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 يهخص انذراسة

جلهبز املركسي نهرقببة واحملبسبة يف انتحىل يٍ يىازَة انبُىد إىل يىازَة ا دور 
 نهًستشفيبت انيًُية ةيف اهليئبت انعبياألداء و انربايج 

 (/ عذٌ ستشف  اجلًهىرةة اهليئة انعبية مل ) دراسة حبنة

هجفت الجراسة الى التعخف عمى دور الجهاز السخكدي لمخقابة والسحاسبة في التحؽل مؼ      
التعخف عمى دور الجهاز السخكدي  حيث اقتزاء ذلغى مؽازنة البخامج واالداء ، مؽازنة البشؽد ال

لمخقابة والسحاسبة في مخاحل اعجاد وتحزيخ السؽازنة ومشاقذتها وتشفيحها والخقابة عميها، ولغخض 
ق اهجاف الجراسة قام الباحثان بتحميل وتقييػ واقع نعام السؽازنات في الهيئة العامة لمسدتذفى تحقي

الجسهؽري / عجن ، والتعخف عمى السذكالت السعؽقات الحي تؽاجهها ، ومؼ ثػ وضع اطار 
م ، وبالتالي تػ تحجيج مؤشخات االداء 2020-م2018مقتخح لتطبيق مؽازنة البخامج لألعؽام 

 فة الحي في ضؽئها اعج تقجيخات السؽازنة السقتخحة.السدتهج

 نتائج الدراسة : 

 خمرت ابخز نتائج الجراسة في هحا لتحميل مختمف متغيخاتها الى اآلتي:

ال يؽجج لمجهاز السخكدي لمخقابة والسحاسبة دور في اعجاد وتحزيخ السؽازنة اال مؼ  -1
 تامي.خالل تؽصيات التقاريخ الدابقة وعخض بيان الحداب الخ

يؽجج لمجهاز السخكدي دور بذكل مباشخ في عسمية الخقابة عمى تشفيح السؽازنة أي تعتبخ  -2
 رقابة الحقة.

قجرة اعزاء الجهاز السخكدي لمخقابة والسحاسبة عمى تحميل وتقييػ مؽازنة البشؽد مؼ  -3
 خالل التدول السيجاني لمهيئات العامة لمسدتذفيات اليسشية.

كفاءات التي لجيها قجرة عمى وضع اطار مقتخح مطؽر لشعام يستمغ الجهاز السخكدي ال -4
 مؽازنة البخامج واالداء.

 



 ج 

 التوصيات:

 وبشاء عمى الشتائج التي تؽصمت اليها الجراسة ، قجم الباحثان مجسؽعة مؼ التؽصيات أبخزها:

تذجيع الحكؽمة جسيع مخافق الجولة عمى تطبيق مؽازنة البخامج وبالتالي تطبيق محاسبة  -1
التكاليف ، بهجف تؽفيخ البيانات والسعمؽمات التفريمية الحي تحجد تكمفة البخامج 
واألنذطة وتحجيج مؤشخات االداء الحي تحقق الخقابة الفعالة في استخجام السؽارد الستاحة 

 ورفع كفاءة االنجاز.
يتؽجب عمى وزارة السالية تأهيل وتجريب الكؽادر السؤهمة في عسمية اعجاد وتحزيخ  -2

ازنة البخامج واألداء في جسيع مخافق الجولة وخاصة السدتذفيات اليسشية لسا لها مؼ مؽ 
 خرؽصية بخجمة السجتسع بذكل مباشخ.
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 اإلطار العام للدراسة

 أوالً: مىهجية الدراسة .

 السقجمة. (1
 مذكمة الجراسة. (2
 أىجاف الجراسة. (3
 فخضيات الجراسة. (4
 نسؾذج الجراسة. (5
 أىسية الجراسة. (6
 مشيج) أسمؾب ( الجراسة. (7
 حجود الجراسة السكانية والدمانية. (8
 مرادر جسع البيانات. (9
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 املقدمة : (1
وخاصة بعج مخور اليسؽ بعجة حخوب أدى إلى التجىؾر االقترادي  الحاضخ في الؾقت     

لمجسيؾرية اليسشية ، حيث اىتست الجولة حاليًا في الحفاظ عمى اقتراد البالد مؽ التجىؾر 
الحكؾمة ، فخكدت عمى  السفاجئ، وبالتالي حاولت الحكؾمة التساسػ بكل وزاراتيا ومخافقيا

الجؾانب السالية والخقابية بذكل اساسي، فجعت الحكؾمة اليسشية الى استقخار مؾازنتيا مشح عام 
ة ، حيث وخفض التكاليف وعجم تجىؾر العسم م ، مع السحافغة عمى مدتؾى اإليخادات2014

والبحث  الخقابة عجسة شجعت الحكؾمة تعديد دور الجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة في زيادة
عؽ حمؾل لمتخمص مؽ عاىخة الفداد السالي واإلداري ومؽ ضسؽ الحمؾل السظخوحة االىتسام 

لكؾنيا تؾفخ معمؾمات تتعمق  ةلأىؼ وثيقة اقترادية تسمكيا الجو بالسؾازنة العامة لمجولة التي تعتبخ 
االقترادي وتؾزيع  عمى مدتؾى التؾعيف والشسؾ ردبأثخ الدياسات الحكؾمية في استخجام السؾا

 السؾارد داخل الجولة.

ومؽ ضسؽ السعؾقات التي تؾاجو الجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة ىي مؾازنة البشؾد      
يع االيخادات )السؾازنة التقميجية( التي تدتشج عمى االساس الشقجي الحي يتؼ بسؾجبو تحريل وتؾز 

إلى سؾ تؾزيع السخررات وعجم فاعمية ري والخأسسالي ، مسا يؤدي عمى وجو االنفاق الجا
ر األمؾال الستاحة ، لحلػ فقج أوصى الجياز السخكدي لمخقابة البخامج السشفحة وضعف كفاءتيا وىج

والسحاسبة في تقاريخه بالزخورة السمحة نحؾ تحجيث نغام إعجاد السؾازنات بسا يحقق تخشيج 
مؾازنة البخامج واألداء والتي تختبط أيزًا  االنفاق العام وبمؾغ األىجاف السشذؾدة مؽ خالل تظبيق

بزخورة رفع مدتؾى االداء السحاسبي في الؾزارات والسؤسدات والييئات الحكؾمية والعامة لتعديد 
قجرتيا عمى تحقيق أىجافيا بكفاءة عالية والسداعجة في وضع الخظط السشغسة التي تداىؼ في 

  رفع معجالت الشسؾ في القظاعات السختمفة.

فقج سعى الباحثان مؽ خالل الجراسة الحالية إلى معخفة واقع تظبيق مؾازنة البخامج واألداء      
 في الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية وىي تعتبخ أحج أىؼ مؾازنات الجولة األكثخ حجاثة ودقة.

 مشكلة الدراسة :  (2
في مخاجعة السخافق اعزاء الجياز السخكدي العجيج مؽ السذاكل والرعؾبات  يؾاجو     

الحكؾمية ومشيا االستسخارية في اتباع نغام مؾازنة البشؾد التي تؤدي إلى عجم ربط عسمية 
التخظيط بالسؾازنة بكفاءة األداء السالي سؾاء مؽ حيث تؾجيو بشؾد الشفقات او مؽ حيث تحريل 

بط بيؽ السؾارد السؾارد األمخ الحي يغيخ الحاجة إلى تظؾيخ نغام إعجاد السؾازنة ليتؼ الخ 
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السخظظة والشفقات السعتسجة ، وتججر اإلشارة أن مؾازنات الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية تعج 
الحي يؤطخ مؾازنات  وحدابات الؾحجات وفقًا لشغام مؾازنة البشؾد وفق الشغام السحاسبي السؾحج 

ا خزعت السدتذفيات لمقؾاعج والييئات االقترادية العامة والسختمظة في الجسيؾرية اليسشية ، كس
بالشغام السالي الحكؾمي الحي يتدؼ بالتعقيج والسخكدية الرارمة  ةة ذات الرمواالجخاءات  السالي

والييئات الحكؾمية االخخى، حيث يتخكد اىتسام الحكؾمة بسخاقبة  والحي يظبق عمى الؾزارات
 ومخخجات نذاطيا.ومتابعو االنفاق السالي لمسدتذفيات، بعيجا عؽ مخاقبة نتائج 

السدتذفيات لسا ليا مؽ ب توااىتسامحيث ان الجياز السخكدي بالجسيؾرية اليسشية يخكد      
خرؾصيات في أداء وعائفيا واىجافيا وانذظة السختمفة ذات صمو بتقجيؼ الخعاية والخجمات 

البشؾد تسثل واليامة ألفخاد السجتسع حيث وجج اعزاء الجياز ان مؾازنة  الرحية  الزخورية
عائقا أمام ذلػ فاقتخح مؽ ضسؽ  تؾصياتو البحث عؽ أنغسة مؾازنات مالية متظؾرة تحقيق 

 األىجاف ولحلػ تكسؽ مذكمة البحث في الدؤال الخئيدي التالي.

ىؾ دور الجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة في التحؾل مؽ مؾازنة  البشؾد إلى مؾازنة  ما -1
 السدتذفيات اليسشية?العامة  تفي الييئا البخامج واالداء

 أهداف الدراسة : (3
  ف الجراسة إلى تحقيق االىجاف اآلتية:تيج      

تحجيج دور الجياز السخكدي في الجسيؾري اليسشية في التحؾل مؽ مؾازنة البشؾد إلى  -1
 في الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية الحكؾمية . واألداء مؾازنة البخامج

 .نغام مؾازنة البشؾد في الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية الحكؾميةتحميل وتقييؼ واقع  -2
تحجيج مؤشخات أداء الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية الحكؾمية الستخجاميا كأساس  -3

 لقياس الشتائج والسخخجات.
وضع اطار مقتخح يتؼ تظبيقو عمى ىيئة مدتذفى الجسيؾرية عجن ومؽ ثؼ يظبق عمى  -4

 وجسيع السخافق الحكؾمية.القظاع الرحي 
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دور الجهاز المركزي 
 للرقابة والمحاسبة

 مراحل الموازنة

 تحليل موازنة البنود

وضع نموذج مقترح 
لموازنة البرامج 

 واألداء

 فرضيات الدراسة :  (4
الفخضية الخئيدية : ال يؾجج لمجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة دور في التحؾل مؽ مؾازنة      

 البشؾد إلى مؾازنة البخامج واألداء.
 تتفخع مشيا الفخضيات الفخعية التالية : 

مخاحل مؾازنة ىيئة مدتذفى الجسيؾرية / ال يؾجج لمجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة دور في  -1
 عجن.

ال يؾجج لمجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة دور في تحميل وتقييؼ مؾازنة ىيئة مدتذفى  -2
 الجسيؾرية / عجن.

ال يؾجج لمجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة دور في وضع نسؾذج مقتخح لسؾازنة البخامج  -3
 واألداء لييئة مدتذفى الجسيؾرية / عجن.

