محــاور 

ور المتعلق بالدور المنوط بالبرلمـان اليمنـي فـي الموازنـة العامـة ، فقـد رئيسية إلصالح إدارة الموازنة العامة، أهمها المح
تزويد البرلمان بمراجعة فصلية ونصف سـنوية حـول تنفيـذ الموازنـة وتحديـد أسـباب الزيـادة  )٢(اشتمل هذا المحور على 

قـدمها أجهـزة السـلطة المركزيـة والنقص عن تقديرات اعتمادات الموازنة وتعزيز اآلليات المتعلقة بالتقارير الدقيقـة التـي ت
والمحلية عن تنفيذ الموازنة طبقاً للتبويب االقتصـادي والـوظيفي ، وهـو مـا يجعـل البرلمـان اليمنـي فـي وضـع أفضـل مـن 
نظيــره المصــري لــدى مناقشــة مشــروع الموازنــة لكثافــة التقــارير الدوريــة التــي يتلقاهــا حــول تنفيــذ الموازنــة العامــة ومراحــل 

  .والتي تمكنه من متابعة أفضل للموازنة وتكون لديه صورة أفضل عن التقديرات المناسبة لبنودهاالتقدم فيها ، 

  :متطلبات تطوير الموازنة العامة للدولة في ضوء الموازنة القائمة على األداء ٣/٣
ذلـك مـن يتطلب تطبيـق نظـام الموازنـة القائمـة علـى األداء رفـع كفـاءة النظـام اإلداري والتنظيمـي والمحاسـبي و 

إلـى هـذا وتجـدر اإلشـارة  .خالل توافر مجموعة من المقومات منها ما هو مقومات إدارية وتنظيمية، ومقومات محاسـبية
لك ومية لذالمحاسبي الحكومي يجب تطوير الهيكل اإلداري والتنظيمي للوحدات الحكأنه قبل البدء في تطوير النظام 

  .تنظيميةكن نقطة البدء هي المقومات اإلدارية والتلف
  :متطلبات إدارية وتنظيمية ٣/٣/١

ــــاقي  ــــة البــــرامج واألداء دون أن تشــــترك ب ــــة منفــــردة تطبيــــق موازن ــــة حكومي الوحــــدات ال يمكــــن لوحــــدة إداري
الحكوميــة، ألن نظــام الموازنــة يبنــي علــى توجهــات وإســتراتيجية الدولــة ككــل خصوصــاً أن هنــاك تــداخل كبيــر فيمــا بــين 

وحيــث تتبنــى الحكومــات أســاليب وطــرق  الوحــدات األخــرى،الكثيــر منهــا علــى خــدمات  واعتمــادالوحــدات الحكوميــة 
علـــى أن تكـــون أكثـــر فعاليـــة واســـتجابة الحتياجـــات الجمهـــور / .....) هيئـــات/ مصـــالح/ مؤسســـات ( هاث وحـــداتلحـــ

تزايـــد (العامـــة  واإلقبـــال المتزايـــد علـــى الخـــدمات) نـــدرة المـــوارد(، ولمواجهـــة العجـــز المتنـــامي فـــي المـــوارد ) العمـــالء(
) اإلنتاجيــة/ الفعاليــة/ الكفــاءة( تركــز بشــكل أكبــر علــى تفعيــل النفقــةومــن ثــم أصــبحت الوحــدات الحكوميــة ) الحاجــات

  .وضمان جودة الخدمة أو المنتج وأن تكون أكثر التزاماً ومسئولية في تحقيق أهدافها
  :يات وذلك على النحو التاليويمكن للباحث تصنيف المتطلبات اإلدارية والتنظيمية على عدة مستو 

  :على مستوى الدولة ٣/٣/١/١
  :تتمثل المتطلبات اإلدارية والتنظيمية على مستوى الدولة في اآلتي

 مـــن االعتبـــارات األوليـــة الهامـــة أن تقتنـــع الســـلطة التشـــريعية بأهميـــة تطبيـــق موازنـــة  :اقتنـــاع الســـلطة التشـــريعية
وســائل االتصــال بــين الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة،  واألداء، ألنهــا ســوف تصــبح وســيلة مــنالبــرامج 

علــى مشــروعات الموازنــة للســنوات المقبلــة، كمــا تعتمــد الحســابات  حيــث تقــوم الســلطة التشــريعية بالموافقــة
 .الختامية عن السنوات الماضية التي هي في الواقع عرض لكيفية تنفيذ الموازنة الخاصة بالسنة الماضية

  ات التي تؤديها وحداته التنظيميـةالتي يتكون منها الجهاز اإلداري للدولة ، وتفصيل الخدم الوحداتتحديد ،
مع بيان أهداف كل مستوى من مستويات النشاط على مستوى الوحـدة، ثـم علـى مسـتوى الـوزارة ، فمسـتوى 

لتربيـة والتعلـيم تعدد الجهات التي تقـدم خدمـة معينـة، فـوزارة االدولة ، ويجب أن تجري دراسة واضحة بشأن 

                                           
  .٢٠٠٨إبريل " تقييم مساءلة اإلدارة املالية القطرية عن مجهورية مصر العربية"ئق البنك الدولي عن وثيقة من وثا) ١(
  .١١٧ – ١١٢، ص ص مرجع سبق ذكره حممد عباس مصطفى ، . د) ٢(



 

ل بالنســبة لــوزارة التعلــيم مــثًال تقــدم خدمــة التعلــيم وخــدمات صــحية تقــدمها الصــحة المدرســية، وكــذلك الحــا
 .العالي، ووزارة الداخلية تقوم بالمحافظة على األمن وفي نفس الوقت تقدم خدمات تعليمية

 وم بها وحـدات الحكـم المحلـي بحيـث الواضحة بين أنواع الخدمات، وتحديد أنواع الخدمات التي تقفرقة تال
 .تحدد الفوارق األساسية بين ما تقوم الحكومة المركزية وتلك التي تقوم بها وحدات الحكم المحلي

 حيث تصبح أداه لتنفيـذ ومتابعـة تنفيـذ الخطـة ويقتضـي هـذا  ،ربط موازنة البرامج واألداء بالخطة العامة للدولة
ي إلــى التباعــد بــين الموازنــة والخطــة واألخــذ فــي الحســبان اعتبــارات الــربط التغلــب علــى المعوقــات التــي تــؤد

أساسية يمكن عن طريقها التغلب على هذه المعوقـات إليجـاد التـرابط بـين الخطـة والموازنـة وذلـك لتـأثير كـل 
 .منهما على األخرى

  :على مستوى وحدات الجهاز اإلداري للدولة ٣/٣/١/٢
 :ة على مستوى وحدات الجهاز اإلداري للدولة قي اآلتيتتمثل المتطلبات اإلدارية والتنظيمي

 وهـذا اإلعـالن يكـون ببيـان مفهـوم الموازنـة وتحديـد  ،إعالن قـرار تطبيـق موازنـة البـرامج داخـل إدارات الوحـدة
ما يتفـق بفوائدها وكيفية تطبيقها، وكيفية وضع السلطات والمسئوليات بما يسهل من تعديل الهيكل التنظيمي 

 .الموضوعة مع البرامج

 التـي تسـتخدم وتوزيعـه علـى اإلدارات بالوحـدة حتـى  ،وضع دليـل أو كتيـب بـه اإلرشـادات والنصـائح واألسـس
يســـاعد ذلـــك علـــى فهـــم الموازنـــة بمـــا يحقـــق تنفيـــذاً أفضـــل مـــع توحيـــد المصـــطلحات الفنيـــة والمفـــاهيم مثـــل 

 .العمل في اإلدارات التنفيذية وغيرها ، وبهذا الدليل يمكن تنظيم....المشروع  –النشاط  –البرنامج 

  وضع معدالت لألداء ، فعلى أساس عبء العمل ومعدالت األداء لألفراد يتحـدد عـدد األفـراد الالزمـين علـى
لتحديــد مواصــفات كــل وظيفــة ومؤهالتهــا بحيــث يــتم أن يكــون قــد تــم قبــل ذلــك توصــيف وتقيــيم للوظــائف 
 .م دون إسراف أو ضياعاالستفادة من استخدام القوى العاملة أحسن استخدا

 ومســئولية كــل وحــدة وفــرد داخــل التنظــيم فــي ، ي إداري لكــي يمكــن مــن تحديــد ســلطة مــتنظي تحديــد هيكــل
تنفيــذ البــرامج ومتابعتهــا، وكــذلك تحديــد اختصاصــات ومســئوليات األجهــزة المختصــة بالتنفيــذ فــي النــواحي 

 .المالية واإلدارية بطريقة تسهل تنفيذ البرامج

  بحيـــث تســـتطيع قيـــاس تقـــدم األعمـــال ومقارنتهـــا بمـــا هـــو وارد  ،لتقـــارير المتابعـــة فـــي كـــل جهـــازإعـــداد نظـــام
بالموازنة ، ويراعي أن يشتمل نظام التقارير على معلومـات شـاملة تمكـن كـل مسـتوى مـن المسـتويات اإلداريـة 

حرافات، ويعنـي ذلـك الموازنة وتحليلها وتحديد األسباب التي تؤدي إلى هذه االنمن تحديد انحرافات تنفيذ 
 .إحداث الرقابة على األداء

 حيـث يختلـف دورهـا فــي ظـل موازنـة البـرامج واألداء مـن مجـرد التأكــد  ،تحديـد دور اإلدارة المركزيـة للموازنـة
مــن عــدم تجــاوز االعتمــادات إلــى التنســيق بــين البــرامج المختلفــة ومتابعــة تنفيــذها والعمــل علــى رفــع كفــاءة 

 .هذه البرامجنفيذ الوحدات المختلفة في ت

  :على مستوى الموازنة ذاتها ٣/٣/١/٣
 :)١(على مستوى الموازنة ذاتها في اآلتي تتمثل المتطلبات التنظيمية 

 ـــد ـــة األداء تحدي ـــة المؤسســـة ومهمتهـــا األساســـية  ،األهـــداف االســـتراتيجية لموازن ـــك فـــي ضـــوء رؤي ـــاً وذل طبق
ات الحكوميــة فــي تحقيــق رضــاء كــل مــن الجمهــور المنظمــالمتفــق عليهــا ، وتتمثــل أهــم أهــداف لألولويــات 

                                           
 .١٥ – ١٠، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الرمحن عليان ، . د) ١(



 

تعد خصيصاً لذلك باإلضـافة فيها ، ويقاس هذا الرضاء بقوائم استقصاء أو المستفيد منها والعاملين المتعامل 
اسـتفادة والثقة فيها وفي القائمين عليها ومدى مدى إقبال الجمهور في التعامل مع هذه المنظمات  إلى قياس

للمنظمة يـتم تحديـد األولويـات واألهـداف أو إنتاجها وفي ضوء األهداف اإلستراتيجية  المجتمع من خدماتها
 .بإمكانية قياسها كماً وكيفاً الفرعية التي يجب أن تتصف 

 وفقــاً ويــتم ذلــك طبقــاً لتوقعــات العــاملين  ،تحديــد األنشــطة، المهــام ، اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق كــل هــدف
 ).معايير أداء(لمعدالت أدائهم 

 تقـوم وتوضـح البـرامج كيـف ) النتـائج واألهـداف( ،تحديد البرامج الزمنية ألداء كل نشـاط لتحقيـق المخرجـات
ـــة ألداء كـــل نشـــاط علـــى  ـــأداء نشـــاطها وتحقيـــق أهـــدافها ، ومـــا هـــي اإلجـــراءات والمهـــام المطلوب المنظمـــة ب

 .الوحدات اإلدارية المنوط بها أداء النشاط

 كــل نشــاط هــدف وألداء  إلنجــاز كــل  ،هــا المــوارد البشــرية والماديــة الالزمــةتحديــد المــدخالت المطلوبــة وتمثل
لتحقيـــق طبقـــاً للبـــرامج الزمنيـــة المحـــددة، وفـــي ضـــوء هـــذه المـــوارد يمكـــن تحديـــد تكلفـــة األداء واإلنجـــاز 

 .األهداف

  وضع معايير لألداء لقياس مدى التقدم واإلنجاز الفعلي طبقاً للبرامج المحددة. 

يتضــمن مقــاييس  Performance Measurement Modelلقيــاس األداء نمــوذج وهنــا يــتم تصــميم 
الكفـــاءة ، الفعاليـــة ، اإلنتاجيـــة ، زمـــن اإلنجـــاز ، النتـــائج ، الجـــودة ويتطلـــب ذلـــك مشـــاركة العـــاملين فـــي تحديـــد 

  .توقعاتهم لمستويات أدائهم ألنشطتهم ومهامهم
 وفي ظل مفهـوم أن موازنـة  ،وفي ضوء مقاييس ومعايير األداءالتنفيذ وتقييم األداء طبقاً للبرنامج الزمني  متابعة

تمثــل برنــامج عمــل محــدد ويتطلــب متابعــة اإلنجــاز، قيــاس األداء الفعلــي ومقارنتــه بمعــايير ومعــدالت األداء 
االنحرافـــات واتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن قـــرارات / األداء كمـــا حـــددت فـــي برنـــامج العمـــل الســـتخراج االختالفـــات 

 .تصحيحية

 م لدعم األداء، وهو ما يعني تكامل وتداخل المقومات المشار إليهـا لضـمان ترشـيد وتفعيـل توظيـف وجود نظا
  .الموارد المتاحة حيث أن القول بغير ذلك يتسبب في إهدار الجهود المبذولة والموارد المتاحة 

  :متطلبات محاسبية ٣/٣/٢
ابــة والتقريــر عــن األعمــال بطريقــة محــددة تعتمــد الموازنــة التقليديــة علــى المحاســبة الحكوميــة إلحــداث الرق

تعكــس صــورة االعتمــادات المخصصــة لكــل وحــدة، ومــا صــرف منهــا خــالل فتــرة الموازنــة وبيــان التجــاوزأو الــوفر ، وال 
مــن إقامــة نظــام للتســجيل والتقريــر وتقيــيم األعمــال يمكــن نظــام المحاســبة الحكوميــة القــائم بحكــم مبادئــه ومفاهيمــه 

في النهاية إلى حساب سليم لتكلفة الخـدمات التـي تؤديهـا الوحـدة لتكاليف الداخلة فيه بما يؤدي المنجزة ، وعناصر ا
  .أو الناتج منهابالعائد اإلدارية ومقارنة هذه التكلفة 

واألداء ولــذلك تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى تطــوير النظــام المحاســبي للحكومــة بمــا يالئــم تطبيــق موازنــة البــرامج 
يسـمح النظـام متطـوراً بحيـث الموازنة متفق مع تبويب الحسابات، وكذلك يجب أن يكون هـذا فيجب أن يكون تبويب 

تنفيذها والرقابة علـى من البيانات والمعلومات يمكن عن طريقها إعداد الموازنة ومراجعتها ومتابعة بتوفير قاعدة عريضة 
  .التنفيذ

سـس محاسـبية مناسـبة مـن أهمهـا تطبيـق أســس الموازنـة القائمـة علـى األداء إدخــال أنظـام يتطلـب تطبيـق كمـا 
يتطلب تطوير نظام المحاسبة الحكومية في ضـوء تطبيـق نظـام  إذ ،محاسبة التكاليف في إطار نظام المحاسبة الحكومية



 

ها الوحـــدات أســـس محاســـبة التكـــاليف حتـــى علـــى األنشـــطة الخدميـــة التـــي تقـــدمالموازنـــة القـــائم علـــى األداء إدخـــال 
التكــاليف وفقـاً للبــرامج ، وتحديــد الطاقــة تحديـد تكــاليف أداء الوحــدات ألنشـطتها ، وتوزيــع  نالحكوميـة، بحيــث يمكــ

  .)١(اإلنتاجية للوحدة الحكومية ونوعية اإلنتاج 
  :نظام المحاسبة الحكومية من خالل تطبيق أسس محاسبة التكاليف تحقيق المزايا التالية ويترتب على تطوير

 تفصيلية التي تناسب متخذ القرار في جميع المراحل المختلفةتوفير المعلومات المحاسبية ال. 

 توفير اإلطار المناسب لمتطلبات إعداد وتنفيذ الموازنة القائمة على األداء.  
فــي إطــار نظــام المحاســبة الحكوميــة يتطلــب أخــذ بعــض ويــرى الباحــث أن تطبيــق أســس محاســبة التكــاليف 

  :)٢(الجوانب الهامة في اإلعتبار وهي
  :اختيار أساس القياس المحاسبي المناسب ٣/٣/٢/١

تعتمــد المحاســبة الحكوميــة علــى األســاس النقــدي فــي قيــاس اإليــرادات والمصــروفات مــع عــدم التفرقــة بــين 
  :)٣(ويترتب على ذلك ما يلي ،  النفقات اإليرادية والرأسمالية

لتكلفـة مـا تـم ي عـدم تمثيـل مـا ينفـق عدم تحميل السنة الماليـة الجاريـة بكـل مـا يتعلـق بهـا مـن مصـروفات، وبالتـال -
  .إنجازه من أعمال وبرامج خالل العام

يــؤدي إلــى اســتحالة تحميــل الســنة بمصــروفات ســنوات ســابقة وعــدم تحميلهــا لكــل مــا يتعلــق بهــا مــن مصــروفات  -
وال  التحديد الواضح لتكلفة البرامج المستهدفة خالل العام، وهذه البيانات تحقق الرقابة على المدفوعات فقـط،

وما يتبعها من أنشطة ومشروعات ، ولمـا كـان مـن األهميـة بمكـان تساعد في الوصول إلى التكلفة الفعلية للبرامج 
أن تظهــر البيانــات دقيقــة معبــرة عــن تكلفــة البــرامج ومــدى تحقيقهــا ألهــدافها ، ومســتوى كفــاءة التنفيــذ المرتبطــة 

ديـــد تكلفـــة اســـتخدام عوامـــل الـــذي يمكـــن مـــن تحلـــذلك يجـــب االتجـــاه لألخـــذ بأســـاس االســـتحقاق بالتكلفـــة ، 
 موازنـة ى يناسـب أسـلوبمـفهـو أسـاس عل، ويبين استفادة كـل برنـامج مـن الجهـد والمسـتلزمات ، ومـن ثـم اإلنتاج

البرامج ألنه يعطي أنواعاً عديدة من البيانات المالية لألغراض اإلدارية، فهـو يعطـي معلومـات عـن االلتزامـات التـي 
لتي صرفت ، ومن ثم يحدد األموال المسـتخدمة وعالقتهـا بـاألموال المـرخص بإنفاقهـا واألصـول وقعت والنقدية ا

معينــة ، وكــل  وكــذلك التكــاليف الفعليــة للبــرامج واألنشــطة التــي تنفــذ خــالل فتــرة زمنيــة .المطلوبــة لتنفيــذ البرنــامج
التطبيقـات المماثلـة لتلـك المتبعـة  هذه البيانات معـاً تعطـي صـورة واضـحة تمامـاً للظـروف الماليـة ولـألداء وتعكـس

  .)٤(في المشروعات
يوجــه أصــًال لخدمــة تبويــب الموازنــة بصــورتها التقليديــة هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــإن تبويــب النفقــات 

والبـرامج أو وحـدات األداء وتلـك الجوانـب بحاجـة إلـى أن تمتـد إليهـا ذراع التطـوير عنـد دون الربط بين هـذه النفقـات 
  .في إطار نظام معلومات المحاسبة الحكوميةاسبة التكاليف إدخال مح

                                           
، موازنة الربامج واألداء يف اجلامعات العربية ، دمشق ، سوريا ،  م ، الفلسفة واألهدافموازنة البرامج واألداء ، المفهو إمساعيل حسني ، . د) ١(

  .٧٧ – ٦٧، ص ص  ٢٠٠٤
  :ملزيد من التفصيل بشأن املقومات احملاسبية يراجع يف ذلك) ٢(

  .١٥٣ – ١٤٠، ص ص  مرجع سبق ذكرهأشرف جابر حممد رضوان ،  -
بحث صادر عن حاسبات ، مقرتح بشأن تطوير مفهوم أسلوب إعداد املوازنة العامة للدولة، مجهورية مصر العربية ، اجلهاز املركزي للم -

  .٢٥ -  ١٠، ص ص  ١٩٩٥، القاهرة ،  اإلدارة المركزية للبحوث والتدريب
  .٢٢، ص )القاهرة ، مطابع سجل العرب ، بدون تاريخ (،  المحاسبة الحكومية حممد حممود اجلزار وآخرون ، . د) ٣(
  .٥٠، ص ) ٢٠٠١دار النهضة العربية ، : القاهرة ( ،  المبادئ العلمية للمحاسبة الحكوميةحسني عامر شرف ،  .د) ٤(



 

مــن األســس أشــهرها  وبــالنظر إلــى أســاس القيــاس المحاســبي نجــد أن الفكــر المحاســبي قــد اشــتمل علــى عــدد
الصادرعن صـندوق النقـد  )١(مالية الحكومة على اإلطالق األساس النقدي وأساس االستحقاق، إال أن دليل إحصاءات 

  :أسس القياس المحاسبي إلى األربعة أسس التالية ف الدولي قد صن
  :األساس النقدي -أ

النقديـة ، وتحتسـب المصـروفات عنـد السـداد الفعلـي وفقاً لألسـاس النقـدي تحتسـب اإليـرادات عنـد اسـتالم 
نقـدي ال نظـم المحاسـبة الحكوميـة التـي تتبـع األسـاس الللنقدية ، ورغـم إمكانيـة قيـد التـدفقات غيـر النقديـة فـإن معظـم 

  .التركيز فيها ينصب على إدارة النقدية ال على تدفقات المواردتقيد النفقات غير النقدية ، ألن 
أســاس المحاســبة النقديــة وســهولة فهمــه، ورغــم أن المعلومــات التــي يوفرهــا األســـاس رغــم بســاطة اســتخدام 

الرقابـــة علـــى الحســـابات فـــي ظـــل هـــذا تفيـــد فـــي متابعـــة المركـــز النقـــدي للوحـــدة الحكوميـــة وســـهولة التـــدقيق و النقـــدي 
  :القصور المالزمة له ، وأبرزها ما يلياألساس، إال أن هناك بعض أوجه 

  األصول والخصوميتجاهل األساس النقدي تسجيل.  
 الصـورة الكاملـة عـن الوضـع المـالي، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن  أن البيانات المالية في ظـل األسـاس النقـدي ال تقـدم

أسـباب كـان مـن أبرزهـا أن الـدليل السـابق لـه كـان معـداً لعدة  لية الحكومة قد جاء خلفاً لسابقهادليل إحصاءات م
القيـد وفقـاً لألسـاس النقـدي كـان وفقاً لألساس النقدي ، وعلق صندوق النقد الدولي على سبب هذا التحول بـأن 

المعـامالت العينيـة، اسـتهالك رأس  المتـأخرات ، الفائـدة علـى السـندات المبيعـة بخصـم ،: من بينهايتجاهل أمورًا 
 .المال الثابت

  إذ يتعـــذر قبـــول المعلومـــات الناتجـــة عـــن )٢(النقـــدي ال يـــؤدي إلـــى تحليـــل عـــادل ودقيـــق للتكـــاليف أن األســـاس ،
األساس النقـدي فـي قيـاس تكـاليف األداء، بمعنـى أن األسـاس النقـدي ينطـوي علـى إثبـات عناصـر ماليـة ال تـرتبط 

 :هابالتكلفة ومن أمثلت

o المبالغ المسددة في الفترة الحالية عن استخدامات تمت خالل الفترات السابقة. 

o  أنهـا اسـتخدامات لـم يـتم المبالغ المسددة في الفترة الحالية عن استخدامات تخص فترات الحقـة بمعنـى
 .الحصول عليها بعد

o المبالغ المسددة بالفعل عن األصول الرأسمالية.  
تـــدخل ضـــمن عناصـــر التكـــاليف خـــالل الفتـــرة الماليـــة فـــإن القيـــاس الصـــحيح ولمـــا كانـــت تلـــك العناصـــر ال 

  .للتكاليف يتطلب استبعاد تلك العناصر من تكاليف الفترة
  :ترتبط بالفترة مثلومن جانب آخر فإن األساس النقدي ينطوي على عدم إثبات عناصر مالية 

 ة بها خالل الفترة ولم يتم سداد قيمتهااستخدامات تم االستفاد.  
 إهالك األصول الثابتة المستخدمة خالل الفترة.  

لما كانت تلك العناصر تـدخل ضـمن عناصـر التكـاليف خـالل الفتـرة فـإن القيـاس الصـحيح للتكـاليف يتطلـب 
  .إدخال تلك العناصر ضمن تكاليف الفترة

 تيح األساس النقدي الكفاءة في استخدام المواردال ي. 

 سهولة التالعب بالتدفقات النقدية.  