 منىذج الدراسة :  (5
مع مذكمة الجراسة وعسال عمى تحقيق أىجافيا ، وفخضياتيا وطبيعتيا ، صسؼ  اندجاماً      

 الباحثان نسؾذجًا افتخاضيًا لمجراسة يبيشو الذكل اآلتي: 
 (1-1-0شكل رقؼ )

 شكل يهضح االنسهذج االفتراضي للدراسة
 مستقل                                                           متغريات تابعة متغري

 

املصدر : 
 مه إعداد الباحثان
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 : أهمية الدراسة (6
 تبخز أىسية الجراسة مؽ خالل اآلتي :      

عخض دور الجياز في السداىسة في التحؾل مؽ مؾازنة البشؾد إلى مؾازنة البخامج  -1
 واألداء.

وتحميل واقع نغام السؾازنات الستبع في الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية دراسة  -2
الحكؾمية وإجخاءاتو لكذف العؾائق القيؾد التي تعيق أداء السدتذفيات لؾعائفيا وأنذظتيا 

 بكفاءة وفاعمية.
اإلسيام في بمؾرة القشاعات لجى متخحي القخار في أىسية تظؾيخ نغام مؾازنات الييئات  -3

لمسدتذفيات وإجخاءاتو لسداعجتيا في تخشيج القخارات السالية واالرتقاء بأدائيا وذلػ العامة 
 مؽ خالل ما ستحققو الجراسة مؽ أىجاف ونتائج.

 :الدراسة ( سلىب) أمىهح  (7
 يتسثل مشيج الجراسة بسا يمي :      

 : الدراسة الشظرية 

ونذخات ودوريات ورسائل  عمى الكتب والجراسات العمسية مؽ أبحاث اناعتسج الباحث     
عمسية ، سؾاء كانت ذات عالقة بشغؼ السؾازنة العامة ، أو كانت وثيقة الرمة بسؾضؾع 

عجد مؽ ىحه األدبيات العخبية واألجشبية وكانت  انلباحثا جسعازنة البخامج واألداء . وقج مؾ 
 .و استشباط فخضيات البحث ؼفي صياغة اإلطار الشغخي لجراستي ؼعؾنا لي

 : الجراسة التظبيقية 

لتظؾيخ نغام مؾازنات الييئات العامة  أعزاء الجياز وىي تقؾم عمى محاولة     
لمسدتذفيات اليسشية وإجخاءاتيا ، وذلػ مؽ خالل تحميل وتقييؼ نغام السؾازنة الستبع حاليا في 

شة فيو الييئات العامة السدتذفيات اليسشية بيجف الكذف عؽ السذكالت وأوجو القرؾر الكام
، ومؽ ثؼ وضع إطار مقتخح لشغام مؾازنة ، يكؾن بجيل لشغام السؾازنة الحالي ، والستسثل في 
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نغام مؾازنة البخامج واألداء ومحاولة تظبيقو عمى مؾازنة ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام / 
 عجن .

 حدود الدراسة املكاوية والزماوية : (8
انحرخ نظاق الجراسة بسؾازنات ىيئات السدتذفيات العامة اليسشية ، وقج اختيخت ىيئة      

قترخ عمى نغام مؾازنة متظبيق ، أما نظاقيا الدمشي فقج المدتذفى الجسيؾرية في محافغة عجن 
 .م ( 2020 -م  2018الجسيؾرية عجن وإجخاءاتيا وبياناتيا خالل الفتخة )  ىىيئة مدتذف

 :ياوات واملعلىماتمصادر مجع الب (9
 في جسع السعمؾمات والبيانات ذات الرمة بالجراسة مؽ السرادر التالية : اناعتسج الباحث      

  مرادر مكتبية : وذلػ باالطالع عمى السؾضؾعات ذات الرمة بالجراسة مؽ كتب
عمسية ومخاجع متخررة وبحؾث ودراسات ودوريات ، كسا تؼ االستعانة بالقؾانيؽ 

 .التقاريخ والشذخات الخسسية الحكؾميةوالؾثائق و 
  ، مرادر ميجانية : الؾثائق واإلحرائيات والتقاريخ الخاصة بالسدتذفى عيشة الجراسة

باإلضافة إلى السقابالت الذخرية مع السختريؽ السالييؽ واإلدارييؽ ذوي الرمة 
الرحة اليسشية ، وكحا بإجخاءات السؾازنة في مخاحميا السختمفة في وزارة السالية وكحا وزارة 

السدئؾليؽ ورؤساء األقدام الرحية في السدتذفى عيشة الجراسة ، والسدئؾليؽ السالييؽ 
 واإلدارييؽ في السدتذفيات اليسشية العامة
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 ثاويًا : الدراسات السابقة.
( اطار مقترح إلعداد وتطبيق مهازنة البرامج واألداء في  6002اوال : دراسة ) غشام ، 

 فلدطين:

ىجفت ىحه الجراسة إلى تظؾيخ أسمؾب إعجاد السؾازنة في فمدظيؽ لتحقيق الخقابة عمى       
األداء ودراسة أثخ الستغيخات البيئية وانعكاساتيا عمى تظبيق مؾازنة البخامج واألداء ودورىا في 

اد زيادة كفاءة التخظيط اإلداري و الخقابة عمى األمؾال العامة حيث تسثل مجتسع البحث افخ 
االدارة العميا بؾزارات الدمظة الؾطشية الفمدظيشية الحيؽ تختبط طبيعة اعساليؼ بإعجاد ومخاقبة 
السؾازنة باعتبارىؼ يمعبؾن دورا ميسا في ىحا السجال وكانت عيشة السجتسع ىي نفديا السجتسع 

لتحقيق  مؽ اجل جسع البيانات الالزمة السجتسع واستخجم الباحث االستبانة نغخا الى صغخ حجؼ
أىجاف الجراسة تؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي و تحميل الشتائج باستخجام البخنامج 

 . spssاالحرائي 

 الباحث إلى عجة نتائج اىسيا :  وقج تؾصل    

  أن استخجام نغام مؾازنة البخامج واألداء يؤدي إلى التخريص األمثل لمسؾارد وزيادة
نذظة ، وتداىؼ في دعؼ لليات الخقابة والسدؤولية عمى الكفاءة والفاعمية لمبخامج واأل

االنحخافات وتقييؼ الشتائج واآلثار والؾقؾف عمى مجى االستجابة لمبخامج السخظظة 
 وتحقيق ما ىؾ مدتيجف مشيا .

 ومؽ أىؼ ما اوصى بو الباحث : 

  التحؾل لتحقيق الؾعيفة األولى واألىؼ مؽ وعائف السؾازنة وىي التخظيط يجب أن يتؼ
مؽ مؾازنة البشؾد الى مؾازنة البخامج واألداء حيث تفتقخ مؾازنة البشؾد لمخقابة عمى البخامج 

 .والسذاريع ويتزاءل دورىا في متابعة األداء وضبط الكفاءة وتخشيج اإلنفاق الحكؾمي
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لى ( تقييم جههد الدلطة الهطشية الفلدطيشية للتحهل إ 6002ثانيا : دراسة ) عبد الكريم ،  
 مهازنة البرامج.

سعت ىحه الجراسة إلى تحقيق ىجف رئيدي وىؾ تقييؼ التظؾر أو التقجم الحي حرل في      
عسمية التحؾل إلى مؾازنة البخامج واعتساد مشيجية األنفاق متؾسط السجى في مخاكد السدؤولية 

ة واقتخاح السختمفة وتذخيص أىؼ الرعؾبات التي واجيت إتسام عسمية التحؾل بشجاح وشسؾلي
الحمؾل التي مؽ شأنيا أن تدخع في اتسام عسمية التحؾل وقج استخجم الباحث السشيج الؾصفي 
التحميمي حيث قام بسخاجعة االدبيات و الجراسات الدابقة ومخاجعة تجارب بعض الجول واجخاء 

تحميمو مقابالت مؾسعة ومكثفة مع مدئؾلي وزارتي التخظيط والسالية وتؼ ترسيؼ استبيان بحثي و 
 15وكانت مجتسع الجراسات السؤسدات الحكؾمية و عيشة الجراسة  ssssاحرائيا باستخجام 

 مخکد مدؤولية مؽ تمػ السؤسدات .

 وقج تؾصل الباحث الى عجة نتائج أىسيا :    

  بالخغؼ مؽ التقجم الحي يسكؽ رصجه مؽ واقع الؾثائق عمى صعيج مشيجية التحؾل إلى
نو يسكؽ القؾل أن ىحا التقجم ال زال محجودة وال زال بسخحمة مؾازنة البخامج ، إال أ

تحزيخية تتخكد في تعديد فيؼ مخاكد السدؤولية ليحا الشؾع مؽ السؾازنات وفي بشاء 
 قجراتيا الفشية عمى التعامل مع متظمباتيا .

  إن ىشاك ارادة سياسية وترسيؼ لجى الجيات القيادية العميا بأىسية ومشافع التحؾل إلى
 ؾازنة البخامج واألداء وىحا يذكل دافعية مستازة لمتقجم .م

 ومؽ أىؼ ما اوصى بو الباحث :

  اعجاد وإقخار إطار اقترادي و مالي متؾسط السجى لمسؾازنة بحيث يكؾن وضع
 الخظط الكمية والقظاعية .

  قيام وزارة السالية بترسيؼ و إعجاد بخامج تجريب لمظؾاقؼ الفشية التي تتؾلى مدؤولية
إعجاد الخظط والسؾازنات في مخاكد السدؤولية السختمفة وذلػ مؽ أجل رفع قجراتيا 

 .عمى التعامل مع متظمبات ىحا الشؾع مؽ السؾازنات
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( تطهير مهازنة الهحدات الحكهمية الفلدطيشية بأسلهب  6000ثالثًا : دراسة ) عثسان ، 
 مهازنة البرامج واألداء " دراسة ميدانية ":

اليجف الخئيدي لمجراسة ىؾ تظؾيخ السؾازنة العامة السدتخجمة في القظاع الحكؾمي      
الفمدظيشي ، بسا يؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعمية الؾحجات الحكؾمية الفمدظيشية ، وتحقيق الخقابة 

ؾمي وقام الباحث باستخجام والسحافغة عمى السال العام و السداعجة عمى قياس األداء الحك
في اعجاد البحث وجسع البيانات والسعمؾمات وىسا اسمؾب البحث االستقخائي لتجسيع  اسمؾبيؽ

السادة العمسية الالزمة لمتعخف عمى السؾازنة العامة و اسمؾب البحث السيجاني مؽ خالل قائسة 
االستقراء واختبارىا وتحميميا لتجسيع البيانات وتسثل مجتسع الجراسة بالسجراء العامؾن ومجراء 

ئخ ورؤساء األقدام والسحاسبيؽ في ادارات السؾازنة والؾحجات الحدابية في وزارات الدمظة الجوا
 الؾطشية الفمدظيشية وأعزاء لجشة السؾازنة في السجمذ التذخيعي والسحاسبيؽ في السؤسدات
السجتسع السجني واألكاديسيؾن والباحثؾن السخترؾن بالذئؾن السالية والسحاسبية ومجققي 

لسدتقميؽ ومحاسبيؽ ومجراء في بعض السؤسدات السالية األجشبية اما عيشة الجراسة الحدابات ا
فيؼ جدء مؽ مجتسع الجراسة ، أما اسمؾب جسع البيانات فتؼ استخجام االستبيان لجسع السعمؾمات 

 وتحميمو احرائيا .

 وقج تؾصل الباحث لعجة نتائج أىسيا :     

 الحالي القائؼ عمى تظبيق األسمؾب التقميجي  أن الشغام السحاسبي الحكؾمي الفمدظيشي
 في إعجاد السؾازنة العامة ، وتظبيق األساس الشقجي في القياس السحاسبي .

  أن مؾازنة البخامج واألداء تعتبخ صؾرة مؽ صؾر إعجاد السؾازنة والتي يفزل استخجاميا
مؽ أساليب إعجاد  عشج إعجاد السؾازنة العامة في الؾحجات الحكؾمية الفمدظيشية عؽ غيخىا

 السؾازنة .

 ومؽ أىؼ ما اوصى بو الباحث :    

  االنتقال بأسمؾب إعجاد السؾازنة العامة في الؾحجات الحكؾمية الفمدظيشية إلى اسمؾب
 .مؾازنة البخامج واالداء بجال مؽ أسمؾب مؾازنة البشؾد
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 قات تحديؽ مدتؾى االفراح والذفافية لحفد الجسيؾر نحؾ الخقابة عمى التظبي
 .السحاسبية في الؾحجات الحكؾمية

الى مهازنة التخطيط  االنتقال( نسهذج مقترح لخطة  6002رابعًا : دراسة ) اللحياني ، 
 والبرمجة في الجامعات الدعهدية:

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مفيؾم السؾازنة والتعخف عمى انؾاع السؾازنة والؾقؾف عمى       
السسمكة العخبية الدعؾدية والؾقؾف عمى واقع السؾازنة في الجامعات تظؾر نغام السؾازنة في 

الدعؾدية والتعخف عمى مؾازنة التخظيط والبخمجة والتعخف عمى تجارب الجول في مؾازنة 
التحميمي  وعمى مبادئ واسذ التغييخ السخظط ، واستخجم الباحث السشيج لبخمجةالتخظيط وا

ػ لمتعامل مع ما أمكشو الؾصؾل اليو مؽ بيؽ ادبيات الفقو ببعجيو االستقخائي واالستشباطي وذل
 .االداري والسالي

 وقج تؾصل الباحث لعجة نتائج أىسيا :     

  اعجاد نسؾذج مقتخح لخظة االنتقال مؽ مؾازنة البشؾد الى مؾازنة التخظيط والبخمجة
وانو تؼ تبشي  جةالبشؾد الى مؾازنة التخظيط والبخمواقشاع القيادات باالنتقال مؽ مؾازنة 

الجامعات الفكخة االنتقال و اعجاد خظة تشفيحىا والسخحمة الثالثة تشفيح خظة االنتقال أما 
السخحمة الخابعة فقج تزسشت مخحمة تظبيق مؾازنة التخظيط والبخمجة في الجامعات 

 .الدعؾدية

 ومؽ أىؼ ما اوصى بو الباحث :     

  بعيؽ االعتبار  تأخحوجؾب وضع الخظط الخسدية الجامعية برؾرة واضحة وواقعية
 .متظمبات اعجاد السؾازنة وفق مؾازنة التخظيط والبخمجة

( امكانية تطبيق مهازنة البرامج واالداء من قبل حكهمة  6000: دراسة ) جعفر ، خامداً 
 :( ( 6001-0991لدطين ) الدلطة الهطشية الفلدطيشية ) دراسة حالة مهازنة حكهمة ف

تيجف الجراسة إلى دراسة أحج أنؾاع السؾازنة العامة ، وىؾ مؾازنة البخامج واألداء وإمكانية      
تظبيقيا عمى مؾازنة الدمظة الؾطشية الفمدظيشية ، لسا ليحا الشؾع مؽ السؾازنات مؽ مدايا وفؾائج 
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ع ، وتعسل عمى التقميل مؽ العجد السالي اقترادية واجتساعية وسياسية تعؾد عمى الجولة والسجتس
، أن مؾازنة البخامج واالداء استعسمت بعج عيؾر الكثيخ مؽ العيؾب في مؾازنة البشؾد وخاصة بعج 
عيؾر الحاجة إلى التخظيط لتشفيح بخامج وأنذظة مدتقبمية تحتاج إلى اعتساد تشفيحىا مؽ الدمظة 

ة بشاء عمى العائج والتكمفة ، أجخيت الجراسة عمى التذخيعية ، وتحجيج أولؾيات البخامج السشفح
مؾعفي لجان السؾازنة العامة في الؾزارات السختمفة ، حيث تكؾن مجتسع الجراسة مؽ أفخاد لجان 

في كل وحجة حكؾمية بسا فييا وزارة السالية ، وىي الجية السخؾلة بإعجاد  180السؾازنة وعجدىؼ 
السالية ليقؾم بجوره بتقجيسيا إلى السجمذ التذخيعي إلقخارىا وتحزيخ السؾازنة وتقجيسيا إلى وزيخ 

 80الجراسة  واعتسادىا ، مدتخجما أسمؾب االستبانة لجسع البيانات ، حيث كان عجد مجتسع
مؾعفا وزعت عمييؼ االستبانة ، و تؼ تحميل بيانات اإلستبانة ) أداة الجراسة ( باستخجام بخنامج 

 .  دتخجم أسمؾب الستؾسط الحدابي السؾزون ( ( ، م SSSSالخزم اإلحرائي 

 وقج تؾصل الباحث لعجة نتائج أىسيا :     

  أن ىشاك الكثيخ مؽ القرؾر ، والعجيج مؽ الجؾانب الدمبية في عسمية اعجاد السؾازنة
العامة بالظخيقة التقميجية ، والتي ال تؤدي إلى تظؾر السؾازنة العامة وال في اليو اعجادىا 

 تحجيج كل مؽ االيخادات والشفقات . وال في كيفية
  انو يسكؽ تظبيق مؾازنة البخامج واألداء عمى مؾازنة الدمظة الؾطشية الفمدظيشية وذلػ

اإلمكانية عسل الخظط الالزمة إلعجاد مؾازنة البخامج واألداء واالستفادة مؽ خرائص 
ؾعفي لجان السؾازنة ىحا الشؾع مؽ السؾازنات ومسيداتو كسا أن بيئة تظبيقيا متؾفخة لجى م

 .العامة

 ومؽ أىؼ ما اوصى بو الباحث :      

  تظبيق مؾازنة البخامج واألداء عمى واحجة أو أكثخ مؽ الؾحجات الحكؾمية كبجاية لمتغييخ
 .بذكل تجريجي

  عسل دراسات عؽ مجى االستفادة مؽ ذلػ وتحقيق األىجاف والقجرة عمى التظبيق عمى
باقي الؾحجات الحكؾمية ، حيث تؾجج صعؾبة في تظبيقيا بذكل كامل عمى كافة 
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الؾحجات الحكؾمية دفعة واحجة بدبب الغخوف التي تسخ بيا الدمظة الؾطشية 
 .الفمدظيشية

( استخدام مهازنة البرامج واألداء في التقييم البيئي  6005سادسًا : دراسة ) عبد الفتاح ، 
 للهحدات العامة:

ىجفت ىحه الجراسة الى استخجام مؾازنة البخامج واألداء في رفع مدتؾى األداء البيئي وتخشيج       
االنفاق العام وتحديؽ عسميات تجفق البخامج والسذاريع لألجيدة الحكؾمية وتفعيل عسمية الخقابة 

انجازه مؽ  تشفيح في ضؾء معاييخ األداء والسحجدة سمفا والتي يسكؽ بؾاسظتيا مقارنة ما تؼعمى ال
اعسال االنجازات ( بسا ىؾ مخظط لتحقيقو ) الخظة ( ومعخفة اسباب االنحخافات عؽ الخظة 
ومحاسبة السدئؾلية عشيا ، وقج اعتسجت الباحثة عمى السشيج الؾصفي التحميمي في وصف 

عية السدتخجمة في اعجاد وتشفيح السؾازنة العامة ووصف مذكالت السؾازنة الحالية الحاالت الؾاق
مؽ تظبيق مؾازنة البخامج واألداء مؽ خالل  ميمي االستقخائي الستشباط الشتائجوتؼ استخجام التح

اساليب وطخق اعجادىا في مجال السحافغة عمى السؾارد البيئية وتؼ استخجام بخنامج التحميمي 
مبحؾث ويتكؾن مجتسع الجراسة مؽ  95، تؼ استخجام عيشة دراسة مكؾنة مؽ  SSSSي االحرائ

 .مؾعفي مخكد بجر البيئي والسؤسدات الحكؾمية العاممة

 وقج تؾصمت الباحثة الى عجة نتائج أىسيا :     

  تؾجج عالقة معشؾية بيؽ تظبيق أسمؾب مؾازنة البخامج واألداء وزيادة فاعمية عسميات
 .ى األداء البيئي لمؾحجات العامةالخقابة عم

  تؾجج عالقة معشؾية بيؽ تظبيق أسمؾب مؾازنة البخامج واألداء وتحديؽ األداء البيئي
 .الؾحجات العامة

 :ومؽ أىؼ ما أوصت بو الباحثة      

  بؾضع وإعجاد السؾازنة برؾرة تخبط كل عسمية مؽ العسميات السالية باألغخاض التي
 مى تشديق البخامج واألنذظة الحكؾمية ومشع االزدواج فييا .تحجدىا الجولة فتعسل ع

  وتؾصي الباحثة بزخورة نذخ مفيؾم مؾازنة البخامج واألداء السحاسبيؽ الحيؽ سيظبقؾن
مؾازنة البخامج واألداء وكحلػ لمسعشييؽ بإعجاد السؾازنة الدشؾية بكافة الؾحجات التشغيسية 
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مؾازنة البخامج واألداء مؽ خالل دورات  مؽ خالل تجريب العامميؽ عمى طخق إعجاد
 لتشفيح التي تسكشيؼ مؽ التظبيق.تجريبية وإتاحة اليات ا

) دراسة وتقييم إمكانية تطبيق مهازنة البرامج واألداء م( 0996سابعًا : دراسة ) مشرهر ، 
والسهازنة الرفرية بردد إعداد السهازنة والرقابة على تشفيذها بقطاع الذئهن الرحية في ج . 

 .( یع . 

ىجفت ىحه الجراسة إلى الخمؾص إلى نسؾذج مؾازنة يتؼ تظبيقو عمى قظاع الذئؾن الرحية       
يتالءم ىحا الشسؾذج مع الغخوف االقترادية والبيئية  بحيثسشية ، في الجسيؾرية العخبية الي

 واالجتساعية لمجول الشامية برفة عامة واليسؽ برفة خاصة .