                                           
  .١٩٨٦دليل إحصاءات مالية احلكومة الصادر عن صندوق النقد الدويل عام ) ١(
 .٢٨ – ١٨، ص ص  سبق ذكره مرجعاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، أوراق ووقائع ندوة موازنة الربامج واألداء ، ) ٢(



 

  :أساس استحقاق الدفع -ب
في حالة أساس استحقاق الدفع يتم قيد التدفقات التي تولد مدفوعات نقدية في آخر وقت يمكن دفعها فيـه 

أو جزاءات، أو عند أداء المدفوعات النقديـة إذا تـم الـدفع فـي أقـرب وقـت مـن ذلـك، أمـا دون تحمل تكاليف إضافية 
فع تتم المعالجـة المحاسـبية بتسـجيل قيـد مـدين تمامـاً كمـا يحـدث فـي إذا سددت المدفوعات بعد موعد استحقاق الد

  .حالة القيد على أساس االستحقاق ، وإذا سددت المدفوعات قبل موعد استحقاقها ال يلزم إدراج قيد مدين
  :أساس االلتزامات -ج

اء معاملـة مـا، وال تلتزم إحـدى الوحـدات الحكوميـة بـإجر  وفي حالة أساس االلتزامات يتم قيد التدفقات عندما
ينطبق هذا األساس عادة إال على مشتريات األصول والسلع والخدمات بما في ذلك تعويضات العـاملين، ووقـت القيـد 

األسـاس فإنـه يجـب قيـد التـدفقات التـي ال ينطبـق عموماً هو وقت إصدار الوحدة الحكوميـة ألمـر الشـراء ، ووفقـاً لهـذا 
  .لى أحد األسس المحاسبية الثالثة األخرىعليها أساس االلتزامات استناداً إ

  :أساس االستحقاق -د
أما في المحاسبة على أساس االستحقاق فإنه يتم قيد التدفقات في الوقت الذي تنشأ فيـه القيمـة االقتصـادية 

تتغيــر فيــه ســب لألحــداث هــو الوقــت الــذي املكيتهــا، وبصــورة عامــة يكــون الوقــت المنأو تحــول أو تســتبدل أو تنتقــل 
أو تقدم فيه الخدمات أو ينشأ فيه التزام بدفع ضرائب أو تنشأ فيه مطالبـة بـأداء منـافع اجتماعيـة أو تنشـأ ملكية السلع 

حدوث عمليـة البيـع وتسـجيل المصـروفات فيه مطالبات غير مشروطة أخرى، ووفقاً لذلك فإن اإليرادات تحتسب عند 
  .عند استهالك السلع والخدمات

، الـديون المشـكوك فـي ت غير النقدية مثـل مخصـص اإلهـالكمحاسبة على أساس االستحقاق على المعامالوتحتوي ال
  .غير النقدية قيمة مالية ذات أثر على الموازنة العامة ال ينبغي إغفالهوغيرها، ولتلك المعامالت تحصيلها 

مج سـواء علـى المسـتوى ويعكس أساس االسـتحقاق تكلفـة اسـتخدام عوامـل اإلنتـاج حسـب اسـتفادة كـل برنـا
  .تكلفة البرنامج أو النشاط اإلجمالي أو مستوى الوحدة اإلدارية وبالتالي يبرز 

يعتبر أساس االستحقاق خطوة هامة نحـو تحديـد تكلفـة أداء الخـدمات أو إنجـاز األعمـال التـي تؤديهـا ولهذا 
هـذه الوحـدات كمـا يسـاعد علـى تحقيـق الرقابـة يمكن تقيم كفاءة األداء لكـل مـن الوحدات اإلدارية المتشابهة وبالتالي 

  .بمقارنة التكاليف الفعلية لتنفيذ البرامج بالتكاليف المقدرة لهذه البرامج
جميـع التـدفقات واألرصـدة بالمبـالغ التـي يـتم بهـا فـي الواقـع مبادلـة ووفقاً ألساس االسـتحقاق فإنـه يـتم تقيـيم 

ة، وينبغي تقيـيم التـدفقات ر إلى هذه القيم بالقيم السوقية الجاري، ويشاأو خدمات  –بخالف النقود  –أصول سلع أو 
، ويعـد هـذا في تاريخ إعـداد الموازنـة العامـة الجارية في تواريخ قيدها ، وينبغي تقييم األرصدة باألسعار الجاريةباألسعار 

  .األساس مناسباً لألغراض اإلدارية المختلفة
  :ي العديد من المزايا من أهمها ما يليويتحقق من إتباع أساس االستحقاق المحاسب

أسـاس إن المحاسبة على أساس االستحقاق أكثر شمولية من المحاسبة وفقـاً لألسـاس النقـدي، ويمكـن القـول أن  -
االستحقاق يوفر أكثر المعلومات شموًال ألن جميع تدفقات الموارد يتم قيدها بما في ذلـك المعـامالت الداخليـة 

تدفقات االقتصادية األخرى، وباإلضافة إلى ذلك فإن القيد الشامل يسمح بربط التـدفقات والمعامالت العينية وال
  .في الموازنة العامةيرات تغبال

 .يرتبط باستخدام أساس االستحقاق التسجيل الكامل لجميع األصول واستخداماتها -

 .يوفر أساس االستحقاق تقييماً أفضل للمركز المالي -



 

صـندوق النقـد علـى سـبيل المثـال فـإن نظـام الحسـابات القوميـة الصـادر عـن : قتصـاديةإمكانية الـربط بالبيانـات اال -
الــدولي يعتمــد علــى أســاس االســتحقاق، وبطبيعــة الحــال فــإن اســتخدام أســاس االســتحقاق فــي نظــام المحاســبة 

 .قوميةالمحاسبة الالحكومية من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية الربط بين بيانات المحاسبة الحكومية وبيانات 

  .يترتب على إتباع أساس االستحقاق المحاسبي إدارة أفضل للجودة -
  :أساس االستحقاق إال أنه يرتبط به بعض المخاطر والتي تتمثل فيما يليورغم تلك المزايا المترتبة على إتباع 

علـى عـدد  تتجه النظرة إلـى أسـاس االسـتحقاق المحاسـبي علـى أنـه يفتقـد إلـى السـهولة فـي إدارتـه، ويقتصـر فهمـه -
بــأن تطبيــق أســاس االســتحقاق اعتــرف صــندوق النقــد الــدولي  ىمحــدود مــن المتخصصــين، وقريبــاً مــن هــذا المعنــ

، ومــن األمثلــة علــى ذلــك أصــعب مــن تطبيــق األســس المحاســبية األخــرى ، حيــث يتطلــب وضــع تقــديرات أكثــر 
  .ال تدخل الحكومة طرفاً فيها التي قد تعتمد على معامالت اإليرادات الضريبية في األحوالصعوبة تقدير 

المخـــاوف المرتبطـــة بفقـــد الســـيطرة الماليـــة نتيجـــة الحاجـــة إلـــى إعـــادة صـــياغة الموازنـــة العامـــة فـــي ضـــوء أســـاس  -
بمملكـة البحـرين إلـى التحـول التـدريجي مـن نظـام المحاسـبة النقديـة االستحقاق، ولعل ذلك هو ما حـدا بالتجربـة 

  .ى ثالث مراحلإلى نظام االستحقاق الكامل وذلك عل
االعتبـار عنـد تطـوير نظـام المحاسـبة الحكوميـة بحيـث يـتم تـوفير وتلك المخاطر السابقة ينبغي أن تؤخذ بعين 

  .الظروف المناسبة لهذا التطويرعوامل الكفاءة في استخدام أساس االستحقاق المحاسبي وتوفير 
الحكوميــة فــي تطـوير نظــام المحاســبة وخالصـة القــول أن اســتخدام أســاس االسـتحقاق يعــد مــن أبــرز متطلبــات 

األداء، وقـد جنحـت كثيـر مـن المنظمـات الدوليـة إلـى التوصـية باسـتخدام أسـاس  ىضوء تطبيـق نظـام الموازنـة القـائم علـ
  :منها الباحث على سبيل المثال ما يلياالستحقاق، يذكر 

 تحقاق فـي المحاسـبة الحكوميـة سبق أن أوصت الدراسات التي أجرتهـا األمـم المتحـدة بضـرورة إتبـاع أسـاس االسـ
  .الحكوميةللوصول إلى التكلفة الحقيقية ألداء األنشطة 

  كمــا أصــدر المعهــد األمريكــي للمحاســبين القــانونينAmerican Institute of Certified 

Public Accountants   بخصـوص اسـتخدام أسـاس االسـتحقاق بالنسـبة  )١(مجموعـة مـن التوصـيات
 .ي الوحدات الحكوميةلإليرادات والنفقات ف

  وفــي ذات االتجــاه فقــد أوصــى دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة(GFSM2001)  صــندوق  )٢(الصــادر عــن
الهامــة التــي شــدد عليهــا، ألن وقــت القيــد  النقــد الــدولي باســتخدام أســاس االســتحقاق، واعتبــر ذلــك مــن األمــور

االسـتحقاق يـوفر أفضـل تقـدير لتـأثير سياسـة  اسيتوافق مع وقت تدفقات الموارد الفعلية ، ونتيجـة لـذلك فـإن أسـ
إلـى  )٣(المالية العامة للحكومة على االقتصاد الكلي ، وهـذا هـو ذات الـدليل الـذي أشـارت وزارة الماليـة صـراحة 

  .إتباعه في تطوير تصنيف وتبويب الموازنة العامة للدولة
  :المحاسبة عن األصول الثابتة ٣/٣/٢/٢

المتاحــة لهــا، والتــي تيســر لهــا أداء  اإلداري عــن اإلمكانيــاتالجهــاز فــي وحــدات  حيــث تعبــر األصــول الثابتــة
وتشــتمل علــى مبــاني وتجهيــزات وأثــاث ومعــدات مكتبيــة ، وتســتهدف موازنــة البــرامج واألداء إلــى متابعــة الخــدمات، 

                                           
  .٨٤ – ٧٦، ص ص  مرجع سبق ذكرهليلى عبد احلميد لطفي، . د) ١(
  .١٨٦ – ١٧٥، ص ص مرجع سبق ذكره،  ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية احلكومة الصادر عن صندوق النقد الدويل عام ) ٢(
، ص ص  مرجع سبق ذكره،  ٢٠٠١وفقاً ملوجز إحصاءات مالية احلكومية وزارة املالية املصرية ، الدليل املبسط لتصنيف املوازنة العامة للدولة ) ٣(

٣٤ – ٢٥.  



 

قيمـة الرأسـمالية ن التبـيحسـابات تكاليف المشروعات واإلنفاق الرأسمالي سنة بعد أخرى األمر الذي يترتـب عليـه فـتح 
وتتابع تطوراتها، وتخصيص حساب ألنواع األصول الثابتة وتتابع تطوراتها من حيـث اإلضـافات واالسـتبعادات وحسـاب 

، وتمويـل كـل حالـة مـن ، يساعد ذلك في وضع خطة على مستوى الدولة للتوسـع والتجديـد والصـيانة اإلهالك المتراكم
األصول على بعض السجالت اإلحصائية التي تركز على البيانات الفنية بـل يجـب هذه الحاالت، وال يكفي متابعة هذه 

بقصـد تسـهيل مهمـة أداء ما يشتري كمستلزمات تدخل في نطاق تأدية الخدمة وبين الممتلكات التي تقتنى التفرقة بين 
شـابه ذلـك، ويسـتلزم ذلـك  النقـل واألجهـزة ومـاالعمل ، ويستفاد منها أكثرمن سنة مالية واحدة كشـراء األثـاث ووسـائل 

  :األصول الرأسمالية المملوكة للدولة في قطاع الخدمات لألسباب اآلتيةتحديد قيمة 
خطـة االسـتثمار اإلنفاق الرأسمالي والتكوين السلعي في وحدات الجهـاز اإلداري لرسـم يهم المخطط متابعة  -

  .وتمويلها
ابعة اإلنفاق الرأسمالي والتجديد والصيانة وحساب اإلدارية بمتيجب أن يهتم المسئولين عن إدارة الوحدات  -

 .أقساط اإلهالك للوصول إلى تكلفة الخدمة المؤداة

  :اإلهالك ٣/٣/٢/٣
ال يهــتم نظــام المحاســبة الحكوميــة باحتســاب إهــالك لألصــول الثابتــة بــالرغم مــن أنــه يعتبــر عنصــراً مــن عناصــر 

ى التكلفــة الفعليــة للبــرامج ومــا يتبعهــا مــن أنشــطة ومشــروعات، البــد وأن تؤخــذ فــي االعتبــار للوصــول إلــالتكــاليف التــي 
الثابتـة ضـروري السـتكمال عناصـر التكـاليف بغـض النظـر عمـا إذا كانـت الوحـدة تهـدف إلـى واحتساب إهالك األصـول 

  الربح أم ال؟
  :ويعارض البعض حساب إهالك األصول الثابتة لألسباب اآلتية

جــود حســاب األربــاح والخســائر بوحــدات الجهــاز اإلداري ويــرد علــى مــن غيــر الضــروري حســاب اإلهــالك لعــدم و  -
الحقيقيـة للخدمـة وتحميـل   مقابلـة اإليـرادات بالتكـاليف ولكـن الهـدف تحديـد التكلفـةذلك أنه لـيس الهـدف هـو 

لعـدم بنصيبها الفعلي من المصروفات، وتوزيع تكلفة األصـول الثابتـة علـى السـنوات التـي اسـتفادت منهـا نة سكل 
إلـى ذلـك بـأن احتسـاب اإلهـالك يضـاف  ،ل سنة واحدة بها، بما يمكن من المقارنـة فـي السـنوات المختلفـةتحمي

، ويمكــن ذلــك مــن دراســة التــي تؤديهــا الوحــدات اإلداريــةيســتكمل بنــداً مــن بنــود عناصــر تكلفــة الخــدمات العامــة 
  .ةالتطورات التي تحدث على هذه الخدمات وأثرها على الموارد السيادية للدول

يبلــى ، وهــذا ال اإلهــالك وســيلة لتجنيــب جــزء مــن الــربح لتكــوين المــال الــالزم الســتبدال األصــل الثابــت عنــدما  -
 يحـدث فـي الوحـدات اإلداريـة حيـث يـتم تجديـد األصـل بتخصـيص االعتمـادات لهـذا الغـرض فـي الموازنـة العامـة

  .للدولة
دفعه فعًال لجهة كصندوق ينشأ لتجميـع المبـالغ  بأنه يمكن أن يدرج بند اإلهالك بالموازنة مع ويرد على ذلك
لتالي يمكن أن يدرج ضمن الحسابات فال يحدث تعارض بين الموازنة والحسـابات ، ويتحقـق التي توازي اإلهالك ، وبا

  .هدف حساب اإلهالك ضمن عناصر التكاليف
لحاجـة لتسـعيرها أم اوخالصة القول أن عنصر اإلهالك يجب أن يدخل ضمن تكلفة الخدمة بغض النظـر عـن 

  :، وذلك حتى يكون هناك حساب سليم للتكلفة بما يحقق أغراض الرقابة وبما يحقق األهداف التاليةال
  .سالمة حساب التكاليف اإلجمالية للبرامج وما يتبعها من مشروعات وأنشطة -
، التكـاليف بنـد اإليجـار فيـدخل ضـمن دقة المقارنة بين الوحدات المتشابهة التي فيها من يستأجر األصول الثابتـة -

 .األصول فال يتحمل أي عنصر تكلفة وبالتالي تكون المقارنة على أساس غير سليم كلومنها من يم



 

 .استثمار مبالغ مخصصات االستهالك بما يزيد عن موارد الموازنة ويوفر المبالغ الالزمة لالستبدال -

  :تقييم المخزون السلعي ٣/٣/٢/٤
السـلعي  ل النظام المحاسبي الحكـومي الحـالي ال تقـدم بيانـاً عـن تسـعير المخـزونإن الدفاتر المحاسبية في ظ
ولمعرفـــة قـــيم المخـــزون داخـــل المخـــازن إذ ال يوجـــد تحميـــل حقيقـــي للتكـــاليف المنصـــرف مـــن المخـــازن الحكوميـــة 

  .ألن الدفاتر المحاسبية ال تمدنا بهذا البيانالحكومية فلن يكون ذلك ممكناً 
تحصـل عليهـا بمتابعة اإلنفاق على بنود ومشتريات المسـتلزمات السـلعية التـي الحكومية  يهتم نظام المحاسبة

بيـان إحصـائي عـن المخـزون إلـى اإلدارة العامـة للحسـابات الوحدة اإلدارية، وتهتم بمتابعـة حركـة المـواد بـالكم، ويرسـل 
، قيمة المخزون من هذه المسـتلزمات بيانعلى  الحكومية بوزارة المالية، وال يشتمل الحساب الختامي للوحدة اإلدارية

من الضروري في ظل نظام المحاسبة الحكوميـة القـائم علـى تصـوير مركـز مـالي يوضـح عناصـر الملكيـة ، وقـد ليس ألنه 
الحكوميــة بأصــناف ومهمــات راكــدة وغيــر مســتعملة النتهــاء الغــرض منهــا فــي ترتــب علــى هــذا الوضــع تكــدس المخــازن 

طار تطبيق الموازنة القائمة على األداء فـإن محاسـبة التكـاليف سـيكون لهـا أهميـة كبيـرة فـي ولكن في إبعض الوحدات، 
مــن خامــات لحســاب كــل برنــامج مــن البــرامج الحكوميــة والطريقــة هــذا الشــأن إذ يلــزم معرفــة مــا سيصــرف مــن المخــزن 

) الترميــز(امج والكــود رقــم البرنــالمتبعــة فــي تســعير المنصــرف مــن المخــزون، كمــا يجــب أن يــذكر علــى إذن الصــرف 
  .الخاص به لسهولة تحميل التكاليف المختلفة على البرامج المتنوعة

ولـــذلك فـــإن تطـــوير النظـــام المحاســـبي بشـــكل يســـمح بتصـــوير مركـــز مـــالي لكـــل وحـــده إداريـــة يظهـــر عناصـــر 
قــل ويحقــق الملكيــة، ومنهــا المخــزون يقضــى علــى تلــك الظــاهرة ويضــعها موضــع الدراســة مــرة واحــدة كــل عــام علــى األ

  :األغراض التالية
إزالة القصور في موازنة البنـود واالعتمـادات التـي ال تهـتم باسـتخدام المـوارد وتركـز علـى اعتمـادات المصـروفات،  -

إلــى محاســبة التكــاليف يفــرق بــين اعتمــادات المشــتريات وبــين االعتمــادات  وتطــوير النظــام المحاســبي واللجــوء
ــو  ــتم االســتخدام وفقــاً لمعــدالت ع وكميــة وقيمــة المــواد المتعلقــة باالســتخدام ، مــع بيــان ن فــي كــال الحــالتين ، وي
  .ومقاييس مبنية على دراسات فنية

متابعة مركز المخزون من المستلزمات السلعية بصفة دورية مع ربطه بجداول زمنيـة للشـراء والتخـزين واالسـتخدام  -
 .بحيث تحقق سياسة مخزنية سليمة

د لمنع التكدس والعجز والتلف من ناحية ومتابعة االستخدامات بحيـث يكـون وفقـاً إحداث رقابة على حركة الموا -
  .للتعديالت النمطية من ناحية أخرى

المختلفــة وفروعهــا بإمســاك دفتــر إضــافي لتحليــل  ويمكــن تحديــد المنصــرف فعليــاً مــن المخــازن علــى البــرامج
المنصـرف مـن واقـع ) بالنسـبة للمشـتريات السـلعية(المنصرف موزعاً على البرامج واألنشـطة ، ويـدخل ضـمن التكـاليف 

  .المخازن وليس على أساس المدفوع عن هذه المشتريات
  :التكاليف الجارية عن التكاليف الرأسمالية فصل ٣/٣/٢/٥

ــة ومــن ثــم  المصــروفات الجاريــة هــي األمــوال الالزمــة لــدوران العمــل العــادي لوحــدات الجهــاز اإلداري للدول
ب تكلفــة الخــدمات التــي تؤديهــا هــذه الوحــدات، أمــا المصــروفات الرأســمالية فهــي األمــوال حســايمكــن علــى أساســها 

  .الالزمة القتناء أصول ثابتة تعبر عن اإلمكانيات أو الطاقات التي تزاول بواسطتها الوحدات أداء الخدمات العامة
 فيــذها خــالل الســنة الماليــةويعتمــد إعــداد موازنــة البــرامج أساســاً علــى حســاب تكــاليف البــرامج التــي ينتظــر تن

  .المقبلة



 

يــوزع حســب ولكــي يــتم حســاب التكــاليف يجــب تغييــر مــا يــتم حاليــاً مــن اعتبــار كــل مــا يصــرف خــالل الســنة 
فالمصـــروفات الجاريـــة تتضـــمن ،الرأســـمالية أبـــواب وبنـــود وأنـــواع، فـــال يـــتم التفرقـــة بـــين التكـــاليف الجاريـــة والتكـــاليف 

الثابتـة، كمـا تظهـر المصـروفات الرأسـمالية كمصـروفات عـن العـام دون من األصول  التجهيزات والمعدات الصغيرة وهي
سـنة بعـد أخـرى فـي حالـة إتمـام المشـروع فـي أكثـر مـن سـنة ماليـة، إظهار التراكم الرأسمالي لهذا النـوع مـن المصـرفات 

هــا وهــذا ال يمكــن مــن متابعــة وبالتــالي ال يظهــر بالــدفاتر الماليــة أثــراً لقيمــة المشــروعات فــي غيــر الســنة المنفــق خالل
  .سنة بعد أخرى إال عن طريق دفاتر المخازن دون أن يقابلها أرصدة بالدفاتر المالية األصول الثابتة

  ):١(لذلك يجب الفصل بين التكاليف الجارية والرأسمالية وهذا يحقق ما يلي
  .إمكانية حساب تكاليف البرامج بطريقة سهلة وبسيطة -
، وإنمـا يـتم توزيـع تكلفـة ألخرى حيث يتالشى تحميل سنة مالية بتكاليف شراء أصـول ثابتـة دقة المقارنة من سنة  -

  .األصول الثابتة بين عدة سنوات عن طريق حساب إهالك لهذه األصول
  .سنة بعد أخرى وبالتالي الوصول إلى التكلفة اإلجمالية للمشروعاتإظهار التراكم الرأسمالي  -
  :وااللتزاماتالمحاسبة على الحقوق  ٣/٣/٢/٦

تشتمل كل وحدة مـن وحـدات الجهـاز اإلداري للدولـة علـى عـدد كبيـر مـن الحسـابات الشخصـية تبقـى معلقـة 
ــدائنين بأنواعهــا  ــة، وتتمثــل هــذه الحســابات فــي حســابات للمــدينين وال تحــت التســوية دون أن تحــدد مراكزهــا الحقيقي

تاميــة للوحــدة اإلداريــة عــن نتــائج ســليمة، وال تــزال هــذه األمــر الــذي يترتــب عليــه عــدم داللــة الحســابات الخالمختلفــة، 
الحســابات تكــون جانبــاً مــن الحســابات الحكوميــة رغــم طلــب وزارة الماليــة مــن الــوزارات والوحــدات الحســابية ضــرورة 

ولـيس هـذا فحسـب بـل هنـاك بعـض الـديون ضـئيلة القيمـة وتظـل فـي الـدفاتر  ،العمل على سرعة تسوية تلك الحسابات
وحــدات الحســابية لتحصــيلها ممــا يكلــف الدولــة أعبــاء تزيــد عــن قيمــة هــذه الــديون، ويرجــع الســبب فــي هــذا وتســعى ال

الحســابات ال تخضــع لقواعــد المحاســبة الماليــة، والــذي تقضــي بفحــص حســابات المــدينين التــراكم إلــى أن مثــل هــذه 
النظــام صــيلها وتســوية وتطــوير والــدائنين بصــفة دوريــة وإرســال مصــادقات، وتكــوين مخصــص للــديون المشــكوك فــي تح

مراكـز الحقـوق وااللتزامـات ومتابعتهـا بحيـث تجـري موازنـة بـين الحسـابات التفصـيلية يمكـن مـن تحديـد بما المحاسبي 
  .واإلجمالية والمحافظة على جودة هذه الديون بصفة مستمرة

  :التفرقة بين اإلنفاق الحكومي والتكاليف ٣/٣/٢/٧
لمبالغ المسددة من أجل الحصول على سلعة أو خدمـة أو شـراء أحـد األصـول، يتمثل اإلنفاق الحكومي في ا

إلـى أكثـر مـن فتـرة ماليـة، أمـا التكـاليف وهذا يعني أن النفقات الحكوميـة يمكـن أن تمتـد فتـرة الحصـول علـى مردودهـا 
  .نتاجيةالموارد االقتصادية للدولة في العملية اإلالحكومية فهي بمثابة التضحية الناشئة عن استخدام 

ويقف النظام المحاسبي في ضوء استخدام الموازنـة التقليديـة عنـد حـد قيـاس النفقـات الحكوميـة والتأكـد مـن 
عـن هـذا األسـاس ، وهـو مـا أنها في حدود االعتمـادات المخصصـة وبالتبعيـة فـإن المحاسـبة الحكوميـة ال تخـرج بحـال 

إال  أن يـوفر معلومـات دقيقـة عـن تكلفـة البـرامج الحكوميـة يعني أن نظام المحاسبة الحكومية على هذا النحو ال يمكـن
 –على سبيل المثـال  –إذا افترضنا تطابق النفقات مع التكاليف وهو افتراض بعيد، فمجرد شراء المستلزمات السلعية 

المسـتلزمات وإن كان إنفاقاً إال أنه ال يعتبر عنصرًا من عناصر التكاليف إال بذلك القدر الـذي يـتم اسـتخدامه مـن تلـك 
  .خالل الفترة المالية

                                           
، كلية التجارة جامعة عني مشس ، سنة  رسالة دكتوراه غير منشورةعبد الباسط عبد املعطي ، موازنة الربامج واألداء يف قطاع اخلدمات ، ) ١(

  .١٨١، ص  ٢٠٠٣



 

  :حاجة حقيقية إلى إعادة صياغة النفقات الحكومية في صورة تكاليف وذلك من خاللوعليه يمكن القول أن هناك 
إعــادة صــياغة النفقــات علــى مســتوى البنــود إلــى نفقــات علــى مســتوى البــرامج الحكوميــة، بحيــث تعكــس الموازنــة  -

  .صة بكل برنامج من برامج الموازنة العامةالقائمة على األداء النفقات الخا
مج، ويسـتلزم ذلـك إعمـال قواعـد محاسـبة إعادة صياغة نفقات البرامج الحكومية إلـى تكـاليف مرتبطـة بتلـك البـرا -

التكاليف في إطـار نظـام المحاسـبة الحكوميـة ، ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال تحميـل نفقـات شـراء السـلع بأعبـاء 
ت حتى تصل إلى مخازن الوحدات الحكومية، وكذلك احتسـاب اسـتهالك األصـول الثابتـة النقل وغيرها من النفقا

 .برنامج رئيسي أو فرعي تشتمل عليه الموازنةبغرض الوصول إلى التكلفة الحقيقية لألداء لكل 

  :التفرقة بين اإليرادات الجارية واإليرادات الرأسمالية ٣/٣/٢/٨
األصـول الثابتـة ، ويترتـب علـى واإليـرادات الرأسـمالية الناتجـة عـن بيـع  يجب التفرقة بـين اإليـرادات الدوريـة ،

أن تحمـل كـل سـنة ماليـة أنـه يجـب  )مصـروفات كانـت أو إيـرادات(إتباع أساس االستحقاق في إثبات العمليات الماليـة 
تبـع فـي المحاسـبة بنصيبها الفعلي من اإليرادات والمصروفات وبالتالي تظهر المقدمات والمستحقات وتعالج كما هـو م

  .المالية
ويعتبـــر موضـــوع المقـــدمات والمســـتحقات أكثـــر أهميـــة بالنســـبة للمصـــروفات حيـــث أنهـــا تـــؤثر علـــى حســـاب 

يسـهل مـن حصـر ) أسـاس االسـتحقاق(تكاليف تنفيذ البرامج، أما بالنسبة لإليرادات فهي أقـل أهميـة وإن كانـت تطبيقـه 
  .الدولةومتابعة تحصيل إيرادات 

  :ندات والسجالت والدفاتر والقيودالمست ٣/٣/٢/٩
الفعليــة التــي يعــد علــى أساســها الحســاب الختــامي، تمثــل المســتندات والــدفاتر والســجالت مصــدر للبيانــات 

ــة للبــرامج واألنشــطة والمشــروعات لــذلك يجــب أن  ــة التطــوير بحيــث تمكــن مــن حصــر التكــاليف الفعلي تشــملها عملي
  .لمقارنتها بالتكاليف النمطية بالموازنة

فبالنسبة لمستندات القيد في الدفاتر يجـب أن تحتـوي علـى بيـان عـن البـرامج أو النشـاط أو المشـروع الـذي 
يخصــه المصــروف والوحــدة التنظيميــة المســئولة عنــه، وذلــك بمــا يســهل مــن توجيــه المصــروف للحســاب المخــتص بمــا 

  .يضمن دقة حصر تكاليف كل برنامج أو نشاط أو مشروع
الدفتريــة المحاســبية فنتيجــة لتغييــر األســاس المحاســبي للقيــد فــي الــدفاتر فــإن المجموعــة  أمــا بالنســبة للــدفاتر

يجــب أن تشــتمل علــى حســابات لألصــول الثابتــة واســتهالكاتها ، وحســابات للموجــودات الســلعية، وحســاب المديونيــة 
افة إلى تلـك المجموعـة مـن والدائنية، وحساب اإليرادات والمصروفات الجارية والرأسمالية وحساب الخصوم ، وباإلض

واألنشـطة والمشـروعات فيفـتح لكـل نشـاط أو مشـروع حسـاب مســتقل الحسـابات تمسـك حسـابات لتكـاليف البـرامج 
بـه مـع ربطـه بالمسـئول عنـه، ويـتم تجميـع بيانـات التكـاليف الخاصـة بكـل برنـامج عـن  عناصر التكاليف الخاصةلحصر 

  .المتفرعة منه في حساب إجمالي للبرنامجأو المشروعات طريق تجميع لتكاليف األنشطة 
ــرامج واألنشــطة  ــة عــن الب ــاك مجموعــة ســجالت إحصــائية لحصــر البيانــات الكمي وكــذلك يجــب أن يكــون هن
والمشـــروعات بمـــا يمكـــن مـــن ربـــط النـــواحي الماليـــة بـــالنواحي الكميـــة، وتمســـك وزارة الماليـــة نفـــس مجموعـــة الـــدفاتر 

وممــا يســهل ويســرع فــي تجهيــز البيانــات اســتخدام الوســائل اآلليــة . حــداتالمحاســبية والســجالت التــي تمســكها الو 
  .الحديثة

  :احتساب قيمة المساهمات الخارجية ٣/٣/٢/١٠
أو مـنح مـن والتي قد تأخـذ شـكل تبرعـات (قد تحصل الحكومة أحياناً على ما يسمى بالمساهمات الخارجية 

ل أعمــال أو خــدمات تؤديهــا الصــناديق أو الوحــدات ، وقــد تكــون هــذه المســاهمات فــي شــك)جهــات دوليــة أو داخليــة
  .الخاصة للجهة الحكومية



 