وتخكدت الجراسة عمى عخض لتظؾر أنغسة السؾازنات استجابة لمستغيخات البيئية واالجتساعية      
 .ض الجولواالقترادية مع استعخاض التجارب تظبيق السؾازنات في بع

 عجة نتائج أىسيا :الباحث إلى  لوتؾص 

 سؾاء في الجول الستقجمة أو الجول الشامية وذلػ  اً ائج التظبيق اختمفت كميا أو جدئيأن نت
لالختالف في الغخوف البيئية واالجتساعية واالقترادية وعخض الباحث أركان الشسؾذج 

تزسؽ تحجيج سقف لإلنفاق ، وتسؾيل السقتخح إلعجاد وتشفيح السؾازنة العامة لمجولة ، الس
عمى ضؾء السؾارد الستاحة ، ومقارنة تقييؼ البخامج وفقا األسمؾب السؾازنة  لبخامجا

الرفخية ، وتحميل التكاليف بغخض تقييؼ األداء في قظاع الخجمات الرحية في 
 الجسيؾرية اليسشية ، ومذكالت قياس السخخجات في القظاع الحكؾمي الخجمي .

 :الباحثمؽ أىؼ ما أوصى بو و       

  الحجيثة في القظاع الرحي في الجسيؾرية اليسشية يؤدي إلى  ناتتظبيق مجخل السؾاز
ارتفاع مدتؾى الخجمة وانخفاض تكاليفيا باإلضافة إلى ضخورة تقييؼ البخامج عمى أساس 

البخامج  التكمفة والعائج ، والسفاضمة بيؽ البخامج التي تحقق اليجف نفدو ، والسفاضمة بيؽ
 القائسة والججيجة في عل معيار سخيان األىجاف .
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 -السهازنة العامة للدولة بين اإلعداد والتشفيذ م( 6002ثامشًا : ) دراسة سلهم ، السهايشي 
 :6002-6005دراسة تحليلية للسهازنة العراقية 

السرخوفات العامة بخزت أىسية الجراسة في ضخورة اعتساد أسمؾب سميؼ ومتقجم في تقجيخ       
لؾحجات الجول السختمفة واألقاليؼ ) سؾاء عمى مدتؾى السحافغات أو السشاطق التي أقخىا الجستؾر 
والسؾازنة العادلة في التخريص ليحه الشفقات باستخجام السؾازنات الحجيثة كسؾازنة البخامج واألداء 

سؾازنة التقميجية في التقجيخ أو عمى والتخظيط والبخمجة والسؾازنة الرفخية وضخورة االبتعاد عؽ ال
األقل إيجاد مؾازنة حجيثة سانجة لمشغام التقميجي وخاصة لإلنفاق االستخاتيجي واالستثساري حيث 
تعتبخ السؾازنة مؽ أىؼ األدوات الخئيدية وراء إنجازات األداء العام وتظخقت الجراسة إلى أسمؾب 

تسج حاليا وما ىؾ مظمؾب أن يقجمو مؽ تقاريخ مالية تشفيح السؾازنة وتظؾيخ الشغام السحاسبي السع
ليشتيي البحث بجسمة مؽ االستشتاجات والتؾصيات التي تعج كشؾاة لعسمية التظؾيخ السظمؾبة في 

 .نغام السؾازنة العامة والشغام السحاسبي الحكؾمي العامل عمى تشفيح تمػ السؾازنة

 ومؽ أىؼ ما أوصى بو الباحثان:

  في إعجاد السؾازنة العامة لمجولة مؽ السؾازنة التقميجية إلى أي مؽ بزخورة االنتقال
 .السؾازنات األكثخ تظؾرا وحجاثة وال يسكؽ تحجيجه إال بعج تؾفيخ الستظمبات الالزمة لحلػ

إطار مقترح إلعداد وتطبيق مهازنة البرامج واألداء في م ( 6002تاسعًا : دراسة ) غشام ، 
 :فلدطين

الجراسة إلى البحث عؽ أسمؾب ججيج مؽ أساليب إعجاد السؾازنة العامة لمجولة ، تيجف ىحه      
وذلػ باستخجام مؾازنة البخامج واألداء لتحقيق الكفاءة والفاعمية لمسؾارد السحجودة ، فالسؾازنة 
السدتخجمة في فمدظيؽ ىي مؾازنة البشؾد وىي مؾازنة تقميجية تخكد عمى اعتساد السجخالت دون 

م أو التخكيد نحؾ اليجف أو قياس السخخجات واآلثار الشاتجة عشيا مسا يزعف مشيج االىتسا
 .السداءلة حؾل الفاعمية والكفاءة في التشفيح

وقام غشام في ىحه الجراسة بسشاقذة وتحميل الجؾانب العمسية السختبظة بأساسيات إعجاد       
األنذظة والبخامج وفق أسمؾب ججيج يغيخ السؾازنة السقتخحة وإبخاز دورىا في تحقيق الخقابة عمى 
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بؾاقعية مخاكد السدئؾلية ويحقق الخبط بيؽ عشاصخ اإليخادات والسرخوفات ، كسا تؼ أيزا تظؾيخ 
 .فخضيات البحث وجخى مشاقذتيا عسمية

 

 وتؾصل الباحث إلى مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا : 

 الية لمبخامج واألنذظة والسداىسة أن استخجام مؾازنة البخامج واألداء يؤدي إلى تحقيق الفع
في دعؼ لليات الخقابة وتقييؼ الشتائج وتحميل االنحخافات و الؾقؾف عمى مجى االستجابة 
لمبخامج واألىجاف السخظظة مسا يؤدي إلى ضبط اإلنفاق وتحجيج اتجاىاتو ومدتؾياتو 

ظيؽ تؼ إجخاء وتخشيجه . ولجعؼ األفكار الشغخية والتحميمية لتظبيقات السؾازنة في فمد
وترسيؼ خظؾات عسمية كشسؾذج عسمي عمى وزارة الرحة وأثبت البحث أن ىشاك إمكانية 

 نغخية وعسمية لتظبيق ىحا الشؾع مؽ السؾازنة .

 ومؽ أىؼ ما أوصى بو الباحث : 

  بزخورة استخجام مؾازنة البخامج واألداء لسا ليا مؽ أىسية في تحقيق الفعالية لمبخامج
 أىسيتيا في ضبط االنفاق وتحجيج اتجاىاتو وتخشيجه. وكحلػ األنذظة.

مدى دقة تقديرات مهازنة مرلحة الزرائب في الجسههرية م( 6000عاشرًا : دراسة ) سرور ، 
 :اليسشية " دراسة تطبيقية "

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى مجى دقة تقجيخات السؾازنة العامة لمجولة ومجى       
االنحخافات بيؽ تقجيخات السؾازنة واإلنفاق الفعمي ، ومؽ ثؼ تقجيؼ التؾصيات والسقتخحات لتحديؽ 

 .عسمية تقجيخ السؾازنة العامة لمجولة

ائب كسجتسع لجراستو التظبيقية حيث قام الباحث باختيار إيخادات ونفقات مرمحة الزخ      
واستخجم الباحث عجدا مؽ األساليب اإلحرائية الؾصفية واالستشتاجية باستخجام حدمة االختبارات 

بغخض تحقيق أىجاف دراستو واختبار فخضياتو . لكؽ قبل ذلػ استعخض  SPSSاإلحرائية 
عامة لمجولة في عل كل نغام الباحث في الجراسة الشغخية تظؾر أساليب إعجاد تقجيخات السؾازنة ال

 .مؽ أنغسة السؾازنات الحجيثة
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 ومؽ أىؼ ما أوصى بو الباحث : 

  فخض الخقابة عمى األداء الؾعيفي عؽ طخيق تظؾيخ معاييخ األداء لقياس األداء
 الؾعيفي مؽ ناحية ، وقياس اإلنجازات مؽ ناحية أخخى . ويتحقق ذلػ مؽ خالل :

  القظاع الحكؾمي تسييجا لتحجيج مخاكد التكمفة تظبيق نغؼ محاسبة التكاليف في
ومخاكد السدئؾلية لكل بخنامج مؽ البخامج الحكؾمية مؽ أجل تعديد الخقابة 

 اإلدارية عمى األداء .
   استكسال تظبيق أساس االستحقاق عمى كافة السؾارد واالستخجامات باعتباره

 حجخ األساس لالنتقال إلى مؾازنة البخامج واألداء

 

 ة الدراسات السابقة:مىاقش

يدتعخض الباحثان في ىحا الجانب االتجاىات الخئيدية لمجراسات الدابقة ، وعالقة الجراسة 
 وعخبية ( وذلػ عمى الشحؾ التالي: –الحالية بتمػ الجراسات التي تست في بيئات مختمفة ) محمية 

 اليجف مؽ الجراسات: -1
لؾضع اطاع مقتخح عمى القظاع م (  1992اتفقت الجراسة مع دراسة ) مشرؾر ، 

 الرحي في الجسيؾرية اليسشية.
 عيشة الجراسة: -2

 م( بتظبيق عمى القظاع الرحي.1992اتفقت الجراسة مع دراسة ) مشرؾر ، 
 الشتائج :  -3
( في ضخورة استخجام مؾازنة البخامج عؽ  2011اتفقت الجراسة مع دراسة ) عثسان ،  -

 غيخىا مؽ االساليب.
( أن مؾازنة  2007( و ) سمؾم السيايشي ،  2011تتفق الجراسة مع الجراسة ) عثسان ،  -

البخامج واألداء تعتبخ صؾرة مؽ صؾر اعجاد السؾازنة الحي يفزل استخجاميا عشج إعجاد 
 السؾازنة العامة.
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م( في تظبيق مؾازنة البخامج األداء يؤدي 1992اتفقت الجراسة مع دراسة ) مشرؾر ،  -
 تفاع الخجمة وانخفاض تكاليفيا.إلى ار 

م ( في ضخورة تظبيق نغؼ محاسبة التكاليف 2011تتفق الجراسة مع دراسة ) سخور ،  -
في القظاع الحكؾمي تسييجًا لتحجيج مخاكد التكمفة ومخاكد السدئؾلية لكل بخنامج مع 

 البخامج الحكؾمية مؽ أجل تعديد الخقابة اإلدارية عمى األداء.
الجراسة ان ىحه الجراسة قامت باختبار إيخادات نفقات ىيئة مدتذفى واختمفت مع ىحه 

 الجسيؾرية ودراسة سخور اختبخت ايخادات ونفقات مرمحة الزخائب.
 التؾصيات  -4
م( في التخكيد عمى وعيفة التخظيط في التحؾل مؽ 2006اتفقت مع دراسة ) غشام ،  -

 مؾازنة البشؾد إلى مؾازنة البخامج واألداء .
م ( في ترسيؼ  2015م( ) عبجالفتاح ، 2016راسة مع دراسة ) عبجالكخيؼ ، اتفقت الج -

 واعجاد بخامج التجريب لمظؾاقؼ الفشية التي تتؾلى خظط السؾازنات.
م( بزخورة تبشي الجامعات مادة تخرص 2003اتفقت الجراسة مع دراسة ) المحياني ،  -

 تشفيحىا والخقابة عمييا.وكيفية  البخامج واالداءفي تخظيط متظمبات اعجاد مؾازنة 

 



 

 مفهىم املىازنات وأهميتها وتطىرهااملبحث األول: 

 مفهىم املىازنات العامة وأهميتها
 وخصائصها

مفهىم مىازنة البنىد 
مفهىم مىازنة الربامج واألداء 

 

 الفصل األول 
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 املبحث األول : مفاهيم املىاسنة وتطىرها:

 مفهىم املىاسنة العامة وأهميتها وخصائصها: 1-1-1

 تعزيف املىاسنة يف االصطالح القانىني : 1-1-1-1

م السؾازنة العامة بأنيا ) الججاول الذاممة لجسيع  ۰۹۹۱يعخف القانؾن السالي اليسشي لعام      

 1(.الستؾقع إنفاقيا خالل الدشة الساليةاإليخادات السقجر تحريميا ، وجسيع الشفقات 

 :تعزيف املىاسنة يف االصطالح األكادميي 1-1-1-2

تتعجد وتتشؾع تعخيفات السؾازنة العامة مؽ حيث الذسؾلية و التكامل ، و يعؾد ذلػ اساسا       

إلى طبيعة الشغخة التي يخاىا بعض العمساء والفقياء باختالف التذخيعات الؾضعية ، ولكؽ ىحه 

التعخيفات جاءت لتتساشى مع الشغخة الحجيثة لسفيؾم السؾازنة وعالقتيا بدياسة ووعائف الجولة . 