دفــع مقابــل لتلــك المســاهمات الخارجيــة ال يعنــي عــدم احتســاب قيمتهــا عنــد قيــاس ويــرى الباحــث أن عــدم 
عـــدم التقـــدير الـــدقيق  ، إذ هـــي عنصـــر مـــن عناصـــر التكـــاليف يترتـــب علـــى تجاهـــل احتســـابهتكـــاليف األداء الحكـــومي

  .ف األداء الحكوميلتكالي
  :احتساب التكاليف الضمنية ٣/٣/٢/١١

التكاليف الضمنية هي تلك المبالغ المقدرة لالستفادة من خدمات أو منافع لم يترتب عليها تحمل الوحدات 
والتــي ) مــن أراضــي ومبــاني وخالفــه(التكــاليف الضــمنية باألصــول المملوكــة للدولــة الحكوميــة أي مبــالغ نقديــة، وتــرتبط 

  .أي مقابل نظير ذلكدمها الوحدات الحكومية في ممارسة نشاطها وال تلتزم بسداد تستخ
ســجالته المحاســبية أي تقــدير لتلــك التكــاليف الضــمنية، والواقــع أن النظــام المحاســبي الحكــومي ال تتضــمن 

ت الحكوميــة، الوحــدا) أو تلتــزم بســدادها(ويمكــن عــزو ذلــك إلــى انحصــار االهتمــام بالنفقــات الحكوميــة التــي تســددها 
الــدقيق لتكــاليف األداء الحكــومي يتطلــب إدراج التكــاليف الضــمنية ضــمن عناصــر التكــاليف للبــرامج ير دغيــر أن التقــ
  .الحكومية

  :استخدام أسلوب مراكز التكاليف ٣/٣/٢/٢١
يمثل مركز التكلفة وحدات نشاط متجانس يمكن ضمها فـي مركـز واحـد، وتعـد مراكـز التكـاليف بمثابـة نقـاط 

  .الخاص بالتكلفةرقابة وضبط اإلنفاق لل
ووفقاً للموازنة القائمة على األداء فإنه ينبغي أن تقسم الوزارة أو الوحدة الحكومية إلى برامج رئيسية والبـرامج 
الرئيسية إلى برامج فرعية ، ومن الطبيعي أن يستفيد أي برنامج من أكثر من مركـز مـن مراكـز التكلفـة، وبالتـالي البـد أن 

من تكلفة مركز التكلفة، لذا يجب أن يتم عمل تحديد دقيق لمراكز التكاليف التي سـوف تشـارك  ءز البرنامج بج يحمل
استفاد من كل مركـز مـن مراكـز التكـاليف، ومـدى في تقديم كل برنامج، بمعنى أن يتم تحديد ما إذا كان كل برنامج قد 

المراكز كخطوة وسيطة للمساعدة في حسـاب تكلفـة كـل  تلك االستفادة ، وإن استلزم األمر عمل معدالت تحميل من
  .برنامج من البرامج

  :إعداد دليل المراكز التكاليفية لكل وحدة حكومية ٣/٣/٢/٣١
ق فكــر محاســبة التكــاليف فــي إطــار نظــام المحاســبة الحكوميــة يتطلــب عمــل دليــل للمراكــز التكاليفيــة يــإن تطب

رقم الكودي لكل مركز من مراكز التكاليف سواء أكانت مراكز تكـاليف الخاصة بكل وحدة حكومية، وتحديد الرمز وال
إنتاجية أو مراكز تكاليف خدمية، وال شك في أن طرق تحميل التكاليف الخاصة بالمراكز اإلنتاجية سوف تختلف عـن 

  .المراكز الخدمية
جـب أن يواكبـه تطـوير أسـلوب إعـداد الموازنـة العامـة للدولـة ي/ يخلص الباحث مما سـبق إلـى أن تطـوير نمـط 

موازي لنظام المحاسبة الحكومية المسـتخدم وهـذا يعتمـد علـى تطـوير الهيكـل اإلداري والتنظيمـي للوحـدات الحكوميـة 
وانطالقاً من ذلك كان لزاماً دراسة مدى إمكانية تطوير الموازنة العامـة للدولـة باسـتخدام اسـلوب موازنـة البـرامج واألداء 

  .بجمهورية مصر العربية وهو موضوع النقاش بالمبحث الرابع بإحدى القطاعات الخدمية
  
  
  
  

   



 

  المبحث الرابع
  البرامج واألداءالتجربة المصرية في مجال تطبيق موازنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :مقدمة

فإنهـا  ،سياسـة التخطـيطل) جمهوريـة مصـر العربيـة(بعد مضي ما يقرب من نصف قرن مـن بدايـة انتهـاج الدولـة 
البنـود فـي إعـداد تقـديرات الموازنـة ، وكـان مـن الواجـب وقتهـا أن يـتم تـدعيم ما زالـت حتـى اآلن تأخـذ بمفـاهيم موازنـة 

االتجــاه الخــاص بحســن األداء وتقييمــه عنــد إعــداد الموازنــة ، وذلــك بــأن تنــتهج الدولــة أســلوب موازنــة البــرامج واألداء 
طـــة اقتصـــادية م، وأعـــدت لـــذلك خ١٩٦٠أخـــذت بنظـــام التخطـــيط منـــذ عـــام العتبـــار منطقـــي، وهـــو أن الدولـــة طالمـــا 

واجتماعية شاملة، فقد صار من الالزم أن يتغير دور الموازنة لتكـون أداة تمويليـة لتنفيـذ بـرامج وأنشـطة الخطـة، ووسـيلة 
لحســن األداء عنــد التنفيــذ، وأن يتغيــر تبعــاً لــذلك أهــدافها واتجاهاتهــا مــن هــدف خدمــة الرقابــة الماليــة فــي ظــل موازنــة 

  .ة الحكومية في ظل موازنة البرامج واألداء، وذلك بربط الموازنة العامة بالخطة السنويةالبنود إلى خدمة أهداف اإلدار 
واألداء هـو مـن الناحيـة العلميـة المحضـة ومن هذا المنطلق فإن االتجاه صوب األخذ بأسلوب موازنة البـرامج 

والمنشــورات الصــادرة فــي ذلــك خيــر مــا يحقــق األهــداف المبتغــاة مــن نظــام الموازنــة، وهــذا مــا أكدتــه مختلــف القــوانين 
  .الشأن

في ضوء مـا تقـدم ، يمكـن تنـاول التجربـة المصـرية فـي مجـال تطبيـق موازنـة البـرامج واألداء وذلـك مـن خـالل 
  :مناقشة الجوانب التالية

  .األساس التشريعي لموازنات البرامج والمحاسبة عن األداء في مصر ٤/١
  .ة عن األداء في الحكومة والهيئات العامة في مصرأهداف تطبيق موازنات البرامج والمحاسب ٤/٢
  .متطلبات التحول إلى أسلوب موازنة البرامج واألداء في مصر ٤/٣
  .مجاالت تطبيق موازنات البرامج واألداء في الحكومة والهيئات العامة في مصر ٤/٤
  .تقييم جهود التطوير الحالي للموازنة العامة في مصر ٤/٥
  .مركزي للمحاسبات في ظل موازنة البرامج واألداءرقابة الجهاز ال ٤/٦

  :األساس التشريعي لموازنات البرامج والمحاسبة عن األداء في مصر ٤/١
  :)١(تعددت النصوص القانونية التي تعضد تطبيق موازنة البرامج واألداء بجمهورية مصر العربية منها

  لموازنـة العامـة للدولـة بـأن تشـكل فـي كـل جهـة بشـأن ا ١٩٧٣لسـنة ) ٥٣(من القـانون رقـم ) ١٤(تقضي المادة
لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيـذ الموازنـات السـابقة 
وعلى أساس المقاييس واألنماط الكمية والمالية والدراسات واألبحاث الفنية واالقتصادية التـي تـؤدي إلـى تحقيـق 

 .التنفيذية لقانون الموازنة على ذات المعانيالمخططة ، وقد أكدت الالئحة  األهداف

  الماليـة  مـن وزيـربـأن تشـكل بقـرار  ١٩٨١لسـنة  ١٢٧مـن قـانون المحاسـبة الحكوميـة رقـم ) ٣٨(تقضي المـادة
لومـات التـي ووضـع نظـم المعالقانون باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا لجنة دائمة تختص 

                                           
  :للمزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل) ١(

 اجلمعية العربية  مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على األداء، التجربة املصرية يف التحول إىل موازنات األداء ،  أمحد سامل. د ،
  .٥ – ٢، ص ص  ٢٠٠٢للتكاليف واحملاسبة اإلدارية ، 

  ، ٢١٥ – ٢١٣، ص ص  ٢٠٠٧،  مرجع سبق ذكرهعالء الدين عبد اهللا حممد.  



 

ولرفـع كفـاءة أداء الخـدمات التـي تؤديهـا تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية الالزمة لرسـم السياسـات الماليـة 
 .الوحدات اإلدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقاً لألساليب الفنية المتقدمة

  بــأن يباشــر الجهــاز أنــواع  ١٩٨٨لســنة  ١٤٤مــن قــانون الجهــاز المركــزي للمحاســبات رقــم ) ٢(تقضــي المــادة
فـي شـأن المخالفـات  الرقابـة القانونيـة –الرقابة علـى األداء ومتابعـة تنفيـذ الخطـة  –الرقابة المالية : الرقابة الثالث

مــن قــانون الجهــاز المركــزي للمحاســبات المشــار إليــه بــأن تشــمل رقابــة الجهــاز فــي ) ٥(الماليــة، وتقضــي المــادة 
ــة  –ألداء مجــال تنفيــذ الخطــة وتقــويم ا ــة علــى اســتخدام المــال العــام علــى أســاس معــايير االقتصــاد والكفاي الرقاب

 .الخدمات واألعمال ومراقبة الكفاية اإلنتاجيةلرقابة في مجالي لوالفعالية ومتابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة 

  ماليـة وبنـاء علـى البرنـامج الـذي وزيـر المـن تأشـيرات الموازنـة العامـة للدولـة بأنـه يجـوز بموافقـة ) ٨(تقضي المادة
ـــالوزارات والمصـــالح  ـــادة االعتمـــادات الالزمـــة لتطـــوير الخـــدمات واألداء ب يقـــرره وزيـــر الدولـــة للتنميـــة اإلداريـــة زي

اإلدارة المحليـة مقابـل الزيـادة فـي إيـرادات الخـدمات بهـذه الجهـات عـن تقـديراتها فـي  والهيئات العامة ووحـدات
من الزيادة المحققة في إيرادات الخـدمات بهـذه الجهـات % ٧٥نسبة لك بما ال يجاوز السنة المالية الحالية وذ

  .في السنة المالية السابقة عن تقديراتها
عنـدما  ١٩٦٦منـذ عـام وقد بدأ إدخال بعض جوانب نظام موازنات البرامج والمحاسـبة عـن األداء فـي مصـر 

زنـــات عينيـــة وماليـــة بالنســـبة لخطـــط وبـــرامج اإلنتـــاج مواصـــدر النظـــام المحاســـبي الموحـــد حيـــث وضـــع نمـــاذج إلعـــداد 
القصوى والطاقات اإلنتاجية المتاحة والطاقـات المسـتغلة بالنسـبة للوحـدات االقتصـادية والشـركات والطاقات اإلنتاجية 

سـتلزمات تضمن نظام الموازنات العينية والمالية في النظام المحاسبي الموحد البرامج المتعلقة بمالمملوكة للدولة، كما 
  .اإلنتاج والتسويق مع تخطيط ألرصدة المخزون 

في منتصف السبعينات مبدأ اإلدارة باألهـداف والمحاسـبة بالنتـائج،   ومن ناحية أخرى فقد أقر مجلس الوزراء
االقتصــادية بإعــداد مؤشــرات ماليــة واقتصــادية لتقيــيم أداء الوحــدات  ١٩٧٦وزارة الماليــة اعتبــاراً مــن عــام كمــا قامــت 

نظــام موازنــات األداء بعــض الشــركات وخاصــة شــركات وقــد تقــدمت أخيــراً فــي تطبيقــات . قيــق األهــداف التنمويــةلتح
فــي مصــلحة الضــرائب علــى كومــة حالكهربــاء والمصــل واللقــاح، وعلــى الجانــب األخــر فقــد تقــدم تطبيــق النظــام فــي ال

  .في الحكومة والهيئات االقتصادية على المشتريات والمخزونالمبيعات وفي قطاع التعليم، كما بدأ التطبيق 

  :في الحكومة والهيئات العامة في مصرموازنات البرامج والمحاسبة عن األداء  أهداف تطبيق ٤/٢
  ):١(تستهدف موازنات البرامج واألداء على مستوى الجهات أساساً ما يأتي 

  ويقابـل ذلـك تعظـيم حجـوم وجـودة (العامـة المـؤداة فـي الحكومـة والهيئـات العامـة تعظيم حجوم وجودة الخدمات
 .فاعلية وجدوى اإلنفاق، وبالتالي رفع ) اإلنتاج في الشركات

 الكشف عن مراكز المسئولية التي تتضاءل جدواها إلدماجها أو إلغائها وفقاً لمنهج الموازنة الصفرية. 

 بمراكـز المسـئولية لعاطلـة غالل األمثـل للمـوارد الماديـة والبشـرية المتاحـة بالجهـات والكشـف عـن الطاقـات ااالست
 .المختلفة بها

  التنفيذ األقـل ترشيد تكاليف إنجاز برامج النشاط الجاري وتكاليف المشروعات االستثمارية واختيار أفضل بدائل
 .تكلفة واألعلى فاعلية

                                           
  :ملزيد من التفاصيل يراجع) ١(
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  بـين  للموازنـة فيمـااستقصاء وتحليل أسباب االنحرافات في تنفيذ بـرامج النشـاط وفـي مؤشـرات األداء المصـاحبة
أو مرتبطـة بتشـكيلة هـذا النشـاط أو مرتبطـة بالتكلفـة انحرافات مرتبطة بحجـم النشـاط المحقـق وبمسـتوى جودتـه 

 .أو مرتبطة بكفاءة مراكز المسئولية

  المصــاحبة لتنفيــذ الموازنــة فــي تحقيــق األهــداف المنوطــة بالجهــة وفقــاً تعميــق الرقابــة علــى فاعليــة بــرامج النشــاط
 .المنشئة أو المنظمة لها ووفقاً لخطة التنميةللقوانين والقرارات 

  العائــد لألنشــطة ، وتحليــل فعاليــة التكلفــة / تــوفير البيانــات مــن خــالل نظــام للمعلومــات يســمح بتحليــل التكلفــة
 .للبرامج

 النشــاط الحكــومي ، فــي تطبيــق أســاليب اإلدارة العلميــة الحديثــة، وخاصــة اإلدارة باألهــداف فــي إدارة  ةســاعدالم
 .الحقيقة عملية اتخاذ قراراتعداد الموازنة يعد في إد القرارات، نظراً ألن ترشيو 

   مساعدة السلطة التشريعية في اعتماد البرامج وتكاليف كل برنامج موزعاً على الوزارات والمصـالح، وتوضـيح دور
شـكل اعتمـادات موزعـة كل منها في تنفيذ البرامج، بدًال من مجرد اعتماد الموازنة في صورة أرقام بال مدلول في 

 .على أبواب الصرف فقط

 ك بشأن فرض ضـرائب ورسـوم إضـافية مـا دام ذلـعمل على تقديم تبريرات قوية منطقية ومقبولة لمجلس الشعب ال
 .اإلضافية الفرعية أي أن موازنة البرامج واألداء تبرر طلب األموال مرتبطاً بتمويل برنامج وأنشطته

 ذ البرامج والمشروعات الحكومية وقياس كفاءتهاالمتابعة المستمرة لمدى تنفي.  

  :موازنة البرامج واألداء في مصرمتطلبات التحول إلى أسلوب  ٤/٣
  :)١(ما يلييتطلب تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء في مصر ضرورة توافر عدة عناصر كان من أهمها 

هـزة اإللكترونيـة الحديثـة لقـدرتها علـى إعـداد ، وذلـك باسـتخدام اآلالت واألجميكنة الحسـابات الحكوميـة ٤/٣/١
  .إلعداد موازنة البرامج واألداءبيانات دقيقة مبوبة بطرق مختلفة ، حتى يمكن القيام بالتحليالت الالزمة 

 oracleوهــو مــا تــم بالفعــل مراعاتــه فــي التبويــب الحــالي للموازنــة العامــة للدولــة ومــا صــاحبه مــن اســتخدام نظــام 
مـن تقـارير فـي إعـداد مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة ومـا يمكـن اسـتخراجه خ جمهوريـة مصـر العربيـة ألول مرة في تاري

صـانعي السياسـات بالدولـة مـن سـرعة متنوعة ومفيدة للغاية نتيجة لميكنة الحسابات على مستوى الدولة والتي تمكـن 
  .اتخاذ القرارات المناسبة لالقتصاد القومي والمالية العامة للدولة

بـرامج جاريـة وبـرامج : ، وبنـاء عليـه يوجـد نوعـان مـن البـرامجفصل اإلنفـاق الرأسـمالي عـن اإلنفـاق الجـاري ٤/٣/٢
  . Capital Programmes and Operating Programmes رأسمالية

الوحـدة الحكوميـة إلـى مراكـز مسـئولية بحيـث يمثـل كـل ، وذلـك بتقسـيم تطبيق أسلوب محاسبة المسـئولية ٤/٣/٣
، وبذلك يـتم تـوفير البيانـات والمعلومـات الفعليـة ة داخل الهيكل التنظيمي يرأسها شخص إداري مسئول مركز وحد

يساهم في إعداد موازنة تخطيطية لكل مركـز، وبالتـالي إعـداد موازنـة تخطيطيـة  االتفصيلية عن نفقات كل مركز ، مم

                                           
  :ملزيد من التفاصيل يراجع )١(

المجلة العلمية للتجارة دات احلكومية يف اململكة األردنية اهلامشية، خليل عواد أبو حشيش ، إطار مقرتح لرتشيد تكلفة اخلدمة يف الوح. د –
  .٢٤٢ – ٢٣٢، ص ص  ٢٠٠٣، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الثاين ،  والتمويل

  .٣٤٠ – ٣٦٧، ص ص مرجع سبق ذكرهحممود عبد امللك فخرا ،  -



 

ة ، وبـذلك تتحـول الموازنـة التقليديـة القائمـة للوحدة الحكومية قائمة على معدالت تكلفة ومعـايير موضـوعية وواقعيـ
  .والبنود إلى موازنة برامج وأداء ، مع ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين اإلنفاق الرأسمالي لكل إدارةعلى األبواب 

تطــويراً يــتالءم مــع احتياجــات موازنــة البــرامج واألداء عــن طريــق إتبــاع ، الحكــوميتطــوير النظــام المحاســبي  ٤/٣/٤
إهـالك األصـول الثابتـة لـيعكس  االستحقاق في قياس المـوارد واالسـتخدامات، مـع االهتمـام بضـرورة حسـاب أساس

اإلمكانيات المتاحة ألداء الخـدمات العامـة ، واسـتخدام الحالة التي أصبحت عليها األصول الثابتة، والتي تعبر عن 
  .محاسبة التكاليف في القطاع الحكومي

الحكومـــة الصـــادر عـــن حقاق يعتبـــر حجـــر الزاويـــة فـــي دليـــل إحصـــاءات ماليـــة حيـــث أن تطبيـــق أســـاس االســـت  
والذي يمثل األساس الـذي اعتمـدت عليـه الحكومـة المصـرية فـي إعـداد تبويـب  ٢٠٠١صندوق النقد الدولي لعام 

ي األساس النقدي في ذلك بما في ذلك االستثمارات عكـس مـا سـبق فـالموازنة العامة للدولة ، ولكنه تم استخدام 
  .التبويب القديم

البـرامج ، ويـتم ذلـك بتحديـد تغيير هيكل الموازنة العامة وإعادة تبويبهـا مـن جديـد طبقـاً للبـرامج المحـددة  ٤/٣/٥
الرئيســية التــي تــم اختيارهــا للتنفيــذ وتحقيــق أهــداف التنميــة ، وبالتــالي تحديــد البــرامج التنفيذيــة قصــيرة األجــل التــي 

عـات اطية وبالموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى، وتحديد ما يخص كل قطاع مـن القمن ناحترتبط بالخطة المالية 
من أنشطة أو مشروعات ومن مهام  الوظيفية منها، ثم تحديد ما تتضمنه هذه البرامج التنفيذية الجارية أو الرأسمالية

مــن إدارات كزيــة أو مــا يتبعهــا أو أعمــال، وعالقــة كــل ذلــك بمســتويات التنظــيم اإلداري علــى مســتوى الــوزارات المر 
تنفيذية على مستوى الحكم المحلي في المحافظات ومجـالس المـدن والقـرى مـع مراعـاة أن هيكـل التبويـب يجـب 

  .مع ظروف البلدأن يتفق 
وإن كانت ما زالت لم تتخذ خطوات أكثر تقدماً وفعالة في سبيل االنتقال إلى موازنة ويرى الباحث أن الدولة   

بــدًال مــن حالــة الجمــود التــي اســتمرت ألكثــر مــن نصــف قــرن، ألداء إال إنهــا تتجــه نحــو التغييــر لألفضــل البــرامج وا
حيــث بخــالف اتجاههــا البطــئ لموازنــة البــرامج واألداء، فقــد حــدث وألول مــرة فــي تــاريخ الموازنــة العامــة بجمهوريــة 

اسـتخدام نـوع جديـد مـن الموازنـات  ٢٠٠٨/٢٠٠٩مصر العربية أن يكون هناك فكر مبدئي بموازنة السـنة الماليـة 
، حيث تم تقسـيم مخصصـات الموازنـة وفقـاً لـذلك ) الرجل والمرأة(وهو موازنة تستجيب لمفهوم النوع االجتماعي 
  .وبالتالي يتم دراسة آثارها على الرجل والمرأة

ذلـك  بأهميـة) الحكومـةممثلة في (والسلطة التنفيذية ) ممثلة في مجلس الشعب(اقتناع السلطة التشريعية  ٤/٣/٦
، ألن موازنـــة البـــرامج واألداء ســـوف تصـــبح فـــي حقيقـــة األمـــر وســـيلة هامـــة مـــن وســـائل االتصـــال التحـــول والتطـــوير

بــين كــل مــن الســلطتين، حيــث تقــوم الســلطة التشــريعية ممثلــة فــي مجلــس الشــعب بالموافقــة علــى مشــروع والتفــاهم 
ابات الختاميـة عـن السـنة الماضـية ، وتقـوم السـلطة التنفيذيـة ممثلـة الموازنة العامة للسنة المقبلـة، كمـا تعتمـد الحسـ

بإعداد برنامج التطبيق لموازنة البرامج واألداء، على أن تبدأ باالتصال بمختلف الـوزارات أو في الحكومة بعد ذلك 
تسـعى لهـا ،  التـيبغـرض التوعيـة بمزايـا التحـول واألهـداف اإلدارات الحكومية على مسـتوى المحافظـات واألقـاليم 

  .ووحدات التنفيذ على مختلف المستوياتحتى يمكن أن تبدأ التطبيق في ظل تعاون وثيق بين جهات التخطيط 

، حيــث أن التبويــب علــى أســاس البــرامج يتطلــب ضــرورة وجــود تعــاريف محــددة عنــد تعــديل هيكــل الموازنــة ٤/٣/٧
ـــــف الوظـــــائف  ـــــع د Programmes، والبـــــرامج  Functionsتعري ـــــي تق ـــــة، واألنشـــــطة الت اخـــــل كـــــل وظيف

Activities التي تعتبر أجزاء من البرنامج.  



 

العنايــة بتــدريب العــاملين الفنيــين القــائمين بالعمــل فــي إدارات الموازنــة والحســابات فــي مختلــف الــوزارات  ٤/٣/٨
لـى أن يتفهموا سـبب التطـوير الـذي سـوف يحـدث ع، وذلك لرفع مستوى خبرتهم، مع ضرورة واإلدارات الحكومية

  .أسلوب عملهم، والنتائج المرجو تحقيقها من وراء ذلك

التخطـيط (الـدورة اإلداريـة بأكملهـا ، إذ من الضروري وضع تعليمـات كتابيـة تغطـي وضع كتيبات للتعليمات ٤/٣/٩
  ).والبرامج والموازنة والمحاسبة والتقارير والرقابة

العتماد على األسس العلمية والواقعية لضمان دقـة ضرورة تحسين طرق التقدير إلعداد الموازنة وذلك با ٤/٣/١٠
، وفــي ضــوء العوامــل والظــروف االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية والقانونيــة وغيــر ذلــك مــن العوامــل التقــديرات

عنـد إعـداد تقـديرات الموازنـة لكـل عـام وإعـداد المؤثرة، مـع مراعـاة إعـادة تقيـيم البـرامج القائمـة والبـرامج الجديـدة 
  .بتقييم نتائج البرامج القائمة، مع ضرورة اختالف معايير التقييم لكل من البرامج القائمة والجديدة تقرير

والئحتـــه  ١٩٧٣لســـنة ) ٥٣(استصـــدار التشـــريعات الالزمـــة بتطـــوير قـــانون الموازنـــة العامـــة للدولـــة رقـــم  ٤/٣/١١
لــى تطــوير قــانون المحاســبة الحكوميــة رقــم فــي ضــوء مقومــات مــنهج البــرامج واألداء باإلضــافة إة وتعديالتــه التنفيذيــ

وذلــك علــى النحــو يتفــق والتحــول إلــى أســاس االســتحقاق، مــا بوالئحتــه التنفيذيــة وتعديالتــه  ١٩٨١لســنة ) ١٢٧(
الـذي تـم مـع إحـداث تغيــرات بتلـك القـوانين بعـد االنتقــال مـن التبويـب السـابق للموازنــة العامـة للدولـة إلـى التبويــب 

  .امةالحالي للموازنة الع

  :رموازنات البرامج واألداء في الحكومة والهيئات العامة في مص مجاالت تطبيق ٤/٤
  : )١(تتعدد مجاالت تطبيق موازنة البرامج واالداء فى الحكومة والهيئات العامة فى مصر وذلك على النحو التالى

  :بالنسبة للموارد ٤/٤/١
ــة للنشــاط لتحقيــق المــوارد ا ــرامج زمني تتناســب وطبيعــة  لمســتهدفة مــع نظــم ومؤشــراتويشــمل ذلــك وضــع ب

لفحــص والــربط امؤشــرات االرتقـاء بكفــاءة األداء الجاريــة أو الســيادية، فبالنسـبة للمــوارد الســيادية يشـمل تقيــيم  المـوارد
والتحصــيل ، وتحقيــق متطلبــات الســيولة فــي دورة التعامــل مــع الممــولين وتحقيــق الشــفافية، وتعميــق محاســبة المســئولية 

اء أســـباب ونتـــائج الطعـــون والمنازعـــات والتحكـــيم والقضـــايا توطئـــة التخـــاذ اإلجـــراءات التصـــحيحية الالزمـــة ، واستقصـــ
  .وكذلك استقصاء مدى جودة واستقامة التعامل مع الممولين مع ربط الحوافز بكفاءة األداء

  :تشمل عدة نقاط أهمها    :بالنسبة لالستخدامات ٤/٤/٢
  :على المشروعات االستثمارية تعميق فاعلية اإلنفاق ٤/٤/٢/١

  :ويتم ذلك من خالل ما يلي
  االهتمــام بترشــيد أســاليب برمجــة تنفيــذ االســتثمارات بمراعــاة البــدائل االقتصــادية المثلــى للتنفيــذ والتوقيتــات التــي

  .التفاوت في آجال التنفيذ يستغرقها كل منها والعائد المفتقد في حاالت
 لمشروعات االستثمارية بصفة دورية، مـع اتخـاذ دراسـات الجـدوى أساسـاً للمتابعـة توفير نظام فعال لمتابعة تنفيذ ا

فـي التنفيـذ أو فـي دراسـات الجـدوى وفقـاً لمـا يتكشـف مـن معلومـات أوًال وتبعاً لذلك إجراء ما يلزم من تصـحيح 
 .بأول

                                           
  يراجع فى ذلك  )١(

 .١٦٠- ١٥٧ص  مرجع سبق ذكره، ص. أشرف جابر محمد رضوان  -



 

 ــة واالقتصــادية للمشــروعات االســتثمارية التــي تتضــمنها الخطــة ــة وتحديــد  تعميــق دراســات الجــدوى الفني والموازن
معــــايير أولوياتهــــا والبــــدائل االقتصــــادية لتنفيــــذها، ويشــــمل ذلــــك اســــتثمارات الجهــــاز اإلداري واإلدارة المحليــــة 

 .والهيئات الخدمية والهيئات االقتصادية

  تـــوفير نظـــام معلومـــات متكامـــل لحصـــر األصـــول الثابتـــة واالســـتثمارات القائمـــة والطاقـــات العاطلـــة منهـــا أو غيـــر
غلة اإلستغالل األمثل مع تحليل أسباب قصور التحميـل سـواء لقصـور مقومـات التشـغيل أو لقصـور الصـيانة المست

  .أو لعدم استكمال التنفيذ أو بسبب االختناقات في هياكل االستثمار
  :فاعلية الصيانة تعميق ٤/٤/٢/٢

ذلــك علــى كفــاءة مراكــز والمعــدات وبالتــالي انعكــاس أثــر يــنعكس القصــور فــي الصــيانة علــى أعطــال المرافــق 
اإلنتـــاج والخـــدمات وعلـــى أعمـــار األصـــول ، وتبعـــاً لـــذلك علـــى تكـــاليف االســـتثمارات الالزمـــة لالستعاضـــة والتجديـــد 

االســتثمارات الســابق تنفيــذها وإلطالــة ويقتضــي ذلــك إعطــاء عنايــة خاصــة لتطبيــق نظــم الصــيانة الوقائيــة لالرتقــاء بكفــاءة 
  .ما يضاف من استثمارات جديدةتكاليف أعمارها وبالتالي ترشيد 

لتفتـيش الـدوري علـى لكذلك فقد يتطلب ذلك إبرام عقـود للصـيانة مـع الشـركات المتخصصـة وإجـراء بـرامج 
االرتقـاء بمسـتوى كفـاءة ، مـع صالحية وكفاءة المعـدات والتجهيـزات والمرافـق وحصـر وتحليـل األعطـال لعـالج أسـبابها

  .التشغيل وبتحجيم األعطالز عمالة الصيانة بكفاءة عمالة ورش الصيانة ووضع نظم لربط حواف
  :اإلنفاق على األجور تعميق فاعلية ٤/٤/٢/٣

  :ويتم ذلك من خالل ما يلي
  داءالبـرامج والمحاسـبة عـن األتعميق ربط المكافآت والحوافز باألداء وفقـاً لمـا تسـفر عنـه تطبيـق نظـام موزانـات ،

وبمــا يــنعكس  –والحــوافز بمعــايير اإلنتاجيــة وكفــاءة األداء المكافــآت األجــور المتغيــرة و  وبمــا يكفــل تعميــق عالقــة
  .على مستوى كفاءة الخدمات المؤداة

  ــوفير التوســع فــي تطبيقــات المحاســبة اإلداريــة ومحاســبة المســئولية للكشــف عــن مراكــز المســئولية التــي يمكــن ت
لخـدمات الرئيسـية ومراكـز الخـدمات المعاونـة أعبائها تطبيقاً للموازنة الصفرية ولتحقيق التناسـب فيمـا بـين مراكـز ا

 .وللكشف عن العمالة الزائدة

  لذلك مـن تـدريب من اختناقات مع توفير ما يلزم تصحيح هياكل العمالة ونقل الزائد منها إلى الجهات التي تعاني
  .تحويلي
  :ترشيد أعباء ميزان المدفوعات ٤/٤/٢/٤

ال يجـوز بأنـه  ٢٠٠٢/٢٠٠٣نوات السابقة وحتى العام المالي الموازنة العامة للدولة في الستقضي تأشيرات 
للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو الهيئـات االقتصـادية والوحـدات االقتصـادية للقطـاع العـام االتفـاق علـى 

بــديل المحلــى الهيالت ائتمانيــة خارجيــة ، إال بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود بعملــة أجنبيــة نقــداً أو بقــروض أو تســتمويــل 
ونظــراً ألن هــذا الحكــم يســتهدف ترشــيد أعبــاء الحكومــة علــى ميــزان  –قــروض حكوميــة أجنبيــة ميســرة وعــدم وجــود 
إحكام تنفيذه يقتضي تحقيق التكامل في نظم المعلومات على المستوى القومي بالنسبة إلمكانيات فإن  –المدفوعات 

ـــر التصـــنيع المحلـــي وبالنســـبة إلمكانيـــات التمويـــل المي ســـر الخـــارجي علـــى نحـــو يمكـــن معـــه تحقيـــق هـــدف ترشـــيد أث
  .االستثمارات العامة على ميزان المدفوعات

ولهذا الغرض فقد شكلت لجنة مرجعية في بنك االستثمار القومي لترشـيد التمويـل األجنبـي مـن خـالل تعميـق 
ة للتصــنيع لإلفــادة عــن إمكانيــات ، كمــا يــتم الرجــوع إلــى الهيئــة العامــ)األنشــطة الصــناعية المحليــة(المحلــي التصــنيع 

  .مستندية لالستيراد التصنيع المحلي قبل قيام األجهزة الحكومية والهيئات العامة بفتح اعتمادات



 

  :مات واإلدارة االقتصادية للمخزونترشيد اإلنفاق على المستلز  ٤/٤/٢/٥
  :ويتم ذلك من خالل ما يلي

 وحـدود دنيـا فـي تـراكم المخـزون وركـوده أو تعرضـه للتلـف بوضـع حـدود قصـوى لتال تعميق الرقابـة علـى المخـزون
  .ل في حالة نفاد األرصدة المخزنيةتجنباً لآلثار السلبية لألعطا

 وضع نظام معلومات متكامل عن المخزون وعن األصول الثابتة بما يمكن من ترشيد قرارات الشراء. 

  بة بمـــا يكفـــل مـــن تجميـــع هـــذه المشـــتريات وتوحيـــد مواصـــفات المشـــتريات وفقـــاً لمعـــايير الجـــودة المناســـتنمـــيط
والتعاقد عليها بأفضل الشروط واألسعار وبما يسهم في نفس الوقت فـي تعميـق إمكانيـات التصـنيع المحلـي علـى 

  .أسس اقتصادية
  :المدخالت والمخرجات تعميق ضبط التشابكات في ٤/٤/٢/٦

ــينويشــمل  ــين الهيئــات  ذلــك أساســاً ضــبط العالقــات الناتجــة عــن المعــامالت فيمــا ب ــة وب الحكومــة مــن ناحي
ــة أخــرى االقتصــادية وشــركات القطــاع العــام وقطــاع األعمــال العــام وقطــاع األ وذلــك عالجــاً  –عمــال الخــاص مــن ناحي

ذلك على تضـخم مـديونيات قطاعـات التشـييد والكهربـاء وغيرهـا لظاهرة تضخم التشابكات في المستحقات وانعكاس 
فضًال عن أثر التخلف في الوفـاء بالمسـتحقات علـى تضـخم أعبـاء الفوائـد  –خدمات من القطاعات المنتجة للسلع وال

  .وعلى إطالة آجال تنفيذ المشروعات، وتبعاً لذلك على الدخل المفتقد نتيجة للتخلف في التنفيذ
ويرى الباحث أن تخطيط البـرامج واألنشـطة داخـل إطـار الموازنـة سـوف يسـاعد علـى خلـق الظـروف المناسـبة 

اقتصادية واجتماعية متكاملة، كما أن ارتباط موازنـة األداء بموازنـة البـرامج داخـل إطـار الخطـة االقتصـادية د خطة إلعدا
  .على تنفيذ ما جاء بكل منهما من تقديرات للبرامج أو األنشطة والمشروعات واالجتماعية يعد أمراً ضرورياً للرقابة

زارة الماليــة بتطــوير الموازنــة وذلــك بمحاولــة إتبــاع مــنهج كمــا يؤكــد الباحــث علــى اهتمــام الدولــة ممثلــة فــي و 
  :البرامج واألداء والتي ظهرت بصورة واضحة فيما يلي

  مصلحة الضـرائب علـى (اإليرادية التابعة لوزارة المالية المصالح محاولة تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء بإحدى
تعميق دور موازنـة البـرامج واألداء  ٢٠٠٠المالية في نوفمبر  وزير/ ، حيث قرر السيد األستاذ الدكتور) المبيعات

مجموعات عمل لدراسة وسائل التحول من موازنة االعتمادات إلى نظـام  ٧حيث تم تشكيل  ةبالمصلحة المذكور 
موازنــــة البــــرامج والمحاســــبة عــــن األداء بهــــدف االرتقــــاء بالكفــــاءة وبالفاعليــــة وباإلنتاجيــــة، وقــــد غطــــت تلــــك 

السـبع المشـكلة لدراسـة النظـام الـذي تضـمن مجـاالت وأبعـاد التغييـر واإلصـالح المؤسسـي الشـامل المجموعات 
للمصلحة شامًال التنظيم، ونظـام المعلومـات، والمحاسـبة الماليـة ومحاسـبة التكـاليف والمـوارد البشـرية والتخطـيط 

د عقــدت لــذلك ورش عمــل لقيــادات الشــئون الماليــة واإلداريــة وقــو ومعــدالت األداء والحــوافز، والنظــام الضــريبي، 
  .العمل بالمصلحة تم من خاللها مناقشة كيفية تطبيق النظام في مجاالته المختلفة

  بالقــانون رقــم  –التــي لــم يــتم العمــل بهــا مــن قبــل  – ١٩٧٣لســنة ) ٥٣(تعــديل المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم
ازنة البرامج واألداء تـدريجياً، حيـث نصـت المـادة اهتمام وزارة المالية بالتوجه نحو تطبيق مو  ٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(

يراعي عند إعداد الموازنة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشـروعات واألعمـال فـي مـدة : "المعدلة على أنه
 ".أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

  هـا مشـروع إعـداد الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة ما تتناوله منشورات إعـداد الموازنـة العامـة للدولـة، والتـي كـان آخر
 .)١(موازنة البرامج واألداء  ضرورة التوجه المستقبلي نحو إعداد، يتضح إنها تنص على ٢٠٠٧/٢٠٠٨المالية 

                                           
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧،  منشور إعداد الموازنة للسنة الماليةوزارة املالية ، قطاع املوازنة العامة للدولة ، ) ١(



 

  مــن نمــاذج موازنــة البــرامج واألداء  ٢٠٠٩/٢٠١٠مــا تناولتــه نمــاذج إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة للعــام المــالي
ات الموازنة العامة للدولة كإجراء تمهيدي لمحاولة تطبيق ما جـاء بقـانون الموازنـة العامـة للدولـة وحدعلى مستوى 

  .)١( ٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(رقم 
ــة البــرامج واألداء علــى الوجــه األمثــل  ــراً ، فــإن الباحــث يــرى أن تطبيــق أســلوب موازن يتطلــب حزمــة مــن وأخي

ـــة االقتصـــادية والسيا: اإلجـــراءات أهمهـــا ـــق تهيئـــة البيئ ـــة المالئمـــة الســـتيعاب التطبي الفنـــي الكامـــل لـــذلك ســـية والمالي
واألداء بـدون فـي سـبيل التحـول المسـتقبلي نحـو تطبيـق موازنـة البـرامج تبـذل  األسلوب، وعلى ذلك فإن أيـة محـاوالت

 بــاعإت(النظــام المحاســبي الحكــومي والتــي مــن أهمهــا ضــرورة تطــوير  -هــذه الموازنــة  أخــذ متطلبــات ومســتلزمات تطبيــق
أهــالك األصــول الثابتــة ، تقيــيم األصــول ، إعــداد القــوائم فــي قيــاس المــوارد واالســتخدامات ، قيــاس  أســاس االســتحقاق

 )٢(، تطبيـق الموازنـات التخطيطيـة فـي الوحـدات الحكوميـة ، تطبيق محاسبة التكاليف في الوحدات الحكوميـة ) المالية
  .ق موازنة البرامج واألداءكاملة وغير مجدية في تطبي  غيرتعتبر محاوالت  -

  :الحالي للموازنة العامة في مصر تقييم جهود التطوير ٤/٥
جحـة إنـه يرى الباحث من واقع دراسته للتطوير الحـالي للموازنـة العامـة فـي مصـر مقارنـة بالتجـارب الدوليـة النا

  :التالية الحالي للموازنة العامة في مصر من خالل النقاطيمكن تقييم جهود التطوير 

  :تذبذب اتجاهات التطوير الحالي للموازنة العامة ٤/٥/١
ذبذبـة نحـو تطـوير الموازنـة موقف مصر في مواجهة مطالبات صندوق النقد الـدولي قـد حمـل اتجاهـات مفإن 

وهـو الشـق األول مـن مطالبـات (، تمثلت في االتجاه األول وهو السـعي نحـو تطبيـق الموازنـة القائمـة علـى األداء العامة
هــو الشــق و (|الــدولي ، ثــم االتجــاه ثانيــاً نحــو إعــادة تبويــب بنــود الموازنــة لتتوافــق مــع التبويــب )النقــد الــدولي صــندوق

  .مع سكون االتجاه األول )الثاني من مطالبات صندوق النقد الدولي 
ــ ي ويشــير الباحــث إلــى أنــه ال تعــارض بــين تطبيــق فكــر الموازنــات القائمــة علــى األداء وبــين عــرض الموازنــة ف

صورتها النهائية في ضوء التبويب الدولي وذلك من ناحية التطوير الذي تم على الموازنة منذ ما يقرب من ثالثون عامـاً، 
  .االتجاهين على التوازيلذلك فإن الباحث يعتقد أن جهد التطوير كان ينبغي أن يسير في كال 

  :إعداد موازنات األداء حسب الطلب ٤/٥/٢
الموازنة العامة يقضـي بـأن يـتم التحليـل علـى أسـاس البـرامج والمشـروعات واألعمـال  على الرغم من أن قانون

إلـى أن ذلـك الـنص القـانوني ال  ،)٣(مع منح مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون إلجراء هذا التحليـل 
تسـير علـى  ٢٠١٤/٢٠١٥نة الماليـة يبدو مفعًال من قبل وزارة المالية والتي ال تـزال حتـى مشـروع الموازنـة العامـة للسـ

تجـاوز عبـارات مـوجزة ينهج الموازنة التقليدية على طريـق مسـتقيم ، وال يكـاد االسـتعداد لتطبيـق موازنـة البـرامج واألداء 
تشـير إلـى التمهيـد لتطبيـق موازنـة البـرامج واألداء دون  )٤(الصـادر عـن وزارة الماليـة  في منشور إعـداد الموازنـة السـنوي

يات لهذا التطبيـق ودون اتخـاذ أي خطـوات فعليـة فـي هـذا االتجـاه، وعليـه فـإن الوضـع يبقـى علـى مـا هـو عليـه وضع آل
  .سنة تلو األخرى من اإلبقاء على الموازنة التقليدية المليئة بالعيوب

                                           
  .٢٠٠٩/٢٠١٠،  نماذج إعداد الموازنة للسنة الماليةوزارة املالية ، قطاع املوازنة العامة للدولة ، ) ١(
  .٢٥ – ١٨ص ، ص  ٢٠٠٢،  مرحع سبق ذكرهحممد صربي ندا ، . د) ٢(
املادة : وقد نص القانون على اختصاص الالئحة التنفيذية بتحديد كل تصنيف وذلك يف ضوء املعايري الدولية املطبقة يف هذا الشأن راجع ) ٣(

  .بشأن املوازنة العامة للدولة ٢٠٠٥لسنة  ٨٧الرابعة من القانون رقم 
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩د الموازنة العامة للعام المالي منشور إعداوزارة املالية ، : أنظر على سبيل املثال) ٤(



 

شـــترط الجهـــات المقدمـــة للمـــنح تطبيـــق الموازنـــة القائمـــة علـــى األداء للتحقـــق مـــن فاعليـــة اإلنفـــاق فـــي توإذا 
علـى األداء للوفـاء قائمة فإن وزارة المالية تجد نفسها مضطرة لوضع موازنات لمشروعات التي تقوم بتمويلها في مصر ا
  .مصر ستفقد تلك المنحمتطلبات تلك الجهات المانحة وإال فإن ب

ــدلل الباحــث علــى ذلــك ــة وزارة الصــحة  وي والتــي اشــترطت فيهــا ) مشــروع تحســين الخــدمات الصــحية(بحال
إعــداد موازنــة قائمــة علــى األداء ممــا اضــطر وزارة الماليــة ممثلــة فــي قطــاع الموازنــة ) االتحــاد األوروبــي(المانحــة الجهــة 

للوفـاء بمتطلبـات  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨المشـروع لعـام  ة لهـذاالعامة إلى إعداد نمـوذج للموازنـة القائمـة علـى األداء بالنسـب
إصــالح التعلــيم قبــل الجــامعي وذلــك خــالل ضــافية إلســتراتيجية الجهــات المانحــة ، وكــذلك الحــال بالنســبة للموازنــة اإل

والذي يجري إعداد موازنـة البـرامج واألداء الخاصـة بـه حاليـاً ) ٢٠١٢ – ٢٠١١حتى  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(الفترة من 
حــاد االت(ووزارة الماليــة للوفــاء بمتطلبــات الجهــات المانحــة مــن خــالل لجنــة مشــتركة بــين كــل مــن وزارة التربيــة والتعلــيم 

  ).األوروبي
وال شك أن تلك الموازنات ال تعدو كونها استيفاء للشكل والكيفية التي اشترطتها الجهات المانحة، والدليل 

  .على ذلك أن إعداد الموازنات بتلك الكيفية ال يعرض على مجلس الشعب ، وال يناقش فيه ، وال يقر منه
ف تتـوالى الحـاالت التـي تضـطر فيهـا وزارة الماليـة ويرى الباحث مـن وجهـة نظـره إنـه علـى المـدى الطويـل سـو 

  .إعداد الموازنة القائمة على األداء، وكلها عوامل تدفع نحو اإلسراع بالتطبيق الفعلي على األداء
ة نحـو تطبيـق جـاد خطـواتلذا فإن األمر يحتاج من وزارة الماليـة إلـى بـذل مزيـد مـن الجهـد الحقيقـي واتخـاذ 

مشــكلة قانونيــة تتمثــل فــي مخالفتهــا لقــانون الموازنــة قــد واجهــت داء خاصــة وأن وزارة الماليــة الموازنــة القائمــة علــى األ
العامة الذي سيقضي بتطبيق الموازنة القائمة على األداء بحكم القانون ، وهـو مـا لـم يـتم االسـتعداد المرحلـي لـه خـالل 

  .السنوات الخمس التي أمهلها القانون

  :لتطويرغياب التنسيق في جهود ا ٤/٥/٣
أن وزارة الماليــة قــد أخــذت علــى عاتقهــا منفــردة ميكنــة الموازنــة العامــة للدولــة دون مشــاركة مــن ممثلــي حيــث 

بــاقي الــوزارات فــي ذات التخصــص، وبالتــالي عــدم توحــد جهــود التطــوير، حيــث تــم ميكنــة الموازنــة العامــة قبــل عمليــة 
ألداء وفقــــاً لــــنص القــــانون اعتبــــاراً مــــن موازنــــة العــــام المــــالي وهــــو االنتقــــال إلــــى موازنــــة البــــرامج وا(التطــــوير المطلوبــــة 

وبالتالي تتطلب ميكنة أخرى مختلفة تماماً عن الوضع الحالي مما يؤدي إلى إهدار أموال الدولة مـرة ) ٢٠١٠/٢٠١١
  .أخرى

  :ويخلص الباحث من العرض السابق إلى ما يلي
 باالتجـاه نحـو تطبيـق موازنـة مذبذبـة، إذ بـدأت أوًال ات أن موقف مصر نحو تطوير الموازنة العامة قد حمـل اتجاهـ

فــي ضــوء التبويــب الــدولي مرتكــزاً علــى دليــل البــرامج واألداء ، ثــم اتجهــت نحــو إعــادة تبويــب الموازنــة العامــة 
علـى الـرغم مـن عـدم  الصادر عن صندوق النقد الـدولي ، وذلـك) GFSM ٢٠٠١(مالية الحكومة إحصاءات 

  .االتجاهين على التوازياهين، وعليه فإن جهد التطوير كان ينبغي أن يسير في كال وجود تعارض بين االتج
  العامة في مصر يحمل اتجاهات مذبذبة، وأن إعداد موازنات األداء قد أصبح حسـب أن التطوير الحالي للموازنة

  .غياب التنسيق في جهود التطويرالطلب ، باإلضافة إلى 
ــذا فــإن الباحــث يؤكــد الموازنــة القائمــة علــى األداء فــي القــانون الجديــد بحيــث تتحــول تفعيــل علــى ضــرورة  ل

القـومي اإلجمـالي، والشـك أن  وقياس مردودها االقتصادي على النـاتج الموازنة إلى أسلوب عملي لتحقيق فعالية النفقة
  .ذلك يرتبط بتعزيز الشفافية في الموازنة العامة بحيث تصبح وسيلة فعالة لقياس األداء

  



 

  :ات في ظل موازنة البرامج واألداءقابة الجهاز المركزي للمحاسبر  ٤/٦
على ذلك صالحية تنفيـذ الموازنـة فوضت السلطة التشريعية الكثير من صالحياتها إلى السلطة التنفيذية مثال 

ن واقــع تقــديم حســاب ختــامي لبيــالــزم الســلطة التنفيذيــة أللدولــة التــي تقرهــا الســلطة التشــريعية ، األمــر الــذي العامــة 
التشـريعية مـن ممارسـة السـلطة التشـريعية لمراجعتهـا والتحقـق مـن سـالمتها، ولعـدم تمكـن تصرفاتها الماليـة إلـى السـلطة 

إلــى هيئــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة لــذا اتجهــت بنفســها، فقــد رؤى أن يعهــد بهــذه المهمــة مهــام الرقابــة والتــدقيق 
الرقابـة الماليـة أجهـزة "صصة في ممارسـة الرقابـة والتـدقيق أطلـق عليهـا اسـم غالبية الدول إلى إنشاء أجهزة وهيئات متخ

  ".الرقابة المالية"تعبير عن طبيعة عملها وهو " العليا
بجمهوريــة مصــر العربيــة لــى المــال العــام ولضــمان مشــروعية التصــرفات الماليــة إنشــئ عونظــراً ألهميــة الرقابــة 

كـأول كيـان مسـتقل للرقابـة  ١٩٤٦لسـنة  ١١، والمعدل بالقانون رقم ١٩٤٢لسنة  ٥٢ديوان المحاسبة بالقانون رقم 
مصـروفاتها ، ثـم و لتكـون مهمتـه الرقابـة الماليـة علـى إيـرادات الدولـة " ديـوان المحاسـبة"على المال العـام تحـت مسـمى 

لجهــاز المركــزي ا"المنظمــة لعملــه ، كمــا تتــابع تغييــر االســم وتوســيع االختصاصــات إلــى أن اتخــذ اســم تتابعــت القــوانين 
 ١٤٤، وأصــبح الجهــاز يعمــل حاليــاً تحــت مظلــة القــانون رقــم ١٩٦٤لســنة  ١٢٩بموجــب القــانون رقــم " للمحاســبات

بـة فعالـة علـى أمـوال الدولـة ومتابعـة تقـويم مسـتهدفاً تحقيـق رقا ١٩٩٨لسنة  ١٥٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة 
داري للدولة أو اإلدارة المحلية أو الهيئـات أو المؤسسـات العامـة ومـا أداء كافة الوحدات التنفيذية سواء في الجهاز اإل

بشــقيها (الرقابــة الماليــة : الــخ ، ويمــارس وظيفتــه مــن خــالل ثــالث أنــواع مــن الرقابــة.....  يتبعهــا مــن وحــدات اقتصــادية
القــرارات الصــادرة فــي شــأن ، الرقابــة علــى األداء ومتابعــة تنفيــذ الخطــة ، والرقابــة القانونيــة علــى )المحاســبي والقــانوني
  .المخالفات المالية

  :اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال موازنة البرامج واألداء ٤/٦/١
ومتابعــة أداء األجهــزة التنفيذيــة يهــدف الجهــاز المركــزي للمحاســبات إلــى تحقيــق رقابــة علــى أمــوال الدولــة، 

وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف يباشــر الجهــاز اختصاصــاته فــي  لمســئولياتها اإلنتاجيــة فــي مجــال الخــدمات واألعمــال
أن التصــرفات  مــنالماليــة عــن طريــق عمليــات التحقيــق والتثبــت، وهــي تلــك العمليــات التــي تهــدف إلــى التأكيــد  الرقابــة

لتنفيـذ الموازنـة المالية ، والقيود المحاسبية تمت بطريقة منتظمة ووفقاً للقوانين واللوائح المقررة، وطبقـاً للقواعـد العامـة 
، ويقـوم دنى الذي يلتزم الجهاز بمراجعتهبر هذه العمليات عن الحد األبحيث تعفي مجاالت العمل المحددة بالقوانين 

فـي البنـود واالعتمـادات والتـي تركـز علـى الناحيـة المحاسـبية والماليـة، وتعتمـد الجهاز بأداء هذه الوظيفة في ظل موازنة 
ـــدور علـــى مراجعـــ ـــدة للصـــرف والتأكـــد مـــن توقيعـــات مـــن لهـــم صـــالحية الصـــرف مـــن أداء هـــذا ال ة المســـتندات المؤي

  .االعتمادات
أما في ظل موازنة البرامج واألداء تصبح كل وحـدة إداريـة أو إنتاجيـة علـى علـم مقـدماً بـدورها بالنسـبة للقطـاع 

بأهـداف الخطـة القوميـة ذلـك ي التـي سـوف تقـوم بتنفيـذها مـرتبط فـالذي تتبعه ، ونصيبها من المشـروعات أو األنشـطة 
محكومـة بالخطـة القوميـة الشـاملة ، الشاملة ، وفي ضوء ذلك الوضع تصـبح الرقابـة فـي مفهومهـا وطبيعتهـا وخصائصـها 

  :وكذلك أهدافها، ووسائل تنفيذ تلك األهداف وبذلك يتحدد دورها في اآلتي
 ق أهـداف الوحـدة، وأن الهيكـل التنظيمـي بحـث خطـط العمـل والخطـط الماليـة للتأكـد مـن أنهـا ذات كفايـة لتحقيـ

الســلطة والمســئولية علــى نحــو يكفــل ســرعة التنفيــذ ممــا يحقــق والتقســيم اإلداري ،وتسلســل الرئاســات ومراكــز 
  .التي تشملها الخطة القوميةاألهداف األساسية 



 

 اء مقارنـاً بمـا يجـب أن تصبح عملية الرقابة عملية تقييم لما تم أداؤه من أعمال أو خدمات ، وما تكلفـه هـذا األد
ه األداء وفقـاً لخطـط العمـل والخطـط الماليـة الموضـوعة مـع الوصـول مـن هـذا التقيـيم يؤدي وبمـا يجـب أن يتكلفـ

 .يعتمد عليه في عالج ما قد يظهر من قصور أو انحرافاتإلى أساس 

  لتفاصــيل لتأكــد مــن مطابقتــه لســبيل االتمــام فــي فــي متابعــة التنفيــذ الــذي تــم ، أو تتمثــل ماهيــة الرقابــة وخاصــيتها
مقارنــاً بمعــدالت األداء ، ووحــدات التكلفــة القياســية مــع المشــروع أو النشــاط الــذي يتضــمنه البرنــامج المخــتص 

  .)١(تحديد االنحراف وأسبابه وإيجاد الحلول المناسبة لعالقاته مستقبًال 
  :وتستهدف الرقابة في ظل نظام البرامج واألداء إلى تحقيق ما يلي

تؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتـاج بأقـل أكد من أن نظم العمل ووسائل التنفيذ بالوحدات التنظيمية الت -
  .جودة مناسب مع تالقي أكبر قدر من الضياعقدر من النفقة ، وبأقصر وقت مستطاع وبمستوى 