 ولحلػ سؾف ندتعخض بعزا مؽ ىحه التعخيفات وىي :

 لبا  جة محجودة ومقبمة مؽ الدمؽ غابانيا وثيقة تتزسؽ تقجيخا لشفقات الجولة و إيخاداتيا لس -

 2.اف التي تخنؾا إلييا فمدفة الحكؼسشة ، والتي يتؼ تقجيخىا في ضؾء األىج

بانيا تتزسؽ تقجيخا احتسالية الشفقات الجولة وإيخاداتيا ، وإن ىحا التقجيخ يتؼ اعتساده ، كسا  -

 3أنو يشرخف إلى مجة معيشة مقبمة .

يا بخنامج مالي لدشة مالية قادمة ، تدتظيع مؽ خاللو الجولة القيام بؾعائفيا وتحقيق نبا -

 1السجاالت االقترادية واالجتساعية والدياسية ... نذاطاتيا في كافة
                                                           

1
م ، وزارة الشئون المانونٌة ، مطابع دائرة التوجٌه المعنوي 0991(  لسنة 8المادة الثانٌة من المانون المالً للجمهورٌة الٌمنٌة رلم ) 

 م.4112صنعاء ، اغسطس 
2
لطباعة والنشر ، الموصل ، د. عادل فلٌح العلً ، د. طالل محمودد كداوي ، التصادٌات المالٌة العامة ، الجزء الثانً ، دار الكتاب ل 

 .474م ، ص 0989
3
 .462م ، ص 0999د. مجدي محمود شهاب ، االلتصاد المالً ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر ، اإلسكندرٌة ،  
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يسكؽ تعخيف السؾازنة العامة بأنيا ) خظة مالية شاممة سشؾية ، تتزسؽ تقجيخات الشفقات و       

 2العامة واإليخادات العامة بعج إجازتيا مؽ  قبل الدمظة التذخيعية (

ي أداة تخظيظية رقابية تتزسؽ ارقام وبشاء عمى ما سبق يزع الباحثان تعخيفا  لمسؾازنة : ى     

 تقجيخية مؽ الشفقات واإليخادات لدشة مقبمة كسا أنيا ممدمة التشفيح مؽ جسيع السخافق الحكؾمية.

 أهمية املىاسنة العامة : 1-1-1-3

إن التظؾر الكبيخ في مفيؾم الجولة ووعائفيا ومجاالت نذاطيا قج أعظى لمسؾازنة العامة       

في تشغيؼ الحياة الدياسية واالقترادية واالجتساعية ، وذلػ ألنيا تعبخ  أىسية كبخى ودورا ميسا

 .عؽ بخنامج العسل الدياسي واالجتساعي واالقترادي لمجولة خالل فتخة مالية قادمة

 :3وتبخز أىسية السؾازنة العامة في الشؾاحي االتية 

أداة رقابة فعالة بيج استسجت السؾازنة أىسيتيا التقميجية في مختمف السجتسعات لكؾنيا  -1

الدمظة التذخيعية تزسؽ ليا األشخاف الكامل عمى الترخفات السالية لمدمظة التشفيحية 

 .وتقييؼ أدائيا

تعتبخ السؾازنة أداة فعالة أيزأ ، مؽ أدوات الدياسة السالية التي يسكؽ استخجاميا في  -2

عؽ طخيق  -ؾمة إدارة االقتراد الؾطشي وتؾجييو ، ففي حالة التزخؼ ، تعتسج الحك

إلى امتراص الظمب الدائج ، وذلػ أما بفخض مديج مؽ الزخائب ، أو  -السؾازنة 

باإلحجام عؽ بعض عسميات اإلنفاق ، وفي حالة الكداد تمجا الحكؾمة إلى زيادة الظمب 

                                                                                                                                                                      
1
 .89، ص 4111د.أعاد حمود المٌسً ، المالٌة العامة والتشرٌع الضرٌبً ، دار الثمافة للنشر والتوزٌع ، عمان ،  
2
اسماعٌل الجبلً، الرلابة البرلمانٌة على الموازنة العامة للدولة فً الجمهورٌة الٌمنٌة دراسة ممارنة ، رسالة ماجستٌر فً نادٌه  

 8م ، ص 4118المانون العام كلٌة الحموق جامعة عدن ، 
3
، الطبعة الثانٌة " ٌة وتجارة الورق مؤسسة النبأ للخدمات المطبع -المحاسبة الحكومٌة واإلدارة المالٌة العامة "حجازي ، دمحم أحمد  

 .81ص  ،م 0999
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الفعمي ، وذلػ أما عؽ طخيق ضخ األمؾال في شخيان االقتراد ، بديادة حجؼ اإلنفاق 

الزخائب التي تشؾي تحريميا أو غيخ ذلػ مؽ أساليب الدياسة  الكمي ، أو تخفيض

 .السالية ذات العالقة

تدتخجم السؾازنة كأداة تشديق بيؽ أنذظة وأجيدة الحكؾمة حيث تتزسؽ تؾزيع  -3

وتخريص مؾارد الجولة السختمفة عمى أوجو االستخجامات الستعجدة لمجيات السشفحة وذلػ 

 ضؾء أولؾيات اإلنفاق . وفقا لحاجة كل جية أو نذاطيا وفي

تدتخجم السؾازنة أيزا ، كأداة مؤثخة عمى الحياة االجتساعية ، فيي تمعب دورا ميسا في  -4

إعادة تؾزيع الجخل وذلػ عؽ طخيق زيادة الشفقات التعميسية والرحية واالجتساعية ... 

الزخائب عمى ذوي الجخل  السؾجية لمفئات ذات الجخل السحجود ، أو عؽ طخيق زيادة

 .السختفع

استخجام السؾازنة كأداة لحساية الرشاعة السحمية وتذجيعيا ، وذلػ عؽ طخيق إعفائيا مؽ  -5

الخسؾم الجسخكية أو فخض رسؾم جسخكية مختفعة عمى البزائع السدتؾردة السذابية 

 .لمرشاعة السحمية

يط سؾاء كان ذلػ عمى مدتؾى الجولة أو كسا أن السؾازنة العامة دورا كبيخا في مجال التخظ      

عمى مدتؾى الؾحجة اإلدارية الحكؾمية التي تعتبخ السؾازنة العامة بالشدبة ليا األداة الؾحيجة التشفيح 

نغخية األمؾال السخررة أما دورىا في الخقابة ، فإنيا تتؼ بإجخاء السقارنة بيؽ مخررات 

 .1عمي ليا السؾازنة لمؾحجة اإلدارية وبيؽ اإلنفاق الف

وتتعجى أىسية السؾازنة واستخجاماتيا اإلدارة الخسسية الحكؾمية ، فالسؾازنة العامة تذكل      

مرجر معمؾمات ميسة وأساسية لمسذتغميؽ في القظاع الخاص الحيؽ ييتسؾن بسعخفة حجؼ 
                                                           

1
 .80ص ، ازي ، دمحم أحمد المرجع السابك حج 
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 اإلنفاق الحكؾمي ونؾاحي استغاللو حاضخا ومدتقبال ، باعتبار أن قخارات األعسال تتأثخ

باتجاىات اإلنفاق الحكؾمي ، في األسؾاق السالية ، في حجؼ ووضع االلتدامات السالية ، في نتاج 

  .1التشسية ، في األبحاث ، في استغالل الفخص الجولية ، وغيخ ذلػ

 :  2خصائص املىاسنة العامة 1-1-1-4

 :إن أىؼ خرائص السؾازنة العامة تتسثل في اآلتي

الجولة ونفقاتيا ) الرفة التخسيشية أو التقجيخية لمسؾازنة ( السؾازنة صػ تقجر فيو إيخادات  -1

وبحلػ فإن السؾازنة ىي خظة عؽ سشة مالية مقبمة وصػ تقجر فيو ما سؾف يجخل عمى 

الجولة مؽ إيخادات ، وما سؾف تحتاج إليو مؽ نفقات خالل فتخة معيشة مؽ الدمؽ غالبا 

 .ىي ، سشة

نفاق مؽ الدمظة التذخيعية بالشيابة عؽ الذعب ، السؾازنة صػ تجاز بسؾجبو الجباية واإل -2

وىحه اإلجازة محجودة األجل خالل سشة مالية مقبمة ، كسا أنيا إجازة محجودة مؽ حيث 

مجاىا وشسؾليا أي أنيا تحتؼ عمى الحكؾمة أال تحرل سؾى اإليخادات السحجدة في 

 حة فييا .تقجيخات السؾازنة ، وأال تتجاوز في اإلنفاق االعتسادات السفتؾ 

السؾازنة محجودة السجة ) سشؾية ( ، ومؽ ثؼ فإن اإلذن مؽ الدمظة التذخيعية برخف  -3

الشفقات وجباية الؾاردات يعظى عؽ سشة واحجة رغؼ أن ىحه القاعجة الدشؾية لؼ تعج 

تتالءم تساما مع التظؾرات االقترادية والسفاىيؼ العمسية الججيجة ، وإن ىشاك مؾازنات 

 سشة أو لسجة غيخ محجودة كالسذاريع اإلنذائية الكبخى  تؾضع ألكثخ مؽ

                                                           
1
 Melvin , Anshen : The Federal Budget as an Instrument for Management and Analysis , Program 

Budgeting , Second edition , Holt , Rinehart and Winston , Inc 1969 , P - 5  
2
م 4111، العدد األول ،  06المهاٌنً ، دمحم خالد ، " الموازنة العامة للدولة فً سورٌة ، الوالع اآلفاق ، مجلة جامعة دمشك ، المجلد  

 02، ص 
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ػ ، أو بخنامج أو أنيا عسل إداري تذخيعي ، فيي سشج أو وثيقة أو ص السؾازنة ىي صػ -4

 بحت ، والحقيقة ىي أن السؾازنة تتألف مؽ قانؾن السؾازنة وججاول تفريمية ممحقة بيا .

 مفهىم مىاسنة البنىد:  1-1-2

 Control ( أو مؾازنة الخقابة )  Traditional Budgetة التقميجية ) وسسيت أيزا  بالسؾازن     

Budget  وتعتبخ مؾازنة البشؾد مؽ أقجم نغؼ إعجاد السؾازنات وأكثخىا شيؾعا  استخجام حتى ،)

الؾقت الحاضخ ، " وسسيت بسؾازنة البشؾد بدبب عخض السؾازنة عمى شكل بشؾد حدب الغخض 

، حيث يتؼ ججولة التبؾيبات والبيانات الستجاندة مؽ حيث الؾعيفة والغخض 1الحي تؤديو الشفقات"

وإعيارىا في صؾرة مجسؾعات متجاندة عمى شكل بشؾد ف عخض السؾازنة ، ويدتيجف ىحا 

الشغام بجرجة رئيدية فخض رقابة مالية وقانؾنية صارمة عمى اإلنفاق الحكؾمي لزسان عجم 

سال العام ، مؽ خالل ربط الرخف الحكؾمي بحجود التالعب أو اإلسخاف في استخجام ال

وتؾجييات مؾضؾعة مؽ الدمظة التشفيحية والتذخيعية ، وقج انعكذ ذلػ عمى أسمؾب إعجاد 

وتبؾيب السؾازنة واستخجاميا كأداة لمخقابة ، حيث اقتزى األمخ تبؾيب اإليخادات والسرخوفات 

 برؾرة تسكؽ مؽ الخقابة عمييسا.

وجؾىخ مؾازنة البشؾد ف التخكيد عمى االتجاه الخقابي لمسؾزنة، واعتبار  ويتمخص مفيؾم     

السؾازنة خظة مالية محاسبية ، يتؼ مؽ خالليا عخض حجؼ الحاجات السظمؾب الحرؾل عمييا 

مقيسا  بسقجار مؽ السال السخرص ليا مثل : حجؼ الخواتب واألجؾر ، والسذتخيات ، وأجؾر 

كثخ مؽ التاكيج عمى حجؼ الخجمة السظمب شخاؤىا بالشدبة إلى السال الكيخباء والسياه .. الخ ، أ

                                                           
1
 . 09م، ص 0999مرار ، فٌصل فخري : "العاللة بٌن التخطٌط والموازنة العامة" دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ، عمان ،  
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السقجر ليحا الذخاء أو العسل السظمؾب إنجازه ، أي أنو ال يتزسؽ البحث كفاية العسميات ومدتؾى 

 الخجمة السظمؾب إنجازىا في إطار أنذظة السؾازنة.

مى عجد مؽ التقديسات وكل تقديؼ وفي العادة فإن ىيكل السؾازنة وفقا  ليحا الشغام يقؾم ع     

يخجم غخضا  معيشا  أو مجسؾعة مؽ األغخاض مؽ دون غيخىا ، ويدتشج كل تقديؼ عمى عجد مؽ 

األسذ والسعاييخ يتؾقف اختيار أي مشيا عمى اليجف الستؾخي تحقيقو، ويشبغي أن يخجم اختيار 

 ؼ.أي مؽ تمػ التقديسات عسميات اإلعجاد والتشفيح والخقابة والتقؾي

م كسؾازنة تشفيحية 1221وبجأ تظبيق مؾازنة البشؾد في الؾاليات الستحجة األمخيكية في عام      

شاممة وبترشيف وعيفي عمى شكل بخامج ووعائف وبترشيف اقترادي لمتسييد بيؽ الشفقات 

عشى الجارية والخأسسالية ، وبسؾجبيا يتؼ ترشيف الشفقة تبعا  لشؾعيتيا وليذ فقا  لمغخض مشيا. بس

أن يتؼ حرخ السرخوفات ذات الظبيعية الؾاحجة في مجسؾعات متجاندة رئيدية وفخعية برخف 

الشغخ عؽ اإلدارة الحكؾمية التي تقجميا ، ثؼ بعج ذلػ يتؼ تقديؼ الشفقات إلى فئات رئيدية تدسى 

 1) أبؾاب ( حيث يتؼ تقديؼ ىحه األبؾاب الخئيدية إلى بشؾد فخعية.

نة البشؾد عمى الجسع بيؽ التقديؼ اإلداري والشؾعي ، فالتقديؼ اإلداري يقؾم ويقؾم ىيكل مؾاز      

بتقديؼ كل مؽ الشفقات العامة واإليخادات العامة بحدب الجيات الحكؾمية ) الييكل التشغيسي أو 

اإلداري لمجولة ( التي تقؾم باإلنفاق ، وبحدب الجيات الحكؾمية السدئؾلة عؽ تحريل اإليخادات 

تقديؼ الشؾعي لمسؾازنة فيتؼ بحدب الغخض مؽ الشفقة أي بحدب الدمع والخجمات التي يتؼ ، أما ال

اقتشاؤىا مؽ قبل وحجات الجياز اإلداري لمجولة ) جانب الشفقات ( وبحدب أنؾاع اإليخادات التي 

                                                           
1
،  927، طارق بن حسن " موازنة البنود تهدر الموارد المتاحة وتفالم مشكلة الدٌن العام " صحٌفة عكاظ ، العدد  كوشن 

 www.koshak.net/tarig/articales هـ  08/00/0242
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 . ويذتخط اقتخان التقديؼ الشؾعي بالتقديؼ اإلداري حيث ال تبخز أىسيتو بسفخده1يتؼ تحريميا " 

ويداعج ذلػ عمى إحكام الخقابة عمى الرخف مؽ حيث السبالغ واألغخاض وذلػ عمى مدتؾى 

 الؾحجات اإلدارية.

ويدتشج مبجأ إعجاد ىحه السؾازنة عمى أساس تقجيخ الشفقات وفقا  لبشؾد يسثل كل مشيا نؾعا  مؽ      

تشغيسية ثؼ بحدب أنؾاع الرخف، حيث يتؼ تبؾيب بشؾد السؾازنة بذكل تفريمي حدب الؾحجة ال

نؾع السرخوف ) مختبات وما في حكسيا ، مدتمدمات سمعية بأنؾاعيا ، مدتمدمات خجمية مؽ 

صيانة وتشقالت وغيخىا ( ، ويتؼ متابعة واستقخاء اإلنفاق الفعمي في الثالث الدشؾات األخيخة 

أوليا  لإلنفاق  الساضية واتجاىيا في الدشة الحالية مؽ السخررات السالية القائسة وعجىا مؤشخا  

 في الدشة القادمة.

ويترف الشغام التقميجي بالجسؾد ، ويسشع القيادات اإلدارية التشفيحية الحكؾمية مؽ اإلبجاع ،      

قج يرل األمخ إلى وجؾد إنفاق عمى مخررات غيخ ضخورية مسا قج يرل لجرجة اليجر 

الدشة السالية ، عشجما يذعخ واإلسخاف في اإلنفاق، وخرؾصا  اإلنفاق الحي يتؼ في نياية 

السدئؾلؾن بأنو إذا لؼ يتؼ استغالل السخررات السخصؾدة في السؾازنة ، فإنيا لؽ تعؾض في 

الدشة القادمة ، كسا أنو قج يقمل فخصتيؼ في زيادة السخررات أو السحافغة عمى مدتؾاىا 

 .2الحالي عشج وضع تقجيخات السؾازنة السقبمة

ويتشاسب نغام مؾازنة البشؾد مع األسمؾب اإلداري السخكدي التقميجي حيث يقل االىتسام      
باألىجاف والبجائل الستاحة وتحميل التكاليف والعائج ألن العامميؽ يقعؾن تحت ىيسشة تفاصيل 

                                                           
1
م ، 00/2/4104البخٌتاوي ، حسٌن مهجر " أنواع الموازنة العامة " منتدٌات الطالب االلتصادٌة ، المالٌة العامة ، األربعاء  

http://econ.to-relax.net/t756-topic 
2
،  2161تٌشوري ، عبدالرحمن " موازنة البرامج وموازنة البنود أٌهما األصلح" المولع الرسمً لمؤسسة الحار المتمدن ، العدد  

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222072م، 00/7/4101
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تسمييا إدارة عميا ويتؼ التحجيج لمسخررات السالية لكل بشج في ضؾء األعؾام الدابقة دون الشغخ 
 .1مشتائج واألىجافل

 -عيىب ومآخذ مىاسنة البنىد:

ىيسشة أساليب الخقابة التقميجية التي تفخض عمى السؾعفيؽ االلتدام الحخفي بالقؾاعج التي  -1
 .2تحجد الرخف ومشيا الخقابة السدبقة

عجم اىتساميا بالسؤشخات السدتقبمية وتحجيج األىجاف في مجال اإلنفاق واإليخاد إال بقجر  -2
 بديط .

في تحجيج الحاجات الؾاقعية عشج طمب األمؾال مؽ الؾزارات  موضوعيةتؾفخ معاييخ  ال -3
أو عشج تؾزيعيا مؽ قبل وزارة السالية عمى السرالح الحكؾمية السختمفة ، ومؽ ثؼ فإن 
ذلػ يذجع الؾحجات اإلدارية عمى التشافذ في طمبات االعتسادات بذكل متدايج ومبالغ 

تؾى الحكؾمي. وغالبا  ما تحرل فيو مؽ دون الشغخ إلى أولؾيات الحاجات عمى السد
جساعات الزغط السؤثخة عمى طمباتيا مؽ االعتسادات أما بفعل مخاكد القؾى الدياسية 

 أو العالقات الؾثيقة مع مخكد القخار السالي.
تترف بالتخكيد عمى السجخالت وتجبيخ األمؾال دون االىتسام بالشتائج ) السخخجات (  -4

 3التعخف عمى اقترادية كفاءة استخجام السؾارد.والعالقة بيشيسا وبحلػ ال يسكؽ 
ضعف أو عجم اىتساميا بالبخامج واألىجاف التي تشفق مؽ أجميا اعتسادات الرخف  -5

السختمفة ، وبسا ال يسكؽ مؽ قياس األعسال السشجدة ومعخفة مجى كفاءة استخجام السؾارد 
 .4أو نذاط الؾحجة اإلدارية 

شسط اإلداري السخكدي التقميجي السؤسذ عمى تخكيد قؾة القخار وبحلػ فإن مؾازنة البشؾد تشاسب ال
السالي ومدئؾليتو في فئة محجودة ، كسا أنيا تعج أسمؾبا  يعتسج بجرجة كبيخة عمى قاعجة التجخبة 
والخظاء ، بدبب عجم كفاءة األساليب الفشية السدتخجمة في التشبؤ والتقجيخ ، وتحسل في طياتيا 

 داللة واعية. كسا مؽ األرقام مؽ دون 
                                                           

1
( فً بلدٌات غزة ) دراسة تطبٌمٌة( ABBمدى توفر ممومات تطبٌك نظام الموازنات على أساس األنشطة )أبو رحمة ، دمحم عبدهللا "  