ع والوقـت والتكـاليف ، وأن التأكد من أن األعمال قد انجزت بالكيفية المقـررة بالبرنـامج مـن حيـث الحجـم والنـو  -
، وأن  والخـــدمات متــوفرة فـــي األمـــاكن المطلوبــة اســـتخدامها فيهـــا، وفــي الوقـــت المناســـبوســائل أداء األعمـــال 

 .االستخدام يتم وفقاً لمعدالت مخططة مقدماً، وجدول زمني لمراحل األداء

المنـوط بـه ، وتـوفر القـدرة الفنيـة لعمل التأكد من أن كل فرد يعمل بالوحدة التنظيمية ذو صالحية مستمرة لتأدية ا -
 .األداء واإلنفاق بما يكفل إنجاز األعمال على نحو فعالفي 

  .االلتزام بالتوقيت الزمني للخطة المالية في استخدام االعتمادات المالية استخداماً مثمراً على مدى فترة الموازنة -
ــة المركــوجــدير بالــذكر أن تحقيــق هــذه األهــداف بالنســبة  ــاء لرقاب زي للمحاســبات لــن يلقــي علــى الجهــاز أعب

  . فاعلية ن ذلك فإنه سوف يمكن للجهاز من القيام بواجبه الرقابي بصورة أكثرمجديدة بل على العكس 
 ١٩٩٨لسـنة  ١٥٩المعـدل بالقـانون  ١٩٨٨لسـنة  ١٤٤ويتضح ذلك مـن االختصاصـات الـواردة بالقـانون 

  :)٢(وذلك على النحو التالي 
  :لجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات اآلتيةايباشر  ..." على  )٣(نصت المادة 

 .الوحدات التي يتألف منها الجهاز اإلداري للدولة ، ووحدات الحكم المحلي -

 ......".الهيئات العامة والمؤسسات العامة  -

ــه يخــتص الجهــاز أيضــاً بفحــص ومراجعــة ".... علــى) ٤(نصــت المــادة  أعمــال وحســابات أي جهــة يعهــد إلي
أو رئــيس مجلــس الــوزراء ويبلــغ الجهــاز نتيجــة فحــص اجعتهــا أو فحصــها مــن رئــيس الجمهوريــة أو مجلــس الشــعب بمر 

  ....طالبة الفحص  الجهات
ولمجلــس الشــعب أن يكلــف الجهــاز المركــزي للمحاســبات بفحــص نشــاط إحــدى المصــالح اإلداريــة أو أي 

  ....المؤسسات العامة جهاز تنفيذي أو إداري أو أحدى الهيئات أو 
ومــا تــم تحقيقــه مــن كمــا يجــوز للمجلــس أن يكلــف الجهــاز بإعــداد تقــارير عــن نتــائج متابعتــه لتنفيــذ الخطــة 

  .أهدافها وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة
مـن هـذا ) ٢(المـادة فـي يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليهـا " ....على ) ٥(نصت المادة 

  :الوجه اآلتيالقانون على 
  

                                           
  .٢٣١، ص ) ٢٠٠١املصرية ،  مكتبة االجنلو: القاهرة(، ميزانية البرامج واألداءعبد العزيز سيد حممد ،  )١(
 ١٥٩ون المعدل بالقان ١٩٨٨لسنة  ١٤٤قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم مجهورية مصر العربية ، اجلهاز املركزي للمحاسبات،  )٢(

  .١٩٩٨، القاهرة ، املطابع األمريية ،  ١٩٩٨لسنة 



 

  :في مجال الرقابة المالية
الرقابـــة علـــى وحـــدات الجهـــاز اإلداري للدولـــة ووحـــدات الحكـــم المحلـــي والهيئـــات العامـــة الخدميـــة  -١"

  .واألحزاب والنقابات واالتحادات
  :األخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعاً لطبيعة هذه الوحدات ما يليعلى وللجهاز 

بالمراجعـة والتفتـيش  هعـن طريـق قيامـ دولة في ناحيتي اإليرادات والمصروفاتمراقبة حسابات مختلف أجهزة ال -
علـــى مســـتندات ودفـــاتر وســـجالت المتحصـــالت والمســـتحقات العامـــة والمصـــروفات العامـــة والتثبيـــت مـــن أن 
 التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقـة سـليمة وفقـاً للقـوانين واللـوائح

  .المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة ةيالمحاسبية والمال
  .لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامةمراجعة الحسابات الختامية  -

  .الرقابة على الهيئات العامة االقتصادية والمؤسسات العامة -٢
  :وفي مجال الرقابة على األداء

فـي مجـالي الخـدمات واألعمــال يم أداء الوحـدات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز التــي تباشـر نشـاطها متابعـة تقـو  -"
وذلــك علــى مســتوى الوحــدة وعلــى مســتوى مجموعــات الوحــدات ذات النشــاط المتماثــل ولــه فــي هــذا المجــال علــى 

نــوع مــن أنــواع  مــن تخفيضــها طبقــاً للخطــط الموضــوعة ومراجعــة نســبة كــلق خــص مراقبــة تكــاليف اإلنتــاج والتحقــاأل
  ....التكاليف إلى إجمالي التكاليف وقيمة اإلنتاج 

إعداد تقاريرتفصيلية تتناول تقويم مـا يكتشـف مـن نقـاط ضـعف أو اخـتالل أسـفرت عنهـا تقـارير المتابعـة وتقـويم  -
 .....األداء عن الوحدات واألنشطة

قيـــت الزمنـــي المحـــدد لهـــا وعلـــى الوجـــه متابعـــة تنفيـــذ المشـــروعات االســـتثمارية بالتكـــاليف المقـــدرة وطبقـــاً للتو  -
 ....المحدد عن الوحدات واألنشطة 

تتبع مدى نجاح الخطة في إقامة التوازن االقتصـادي بـين القطاعـات المختلفـة واكتشـاف مـواطن االختنـاق التـي  -
 ....تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق األهداف المحددة 

  ..".ية االقتصادية واالجتماعية وسجالت متابعة تنفيذهاة العامة للتنمإمساكها للخط ةمراجعة السجالت المقرر  -
علــــى وزارة الماليــــة موافــــاة الجهــــاز بالحســــابات الختاميــــة للدولــــة وبياناتهــــا  -"  ) .....١٣(نصــــت المــــادة 

  .التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها
ـــة الجهـــاز موافاتـــه بميزانياتهـــا وحســـاباتها الختاميـــة....  - ومـــا يجـــري عليهـــا مـــن  وعلـــى الجهـــات الخاضـــعة لرقاب

تسويات وتعـديالت إضـافية والحسـابات الماليـة والربـع سـنوية والشـهرية ونتـائج الجـرد السـنوي للمخـازن التابعـة 
لسـنة  ٥٣وكـل ذلـك فـي حـدود المواعيـد المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون والقـانون رقـم  .لها وتقارير اإلنجاز

بشـــأن المحاســـبة  ١٩٨١لســـنة  ١٢٧لتنفيذيـــة والقـــانون رقـــم بشـــأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة والئحتـــه ا ١٩٧٣
  .الحكومية والئحته التنفيذية

المقـرر إمسـاكها يتضح قيـام الجهـاز بمراجعـة السـجالت  وص التشريعية المنظمة لعمل الجهازالنصوفي ضوء 
يتولى مراجعـة األعمـال ا للخطة العامة للتنمية االقتصادية وكذلك سجالت متابعة تنفيذها، وتحقيق األهداف منها ،  كم

وتكاليفها على ما كان مقررًا لهما ، ومراجعـة نتـائج األعمـال والعائـد منهـا بالنسـبة لمـا كـان مسـتهدفاً تحقيقـه، واسـتنباط 
نوع من األعمـال والمشـروعات ، باإلضـافة إلـى اسـتنباط معـدالت أداء مختلـف األعمـال معدالت التكلفة بالنسبة لكل 

لتحقـق مـن أن تلـك األعمـال قـد تـم تنفيـذها بالمصـروفات التـي قـدرت لهـا وتقيـيم نتائجهـا بالنسـبة وتكلفة كل منها ، وا
لمــا كــان مســتهدفاً منهــا ، فضــًال عــن أن إعــداد الموازنــة علــى أســاس البــرامج واألداء يســهل قيــام الجهــاز بوظيفــة تقيــيم 

على األداء ، وهو جـوهر عمليـة تقيـيم األداء الـذي األداء لما توفره موازنة البرامج واألداء من معايير ومؤشرات للحكم 



 

يعتمد على مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط أو بمعنـى آخـر قيـاس األداء علـى معـدالت ومعـايير ثـم دراسـة الفـروق 
  .ومسبباتها بهدف الوصول إلى القرار السليم

  :نموذج تطبيقي لموازنة البرامج واألداء في قطاع الصحة ٤/٦/٢
عــد الجهــاز المركــزي للمحاســبات نموذجــاً تطبيقيــاً ألتكامليــة الفكــر النظــري والتطبيــق العملــي للبحــث  وصــوالً 

إذ تعتبـر  ،لتطوير موازنة البرامج واألداء في قطاع الصحة محاوًال تطبيـق هـذا النمـوذج علـى إحـدى المستشـفيات العامـة
قــوم قطــاع الصــحة بوضــع وتنفيــذ خطــط هــذه الرعايــة ويالرعايــة الصــحية أحــد مجــاالت االســتثمار فــي المــوارد البشــرية 

االجتماعيـة بقصــد و بحيـث تتناسـق مـع خطـط قطاعـات اإلنتـاج والخـدمات األخـرى فـي إطـار خطـط التنميـة االقتصـادية 
وتتنـاول وصـف الحالـة هـذا االستفادة المثلى من الموارد الصحية الموجودة لتوفير البيئـة المعيشـية المتكاملـة لإلنسـان، 

ثالثة أبعاد متكاملة ، يتعلق أولها بمدى حياة اإلنسان، ويتعلق الثـاني بمـدى انتشـار عـوارض الصـحة بـين أفـراد  الصحية
هـذا فضـًال عـن أن نشـاط الصـحة  ،بدرجة توافر الخـدمات الصـحية كنشـاط مسـتقلالمجتمع ، اما البعد الثالث فيرتبط 

يحتــاج إلــى المزيــد مــن الدراســات ، وذلــك ألنــه نشــاط خــدمي ، والمعــروف أن النشــاط الخــدمي يصــعب قيــاس عائــده
  .على الرغم من ذلك فإن الدراسات في هذا المجال محدودةواألبحاث والتحليل؛ إال أنه 

  :خطوات تطبيق موازنة البرامج واألداء في قطاع الصحة ٤/٦/٢/١
البرامج واألداء على أسـاس يقوم الجانب التطبيقي لألسلوب المقترح لتطوير الموازنة العامة للدولة إلى موازنة 

تحديد احتياجات التطوير أوًال، ثم العمل على تهيئة اإلمكانيـات علـى نحـو يكفـل تحقيقهـا ، وبمـا يغطـي جميـع مراحـل 
ن إعــداد وإقــرار وتنفيــذ، وقــد تــم اختيــار قطــاع الصــحة لتطبيــق موازنــة البــرامج واألداء ألنــه يســعى إلــى مــالموازنــة دورة 

ية التـي ترسـمها الدولـة فـي مجـال الخـدمات الصـحية، وذلـك عـن طريـق تـوفير هـذه الخـدمات تحقيق األهـداف األساسـ
بشــرية (، ويــتم ذلــك باالســتعانة بمــا لديــه مــن إمكانيــات للقاعــدة العريضــة مــن طبقــات الشــعب ذوي الــدخول المحــدودة

  .الصحية والعمل باستمرار على تعزيزها وتطويرها بما يحقق النهوض وتحسين أداء الخدمة) ومادية
  :واألداء في هذا القطاعتطبيق موازنة البرامج وفيما يلي أهم خطوات 

  :اقتناع السلطة التشريعية بأهمية التحول لموازنة البرامج واألداء ٤/٦/٢/١/١
موازنـة البـرامج واألداء أمـر أساسـي مـن متطلبـات تطبيـق موازنـة البـرامج يعتبر اقتناع السـلطة التشـريعية بتطبيـق 

بــــين الــــوزارات واإلدارات الحكوميــــة ، علــــى كــــل كمــــا أن خلــــق وعــــي بأهميــــة ومزايــــا تطبيــــق موازنــــة البــــرامج  .واألداء
  .التطبيق في كل تعاون وثيق بين خدمات التخطيط والتنفيذالمستويات تعتبر كذلك أمراً أساسياً لكي يتم 

  :هيكل خطط وبرامج قطاع الصحةتحديد  ٤/٦/٢/١/٢
ــ العامــة بالخطــة ي تســاعد فــي تطبيــق الموازنــة علــى أســاس البــرامج واألداء ربطهــا مــن المقومــات األساســية الت

الخطـة ، وتقـوم الوحـدات المكونـة لقطـاع الصـحة بتنفيـذ البـرامج الرئيسـية  حيث تصبح أداة لتنفيذ ومتابعة تنفيذللدولة 
إلـى بـرامج فرعيـة تنفـذها مراكـز  البرنـامج الرئيسـيالمدرجة لكل وحدة بخطـة التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة ، ويقسـم 

مــن وحــدات قطــاع الصــحة، فتحديــد األداء فــي كــل وحــدة ، ويكــون ذلــك أســاس إعــداد الموازنــة العامــة فــي كــل وحــدة 
  .فالبرنامج الفرعي ،يتم على أساس األهداف، الوظيفة ثم البرنامج الرئيسيالخطط والبرامج 

النشـاط ويظهـر ذلـك مـن الشـكل لتكلفة فيبدأ صـعودًا مـن مراكـز واألداء وحساب اأما تسلسل إعداد مكونات البرامج 
  :)١(تسلسل الخطط والبرامج واألنشطة  الذى يوضح )٣(رقم  التالي

  

                                           
  .٣١٢، ص  مرجع سبق ذكرهعبد الباسط عبد املعطي ، : نقًال بتصرف  ) ١(
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بـالبرامج مة في مجال الرعاية الصحية ويعبر عن هذه األهداف وتحقق موازنة قطاع الصحة أهداف الخطة العا
بالخطة ، ويحدد حجـم هـذه البـرامج حجـم الطلـب علـى الخـدمات الصـحية للقطـاع ، حيـث تقـوم اسـتراتيجية المدرجة 

خـدمات صـحية بـدون  أوالً  ،قطاع الصحة على أساس توفير الخدمات الصحية الوقائية والعالجية من خالل ثالث نظم 
مدعمة وتشمل نـوعين همـا  صحية، وثانياً خدمات ابل وتقدمها أساساً وزارة الصحة في مختلف وحداتها ومستوياتها مق

وزارة الصــحة ، والعــالج التعاقــدي فــي مستشــفيات المؤسســات العالجيــة بالقــاهرة العــالج االقتصــادي فــي مستشــفيات 
طاع العام، أو في المستشـفيات التابعـة لـبعض الهيئـات تقدمها وحدات القواإلسكندرية، وخدمات التأمين الصحي التي 

  .الخاصةوالوزارات ، وكذلك هيئة التأمين الصحي ، والثالث خدمات القطاع الخاص في العيادات والمستشفيات 
ة المدعمـة لصـحيالصـحي والخـدمات اغير أن هذه اإلستراتيجية تولي اهتماماً خاصاً بالتوسع في نظم التـأمين 

القادرة على مواجهة تكاليف خدمة القطاع الخاص العالج بـاألجر المناسـب ، وبالكفـاءة التـي ماهير غير حتى توفر للج
  .من شأن الرعاية الصحية ، وكذلك التوسع في صناعة األدوية لتوفيرها بالثمن الذي يتناسب ودخول المواطنينترفع 

  .ثالث مجاالت رئيسية ٢٠١٤/٢٠١٥ة للدولة للعام وفي ضوء هذا فقد ركزت خطة الموازنة العام
منــذ ســنوات وزارة الصــحة التــي تقــدم العــالج بالمجــان ، والتــي بــدأ تنفيــذها  اتفيالعمــل علــى اســتكمال مستشــ )أ (

الــذي تتــواله وزارة الصــحة علــى الرعايــة الصــحية  –أيضــاً  –وتركــز الخطــة مــن خــالل العــالج المجــاني عديــدة ، 
جهــز وذلــك تفضــًال عــن التوســع فــي المعامــل التــي ســوف تنشــأ و ،  األوليــة التــي تشــمل كــًال مــن الحضــر والريــف

  .إلجراء وتتبع فحوص التقصي الوبائي ، وسالمة مياه الشرب ، وبحوث البيئة المتعلقة بالصحة العامة
 .المؤسسات التي تعمل بنظام العالج االقتصادي المدعم بالتوسع في أداء خدماتها قيام )ب (

للمصـــانع الحاليـــة لشـــركات القطـــاع العـــام مـــن الـــدواء ، وإحـــالل بعـــض التركيـــز علـــى خطـــوط اإلنتـــاج المضـــافة  )ج (
  .الخطوط لرفع كفاءتها اإلنتاجية

على الخدمات الصحية الوقائية والعالجية فقط ولكن له مهام أساسية في تطـوير ورفـع الصحة وال يقتصر دور قطاع     
مجــاالت الصـحة ورعايــة البيئـة ، وكــذلك  مسـتوى البحــوث فـي مجــاالت الصـحة واإلســهام فـي التقــدم العلمـي فــي شـتى

  .مستوى إنتاجيتها بإيجاد اإلنسان السليم بدنياً ونفسياً مساعدة قطاعي األعمال والخدمات بشكل غير مباشر في رفع 
  :تحديد عناصر التكلفة ٤/٦/٢/١/٣

مــع بيــان  تتطلــب موازنــة البــرامج أن يكــون طلــب االعتمــادات علــى أســاس تكــاليف البــرامج المنتظــر تنفيــذها
تقـدير عناصـر التكـاليف تعـين باإلنجاز تحت كل برنامج ، و ذلك بعد أن يتم تحديد مراكز التكلفة، ووحـدات التكلفـة 
فــي صــورة بــرامج ومشــروعات الالزمــة لإلنجــاز ، وذلــك علــى أســاس العمــل الواجــب أدائــه أو الخدمــة الواجــب تقــديمها 

تكــاليف التاريخيــة التــي تمــت فــي ســنوات ســابقة ، ولكــن علــى العمــل علــى الوأنشــطة ، فالتقــدير هنــا ال يركــز اهتمامــه 
مختلــف مــن حيــث الحجــم بعمــل فهــو متعلــق الواجــب أدائــه فــي الســنة القادمــة، أمــا مــا تــم صــرفه فــي ســنوات ســابقة 

  :ويتم تحديد عناصر التكلفة وفقاً لمجموعتين .والهدف وأساليب التنفيذ فال يصلح التخاذه كأساس للتقدير
  :عناصر تكاليف البرنامج الجاريتقدير أسس : ىاألولعة المجمو 

كاليف في وحـدات الجهـاز اإلداري للدولـة عنهـا فـي الوحـدات االقتصـادية والتـي تتمثـل ال تختلف عناصر الت
 فــي األجــور الشــاملة، والمســتلزمات الســلعية والخدميــة ، والمصــروفات التحويليــة الجاريــة ، وأخيــراً التحــويالت الجاريــة

  .صيصيةالتخ
  .تناول كل عنصر من العناصر السابقة بالتفصيل من حيث أسس تقديره أو قياسهيتم وفيما يلي 
  :األجور الشاملة: العنصراألول



 

ومــن ثــم فــإن هــذه التكلفــة تــؤثر تعتبــر تكلفــة القــوى العاملــة مــن أهــم بنــود الصــرف بالنســبة لموازنــة النشــاط، 
  .تالي البرنامج فكيف يمكن تقدير تكلفة العمالة بطريقة علمية سليمةمباشرة على التكاليف الكلية للنشاط وبال

اً دجزءاً هامـاً مسـتنفتعتبر االحتياجات الوظيفية بما تمثله من بنود اإلنفاق على المرتبات واألجور والمكافآت 
اجـات الوحـدة المشروع أو النشـاط ، ولـذا يجـب قـدر اإلمكـان تـوخي الدقـة والحـرص عنـد قيـاس أو تقـدير احتيلموارد 

حسـب مـا العاملة ، فال يجب أن تنشأ وظيفة إال لحاجة فعلية لهـا بعـد تحديـد مسـئولياتها وواجباتهـا  اإلدارية من القوى
بعــض  مــا ال يجــب أن ترفــع درجــة مــن درجــاتيفرضــه البنــاء التنظيمــي للوحــدة أو نظــام ترتيــب أوتوصــيف الوظــائف، ك

  .النشاط بالنسبة لهذه الوظيفة الوظائف إال بهدف زيادة المستهدف من عائد
  :العمالة في مختلف األنشطة كما يليوعليه فإنه من المهم دراسة أسس تقدير تكاليف 

  :يتوقف تقدير االحتياجات الوظيفية منها على متغيرين هما فبالنسبة للتكلفة المتغيرة للعمالة
 الخدمة ومدى إمكان زيادتهاويمكن معرفته من دراسة مستوى حاجة الجماهير إلى تلك : حجم العمل. 

 الالزم إلنجاز حجـم معـين مـن العمـل بالنسـبة لشـخص معـين ذو وهو الزمن القياسي أو المعياري : معدالت األداء
  .كفاءة فنية معينة وخالل فترة زمنية محددة

  :)١(ويمكن تحديد حجم العمل ومعدالت األداء باستخدام عدد من البيانات منها 
  .ت التنظيمية الرئيسيةرقم مسلسل التقسيما -
 .مستوى في الوحدات اإلداريةمن أعلى إلى أدنى لهيكل التنظيمي ل اً اسم التقسيم الوظيفي والذي يحدد وفق -

 .اسم الوظيفة طبقاً لوصفها -    .عليهااسم الوظيفة المتعارف  -

 .وصفهاالوارد  بيان نوعيات األعمال في الوظائف المختلفة ويستند في ذلك على واجبات الوظيفة -

 .متوسط حجم العمل المتوقع خالل السنوات الثالث القادمة -   .وحدة أداء لكل نوع من الوظائف -

 ).ويتم حسابه بالطريقة اإلحصائية من واقع السجالت(متوسط حجم العمل خالل السنوات الثالث السابقة  -

حجـم العمـل ومعـدل وبعد معرفـة . متوسط السنوات السابقة والقادمة العمل خالل العام الحالي بأخذقياس حجم  -
 :األداء لكل نوع من األعمال يمكن حساب االحتياجات الوظيفية لكل نوع من العمل باستخدام المعادلة اآلتية

  = عدد األفراد الالزمين إلنجاز العمل
  معدل األداء× حجم العمل أو عدد العمليات المقترح أداؤها 

  

  ةعدد ساعات العمل الفعلي               
 :وهناك طرق أخرى لتقدير االحتياجات الوظيفية منها  

 عليه من حين إلـى آخـر، هذه الطريقة يتم حصر كمية العمل مع بيان التغيرات التي تطرأ في و : عبء العمل طريقة
  .وغالباً ما تتخذ إحدى السنوات كأساس لمقارنة هذه المتغيرات

 حـدة لقيـاس العائـد النهـائي، كمـا هـو الحـال فـي بعـض أنشـطة و وتتم في حالـة تعـذر تحديـد : طريقة التقدير بالنقط
السـكان ، وعـدد  ،، وتوافرهـافي الحسبان عدد من العوامل مثل حجم اإلمكانيـات الخدمات ، فإنه يجب األخذ 

الــخ ، وذلــك كأســاس لتقــدير الــدرجات ثــم اتخــاذ .... ومــدى اســتفادتهم مــن الخدمــة ، وعــدد الســاعات الالزمــة 
 .أساس للمقارنةوحدة نموذجية ك

                                           
،  كتاب دوري بشأن وضع معدالت األداء وحساب المقررات الوظيفية على مستوى الدولةمجهورية مصر العربية ، وزارة التنمية اإلدارية ، ) ١(

  .١٩٧١ركزي للتنظيم واألدارة ، سنة اجلهاز امل



 

عـن طريـق البيانـات اإلحصـائية التـي تجمـع حيـث يحـدد عـدد المـوظفين الالزمـين للعمليـة : طريقة األرقام القياسـية -
 .من األداء

  :بالنسبة للتكلفة الثابتة للعمالة -
، سـاعدة ولكنهـا تـرتبط بسياسـة معينـةال ترتبط بحجم العمـل داخـل مراكـز النشـاط الموهي تلك التكلفة التي 

تحديد عدد هذه الوظائف بنسبة معينة من عدد قياس أداؤها، وإن كان يمكن  وإمكانيات رأسمالية متاحة ، كما يصعب
ــز هــذه الوظــائف  ــرتبط العــاملين، وتختلــف هــذه النســبة حســب المســتوى اإلشــرافي ، وتتمي ــأن االحتياجــات فيهــا ال ت ب

  .بحجم النشاط زاد أم نقص
معـدل × بضرب عدد العاملين الذين يعملون فـي نطـاق الخـدمات المسـاعدة وتحسب التكلفة الثابتة للعمالة 

  .األجر الخاص بهم
  .للعمالة عد تقدير التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة تصل إلى التكلفة اإلجماليةبو 

سـة يعـين بـنص قـانوني أو طبقـاً لسياوهناك مشاكل متعلقة بتكاليف العمالة مـن أهمهـا أن عـددًا مـن المـوظفين 
  .الدولة ، وقد يكون هذا العدد أكثر مما يحتاجه العمل

  :المصروفات الجارية: العنصر الثاني
وهي المصـروفات التـي يضـمها البـاب الثـاني مـن الموازنـة الجاريـة، ويـتم تقـدير هـذه المصـروفات فـي الموازنـة 

التـي تعـد خاللهـا تقـديرات الموازنـة ،  مـن السـنة الجاريـةإلـى المنصـرف الفعلـي فـي الجـزء المنقضـي التقليدية باالستناد 
  .الثالث الماضية مع مراعاة العوامل التي قد تستجد وتدعو إلى التعديلوكذلك معدل اإلنفاق في السنوات 

تقــدير تكــاليف كــل برنــامج ، لــذلك ال تصــلح هــذه الطريقــة فــي ولمــا كانــت موازنــة البــرامج تعــد علــى أســاس 
  .المصروفات الجارية المتعلقة بكل مركز نشاطند على أسس واقعية لتقدير أخرى تست التقدير ، والبد من طريقة

ويمكــــن تقســــيم المصــــروفات الجاريــــة إلــــى مصــــروفات متغيــــرة طبقــــاً لحجــــم العمــــل داخــــل مركــــز النشــــاط، 
  .ومصروفات ثابتة ال تتأثر بحجم العمل داخل مراكز النشاط

تـــي ترتبـــت علـــى إنشـــائها مثـــل اإليجـــارات وفوائـــد ويـــتم تقـــدير المصـــروفات الثابتـــة علـــى أســـاس االلتزامـــات ال
وال تتغيــر مــع تغيــر حجــم العمــل وتــتم الرقابــة عليهــا عنــد القــروض والتليفونــات وغيرهــا ، فهــي تترتــب علــى سياســة معينــة 

 والخدميــة علــى أســاس احتياجــات تنفيــذ، بينمــا تقــدر المصــروفات المتغيــرة كالمســتلزمات الســلعية اتخــاذ قــرار بإنشــائها
ــ  ،امج ، وهــذا يــرتبط بحجــم البرنــامج أي بعــدد الوحــدات المقــدر انجازهــا واحتياجــات كــل وحــدة مــن مصــروفاتالبرن

  .تكلفة الوحدة× ويمكن تقدير إجمالي المصروفات الجارية بضرب عدد الوحدات 
مـن  التاريخيـة المسـتخرجةباالعتماد علـى البيانـات تقدير احتياجات كل وحدة تكلفة في المرحلة األولى ويتم 

عمل دراسات ماليـة وفنيـة يمكـن أن تطـور البيانـات التاريخيـة لتصـل إلـى المعـدالت النمطيـة طبقـاً للمسـتوى وبالدفاتر ، 
  .فيه مع مراعاة الظروف الواقعية للتنفيذالمرغوب 

وبعد أن يتم حصر عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة على ذلك األساس يتم توزيع تكاليف المراكـز المسـاعدة 
  .منها بثالث اتجاهاتاستفادت على المراكز الرئيسية التي 