 .44م ، ص 4118، رسالة ماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل ، كلٌة التجارة ، الجامعة اإلسالمٌة ، غزة ، 
2
 ، بدون عام إصدار. 028، جامعة الكوٌت ، ص العربً ، علً وعساف ، عبدالمعطً " إدارة المالٌة العامة " كلٌة التجارة  
3
 .004م ، ص 0999الحسٌنً ، لاسم إبراهٌم" المحاسبة الحكومٌة والمٌزانٌة العامة للدولة " مؤسسة الوراق ، األردن ،  
4
 George,E.Berkley "The Craft Public Administration (Boston;Allyn and Bacon,inc,1981) p 272. 
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ولحا فإن مشتقجو السؾازنة التقميجية اعتبخوا أن ىحه السؾازنة ال تؾفخ معاييخ مؾضؾعية لتخريص 
االعتسادات السالية عمى االستخجامات السختمفة ، كسا ال تؾفخ متظمبات قياس الشتائج والكفاءة ، 

 ة.ومؽ ثؼ بخزت الحاجة إلى إجخاء تغييخات ىيكمية ووعيفية عمى السؾازن

 مفهىم مىاسنة الربامج واألداء:  1-1-3

بالشغخ إلى السفاىيؼ الدائجة وخاصة في الجول الشامية بخرؾص عسمية السؾازنة يالحظ أنيا      
تخكد االىتسام عمى مؾضؾع اإلنفاق وال يشرخف إلى األداء أو الخجمات التي تقؾم بيا الحكؾمة ، 

ت الججيجة الستختبة عمى معغؼ مدئؾلية الجياز ولسا كانت ىحه االىتسامات ال تتالءم مع الستظمبا
الحكؾمي ، واتداع األنذظة التي أصبح يزظمع بيا وخاصة بعج أن نيجت معغؼ الجول نيج 
التخظيط في جسيع السجاالت ، وعمى ضؾء ىحه األىجاف بحات العجيج مؽ الجول الكثيخ مؽ 

مؽ ىحه الجيؾد انتياج نغام مؾازنة الجيؾد الفشية في سبيل الشيؾض باإلدارة السالية الحكؾمية و 
 البخامج واألداء.

ا : " خظة تؾضح األىجاف السحجدة ويسكؽ تحجيج مفيؾم ىحا الشؾع مؽ السؾازنات بأني     
لمؾحجات معبخة عشيا في شكل بخامج ومذخوعات محجدة ، فظبقا لمبخنامج يتؼ تبؾيب السؾازنة 

امج السجرجة تحت كل وعيفة ويجؾز أن تشفح حدب الؾعائف األساسية لمؾحجات ثؼ تحجيج البخ 
اإلدارة الؾاحجة أكثخ مؽ بخنامج كسا يجؾز أن تشفح أكثخ مؽ إدارة بخنامج واحج ، ثؼ يتؼ التبؾيب 

بقة طبقا لظبيعة الشفقة أي عشج التشفيح البج مؽ تسؾيل البخامج وعميو تجرج اعتسادات كل بخنامج ط
 1تيا "لظبيع

واألداء ىي وسيمة لمتخظيط واإلدارة باألىجاف . السحاسبة بالشتائج ،  إن مؾازنات البخامج     
أىجافيا ، وباالستشاد إلى بخامج الكفالة تؾاصل االرتقاء بأداء الجيات السعشية وتحقيق رسالتيا و 

ألنذظتيا مؾزعة تؾزيعا زمشيا عمى فتخات الخظة أو الدشة السالية وكحلػ فيسا بيؽ مخاكد 
. ويراحب ذلػ تحجيجا لمسجخالت والسخخجات الالزمة لتحقيق بخامج الشذاط  السدئؾلية السخترة

                                                           
1
، والمهاٌنً " الموازنة العامة للدولة بٌن اإلعداد والتنفٌذ والرلابة ) دراسة مٌدانٌة للموازنة العرالٌة ( ، مجلة اإلدارة اإللتصاد سلوم  

 .017م ، ص 4117جامعة بغداد ، العدد الرابع والتستٌن ، 
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وكحلػ مؤشخات تقييؼ األداء التي تدتخجم في متابعة التقجم في تحقيق األىجاف وفي تحجيج 
 1جية .االنحخافات وترحيح اإلجخاءات لتحقيق الشتائج والخسالة السدتيجفة بالشدبة لكل 

) : 2م 1242السؾازنة البخامج واألداء ضسؽ تؾصيات لجشة ىؾفخ عام وقج ورد أول تعخيف      
ان مؾازنة الحكؾمة الفيجرالية بأكسميا تحتاج إلى تعجيل ، ويقتزي باألخح بشغام قؾامو الؾعائف 

 ىحا ىؾ السقرؾد بسؾازنة األداء (واألنذظة والسذخوعات ، و 

 :3لستحجة مؾازنة البخامج واألداء كسا يميوقج عخفت لجشة التشسية االقترادية في الؾاليات ا     

ىي مجسؾعة األساليب التي بؾاسظتيا تسكؽ مجيخي البخامج مؽ التخكيد عمى تشفيح )       
األىجاف التي تقع ضسؽ مدؤولياتيؼ برؾرة دقيقة ، ومقارنة تشفيح ىحه األىجاف بحدب الؾقت ، 

د مؽ يدتخجمو بسعمؾمات ال يسكؽ لو السبالغ ، ساعات العسل والسؾاد ، وأن ىحا الشغام يدو 
الحرؾل عمييا مؽ خالل طخق السؾازنة التقميجية ، إذ يداعج في الحرؾل عمى نتائج أساسية 

 ويييئ قاعجة أفزل التخاذ القخارات ( .

إن مؾازنة البخامج واألداء ما ىي إال خظة أو خظط تشفيحية واضحة يعبخ عشيا بجالالت      
تشفيح البخامج والسذخوعات التي اعتسجت ، وإذا كانت السؾازنة ىي عبارة  رقسية يسكؽ عمى ضؾئيا

عؽ التعبيخ السالي لمخظة فإنو مؽ األفزل تخجسة ىحه السؾازنة عمى شكل بخامج وأنذظة تقؾم 
 . 4الخظة بتسؾيميا

متو كسا أن مؾازنة البخامج واألداء تتظمب استخجام أساليب مخاجعة تشفيح العسل وىحا ما أغف     
السؾازنة التقميجية ) البشؾد ( ، إذ قرخت مخاقبتيا عمى السخاقبة الحدابية ومخاجعة السرخوفات في 
حجود االعتساد والخقابة عمى صحة وسالمة إجخاءات الرخف . ومؽ ناحية أخخى فإن السعمؾمات 

مؽ خالليا بسخاقبة التي تقجميا مؾازنة البخامج واألداء تعتبخ مؤشخات أساسية تقؾم األجيدة الخقابية 

                                                           
1
داري وتطبٌك نظم الجوده الشاملة ، مجلد البحوث غالً ، نرمٌن " موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء ودرها فً تطوٌر العمل اإل 

م ، ص 4117المالٌة ، اإلدارة المركزٌة للبحوث المالٌة والتنمٌة اإلدارٌة ، وزارة المالٌة ، جمهورٌة مصر العربٌة ، المجلد األول ، 

00. 
2
إعداد الموازنة التمدٌرٌة لجامعة األزهر " ، دمحم ، عبدالجبار السٌد طه : " دراسة تحلٌلٌة لموازنة البرامج واألداء وتطبٌمها فً  

 .20م ، ص 0976رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التجارة ، جامعة األزهر ، 
3
 .069حجازي ، دمحم أحمد ، مرجع سابك ، ص  
4
داد الموازنة والرلابة عبدهللا ، منصور ٌاسٌن " دراسة وتمٌٌم امكانٌة تطبٌك موازنة البرامج واألداء والموازنة الصفرٌة بصدد إع 

على تنفٌذها بمطاع الشئون الصحٌة فً ج.ع.ي" ، رسالة ممدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فً المحاسبة ، كلٌة التجارة ، 

 م.0994جامعة اإلسكندرٌة ، 
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ومتابعة مجى التقجم في العسل أثشاء مخحمة التشفيح كسا يسكؽ استخجام ىحه السعمؾمات لمتخظيط 
في السخحمة القادمة ، ومؽ ىشا يسكؽ القؾل بأن مؾازنة البخامج واألداء تعتبخ أسمؾبا مالئسة في 

 . 1تخظيط ورقابة األنذظة الحكؾمية وتخشيج اإلنفاق العام 

تبجو مؾازنة البخامج واألداء ، في أبدط قؾاعجىا ، كسحاولة لخبط السعمؾمات الستؾفخة عؽ و      
بخامج العسل السختمفة . و قخارات السؾازنة ، أي أن تخريص الشفقات ألي بخنامج عسل يتؼ بشاء 
عمى معمؾمات مؾثؾقة عؽ أىجاف ىحا البخنامج ؛ مؽ حيث أىسية األىجاف السشغسة والمجولة ؛ 

ة ونؾعية الشتائج الستؾخاة ؛ طاقات وإمكانات البخنامج في الحاضخ والسدتقبل ، وكل ما يؾفخ كسي
معخفة حقيقية عؽ البخنامج وكمفتو وأىسيتو ، لحا يكؾن اتجاه مؾازنة األداء نحؾ اإلنجازات ، وما 

 .خمية لمسشغسة أو البخنامج يسكؽ القيام بو لتحديؽ اإلدارة الجا

خامج واألداء ما ىي إال تبؾيب حجيث لحدابات السؾازنة يعظي األىسية إن مؾازنة الب     
والتخكيد عمى البخامج الحكؾمية وما تقؾم بو الحكؾمة مؽ بخامج وأعسال وليذ ما تذتخيو مؽ سمع 
وخجمات أي أنيا تخكد عمى اليجف ذاتو وليذ عمى وسائل تحقيق اليجف ألن التبؾيب التقميجي 

خيو الحكؾمة ولكؽ ال يغيخ البخامج التي مؽ أجميا تؼ الذخاء وال مجى لمسيدانية يغيخ ما تذت
 . 2اإلنجاز الحي يتحقق مؽ ىحه البخامج

كسا نجج أن مؾازنة البخامج واألداء تعبخ عؽ مجسؾع مؾازنات البخامج التي تشؾي الؾحجة      
السؾازنة وفق عشاصخ تشفيحىا خالل الفتخة التي تعج السؾازنة عشيا ، كسا نجج أنو يسكؽ إعجاد 

التكمفة ) عمى أساس البشؾد ( وبيحا تمتقي مؾازنة البخامج واألداء مع مؾازنة البشؾد في أدنى 
مدتؾى مؽ مدتؾياتيا ، كسا يسكؽ إعجاد السؾازنة بحدب البخامج ، أو بحدب الؾعائف أو بحدب 

ه السيدة إمكانية ربط القظاعات أو حدب أي طخيقة يتؼ تجدئة العسل الحكؾمي إلييا ، وتحقق ىح
السؾازنة بالتخظيط ، ويسكؽ تؾجيو السؾازنة بذكل مباشخ نحؾ السذاريع السقرؾدة في وكسا أن 
ىحه ميدة تخظيظية فيي أيزا ميدة رقابية إذ مشيا يسكؽ التأكج مؽ الؾصؾل لمشتائج السظمؾبة 