  :النشاط المساعدة على مراكز النشاط الرئيسية وذلك يتم بعده طرق منها ما يليتوزيع تكاليف  :االتجاه األول
تكـاليف مراكـز تعتبر هـذه الطريقـة مـن أهـم األسـس وأكثرهـا اسـتعماًال حيـث يـتم توزيـع : ةطريقة الخدمة أو المنفع -

النشاط المساعدة على المراكـز الرئيسـية وذلـك علـى أسـاس مـدى اسـتفادة  كـل مركـز مـن كـل عنصـر مـن عناصـر 
  .التكاليف الخاصة بمراكز النشاط المساعدة



 

وفي هذه الطريقة يتم تحميل مراكز النشاط الرئيسـية بتكـاليف مراكـز النشـاط : القدرة على الدفع وتحمل األعباء  -
 .نصيب أكبر أو أقل من هذه التكاليفها على تحمل المساعدة وذلك حسب قدرت

وهــي مــن أحــدث الطــرق العلميــة لتوزيــع تكــاليف المراكــز المســاعدة علــى المراكــز : طريقــة المكافــآت التشــجيعية -
مـــع ربطهـــا بالنـــاتج المـــراد الرئيســـية وتقـــوم علـــى أســـاس وضـــع مقـــاييس نمطيـــة لبنـــود النفقـــات بـــالمراكز الرئيســـية 

قل نصيب المركـز مـن تكـاليف زاد الناتج المطلوب بنفس التكاليف النمطية المحددة مقدماً فإذا  ،الحصول عليه
  .المراكز المساعدة، أما إذا قل الناتج عن المقدر له زاد نصيب المركز من تكاليف المراكز المساعدة

صبح جزءًا منهـا ، بمعنـى أن وتنشاط المراكز المساعدة بحيث تندمج في مراكز النشاط الرئيسية  توزيع: االتجاه الثاني
  .يتضمن النشاط الرئيسي ما يتبعه من أنشطة مساعدة تقوم بخدمته

وهذه الطريقة يترتب عليها اتباع الالمركزية في األنشطة المساعدة مما يـؤدي إلـى زيـادة التكـاليف، وإن كانـت 
راكـز نشـاط مسـاعدة، ولكـن يتبـع  المساعدة، حيث لن يكون هناك متقضي على مشكلة كيفية معالجة تكاليف المراكز 

  .من موظفين لألعمال المساعدةكل مركز نشاط رئيسي ما يحتاجه 
 ، ويـتم الرقابـة علـى تكـاليفتكـاليف مراكـز النشـاط المسـاعدة دون توزيـع علـى المراكـز الرئيسـية بقـاء : االتجاه الثالـث

س هنـاك داعـي لعمليـة التوزيـع تلك المراكز المساعدة بصفة مستقلة مثلها مثـل المراكـز الرئيسـية، فلـي
  .خاصة وأن عملية التوزيع ال تتم على أسس علمية
نظـراً ألن توزيـع التكـاليف الثابتـة بغـرض الوصـول إلـى أما بالنسبة للتصرف فـي مجموعـة التكـاليف الثابتـة فإنـه 

تقـدم مـا خدمـة غالبـاً ليس له أهمية في قطاع الخـدمات حيـث أن التكلفة إجمالية للوحدة المساعدة في تسعير الوحدة 
ولهـذا فـإن عمليـة توزيـع التكـاليف الثابتـة بغـرض التسـعير ال يحدد على أسـاس التكـاليف بدون مقابل ، أو بمقابل زهيد 

ولـذلك فإنـه مـن ليس لها ضرورة ، كما أن توزيع هذه التكاليف الثابتة يتم بطريقة أو بأخرى ، وليس علـى أسـاس علمـي 
أن تقسـم وتـوزع فتتنـاثر بـين وحـدات مختلفـة فيضــيع  لثابتـة كـرقم إجمـالي دون توزيـع بــدلالمفضـل أن تبقـى التكـاليف ا

  .)١(معناها ويصعب تفسير النتائج المترتبة عليها 
  :عناصر التكاليف لبرنامج رأسماليأسس تقدير : ةالثانيالمجموعة 

فتـرة محاسـبية واحـدة، كمـا  خـالل ر المتكـررة، وفـي الغالـب ال تسـتنفدالعمليات الرأسـمالية هـي العمليـات غيـ
وتتمثل هذه النفقـات فـي نفقـات البنـاء والتشـييد أنها ال تتعلق بإشباع الحاجات الجارية بل بإشباع الحاجات المستقبلة 

ويــتم تقــدير  الــخ......... الثابتــة مــن ســيارات وأثــاث ومعــدات وتجهيــزات صــغيرة إلــى جانــب نفقــات حيــازة األصــول 
حجـم المشـروع ومـا يتطلبـه مـن مـواد ومصـروفات وعمالـه ، وكـذلك علـى عـدد الوحـدات  تكاليف المشروع على أساس

قسـم المشـروع إلـى مجموعـة عمليـات كـل منهـا يتقـدير التكـاليف المنتظر تنفيذها، وزمن التنفيذ لكـل مشـروع ولسـهولة 
  .يمثل مرحلة في تكوين المنتج النهائي للمشروع

التخطـــيط المختصـــة فـــي ضـــوء الخطـــة العامـــة مـــع تقـــديم  تقـــدير تكلفـــة المشـــروعات جهـــات مـــةهويقـــوم بم
  .المتاحةاألولويات في التنفيذ على ضوء اإلمكانيات 

ويجب أن يرفق بهذه المشروعات جدول زمني للتنفيذ حيث تتم متابعة تكاليف التنفيذ وزمن التنفيذ مـع بيـان 
  .ما تم إنجازه في صورة كمية

                                           
) النهضة العربية، بدون تاريخدار  .القاهرة ( تصميم النظام المحاسبي للتكاليف الفعلية في المشروعات الصناعيةعبد العزيز حجازي ، . د) ١(

  .١١٦ص 



 

يـذ البـرامج الرأسـمالية قـد يسـتغرق وقتـاً يتجـاوز السـنة الماليـة ممـا وكل ما يمكن قولـه فـي هـذا المجـال أن تنف
ـــة االعتمـــاد الكلـــي للمشـــروع بـــين عـــدد مـــن الســـنوات والســـماح فـــي ظـــل أســـاس االســـتحقاق بترحيـــل  يســـتدعي تجزئ

دات التـي مستحقات الوحدة التي تقوم بالتنفيذ العام القادم ، أو باعتبارها مدينـة بمـا يسـدد لهـا مقـدماً مـن هـذه االعتمـا
لم تنفذ ما يقابلها من أعمال ، كما أن طلب االعتمادات سنوياً يجب أن يرتبط بما يقدر إتمامه من العمـل خـالل ذلـك 

  .العام بالنسبة لما سبق إتمامه أو بالنسبة لذلك الجزء المتبقي من ذلك المشروع تحت التنفيذ

  "دراسة حالة"لمستشفيات العامة دراسة تطبيقية لموازنة البرامج واألداء على إحدى ا ٤/٦/٣
  :مقدمة

ة الطبيـة داخـل المستشـفى يـاأهميـة كبيـرة، كمـا تعتبـر الرع يعتبر دور المستشفى في البرنامج الصحي العـام ذو
عامل أساسي وهام في برنامج الخدمة الصحية التي تسعى الدولة لتوفيرها، فال يمكن ألي برنامج خاص بالرعاية الطبيـة 

ــوفر إمكانيــات كاملــة للعــالج داخــل المستشــفى التــي تعتبــر الوحــدة األساســية لتقــديم أن يوصــف بأنــه شــ امل دون أن ي
  .الخدمات العالجية

وقــد تــم اختيــار المستشــفى كمجــال لتطبيــق موازنــة البــرامج األداء باعتبارهــا مركــز األداء فــي قطــاع الصــحة ، 
بق عرضه من أفكار بالنسبة لموازنة البـرامج واألداء وذلـك وتهدف هذه الدراسة التطبيقية أساساً إلى اختيار تطبيق ما س

نظـام المحاسـبة الحكوميـة ليـتالئم علـى وجـه التحديـد مـع األغـراض والمفـاهيم التـي تبنـى عليهـا موازنـة من ناحية تطـوير 
وربطهــا والمشــروعات الفعليــة فــي قيــاس تكلفــة البــرامج واألنشــطة البــرامج واألداء ، ومــن حيــث تطبيــق نظــام التكــاليف 

بمراكز األداء، ثم قياس معدالت التكلفة والعائد تقديرياً وفعلياً لقياس االنحرافات من ناحية، وإعداد تقـديرات اإلنفـاق 
  .الخاص بالمستشفى عن عام مقبل

  :أسباب اختيار المستشفى محل الدراسة ٤/٦/٣/١
التابعــة للهيئــة العامــة للمستشــفيات تعتبــر مستشــفى أحمــد مــاهر التعليمــي أحــد المستشــفيات العامــة التعليميــة 

باســم مستشــفى أحمــد مــاهر  ١٩٥٣المستشــفى حاليــاً فــي عــام بمحافظــة القــاهرة، وقــد أنشــئ المبنــى الــذي يشــغله 
، ويقدم المستشفى الخـدمات العالجيـة المجانيـة فـي التخصصـات المختلفـة ، وبنـاء علـى قـرار وزيـري الصـحة التعليمي

) عــالج اقتصــادي(المستشــفى بتقــديم الخــدمات العالجيــة بــأجر  ت، قامــ ١٩٧٥لســنة  ٤٤٧والحكــم المحلــي رقــم 
  .، بجانب الخدمات العالجية المجانية بهدف تحسين الخدمة بالمستشفى١٩٧٦ابتداء من عام 

وفيما يلي استعراض للهيكـل التنظيمـي للمستشـفى وقـد تـم اختيـار مستشـفى أحمـد مـاهر التعليمـي علـى وجـه 
أنـف وأذن  –تليـف كبـد  –تشفى عام يضم أغلب التخصصات األساسية من أمـراض باطنيـة مسالخصوص وذلك ألنها 

 –مسـالك بوليـة وكلـى صـناعية  –جراحـة عامـة  –جراحـة العظـام  –أطفـال  –أمـراض نسـاء ووالدة  –حول  –وحنجرة 
ستشــفى تقــوم هــذا باإلضــافة إلــى أن الم. عــالج طبيعــي  –أمــراض نفســية وعصــبية  –وحــروق تجميــل  –تركيــب أســنان 

بيـة للمـواطنين بالمجـان ، مـع تخصـيص بعـض الوقـت فـي العيـادات الخارجيـة ونسـبة معينـة مـن أسـرة طبتقديم الخدمة ال
للعـالج نظيـر أجـر رمـزي وهـو ) الـخ..... العمليـات  –المعامل  –األشعة (األقسام الداخلية واألقسام الفنية المساعدة 
الصحية علـى محـدودي الـدخل وغيـر القـادرين علـى تحمـل أعبـاء العـالج مة ما يسمى بالعالج االقتصادي لتيسير الخد

  .الخاص

  :خطوات تطبيق موازنة البرامج واألداء في المستشفى ٤/٦/٣/٢
  :في المستشفى في اآلتيتتمثل خطوات تطبيق  موازنة البرامج واألداء 



 

  :دراسة الهيكل التنظيمي للمستشفى واختصاصات كل إدارة ٤/٦/٣/٢/١
ق موازنـــة البـــرامج واألداء فـــي المستشـــفى ينبغـــي التعـــرف علـــى الهيكـــل التنظيمـــي الخـــاص بهـــا، ومـــدى لتطبيـــ

وبمـا يالئــم تبويـب البـرامج مــع األخـذ فـي االعتبــار طبيعـة العمــل مطلـوب فـي نظــام الموازنـة مالءمتـه ألحـداث التطــوير ال
المستشــفيات ويمنـع أو يقلــل مــن تــداخل  ومسـئولياته ، وحتــى يتحــدد نـوع الخدمــة التــي يؤديهـا كــل مســتوى وظيفـي فــي

  .االختصاصات
  .وفيما يلي عرض مختصر للهيكل التنظيمي للمستشفى

دارة بــالتخطيط والتنســيق والتوجيــه والرقابــة والمتابعــة بالمستشــفى عــن طريــق اتخــاذ اإلتقــوم : إدارة المستشــفى
لتسلســل اإلداري للوظــائف اإلشــرافية القــرارات ورســم السياســات، وتفــويض الســلطات ، وتحديــد المســئوليات حســب ا

  :بالمستشفى ويتم ذلك بمعرفة
  :مجلس اإلدارة) أ

والخـاص بتنظـيم المستشـفيات  ١٩٧٥لسـنة  ٤٤٧ويقوم تنفيـذًا لقـرار وزيـري الصـحة والحكـم المحلـي رقـم 
وعلـى ى، بالمستشـفالصحية، باإلشراف على الخدمات التـي تؤديهـا المستشـفى ومدرسـة التمـريض الملحقـة والوحدات 

  .تنفيذ الموازنة وغير ذلك من المسئوليات األخرى
  :مدير المستشفى) ب

المستشفى اإلشراف العـام علـى جميـع أقسـام المستشـفى ، كمـا يخـول بجميـع السـلطات الالزمـة يتولى مدير 
  .والتعليمات للعاملينإلصدار القرارات 

  :رؤساء األقسام والوظائف اإلشرافية والفنية) ج
تشفى إلى أقسام فنية محددة لكل منها رئيس مسئول عن قسـمه أمـام مـدير المستشـفى بجانـب وينقسم المس
  .رؤساء األقسام اإلدارية

  :الشئون المالية واإلدارية) د
 والمشترياتوتشمل وحدة الحسابات والخزينة والمخازن : الشئون المالية:  

مرضـى  ، ومحاسـبةالصرف  واعتمادلمراجعة وحدة الحسابات وتقوم بإمساك الدفاتر المحاسبية والقيد بها وا -
  .قسم العالج بأجر

المســـتديمة وغيرهـــا مـــن  وحـــدة الخزينـــة، وتقـــوم باســـتالم جميـــع إيـــرادات المستشـــفى والصـــرف مـــن الســـلفة -
 .االختصاصات

المخـــازن ، وتقـــوم بمراجعـــة متطلبـــات الخدمـــة بالمستشـــفى لتـــوفير األدوات والمهمـــات فـــي الوقـــت وحـــدة  -
 .تعطل الخدمة المناسب منعاً من

 .والخ......  ، وتقوم على توفير احتياجات المستشفى من األغذية واألدوية ومطبوعاتوحدة المشتريات  -

 وحدة الخياطة والبياضات ،والمكوى وحدة المغسل ،شئون إدارية ، وتشمل شئون العاملين : الشئون اإلدارية.  
 ية جمـع البيانـات وتحليلهـا واسـتقراء النتـائج والتبليـغ قسم التسجيل الطبي عمليتولى : التسجيل الطبي واإلحصاء

 .األعلى عنها إلى المستويات

 وتتولى القيام بعمل األبحاث االجتماعية وتقديم المساعدات المالية، وصرف األجهـزة : وحدة الخدمة االجتماعية
 .ة المواطنينالمرضى التي ترد من المجالس الطبية ، ومكاتب خدمالتعويضية، كما تتولى بحث شكاوى 

 السويتش(وحدة التليفون   •    .وحدات الصيانة والخدمات المعاونة.( 



 

 المشرحة•  .  مدرسة التمريض•  .وحدة إقامة األطباء وهيئة التمريض. 

 :كذلك تتضمن المستشفى األقسام اآلتية

 .باستقبال الحاالت العاجلةقسم االستقبال ، ويقوم  -

لشـاملة مجمـوع المرضـى المتـرددين علـى العيـادة الخارجيـة، كمـا تجـري العيادة الخارجية ، وتستقبل العيـادة ا -
 .للمرضى الذين يتقرر دخولهم للعالج باألقسام الداخليةالفحوص المعملية واإلشعات 

وتشــــمل العيــــادة الخارجيــــة علــــى مجموعــــة مــــن العيــــادات التخصصــــية لفحــــص وتجهيــــز المــــريض للــــدخول 
 .للمستشفى إذا احتاج األمر

اخلية، وتحتوي على عدة أقسام هي ، قسـم األمـراض الباطنيـة ، قسـم تليـف الكبـد ، قسـم أنـف األقسام الد -
وأذن وحنجرة ، قسم الحول ، قسم أمـراض النسـاء والـوالدة ، قسـم األطفـال ، قسـم جراحـة العظـام ، قسـم 

 .الجراحة العامة ، قسم المسالك البولية

 .قسم العمليات والتعقيم المركزي -

به معمل رئيسي بالعيـادة الخارجيـة يـؤدي خدماتـه للقسـمين الـداخلي والخـارجي، كمـا جد و يقسم المعامل ، و  -
 .يوجد بها عدد من المعامل المتخصصة

 .قسم العالج الطبيعي، ويشمل قسم العالج بالكهرباء ، وقسم العالج بالتمرينات -

 .ذيةقسم التغ -   ".ع.م.ج"بنك الدم، ويعتبر من بنوك الدم الرئيسية على مستوى  -

وتجدر اإلشارة ، إلى أن عرض الهيكل التنظيمي للمستشفى ليس الهدف منه التقييم ولكن لتحديـد مكونـات 
هذا التنظيم والتناسق والترابط بين تشكيالت أجهزة المستشفى بأكملها ، وحتى يمكن االعتماد على ذلك فـي تحديـد 

  .تحديد مراكز التكلفة النشاط الرئيسي والمعاون ألداء الخدمة العالجية، وبالتالي
  :فحص الهيكل التنظيمي لهذا الغرض يتعين أن البناء التنظيمي للمستشفى يتكون منبو 

  اإلدارية والماليةو مجلس إدارة المستشفى ومدير المستشفى ورؤساء األقسام الفنية  تضمهيئة لإلدارة العليا.  
 نية والهندسيةوحدات متخصصة في الشئون المالية واإلدارية والقانونية والف. 

 األقسام الفنية التي تضمها المستشفى والتي يعتبر نشاطها األساسي هو تقديم الخدمة العالجية للمواطنين.  
  :)١() ٤(الشكل رقم من ويتضح هذا 

                                           
فصيلي بأقسام المستشفى ، وأهم التجهيزات بيان تاهليئة العامة للمستشفيات واملعاهد التعليمية ، مستشفى أمحد ماهر التعليمي ، ) ١(

  .والهيكل التنظيمي لها ٣١/١٢/٨١والعاملين حتى 



 

  يوضح الخريطة التنظيمية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي) ٤(الشكل رقم   الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية
  د ماهر التعليميمستشفى أحم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدير عام المستشفى
 ورئيس مجلس اإلدارة

وحدة 
 الالسلكي

سجيل الطبي الت
 واإلحصاء

 هيئة التمريض

  خارجي
  مجاني

عالج اقتصادي

الصيدلية 
 الرئيسية

  داخلي
  رجالي
 حريم

الخدمة 
 االجتماعية

الشئون المالية 
 واإلدارية

الشئون 
 اإلدارية

  شئون العاملين
  شئون إدارية

  المغسل والمكوى
 الترزية

  الحسابات
  الخزينة
  المخازن
 المشتريات

الشئون 
اليةالم

 السكرتاية

 بنك الدم

  فحص
  عمليات
إفاقة

 العيادة الخارجية

شكاوى 
  أبحاث 

 مالية. م

 ورش الصيانة التغذية

مدرسة 
 التمريض

 األقسام الدخلية
  عيادات شاملة - ١
  عيادة باطنة - ٢
  عيادة أطفال - ٣

  عيادة أمراض نساء ووالدة - ٤
  عيادة نفسية وعصبية - ٥

  عيادة حول – ٦
  دة مسالك بولية وكلى صناعيعيا - ٧

  عيادة جراحة عظام - ٨
  عيادة جراحة عامة - ٩
  عيادة أنف وأذن -١٠

  عيادة أسنان -١١
  عيادة تركيب األسنان -١٢

  عيادة غيارات -١٣
 

  الدرجات -١
  أمراض باطنية -٢
  جراحة عامة -٣
  معامل رئيسية  -٤
  نفسية وعصبية -٥

  األشعة -٦
  التجميل والحروق -٧

  الحول -٨
  األطفال -٩

  نف وأذن وحنجرةأ - ١٠
  الكلى الصناعي والمسالك - ١١

  تليف الكبد - ١٢
  العالج الطبيعي - ١٣
  جراحة العظام - ١٤
  أمراض النساء ووالدة - ١٥
  العمليات والتعقيم - ١٦

 

 االستقبال



 

  :تحديد األنشطة والخدمات التي تؤديها المستشفى ٤/٦/٣/٢/٢
  :من األنشطة المتميزة وتتمثل هذه األنشطة فيتنقسم الخدمات التي تؤديها المستشفى إلى نوعين 

الطبيـة ، وإجـراء الفحـوص عـالج المـواطنينويتضـمن النشـاط فـي المستشـفى أداء خدمـة  :نشاط رئيسـي - أ
والمعمليــة وغيرهــا ، وذلــك بالنســبة لكافــة تخصصــات المستشــفى مجانــاً بصــفة أساســية ، وبــأجر رمــزي 

بهدف استخدام الحصيلة لتحسين الخدمة بالمستشفى ويتم أداء الخدمة العالجية أو الصحية للقادرين 
  :بالمستشفى من خالل عدد من األقسام هي

 .األقسام الداخلية -  .العيادة الخارجية  -      .االستقبال -

 .بنك الدم -    .المعامل -      .الصيدلية -

 .قسم العالج الطبيعي -    .قسم األشعة -  .قسم العمليات والتعقيم المركزي -

وظيفتهـا الخـدمات الرئيسـية فـي أداء بها تلك الخدمات أو األنشطة التـي تسـاعد  ويقصد: نشاط معاون - ب
الخاصـة بهـا ، ستقل يمكن ربطـه بعناصـر التكـاليف العالجية والصحية ، ولذلك فليس لها عائد نشاط م

 :، وتتكون منالخدمات بمراكز الخدمات المعاونةوتسمى هذه 

 .الوحدات اإلدارية والمالية -      .مجلس إدارة المستشفى -

 .مدرسة التمريض -      .التسجيل الطبي واإلحصاء -

 .وحدات الصيانة والخدمات المعاونة -      .وحدة الخدمة االجتماعية -

  .وحدة الخياطة والبياضات -      .دة المغسل والمكوىوح -
  .خدمات فنية وأخرى تمثل خدمات مالية وإداريةوبالنظر لهذه الخدمات ، نجد أن بعضها يمثل 

إلــى جانــب مؤهــل علمــي إلــى مســتوى معــين مــن الخبــرة دمات الفنيــة هــي التــي تحتــاج فــي أدائهــا خــفال
أخــرى ومــن فيهــا غيــر متماثلــة ، حيــث تختلــف مــن وحــدة إلــى القيــاس ، كمــا أن عائــد النشــاط أو وحــدات معــين

  .نشاط إلى أخر
والمعاونــة ،  وتتمثــل الخــدمات الفنيــة فــي مستشــفى أحمــد مــاهر فــي كــل مــن نشــاط الخــدمات الرئيســية

الج ، عـ(لتحقيـق مسـتوى معـين مـن الخدمـة المهنيـة حيث يقوم على أداء الخدمات الرئيسية أطباء ومتخصصين 
مـن دين علـى المستشـفى دللمتـر ) وغيرهـاإجراء عمليات ، إجراء بحـوث ، تحاليـل ، أشـعات ، فحص ، تشخيص

واإلداريـة فإنهـا تلـك الخـدمات اإلجرائيـة أو وأمـا الخـدمات الماليـة ... طالبي العالج ، وكذلك هيئة تمريض الخ 
فيهــا أو وحــدات القيــاس ط الروتينيــة والتــي تتماثــل تقريبــاً فــي جميــع الوحــدات اإلداريــة ، حيــث يمثــل عائــد النشــا

  .....ملف يفحص، أو كشف ماهيات يعد، أو تقرير يكتب الخ 
وأما عناصر النفقات الخاصة بها فإنها تتمثل في أجور ومرتبات القائمين بأداء ذلك العمـل وكـذلك مـن 

  .النفقات الجارية التي تخص هذه اإلدارات
علـى (نشـاط المستشـفى الرئيسـي،  ارهـاحساب قيمة الخـدمات الصـحية باعتبوعلى أساس ذلك يمكن 

، وال يتحقـق ذلـك  )النشـاط الرئيسـي مضـافاً إليـه النشـاط المعـاونمـن تكلفتهـا وفقـاً لأساس قيمة هذه الخـدمات 
تكلفة الخـدمات الصـحية الرئيسـية  إال في إطار نظام للمحاسبة على التكاليف في المستشفى تسعى إلى حساب

استخدام عناصر التكاليف وتطبيق نظام المحاسـبة علـى التكـاليف يسـتلزم اتخـاذ والمعاونة ، وإحداث رقابة على 



 

بنـود واعتمـادات إلـى موازنـة بـرامج وأداء ، الالزمة لتطوير موازنة المستشـفى مـن موازنـة  اتاإلجراءات ، والخطو 
 المستشـفىومـن هـذه اإلجـراءات تقسـيم ويتوقـف كـل واحـدة منهـا علـى األخـرى،  على مراحـل متكاملـة ومتعاقبـة

التكلفة ، وجدير بالذكر أن قياس عائد النشاط من أجل الوصـول إلـى معـايير األداء يتطلـب فـي مجـال إلى مراكز 
  ).وهو ما يسمى بقياس التكلفة مع العائد(الخدمات الفنية مقارنة تكاليف النشاط مع عائده 

ير األداء الخاصـة بهـا خضـوع من أجل إعداد معـايالخدمات اإلجرائية فإن األمر يتطلب  وأما في مجال
أداء هــذه الخــدمات لنــوع مــن دراســة التوقيــت والحركــة بهــدف تبســيط العمــل والقضــاء علــى مــا قــد يكــون بــه مــن 
تكــرار أو معوقــات ممــا يســتدعي نوعــاً مــن الدراســة التطبيقيــة المرتبطــة بظــروف العمــل واألداء فــي كــل وحــدة إلــى 

مـا يصـعب تـوفيره إال فـي دراسـة ت العمـل ومراحـل أدائـه ، وهـذا جانب أخذ رأي خبراء قياس العمل فـي مواصـفا
  .متعمقة وتحتاج لبيانات تفصيلية

  :تكلفة أو مراكز النشاط بالمستشفىتحديد مراكز ال ٤/٦/٣/٢/٣
ويقصــد بمراكــز يعتبــر تحديــد مراكــز التكلفــة أمــراً أساســياً لتطبيــق موازنــة البــرامج واألداء بالمستشــفى، 

ــة كــل منهــا يمثــل اختصاصــات ومســئولي التكلفــة إنهــا وحــدات ــة إداريــة وفني ات يقــوم عليهــا مجموعــة مــن تنظيمي
تختلـف مقوماتـه  طكل وحدة منها بنشـا، وهي تتخذ أساساً لحصر عناصر النفقات بشكل مباشر ، وتتميز  األفراد

هنـاك  حجم معين أو شـكل خـاص لمراكـز التكلفـة، ولـيسعن النشاط الذي يؤدي في وحدة أخرى، وليس هناك 
الخطــوط الرئيســية التــي يمكــن علــى نظــام موحــد يمكــن تطبيقــه فــي الوحــدات اإلداريــة العامــة، ولكــن يمكــن بيــان 

  .)١(ضوئها إعداد دليل لمراكز التكلفة في وحدة إدارية على أساس تجانس األعمال والوظائف التي تؤدي بها
  :النحو التاليولقد جاء بالنظام المحاسبي الموحد تعريف لمراكز التكلفة على 

مركــز التكلفــة هــو مركــز أداء لنشــاط معــين متجــانس ، أو خــدمات مــن نــوع معــين متجانســة ينــتج عنهــا "
  .)٢(متميزة قابلة للقياس على أن تكون مراكز التكلفة ممثلة لوحدة مسئولية في التنظيم اإلداري منتج أو خدمة 

  :)٣(وقسم النظام مراكز التكلفة إلى اآلتي 
  .تعكس مراكز اإلنتاج النشاط الذي تقوم به الوحدة: كز اإلنتاجمرا ) ٥(مركز 
  .مراكز الخدمات اإلنتاجية، وهي المراكز التي تخدم مراكز اإلنتاج وتوفر المستلزمات وغيرها) ٦(مركز 
  .وهي المراكز التي تتم فيها أبحاث وعمليات تسويق منتجات الوحدة: مراكز الخدمات التسويقية) ٧(مركز 
هـي مراكـز خـدمات األجهـزة الماليـة واإلداريـة وأجهـزة اإلشـراف : مراكز الخدمات اإلداريـة والتمويليـة) ٨(مركز 

  .والرقابة والمتابعة الداخلية في الوحدة
مثـل  يالضـروري عنـد تطبيـق نظـم التكـاليف بالمستشـفى أن يـتم تقسـيمها إلـى مراكـز تكلفـة بحيـث ومن 

  .الفنية واإلداريةطبيعة العمل مع بيان حدوده كل مركز نشاطاً متميزاً عن غيره وفقاً ل

                                           
  .٤٦، ص مرجع سبق ذكرهعبد العزيز حجازي ، . د) ١(
  .١١٩، ص  ١٩٦٦، اجلزء األول ، اجلهاز املركزي للمحاسبات، سنة النظام المحاسبي الموحد) ٢(
  .١٣٤، ص المرجع السابق) ٣(



 

للمستشـــفى وكـــذلك هيكلهــــا  ويتوقـــف تحديـــد مراكـــز التكلفـــة وعـــددها علـــى دراســـة النـــواحي الفنيـــة
، ويعتبــر إعــداد دليــل لمراكــز التكــاليف خطــوة رئيســية حيــث يوضــح المســئولين عــن اإلنفــاق وذلــك ألن التنظيمــي

  .سئول عنها شخص معيناإلنفاق يرتبط بوحدات تنظيمية معينة م
  :وعلى ضوء ما تقدم يمكن إعداد دليل لمراكز التكلفة في المستشفى على النحو التالي

  :مراكز اإلنتاج -١
  .االستقبال ١/١
  .العيادة الخارجية ١/٢
  .األقسام الداخلية ١/٣
  .الصيدلية ١/٤
  .المعامل ١/٥
  .بنك الدم ١/٦
  .قسم العمليات والتعقيم المركزي ١/٧
  .ةطاألنشسم ق ١/٨
  .قسم العالج الطبيعي ١/٩

  :مراكز الخدمات اإلنتاجية -٢
  .وحدة الخدمة االجتماعية ٢/١
  .وحدة الصيانة والخدمات المعاونة ٢/٢
  .وحدة المغسل والمكوى ٢/٣
  .وحدة الخياطة والبياضات ٢/٤
  .قسم التغذية ٢/٥
  .وحدة الالسلكي ٢/٦

  :اإلدارية والتمويلية مراكز الخدمات -٣
  .مجلس إدارة المستشفى ٣/١
  .الوحدات اإلدارية والمالية ٣/٢
  .التسجيل الطبي واإلحصاء ٣/٣
  .وحدة إقامة األطباء وهيئة التمريض ٣/٤

هــذا ويالحــظ اســتبعاد مركــز الخــدمات التســويقية وذلــك ألنــه ال يوجــد بالمستشــفى خــدمات تســويقية، 
  .العالجية للمواطنينة حيث أنها تقوم على تأدية نشاط خدمي وهو تقديم الرعاي

  :ويساعد تقسيم المستشفى إلى مراكز تكلفة على تحقيق األهداف األساسية التالية
 حصر عناصر التكاليف الخاصة بكل مركز لتحديد تكلفة كل مركز على حدة.  
  تصـعب الرقابـة الرقابة على التكـاليف عـن طريـق ربـط عناصـر التكلفـة بمركـز تكلفـة معـين حيـث

 .ككل  ستشفىتكاليف المعلى 



 

  الموازنــة وذلــك عــن علــى أساســها تقــديرات تتخــذ كمصــدر رئيســي للبيانــات التــي يمكــن أن تعــد
 .طريق معرفة مستلزمات كل مركز وفقاً للعمل الذي يقوم به

  تســاعد مراكــز التكلفــة علــى تحديــد االحتياجــات الالزمــة مــن عناصــر التكلفــة مــن مــواد وعمــل
 .وخدمات

 ن المساءلةتحقيق الرقابة وتحديد مواط.  
  :الناتج النهائي أو وحدات القياس وحدات التكلفة أو وحدات ٤/٦/٣/٢/٤

إلـى يحتاج تحديد حجم الخدمات الصحية والتمييز بين أنـواع تلـك الخـدمات التـي تؤديهـا المستشـفى 
  :)١(تيسبي الموحدة وحدة التكلفة باآلالنظام المحاوحدة لألداء والتكلفة ، وقد عرف  وسيلة للقياس تكون هي

هي وحدة للتعبير عن اإلنتاج وتوصيفه وقياسية بالنسبة لمركز التكلفة، ويكـون هـذا التعبيـر بـالحجم أو  -
  .الوحدات المنتجةو في المواصفات الوزن أو الطول أو العدد في حالة التجانس المطلق 

ق بتسـهيل البعض يمكن ألسباب تتعلـبين المنتجات وبعضها وفي حالة عدم التجانس في المواصفات  -
فـي بعـض كل مجموعة منها تتفق مكونات  في مجموعات  العمل وتبسيطه تبويب المنتجات المتشابهة

 .بحيث يمكن تطبيق وحدة قياس تقريبية على المجموعة المواصفات األساسية

التجـانس بـين المنتجـات وبعضـها الـبعض وعـدم اشـتراكها فـي المواصـفات األساسـية تتخـذ وفي غياب  -
 .للتعبير عن وحدة اإلنتاج وقياسهاأمر التشغيل 

التكـاليف للتعبيـر عـن وحـدة وقد ينسب المنتج أو المنتجات إلى أحد عوامـل اإلنتـاج أو أحـد عناصـر  -
  ).ساعات عمل مثالً (لقياس التكلفة 

  :)٢(األداء العوامل األساسية اآلتية وينبغي أن يتوفر في وحدة 
  ًمباشراً  ارتباط وحدة األداء بالجهد المبذول ارتباطا. 

  قابليــة هــذه الوحــدات للتحديــد الكمــي مــن واقــع الســجالت الحســابية أو اإلحصــائية دون إجــراء
 .عمليات إضافية

  وضوح مفهوم وحدة القياس وفقاً لإلصالحات الفنية المتداولة بحيث يمكن اتخاذها أساساً لتقييم
  .وحدةوللمقارنة بين نتائج الفترات الزمنية المختلفة على أسس ماألداء، 

نظـــام المحاســـبة علـــى التكـــاليف فـــي نطـــاق المستشـــفى يجـــب أن يبـــدأ أوًال بتحديـــد وحـــدات وتطبيـــق 
إلعـداد قائمـة التكـاليف بقصـد قيـاس األداء الفعلـي، ويـؤدي تعـدد األنشـطة التـي تؤديهـا التكلفة التخاذها أساساً 

لتعـدد مجـاالت النشـاط، ممـا يـؤدي المستشفى إلى صعوبة تحديد وحدة التكلفـة أو تعـدد وحـدات التكلفـة تبعـاً 
مـن قبيـل التكـاليف المشـتركة،  إلى صعوبة قياس تكلفة كل نشاط على حدة نظراً العتبـار أغلـب عناصـر النفقـات

إلـى عـدد هـؤالء علـى اعتبـاره المقيـاس خـدمات المستشـفى ، ومـن ثـم يمكـن أن ينظـر ويمثل عدد المرضى نـاتج 
كلفــة لخدمــة العــالج، ولكــن مــا المقصــود بعــدد المرضــى؟ هــل يقتصــر تحديــد وحــدة التالمناســب ألداء الخدمــة و 

المرضى الـذين يتـرددون علـى العيـادات الخارجيـة؟ وهـل على المقيمين في األقسام الداخلية؟ أم يدخل في ذلك 
                                           

  .١٣٢، ص  مرجع سبق ذكرهاسيب املوحد ، النظام احمل) ١(
  .٥٦، ص  ١٩٧٠، سنة  مرجع سبق ذكرهحسني عامر شرف ، . د) ٢(



 

اختبـار وحـدة التكلفـة، ووحـدة عدد المرضى بصرف النظر عن نوع المرض ، وفترة العالج؟ كل هذا يجعل يؤخذ 
وحــدة تكلفــة واحــدة لجميــع األنشــطة ار يــمثــل صــعوبة كبيــرة ولســهولة حســاب التكلفــة ثــم اختيوتحديــدها األداء 

الخدمـة التـي تؤديهـا يـوم باعتبـار تلـك األنشـطة وإن كانـت تختلـف فـي نوعيـة / مريض الرئيسية بالمستشفى وهي 
كمــا ورد فــي النظــام (لمــريض ال وهــو تقــديم الخدمــة العالجيــة والصــحية لأإال أنهــا جميعــاً تتفــق فــي المضــمون 

  ).الفترة الثانية من تعريف وحدة التكلفة فيالمحاسبي 
  :تي تؤديها المستشفىقياس تكلفة وعائد نشاط الخدمات ال ٤/٦/٣/٢/٥

من أسس تبويب وعـرض موازنـة البـرامج يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى اختبار تطبيق ما سبق عرضه 
ليف الفعليـة فـي قيـاس تكلفـة األنشـطة مـن حيـث تطبيـق نظـام التكـا ميـة المالئـمواألداء ، ونظام المحاسـبة الحكو 
  .بمراكز األداء بها والمشروعات بالمستشفى وربطها

والخدمات يستلزم تحديد الوظائف  وفي مجال مستشفى أحمد ماهر التعليمي محل الدراسة فإن األمر
معاونـة، ثـم إعـادة تقسـيم الخـدمات المعاونـة إلـى  التي تؤديها المستشفى، وتقسيمها إلى خدمات رئيسـية وأخـرى

تكلفـة هـذه الخـدمات أساسـاً إلعـداد  حتـى يمكـن اتخـاذ –كمـا سـبق ذكـره   –وإداريـة خدمات فنية وأخرى مالية 
  .في ضوء تقديرات التكلفة والعائدالموازنة للعام القادم تقديرات 

  :)١(طبقاً للخطوات اآلتية ويتم القياس الفعلي بالنسبة لكل من التكلفة وعائد النشاط
  :قياس تكلفة النشاط :الخطوة األولى

كــل قســم مــن أقســام المستشــفى فــي عــام للقيــاس الفعلــي لتكلفــة النشــاط بهــدف الوصــول إلــى تكلفــة  
معين، يجب قياس تكلفة نشاط كل من الخدمات الصحية الرئيسية، والخدمات الصحية المعاونة عن نفس العام  

  :كما يلي
ات الفنيــة الرئيســية مركــز أداء رئيســي بالمستشــفى حيــث أنــه يعبــر عــن الهــدف الــذي تقــوم تمثــل الخــدم

من أجل تحقيقه ، في حـين تمثـل المستشـفى كوحـدة مركـز األداء اإلجمـالي، وتتمثـل التكلفـة الفعليـة المستشفى 
  :لهذه الخدمات في

 عالجإهالك األثاث الخاص بأقسام ال •      .أجور األطباء ومكافآتهم وبدالتهم.  
 إهالك مباني األقسام المرتبطة بالعالج •    .أجور هيئة التمريض ومكافآتهم وبدالتهم. 

 أجور أعضاء الخدمات المعاونة الخاصة بهذه األقسام ومكافآتهم وبدالتهم. 

 نةو حصة الحكومة في المعاش الخاص بكل من األطباء وهيئة التمريض والخدمات المعا. 

 ــاظير ، إهــالك كافــة األجهــزة المســتخدم ة فــي العــالج كــأجهزة رســم القلــب ، والمــخ ، واألنشــطة والمن
 .الخ.... واألجهزة المستخدمة بالمعامل 

وجدير بالذكر أن سجالت الحسـابات بالمستشـفى ال يفـرق فيهـا بـين النفقـات الجاريـة والرأسـمالية مـن 
ولكـن مـن الضـروري التفرقـة ) حاليـاً  طبقاً لنظام المحاسـبة الحكوميـة المطبـق(بين المستلزمات السلعية والخدمية 

                                           
رشاد عثمان عوض احلصري ، االجتاهات احلديثة لتطوير نظام احملاسبة احلكومية خلدمة األهداف املنظورة للموازنة العامة للدولة ، ) ١(

  .١٩٩٨، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، سنة  اه غير منشورةرسالة دكتور ع ، .م.دراسة تطبيقية على ج



 

علـى بين الجاري والرأسمالي استنادًا إلى القواعـد المحاسـبية المتعـارف عليهـا، ومـن أهمهـا مـدى توقـع الحصـول 
  .خدمات من األصل خالل سنوات قادمة، أو خالل العام الحالي فقط، وكذلك حجم النفقة كبيراً أو صغيراً 

مختلــف أقســام المستشــفى ثمــن شــراء ميكروســكوبات، أثــاث ،  كــذلك تتضــمن النفقــات الجاريــة لــدى
قلــب ، أالت جراحيــة ، أدوات للتصــوير ، حضــانات أجهــزة تكييــف ، أجهــزة موجــات فــوق صــوتية، جهــاز رســم 

ولمــا كــان لكــل منهــا طبيعتــه الخاصــة مــن حيــث اســتعماله والعمــر الــخ، ..... لألطفــال المبتســرين، وأجهــزة تعقــيم 
عي دراسة الفنيين لكل بند منها على حدة، وتقدير العمر اإلنتاجي لها لتقدير قسط اإلهـالك مما يستدالمقدر له 

أسـاس السنوي المناسب ، ولسهولة الحساب يمكن تحديد معدل واحد لجميع هذه البنـود كمعـدل إهـالك علـى 
م وجـود سـنوياً مـع افتـراض عـد% ٢٠خمس سـنوات فـي المتوسـط أي بمعـدل عمر إنتاجي مقدر لها في حدود 

  .أي قيمة لهذه األجهزة كخردة أو نفاية في نهاية عمرها االفتراضي
  :لعالج المعاونةاالتكلفة الفعلية لخدمات قياس : الخطوة الثانية

تتمثـــل الخـــدمات الفنيـــة المعاونـــة لخدمـــة العـــالج بالمستشـــفى فـــي وحـــدة الخدمـــة االجتماعيـــة، وحـــدة 
وحـدة  –قسـم التغذيـة  –وحـدة الخياطـة والبياضـات  –المكـوى و وحدة المغسـل  –الصيانة والخدمات المعاونة 

  ).كما سبق ذكره(الالسلكي 
  :وتتلخص تكلفة هذه األقسام في كل من

  مكافآتهم وبدالتهم •   . ر الشاملة للعاملين بهذه األقساماألجو. 

 مالمصروفات الجارية الخاصة بهذه األقسا •    .ما يخص هؤالء العاملين من األجور اإلضافية.  
 قسط اإلهالك الخاص باألجهزة المستعملة بهذه األقسام •      .حصة الحكومة في المعاش لهم. 

وتعتبــر تكلفـــة شــراء األجهـــزة الخاصــة بكـــل قســم مـــن هــذه األقســـام نفقــات رأســـمالية يجــب أن تـــوزع 
ذلـك فـي من السنوات ، ونظراً لصـعوبة تحديـد قيمـة كـل منهـا علـى حـدة، وعـدم وضـوح تكلفتها على عدد معين 

مــثًال علــى أســاس أن العمــر االفتراضــي % ١٠ســجالت المستشــفى فــيمكن حســاب قســط إهــالك ســنوي قــدره 
  .سنوات في المتوسط ١٠لهذه األجهزة قد يكون 

ويالحظ أن تكلفة ذلك المركز سوف يعاد تحميلها لمركز التكلفة الرئيسي الخاص بالخدمات الصحية 
ألقسام بنسبة عدد المرضى في كل قسم على حدة، وذلك ألن االنفاق بتحميلها على مستوى االمباشرة، وذلك 

  .يتم من أجل تحقيق هدف النشاط وهو أداء الخدمة العالجية للمريض سواء في مركز خدمات رئيسي أو معاون
  :قياس التكلفة الفعلية للخدمات المالية واإلدارية: الخطوة الثالثة

فـي مجلـس  –كمـا سـبق ذكـره   –تشـفى أحمـد مـاهر التعليمـي تتمثل الخدمات المالية واإلدارية فـي مس
إدارة المستشفى، والوحدات اإلدارية والمالية ، والتسجيل الطبـي واإلحصـاء ، وتتكـون عناصـر النفقـات الخاصـة 
بهـــذه اإلدارات مـــن أجـــور ومرتبـــات القـــائمين بـــأداء تلـــك األعمـــال، وكـــذلك النفقـــات الجاريـــة التـــي تخـــص هـــذه 

  .اإلدارات
ظ أيضـاً أن تكلفـة ذلـك المركـز سـوف يعـاد تحميلهـا لمركـز التكلفـة الرئيسـي الخـاص بالخـدمات ويالح

المرضــى فــي كـل قســم علــى الصـحية المباشــرة ، وذلــك بتحليلهـا علــى مســتوى األقسـام بالمستشــفى بنســبة عـدد 
  .حدة



 

  :قياس اإلنفاق الرأسمالي للخدمات الصحية الرئيسية والمعاونة: الخطوة الرابعة
ل هذه التكلفة في اإلنفاق على كل قسم من أقسام المستشفى التـي تقـوم بتقـديم الخدمـة الصـحية تتمث

الــخ ، إلــى جانــب ...... الرئيســية والمعاونــة مــن نفقــات خاصــة بالمبــاني أو األثــاث والتجهيــزات وشــراء األجهــزة 
  .قسط اإلهالك الخاص بكل منهم

  :داء الرئيسيجملة اإلنفاق الجاري لمركز األ: الخطوة الخامسة
بتكلفة مراكـز وعليه فإنه يمكن أن تصل إلى جملة اإلنفاق الجاري لمراكز األداء الرئيسية بعد تحميلها 

بالمستشــفى بنســبة عــدد المرضــى فــي كــل قســم علــى  يلهــا علــى مســتوى األقســامحماألداء المســاعدة ، وذلــك بت
  .حدة

  :قياس عائد النشاط: الخطوة السادسة
المتـرددين يـوم، أي فـي عـدد / في مجال الخدمات الرئيسية بالمستشفى في مريض يتمثل عائد النشاط

حيــث أن  –ولــيس المرضــى الــذين يشــفوا فقــط  –علــى المستشــفى الــذين يــتم عالجهــم فــي مختلــف األقســام 
ــة تــؤدي ويســتفيد منهــا جميــع طــالبي  ــو كانــت النتيجــة هــي عــدم شــفاء بعــض الخــدمات العالجي العــالج حتــى ول

  .المرضى
ما الخدمات الفنية المعاونة فليس لها عائد نشاط مستقل يمكن ربطه بعناصر التكاليف الخاصة بها، وأ

  .الرئيسية تكلفة الخدمة العالجيةوعليه فإنها تمثل إلى جانب الخدمات 
في جميع الوحدات اإلدارية ، حيث يمثـل عائـد  نها تتماثل تقريباً إوبالنسبة للخدمات المالية واإلدارية ف

  .أو خطاب يحرر ويرسلكتب يأو تقرير  ،ت يعدأو كشف ماهيا ،شاط فيها ملف يفحصالن
الوصـول إلـى معـايير األداء يتطلـب فـي مجـال الخـدمات وجدير بالذكر أن قياس عائد النشاط من أجل 

ت مـا فـي مجـاالت الخـدما، وأ)مـع العائـد وهو ما يسـمى بقيـاس التكلفـة(الفنية مقارنة تكاليف النشاط مع عائده 
اإلدارية والمالية فإن األمر يتطلب من أجل إعداد معايير األداء الخاصة بها خضوع أداء هذه الخدمات لنوع مـن 

يسـتدعي ضاء على ما قـد يكـون مـن تكـرار أو معوقـات ، ممـا قدراسة التوقيت والحركة بهدف تبسيط العمل، وال
ي المستشفى ، إلى أخذ رأي خبراء قياس العمـل فـي نوعاً من الدراسة التطبيقية المرتبطة بظروف العمل واألداء ف

  .مواصفات العمل ومراحل أدائه
ومن واقع تلك المعدالت الخاصة بقيـاس التكلفـة وعائـد النشـاط يمكـن الحكـم علـى كفـاءة األداء فـي  

ل وقيـــاس عـــايير التـــي ســـبق تحديـــدها مـــن قبـــكـــل قســـم مـــن أقســـام المستشـــفى ، بمقارنـــة نتـــائج ذلـــك األداء بالم
  .حرافات وتحديد المسئول عنهااالن

  :نتائج الدراسة التطبيقية لموازنة البرامج واألداء في المستشفى ٤/٦/٣/٣
والقـائم علـى محاولـة تطبيـق موازنـة البـرامج الجهـاز المركـزي للمحاسـبات فريق العمل من جانب توصل 

عــض المشــاكل التــي تعتــرض إلــى وجــود ب" مستشــفى أحمــد مــاهر التعليمــي"ممــثًال فــي فــي قطــاع الصــحة واألداء 
إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة يمكــن تصــنيفها علــى النحــو  كأحــد أســاليبتطبيــق أســلوب موازنــة البــرامج واألداء  

  .التالي



 

  :مشاكل تنظيمية ٤/٦/٣/٣/١
ــالمشــاكل يــرتبط بالهيكــل التنظيمــي و  ههــذبعــض  األفراد القــائمين علــى أمــر تطبيــق بعــض آخــر يــرتبط ب
  :رامج واألداء وذلك كما يليأسلوب موازنة الب

صعوبة ربط البرامج بالهيكل التنظيمي وتحديد المسئولية عن تنفيذها، وذلـك : بالنسبة للتنظيم اإلداري -أ 
لعــدم وضــوح الســلطات والمســئوليات داخــل التنظــيم اإلداري ، ويحتــاج عــالج هــذه المشــكلة إعــادة 

ختصاصــات والســلطات والمســئوليات النظــر فــي التنظــيم اإلداري بحيــث يوضــع علــى أســاس تحديــد لال
بمــا يناســب هيكــل البــرامج مــع مالحظــة أن يكــون قــد ســبقه توصــيف وتقيــيم للوظــائف المناســبة لهــذه 

  .المسئوليات
عدم وجود موظفي الحسابات والموازنـة المـدربين علـى تطبيـق أسـلوب موازنـة : بالنسبة لألفراد الالزمين -ب 

ة فــي تطــوير الموازنــة العامــة إلــى موازنــة بــرامج، ألن أعــداد البــرامج ، وهــذه المشــكلة تمثــل عقبــة أساســي
األفراد الالزمين للتطبيق ال يقل أهمية عن تعديل نظـام إعـداد الموازنـة نفسـه ، فـال فائـدة ترجـى مـن أي 
نظام بدون الفكر اإلنساني الذي يقوم بالتطبيق، وحل هذه المشكلة يحتاج إلى تعاون بين وزارة الماليـة 

ريب ويتحقــــق ذلــــك بإعــــداد دورات تدريبيــــة للعــــاملين فــــي مجــــال الموازنــــة والحســــابات ومراكــــز التــــد
ــة حلهــا فــي ال ــة لمعرفــة المشــاكل ومحاول ــة المركزي ــين إدارة الموازن ، واقــع العملــيواالتصــال المســتمر ب

 باإلضافة إلى ذلك يحتاج األمر لوضوح البيانات التي تطلبها وزارة المالية من الجهـات، ومـا هـي طريقـة
  .إعداد هذه البيانات

  .وهي مشاكل ترتبط بإجراءات تنفيذ موازنة البرامج واألداء :مشاكل تنفيذية ٤/٦/٣/٣/٢
لتحديد وحدة األداء أهمية حيث تحصر عناصر التكاليف علـى ): وحدة التكلفة(بالنسبة لوحدة األداء  -أ 

لعملـي إمكانيـة اسـتخدام أكثـر أساسها، كما أنها تستخدم في قياس العمل ، ولقد لوحظ أثنـاء التطبيـق ا
فيهـــا شـــروط وحـــدة األداء الســـابق عرضـــها فـــي هـــذه  تامج الواحـــد طالمـــا تـــوافر نـــمـــن وحـــدة أداء للبر 

ــوم ، أو مــريض/ ففــي مجــال الصــحة يمكــن اســتخدام مــريض . الدراســة ســرير كوحــدة لــألداء، ومــن / ي
النشاط ، وكذلك مـن سـنة ألخـرى  المهم عند اختيار وحدة األداء المناسبة أن تكون متماثلة بين مراكز

ياس ناتجها عـن طريـق وحـدات حتى تكون المقارنة سليمة، هذا بالنسبة للبرامج واألنشطة التي يمكن ق
، أمــا بالنســبة لألنشــطة اإلشــرافية واإلداريــة فهنــا تواجهنــا مشــكلة عــدم إمكانيــة قيــاس نــاتج عملهــا األداء

التغلب علـى هـذه المشـكلة بـأن يقـاس العمـل بمـدى  لعدم وجود وحدة ناتج لقياس هذا العمل، ويمكن
  .إنجازها للبرنامج الموكل إليها تنفيذه

عــداد معــدالت لــألداء وأنمــاط للتكلفــة مشــكلة أساســية إيمثــل : بالنســبة لمعــدالت األداء والتكلفــة -ب 
بالنســبة لتطبيــق موازنــة البــرامج واألداء ، وذلــك لوجــود كثيــر مــن الصــعاب فــي إعــداد هــذه المعــدالت 

دراســات فنيــة وماليــة وإشــتراك الفنيــين والمحاســبين للوصــول حيــث يحتــاج إعــداد هــذه المعــدالت إلــى 
مرتبة األنماط العلمية، ولحل هذه المشكلة يمكن أن تستخدم طريقة المتوسـطات بهذه المعدالت إلى 

تخدم  مــن واقــع البيانــات الفعليــة المســتخرجة مــن الــدفاتر لكــل وحــدة تنفيذيــة، وهــذه المتوســطات تســ



 

كمعدل لألداء والتكلفة ومع الدراسة المستمرة لألداء ، ومحاولة تحسينه ، وللتكلفة ومحاولة خفضـها 
 .تصل هذه المعدالت إلى مرتبة األنماط العلمية 

أن الحســابات بوضــعها الحــالي قاصــرة علــى اإلمــداد بالبيانــات : قصــور الحســابات والســجالت الماليــة -ج 
ج حيـث تحتـاج إلـى بيانـات أكثـر تفصـيًال عـن القـوى العاملـة وعـبء العمـل الالزمة إلعداد موازنة البرام

ووحدة األداء ، مما يتطلـب إمسـاك سـجالت إحصـائية لحصـر هـذه البيانـات لكـل برنـامج أو نشـاط أو 
مشــروع، كمــا أن الحســابات ال تمــدنا بالبيانــات عــن تكــاليف البــرامج أو النشــاط أو المشــروع، ويمكــن 

القيد في الدفاتر وذلك بأن يوضح على المستند البرنامج أو النشاط أو المشروع االستعانة بمستندات 
الــذي يخصــه المصــروف الســتخدامها فــي حصــر التكــاليف وذلــك مؤقتــاً لحــين تطــوير نظــام المحاســبة 

 .الحكومية وإمساك مجموعة حسابات تكاليف للبرامج وفروعها

ات الكميـة عـن اإلنجـاز ليسـت مؤشـرًا سـليماً لقيـاس أن البيانـ: بالنسبة لقياس الكفـاءة فـي أداء الخدمـة -د 
لفـــة المـــريض ال يقـــيس كفـــاءة الكفـــاءة ، ففـــي مجـــال الصـــحة نجـــد أن عـــدد المرضـــى المتـــرددين وتك

، فيجب األخذ في االعتبار مدة االنتظار للطبيب إلجراء الكشف عليه ، وكذلك مـدة العـالج ، العالج
المرضــى أقــل وتكلفــة المــريض أكثــر ، ولكــن كفــاءة ومــدى ارتفــاع المســتوى الصــحي فقــد يكــون عــدد 

العــالج مرتفعــة وفتــرة انتظــار المــريض أقصــر ، ومــدة العــالج أقصــر ، فــرغم وجــود وحــدة لــألداء إال أنهــا 
ليست دائمـاً متجانسـة ألن مـن بـين المرضـى حـاالت تأخـذ وقتـاً وتكـاليف أكثـر ، ولـذلك فـإن المقارنـة 

كون مضللة ،  ونفس الوضع بالنسـبة لبـاقي الوظـائف والبـرامج بين وحدة وأخرى ومن سنة ألخرى قد ت
  .فإن تكلفة الوحدة وعدد الوحدات المنجزة ال تدل على الكفاءة

وفــي ضــوء مــا ســبق خلصــت الدراســة التطبيقيــة إلــى حقيقــة مؤداهــا أن الوصــول إلــى التطبيــق الشــامل 
اإلصــرار والعمــل الجــاد والدراســة العلميــة لموازنــة البــرامج واألداء ســوف يعترضــه كثيــر مــن الصــعوبات، ولكــن ب

لمشــاكل التطبيــق، يمكــن الوصــول إلــى التطبيــق الســليم لــذلك األســلوب، فــأي فكــرة جديــدة البــد أن تأخــذ فــي 
  .تطبيقها وقتاً وجهداً وتحتاج إلى تعاون مستمر بين كافة المسئولين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  خاتمة البحث
  ــــــــــــــــــــــ

  :النتائج: أوالً 
  :البحث لمجموعة من النتائج كان من أهمهاتوصل الباحث من خالل هذا 
  :على مستوى الجانب النظري

عـدة مراحـل بدايـة مـن لضع تطور أسلوب إعداد الموازنة من ناحية الموضوع والشكل في العصر الحديث خ -
وانتهــاء بالموازنــة الصــفرية مــروراً بموازنــة البــرامج ) الموازنــة التقليديــة(تمــادات مرحلــة موازنــة البنــود أو االع
  .والبرمجةواألداء ، وموازنة التخطيط 

عــدم وصــول الــدول إلــى إعــداد الموازنــة العامــة مــرة واحــدة ، وإنمــا تــم ذلــك بطريقــة تدريجيــة وعبــر مراحــل  -
 .متتالية

 ....تنبؤ، تفويض ، توجيه، نظام المعلومات  ،خطة شاملةها تتعدد خصائص الموازنة العامة للدولة منها أن -

الحكــومي تهــدف الموازنــة العامــة للدولــة إلــى تحســين مســتوى أداء الخــدمات الحكوميــة وترشــيد اإلنفــاق  -
 .الخ.... والمساعدة في تحقيق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

... الرقابـة  –افها عدة وظائف منهـا التخطـيط ، اإلدارة تؤدي الموازنة العامة للدولة في سبيل تحقيقها ألهد -
 .الخ

فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بعــدة مراحــل وظهــرت أول موازنــة مصــرية عــام مــر تطــور الموازنــة العامــة للدولــة  -
 .وكان ظهورها مرتبطاً باألوضاع السياسية في مصر وقتئذ ١٨٨٠

لســنة  ٨٧عربيــة للتعــديل فــي ضــوء القــانون رقــم خضــع تبويــب الموازنــة العامــة للدولــة فــي جمهوريــة مصــر ال -
 GFSM(، بحيث أصبح يتوافق والتبويبات الدوليـة الخاضـعة لـدليل إحصـاءات ماليـة الحكومـة  ٢٠٠٥

 .الصادر عن صندوق النقد الدولي) 2001

ــة الكثيــر مــن العيــوب منهــا - ــة مصــر العربي ــة فــي جمهوري ــة العامــة للدول اعتمــاد : شــاب النظــام الســابق للموازن
تقديرات الموازنة العامة على موازنات سنوات سابقة كأساس إلعدادها مما يسمح لحاالت عدم الكفاية فـي 

علـى التخطـيط للمسـتقبل نظـراً لعـدم تـوافر إلنتقال للمسـتقبل، فضـًال عـن عـدم القـدرة لالتقدير في الماضي 
 .الخ... بيانات فعلية دقيقة عن الفترات السابقة 

أنــه فيــه مــن  لموازنــة العامــة للدولــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بكثيــر مــن المزايــا منهــام النظــام الحــالي لســيت -
التوجه نحو التطوير بما يحقق توحيد المفاهيم وأسس اإلعداد والتنفيذ للموازنـة العامـة للدولـة محليـاً ودوليـاً 

يجي نحــو إعــداد وتطبيــق اإلســهام فــي التحــرك التــدر .... تطــوير دور الموازنــة العامــة كــأداة تخطيطيــة .... ، 
 .البرامج واألداءموازنة 

متطلبـات تطبيـق التبويـب  أنـه ال تتـوائميشوب التبويب الحالي للموازنة العامة للدولـة بعـض االنتقـادات منهـا  -
، ما زالـت ..المحاسبيالجديد للموازنة العامة للدولة مع معظم االتجاهات العالمية من حيث مفهوم القياس 

التــي تشــكل فــي كــل جهــة مــن الجهــات التــي تقــوم بإعــداد مشــروع موازنتهــا تعتمــد علــى  اللجــان المتخصصــة



 

زنات السـنوات السـابقة كأسـاس إلعـداد تقـديرات الموازنـة الحاليـة ممـا يـؤدي إلـى انتقـال أخطـاء التقـدير امو 
 .من سنة إلى أخرى

لإلتجـاه نحـو تنفيـذ موازنـة  بشأن الموازنـة العامـة للدولـة داعمـاً ومعضـداً  ٢٠٠٥لسنة  ٨٧جاء القانون رقم  -
البرامج واألداء مرحلياً حيث قضى صراحة، بأن تحليـل الموازنـة العامـة ينبغـي أن يكـون علـى أسـاس البـرامج 

 .هذا التحليلألعمال مع منح مهلة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون إلجراء اوالمشروعات و 

لبرامج واألداء وانتشـارها منهـا تعظـيم جـودة الخـدمات تعددت العوامل التي ساعدت على االهتمام بموازنة ا -
 ...من اإلنفاقالعامة ، ترشيد الموارد ، االتجاه نحو قياس األثر 

طريقــــة لطريقــــة الفعليــــة ، ا(تتعــــدد أســــاليب تقــــدير موازنــــة البــــرامج واألداء فهنــــاك أســــاليب تقــــدير المــــوارد  -
، لتقـدير علـى ضـوء المنـافع المتوقعـةا(ستخدامات ، أساليب تقدير اال)المتوسطات ، طريقة التقدير المباشر

 ...).التقدير على األساس الصفري 

التبويـب  –تتعدد تبويبات موازنة البرامج واألداء منهـا التبويـب الـوظيفي ، تبويـب البـرامج ، تبويـب األنشـطة  -
 ).التبويب طبقاً للغرض من اإلنفاق –التبويب المحاسبي  –اإلداري 

 ولية في مجال تحديث الموازنات أن من أهم نتائج هـذا التطبيـق ظهـور اتجـاه قـوى نحـوأثبتت التجارب الد -
 .نها األكثر مساعدة على تحسين األداء الحكوميالموازنات المستندة إلى األداء على أتطوير باستخدام ال

ـــة للدولـــة فـــي ضـــوء الموازنـــة القائمـــة  - ـــى األداء بعـــض المقومـــات ايتطلـــب تطـــوير الموازنـــة العام إلداريـــة عل
 .والتنظيمية والمحاسبية

  :على مستوى الجانب التطبيقي
توصل فريق العمل من جانب الجهـاز المركـزي للمحاسـبات والقـائم علـى محاولـة تطبيـق موازنـة البـرامج 

إلــى وجــود بعــض المشــاكل التــي تعتــرض " مستشــفى أحمــد مــاهر التعليمــي"واألداء فــي قطــاع الصــحة ممــثًال فــي 
ة البــرامج واألداء كأحــد أســاليب إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة يمكــن تصــنيفها علــى النحــو تطبيــق أســلوب موازنــ

  .التالي
لعــدم وذلــك  وتضــم صــعوبة ربــط البــرامج بالهيكــل التنظيمــي وتحديــد المســئولية عــن تنفيــذها : مشــاكل تنظيميــة -

وضــوح الســلطات والمســئوليات داخــل التنظــيم اإلداري ، فضــًال عــن عــدم وجــود األفــراد المــدربين علــى تطبيــق 
  .أسلوب موازنة البرامج

كصـعوبة تحديـد وحـدة األداء نظـراً   وهي مشاكل ترتبط بإجراءات تنفيذ موازنـة البـرامج واألداء: مشاكل تنفيذية -
  .لسجالت المالية، فضًال عن صعوبة قياس الكفاءة في أداء الخدمةلصعوبة تجانسها ، وقصور الحسابات وا

  :التوصيات: ثانياً 
أجهـزة الدولـة المعنيـة  إليها سلفاً، يتقدم الباحث بالتوصيات اآلتية إلى في ضوء النتائج التي تم التوصل 

  :لى النحو التاليوذلك عكل حسب اختصاصه والتي يرى أنه يمكن االستفادة منها في تطوير الموازنة العامة 
اإلنســانية واإلداريــة وتــوفير تهيئــة البيئــة المناســبة لتطــوير الموازنــة العامــة وذلــك مــن خــالل مراعــاة الجوانــب  -

الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق موازنة البرامج واألداء مع االستعانة بالخبرات المميزة فـي هـذا المجـال مـع 
رئــــيس مجلــــس الــــوزراء أو رئــــيس (وأهدافــــه ومزايــــاه تطــــوير توعيــــة المســــئولين فــــي الحكومــــة بمتطلبــــات ال



 

حتـــى نتالفـــى مقاومـــة الـــبعض لهـــذا التغييـــر ونضـــمن تعـــاون الوحـــدات الحكوميـــة مـــع الجهـــات ) الجمهوريـــة
  .المختصة بخصوص تطبيق هذا النوع من الموازنات

وتعديالتـه والئحتـه  بشـأن الموازنـة العامـة للدولـة ٢٠٠٥ لسـنة ٨٧دراسة مدى إمكانيـة تعـديل القـانون رقـم  -
ــة رقــم  ــة، وكــذا قــانون المحاســبة الحكومي ــة بحيــث  ١٩٨١لســنة  ١٢٧التنفيذي ــه التنفيذي ــه والئحت وتعديالت

واألداء ومـع التبويـب الـدولي يقضي بإتباع أساس االستحقاق المحاسبي ليتوافق مع متطلبات موازنة البرامج 
الصـــادر عـــن صـــندوق النقـــد  (GFSM 2001)للموازنـــة فـــي ضـــوء دليـــل إحصـــاءات ماليـــة الحكوميـــة 

 .الدولي

أهميـــة وضـــرورة التحـــول إلـــى أســـاس االســـتحقاق بـــدًال مـــن األســـاس النقـــدي فـــي مجـــال القيـــاس المحاســـبي  -
بالوحدات الحكومية لخدمة متطلبات موازنة البرامج واألداء نظرًا لما يوفره أساس االستحقاق من معلومـات 

فاعليـة، ويسـاهم فـي تقيـيم األداء للوحـدات الحكوميـة ماليـة أكثـر  مالية أكثر دقة ، ويساعد في فرض رقابـة
 .بشكل سليم

البــرامج واألداء مــع أن تطــوير الموازنــة العامــة ينبغــي أن يــتم مــن خــالل منظومــة متكاملــة تتــزامن فيهــا موازنــة  -
وتقــديم الــدعم تطــوير النظــام المحاســبي واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة ، مــع تهيئــة البيئــة المناســبة للتطــوير 

 .الحكومية في الدولةالمستمر من خالل أعلى المستويات اإلدارية 

دراســة مــدى إمكانيــة تشــكيل لجنــة دائمــة يكــون أعضــائها مــن وزارة الماليــة والجهــاز المركــزي للمحاســبات  -
الجامعات المتخصصين ، تتولى وضع المقترحات التي تساهم في اسـتمرارية تطـوير نظـم المحاسـبة  وأساتذة

والموازنــة وبمــا يتناســب مــع المتغيــرات المحاســبية واالقتصــادية الحديثــة المتالحقــة عالميــاً بــدًال مــن مســايرة 
 .الغرب بدون دراسة

الحذر قدر المستطاع من تأثير التغييرات الوزارية على أهـداف وبـرامج الـوزارات والهيئـات الحكوميـة التابعـة  -
ة أي إنه ال ينبغي أن يكون أهداف الوزارات وبرامجها المعلنـة لها، وعلى مسار التخطيط اإلستراتيجي للدول

من مستلزمات التغيير الـوزاري بـل ينبغـي أن يكـون تعـديل األهـداف مبـررًا ومنطقيـاً وفـي أضـيق الحـدود وبمـا 
 .يخدم التخطيط اإلستراتيجي

الحسـابات والموازنـة ميكنة ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق موازنة البرامج واألداء، مع ضرورة  -
 .وتدريب المحاسبين بالوحدات الحكومية عليه، باإلضافة إلى توفير الخبرات المتميزة في هذا المجال

ب الحـق فـي مراجعـة نـوادراسة مدى إمكانية إجراء تعديل دستوري يعطي للجنة الخطـة والموازنـة بمجلـس ال -
وتحديـــد أســـباب الزيـــادة والـــنقص عـــن تقـــديرات  ونصـــف ســـنوية حـــول تنفيـــذ الموازنـــة) ربـــع ســـنوية(فصـــلية 

اعتمــادات الموازنــة وتعزيــز اآلليــات المتعلقــة بالتقــارير التــي يقــدمها الجهــاز المركــزي للمحاســبات عــن تنفيــذ 
الموازنة طبقًا للتبويب االقتصادي والوظيفي، وهو مـا يـؤدي إلـى وضـع أفضـل لـدى مناقشـة مشـروع الموازنـة 

، والتـي التي يتلقاها مجلس الشعب حول تنفيـذ الموازنـة العامـة ومراحـل التقـدم فيهـا لكثافة التقارير الدورية 
تمكنه من متابعة أفضـل للموازنـة وتكـون لديـه صـورة أفضـل عـن التقـديرات المناسـبة لبنودهـا ، وهـذا يوضـح 

 .أن التعديالت الدستورية بشأن الموازنة العامة هي خطوة ولكنها غير كافية

  



أ 

  قائمة المراجع
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  :أوًال المراجع العربية
  :الكتب
 موازنـة البـرامج واألداء  موازنـة البـرامج واألداء ، المفهـوم ، الفلسـفة واألهـدافإسماعيل حسين ، . د ،

 .٢٠٠٤في الجامعات العربية ، دمشق ، سوريا ، 

 المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، القـاهرة ، التطبيق موازنات األداء بين النظرية و جميل جريسات ، . د ،
١٩٩٥  

 ــة والقوميــة شــرف، عــامر  حســين . د ــة، الجــزء الثــاني –مبــادئ المحاســبة الحكومي ، دار النهضــة العربي
٢٠٠٠.  

 ٢٠٠١، دار النهضة العربية ،  المبادئ العلمية للمحاسبة الحكوميةشرف ، عامر حسين . د.  

  ، المنظمـة العربيـة دراسـة تطبيقيـة  –داد موازنة البرامج في ظل موازنة البنـود إعفهمي محمود شكري ،
  .٢٠٠١للعلوم اإلدارية،  

 دار النهضـة العربيـة: ، القـاهرةحسابات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامـةعبد الحي الخولي، . د ،
  .بدون تاريخ

 عليـــة فـــي المشـــروعات الصـــناعيةتصـــميم النظـــام المحاســـبي للتكـــاليف الفعبـــد العزيـــز حجـــازي ، . د  ،
  .القاهرة  دار النهضة العربية، بدون تاريخ

  ، ٢٠٠١مكتبة االنجلوالمصرية ، : ، القاهرةميزانية البرامج واألداءعبد العزيز سيد محمد.  
 اإلدارة الماليـــة والموازنـــة العامـــة للدولـــة ، دراســـة علميـــة وعمليـــة لالتجاهـــات محمـــد ســـعيد أحمـــد، . د

  .٢٠٠٢دار النهضة العربية ، : لقاهرة، ا الحديثة
 الجـزء األول ، كليـة   "مـدخل معاصـر"المحاسبة الحكومية والقوميـة محمد عبد الفتاح العشماوي ، . د

 .١٩٩٥التجارة ـ جامعة المنوفية ، 

  ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، : ، الطبعـة الرابعـة، القـاهرةالموازنـة العامـة للدولـةمحمد قطب إبـراهيم
٢٠٠٤.  

 ــة محمــد محمــود الجــزار وآخــرون ، . د ، القــاهرة ، مطــابع ســجل العــرب ، بــدون  المحاســبة الحكومي
  .تاريخ

  

  :القوانين والتشريعات
  ، ٢٠١٣، الدستور المصري ،  السلطة التشريعيةجمهورية مصر العربية.  
  ، معدلـة بالقـانون رقـم وال ١٩٧٣لسـنة ) ١٥٣(قانون الموازنة العامة للدولة رقم جمهورية مصر العربية

  .٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(
  ١٩٩٦لســنة ) ٥٨(الصــادر بقــرار وزيــر الماليــة رقــم  ١٩٧٣لســنة ) ٥٣(الالئحــة التنفيذيــة للقــانون 

  .٢٠٠٠لسنة ) ٧٤٥(والتي تم إلغاؤها وإصدار الئحة تنفيذية جديدة محلها بقرار وزير المالية رقم 



ب 

 ١٤٤قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم ت، جمهورية مصر العربية ، الجهاز المركزي للمحاسـبا 
  .١٩٩٨، القاهرة ، المطابع األميرية ،  ١٩٩٨لسنة  ١٥٩المعدل بالقانون  ١٩٨٨لسنة 

  
  :الدوريات
 خليل عواد أبو حشيش ، إطار مقترح لترشـيد تكلفـة الخدمـة فـي الوحـدات الحكوميـة فـي المملكـة . د

ــاني ،  ة والتمويــلالمجلــة العلميــة للتجــار األردنيــة الهاشــمية،  ، كليــة التجــارة ، جامعــة طنطــا ، العــدد الث
٢٠٠٣ . 

 سلســلة المــدخل اإلداري للموازنــة ، : فهمــي محمــود شــكري ، االتجاهــات الحديثــة الســتخدام الموازنــة
، ) ٤٥(، مركــز البحــوث اإلداريــة بالمنظمــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة ، العـــدد  الفكــر اإلداري المعاصــر

٢٠٠٨  
 بــد الــرحيم ، موازنــة البــرامج واألداء أداة للتخطــيط والرقابــة اإلداريــة فــي القطــاع الحكــومي ، ع علــي. د

  .، القاهرة ٢٠٠٦، الجمعية العربية للتكاليف ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، مايو  مجلة التكاليف
  قــات كإســتراتيجية ليلــى عبــد الحميــد لطفــي ، دراســة محاســبية لموازنــة البــرامج واألداء وتبويــب النف.د

  .٢٠٠٣، ) ٢١(فرع البنات ، العدد  –، جامعة األزهر  المجلة العلمية بكلية التجارةللتحديث ، 
 المجلــة محمــد عبــد الحلــيم عمــر ، المعالجــة المحاســبية لألصــول الثابتــة فــي المحاســبة الحكوميــة، . د

  . ١٩٩٩األول لسنة  ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، العدد العلمية لالقتصاد والتجارة
 محمــود عبــد الملــك فخــرا ، تصــميم وتشــغيل موازنــة البــرامج واألداء فــي مؤسســات التعلــيم العــالي، . د

، المجلـة العلميـة لكليـة التجـارةدراسة تطبيقية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتـدريب بالكويـت ، 
  .٢٠٠٨ جامعة بنها ، السنة الرابعة والعشرون ، العدد األول ،

  

  :الرسائل العلميةاألبحاث و  
  أشــرف جــابر محمــد رضــوان ، أثــر تطبيــق التبويــب الــدولي علــى هيكــل الموازنــة العامــة للدولــة فــي ظــل

، كليــة  رســالة ماجســتير غيــر منشــورةدراســة ميدانيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة ،  –موازنــة البــرامج واألداء 
 .٢٠١٠، جامعة عين شمس ، التجارة

 ر العربيــة ، الجهــاز المركــزي للمحاســبات ، مقتــرح بشــأن تطــوير مفهــوم أســلوب إعــداد جمهوريــة مصــ
  .١٩٩٥، القاهرة ،  بحث صادر عن اإلدارة المركزية للبحوث والتدريبالموازنة العامة للدولة، 

  ، حنــان محمــود عبــد العظــيم ، اســتخدام أســلوب الموازنــة المرنــة كــأداة لتطــوير الموازنــة العامــة للدولــة
 .١٩٩٤، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،  لة ماجستير غير منشورةرسا

  رشاد عثمان عوض الحصري ، االتجاهات الحديثة لتطوير نظام المحاسـبة الحكوميـة لخدمـة األهـداف
، كليــة  رســالة دكتــوراه غيــر منشــورةع ، .م.المنظــورة للموازنــة العامــة للدولــة ، دراســة تطبيقيــة علــى ج

  .١٩٩٨لقاهرة ، سنة التجارة ، جامعة ا
 طارق حسن أحمد ، موازنة البنود تهدر الموارد المتاحة وتفاقم مشكلة الدين العام ، كلية االقتصـاد . د

  .٢٠٠٣،  بحث غير منشورواإلدارة ، جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية ، 



ت 

  ، تـوراه غيـر منشــورةرسـالة دكعبـد الباسـط عبـد المعطـي ، موازنـة البـرامج واألداء فــي قطـاع الخـدمات  ،
  .٢٠٠٣كلية التجارة جامعة عين شمس ، سنة 

  ــة كأحــد ــدين عبــد اهللا محمــد ، إطــار محاســبي لتطبيــق أســاس االســتحقاق بالوحــدات الحكومي عــالء ال
، ،كليــة التجــارة ، جامعــة عــين شــمس رســالة ماجســتير غيــر منشــورةمتطلبــات موازنــة البرنــامج واألداء ، 

٢٠٠٧.  
  ، عـالج عجـز الموازنـة العامـة للدولـة فـي مصـر بـين صـندوق النقـد الـدولي ورؤيـة فاطمة عبـد اهللا أحمـد

 .٢٠٠٠، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،  رسالة ماجستير غير منشورةالتنمية المستقبلية ، 

 هوريــة محمــد عبــاس مصــطفى ، اســتخدام نظــم المعلومــات المتكاملــة فــي تطــوير الموازنــة العامــة بجم. د
  .٢٠٠٨، كلية التجارة ، جامعة األزهر ،  رسالة دكتوراه غير منشورةمصر العربية ، 

  ،رســالة محمــد محمــود جــوهر، االتجاهــات الحديثــة فــي إعــداد الموازنــة لتتفــق مــع أهــداف التخطــيط
 .١٩٩٢، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،  ماجستير غير منشورة

 
  :والندوات  المؤتمرات الدولية

 ــراهيم أحمــد الصــعيدي ، . د ــة كنظــام معلومــات فــي "إب ــة أســاليب المحاســبة اإلداري ــيم كفــاءة وفعالي تقي
،  مؤتمر المحاسـبة عـن األداء فـي مواجهـة التحـديات المعاصـرة، "الوحدات اإلدارية غير الهادفة للربح

جعين ، القــاهرة، الجمعيــة العربيــة للتكــاليف والمحاســبة اإلداريــة ، المعهــد المصــري للمحاســبين والمــرا
٢٠٠٢.  

 صة ألغراض الرقابـة وتقيـيم األداءإبراهيم أحمد الصعيدي، تطوير كفاءة وفعالية نظرية األموال المخص. د ،
ـــة علـــى األداء ـــة والرقاب ـــة ،  مـــؤتمر تحـــديث نظـــم الموازن ـــة للتكـــاليف والمحاســـبة اإلداري ـــة العربي ، الجمعي

٢٠٠٢.  
 مـؤتمر تحـديث نظـم الموازنـة والرقابـة ول إلى موازنـات األداء ، أحمد سالم ، التجربة المصرية في التح. د

 .٢٠٠٢، الجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة اإلدارية ،  على األداء

 أوراق ووقــائع نــدوة جــون أنتــوني زافييــر ، تجــارب رائــدة مختــارة مــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة ، . د
  .١٩٩٧ة للتنمية اإلدارية ، ، المنظمة العربيموازنة البرامج واألداء

 المنظمــة العربيــة للتنميــة  ورقــة عمــل ضــمن أوراق ووقــائع نــدوة موازنــة البــرامج واألداءحلمــي ســالم ، . د ،
   .١٩٩٧اإلدارية ،

  ، بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر ســـعيد عطيـــوي مصـــطفى ، التجربـــة المصـــرية فـــي تبويـــب وتحـــديث نظـــم الموازنـــة
الجمعيـــة العربيـــة للتكـــاليف والمحاســـبة اإلداريـــة ، القـــاهرة ،  داءتحـــديث نظـــم الموازنـــة والرقابـــة علـــى األ

،٢٠٠٢ .  

 موازنات النوع االجتمـاعي ، برنـامج موازنـة األداء مـن منظـور النـوع االجتمـاعيسلوى شعراوي جمعة ، . د 
  .٢٠٠٤ ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ،، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة 



ث 

 والمحاسـبة ، الجمعيـة العربيـة للتكـاليف  مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على األداءعاطف عبيد، . د
  .٢٠٠٢، القاهرة ، اإلدارية 

 مــؤتمر تحــديث نظــم عبــد الــرحمن عليــان ، موازنــة البــرامج والمحاســبة عــن األداء القواعــد والتطبيــق، . د
  .٢٠٠٢لعربية للتكاليف والمحاسبة اإلدارية، القاهرة، ، الجمعية االموازنة والرقابة على األداء 

 مـؤتمر االتجاهـات علي محمود المبـيض ، االتجاهـات الحديثـة فـي قيـاس أداء المنظمـات الحكوميـة ، . د
 .٢٠٠١، القاهرة ،  الحديثة في إدارة األعمال

 مــؤتمر واألداء،  محمــد صــبري نــدا ، تطــوير النظــام المحاســبي الحكــومي ليتمشــى مــع موازنــة البــرامج. د
  .٢٠٠٢، الجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة اإلدارية ،  تحديث نظم الموازنة والرقابة على األداء

 
  :أخرىمصادر 
   ، كتــــاب دوري بشــــأن وضــــع معــــدالت األداء وحســــاب جمهوريــــة مصــــر العربيــــة ، وزارة التنميــــة اإلداريــــة

  ..١٩٧١كزي للتنظيم واألدارة ، سنة ، الجهاز المر  المقررات الوظيفية على مستوى الدولة
  ١٩٨٦دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي عام.  
  الصــادر  ٢٠٠١الــدليل المبســط لتصــنيف الموازنــة العامــة للدولــة وفقــاً لمــوجز إحصــاءات ماليــة الحكومــة

  .٢٠٠٥، وزارة المالية ، القاهرة ،  عن صندوق النقد الدولي
 سبة الحكومية الصادر عن األمم المتحدةدليل المحا. 

  ، مركــز دراســات واستشــارات اإلدارة العامــة ، كليــة  دليــل الموازنــة العامــة للدولــةشــريف أحمــد شــريف ،
  .٢٠٠٤االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، 

  ، ج واألداء فـي مملكـة أسلوب تطبيـق موازنـة البـرام منشور وزارة المالية واالقتصاد الوطنيمملكة البحرين
  .، موقع وزارة المالية بالبحرين www.mof.gov.bh،  ٢٠٠٢البحرين ، 

  ، دليل موازنة البـرامج واألداء الصـادر عـن القسـم االقتصـادي واالجتمـاعي المنظمة العربية للعلوم اإلدارية
 .١٩٩٨، بمنظمة األمم المتحدة

 ١٩٦٦مركزي للمحاسبات، سنة ، الجزء األول ، الجهاز الالنظام المحاسبي الموحد.  
 إبريـل " تقييم مساءلة اإلدارة الماليـة القطريـة عـن جمهوريـة مصـر العربيـة"عن  وثيقة من وثائق البنك الدولي

٢٠٠٨.  
  ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧،  منشور إعداد الموازنة للسنة الماليةوزارة المالية ، قطاع الموازنة العامة للدولة.  
  ٢٠٠٩/٢٠١٠،  نماذج إعداد الموازنة للسنة الماليةالعامة للدولة ، وزارة المالية ، قطاع الموازنة.  
  ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي وزارة المالية.  
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