 .بذكل مباشخ

                                                           
1
 المرجع السابك. 
2
 . 6م، ص 4101امة ، جامعة الملن سعود ، الشمرانً ، سوسن  موازنة البرامج األداء " برنامج الماجستٌر فً اإلدارة الع 
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 عة في في السفاىيؼ واإلجخاءات الستب وبحلػ فإن مؾازنة البخامج واألداء قج أحجثت تغييخ      
إعجاد السؾازنات العامة قياسا بالسؾازنة التقميجية ، وساعجت عمى إيجاد اتجاىات إدارية ججيجة 
بحيث أصبحت السؾازنة أداة ووسيمة فعالة في التخظيط والتشفيح والخقابة والقياس ، وأصبحت 

لسؾازنة في صؾرة تبخر مظالبتيا باألمؾال بالشدبة لمؾحجات اإلدارية التشفيحية نغاما لعخض ا
الالزمة لإلنفاق عمى األغخاض السختمفة ، كسا أصبحت بالشدبة لمدمظة التذخيعية وسيمة لمقزاء 
عمى التبحيخ واإلسخاف الحكؾمي وتخفيض الزخائب أو عجم زيادتيا ، كسا مكشت الخأي العام مؽ 

ىجاف . لكشيا مؽ الشاحية العسمية ال يدال التعخف عمى نذاطات األجيدة الحكؾمية متعجدة األ
سدتؾى القظاعي تظبيقيا عمى السدتؾى القؾمي يؾاجو تعقيجات عجيجة ، بيشسا التظبيق عمى ال

 .ا  وأوفخ نجاح ا  السؤسدي أقل تعقيج

 تبىية مىاسنة الربامج واألداء :  1-1-3-1

تقؾم مؾازنة البخامج واألداء عمى تبؾيب السؾازنة بظخيقة تسكؽ مؽ تحجيج األعسال والخجمات      
التي تؤدييا الؾزارات والؾحجات الحكؾمية ، وذلػ مؽ خالل تبؾيب البخامج واألنذظة والسذخوعات 
 التي تشؾي تشفيحىا وتحجيج أىجاف كل مشيا وترشيفيا وفقا لحلػ ، بحيث يسكؽ قياس أداء ىحه

 الؾزارات أو الؾحجات لبخامجيا وأنذظتيا ومجى تحقيقيا ألىجافيا . 

إن ترشيف أو ىيكل مؾازنة البخامج واألداء بحدب دليل األمؼ الستحجة يتألف مؽ ثالث      
لشذاطات .وتعخيفيا مدتؾى الؾعائف ، ومدتؾى البخامج ، ومدتؾى ا -مدتؾيات أساسية ىي : 

 : 1كسا يمي 

رة عؽ مجسؾعات واسعة مؽ العسميات ، تؤدي إلى تحقيق الؾعائف : ىي عبا (1
 .ىجف رئيدي لمحكؾمة

البخامج : ىي تفخعات كبيخة لؾعيفة معيشة ، تدسح بسعخفة اإلنجازات لإلدارات  (2
 .الخئيدية

                                                           
1
 .08م ، ص 0980أبو صمر ، حبٌب " موازنة البرامج بٌن النظرٌة والتطبٌك ، المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة " عمان ،  
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الشذاطات : ىي أجداء مؽ بخنامج ، تبيؽ أنؾاعا متؾافقة مؽ األشغال التي تقؾم  (3
متفخعة عؽ اإلدارات الخئيدية ، ألجل تحقيق الشتائج الشيائية  ئاتيبيا ى

 .لمبخنامج

  

 مؾازنة البخامج واألداء : لتبؾيبويؾضح الذكل التالي التدمدل اليخمي 

 (1.1.1شكل رقؼ ) 

 التدمدل اليخمي لتبؾيب مؾازنة البخامج واألداء

 

 

لمحكؾمة أو الييئة أو الؾحجة اإلدارية ويسثل السدتؾى األول مؽ التبؾيب الؾعائف األساسية       
بخامج فخعية ،  ى، ويتعمق السدتؾى الثاني مؽ التبؾيب بالبخامج الخئيدية لكل وعيفة ثؼ تبؾيبيا إل

ت التي أما السدتؾى الثالث فيتعمق بتبؾيب كل بخنامج رئيدي أو فخعي إلى أنذظة ومذخوعا
 تداىؼ في تحقيق البخنامج.

 فإن ىيكل مؾازنة البخامج واألداء يحتؾي عمى التبؾيبات التالية :ىحا األساس  وعمى     

 وظائف

 برامج

 أنشطة ومشروعات
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 التبؾيب بحدب الؾعائف . (1
 .التبؾيب بحدب البخامج (2
 التبؾيب بحدب األنذظة والسذخوعات . (3

 التبويب بحسب الوظائف :  (1

الحكؾمية أو الييئة وفقا  جيدةويقرج بو عسمية تجسيع البخامج واألنذظة التي تقؾم بيا األ     
لمخجمات العامة ، وطبقا ليحا يتؼ تبؾيب السرخوفات وفقا لمؾعائف واالختراصات الخئيدية 
الستسثمة في الخجمات األساسية التي تؤدييا الحكؾمة أو الييئة لمجسيؾر ، وبحلػ يؾضح ىحا 

كل مجسؾعة و  دةالتبؾيب ما أنفق عمى كل نؾع مؽ الخجمات العامة في مجسؾعات متجان
 مخررة لخجمة أو وعيفة معيشة مثل التعميؼ والرحة واألمؽ وغيخىا .

 ويؾضح الذكل التالي التبؾيب الؾعيفي لسؾازنة البخامج واألداء :     

 ( 2.1.1شكل رقؼ ) 

 تبؾيب مؾازنة البخامج واألداء بحدب الؾعائف

 

القؾل إن التبؾيب الؾعيفي يعتبخ مؽ أىؼ أساليب التبؾيب ، وتبخز أىسيتو برفو  ويسكؽ     
خاصة في الجول الشامية ، نغخا ألنو يختبط بالؾعائف والخجمات وال يتعمق بالؾزارات والؾحجات 

 الحكومة

 الخدمات االلتصادٌة

الزراعة والموارد 
 الطبٌعٌة

 الكهرباء والطالة

 النمل والمواصالت

 الخدمات اإلجتماعٌة

 التعلٌم 

 الصحة

 التأمٌن االجتماعً

 الخدمات العامة

 المضاء 

 األمن

 الدفاع
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اإلدارية والتشفيحية ، فيؾ يقؾم بإعظاء الرؾرة الكاممة عؽ ما تؤديو الحكؾمة مؽ أعسال وخجمات 
مفتيا بغض الشغخ عؽ الؾزارات والؾحجات اإلدارية التشفيحية ، فالتقديؼ الؾعيفي لمسؾازنة تك عؽو 

يفرح عؽ األعسال والخجمات التي تؤدييا الحكؾمة في شكل بخامج أساسية مسا يداعج عمى 
دراسة ومعخفة ما تؤديو الحكؾمة مؽ أعسال وخجمات وإبخاز الجدء الحي تديؼ فيو الشفقات العامة 

عسل أو خجمة مؽ األعسال والخجمات العامة ، ومؽ ثؼ فإن ىحا التقديؼ يداعج عمى  كل في
دراسة وتحميل األىجاف األساسية التي تتؾلي الحكؾمة تشفيحىا ويديل إجخاءات الخقابة عؽ مجى 

 تحقيق السؾازنة ألىجافيا .

البخامج واألداء ، إال  ةوعمى الخغؼ مؽ أن مؾازنات العجيج مؽ الجول لؼ تأخح بعج بشغام مؾازن     
مؾازناتيا  أنيا طبقت أسمؾب الججولة الؾعيفية لمسؾازنة عمى أساس بيانات إحرائية لسزاميؽ

لالعتساد ) نغام األساسية التبؾيب وفقا لمبشؾد والتؾزيع اإلداري  العامة التي اتبعت في تبؾيباتيا
 مؾازنة البشؾد (.

 التبويب بحسب البرامج :  (2

اإلطار العام إلعجاد مؾازنة الجية واألساس العام الستعخاض  جؾيب وفقا لمبخاميسثل التب     
خظظيا والتقجيخات الخاصة باحتياجاتيا وتخريص االعتسادات السالية ، ويعتبخ تبؾيب البخامج 
أسمؾبا يخبط بيؽ خجمات الحكؾمة التي تغيخ مؽ وعائفيا الشسظية وبيؽ األنذظة التي تعكذ 

القائسة عمى التشفيح ، كسا تعبخ السؾازنة وفقأ لتبؾيب  ميةة لمؾحجات الحكؾ خظة العسل بالشدب
البخامج عؽ بخامج الؾحجة الحكؾمية السقتخح تشفيحىا خالل الدشة السالية وتكاليفيا وتعكذ 
مدئؾلياتيا تجاه تشفيح ىحه البخامج ، كسا أن ىحا التبؾيب يفيج في الخقابة عمى تشفيح البخامج والحكؼ 

 .بالخظط السعتسجة قارنةجى تقجم العسل معمى م

الرحة مثال عجة بخامج رئيدية تبؾيبيا إلى بخامج فخعية ويسكؽ  وعيفةوقج يأخح تبؾيب           
 عخض بعض ىحه البخامج في الذكل التالي :
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 الصحة

 برامج ولائٌة

 برنامج مكافحة السل

 برنامج مكافحة اإلٌدز

برنامج مكافحة 
 المالرٌا

برامج الرعاٌة 
 الصحٌة

برنامج اإلصالح 
 الصحً

 األمومة والطفولة

 الصحة المدرسٌة

 برامج الصحة البٌئٌة

 جودة المٌاه

 جودة الهواء

 معالجة النفاٌات

 ( 3.1.1شكل رقؼ ) 

 ألداء حدب البخامج لؾعيفة الرحةتبؾيب مؾازنة البخامج وا

 األنشطة والمشروعات :التبويب بحسب  (3

الؾاحج ، تزؼ أنساط العسل الستذابية ،  لبخنامجتسثل األنذظة والسذخوعات أجداء داخل ا      
ويعبخ عشيا باألعسال الستجاندة التي تؤدييا الجيات الحكؾمية في سبيل تحقيق الغخض الشيائي 
البخنامج معيؽ . لحا تقدؼ البخامج إلى أنذظة ومذخوعات ، لكؽ األنذظة تتعمق بالبخامج 

امج واألعسال الخأسسالية ، باعتبار أن بالبخ  قالتذغيمية الجارية ، في حيؽ أن السذخوعات تتعم
الشذاط أكثخ تحجيجا لمترخفات التي تتؼ في سبيل تشفيح بخنامج رئيدي أو فخعي ، وأن السذخوع 
ىؾ سمدمة مؽ األعسال تتؼ في نظاق بخنامج استثساري رئيدي ، أو فخعي إلنتاج سمع رأسسالية 

 أو تذييجات .

سذخوعات امتجادا لمتبؾيب الؾعيفي والتبؾيب حدب التبؾيب بحدب األنذظة وال ويعتبخ     
البخامج ، ألن األنذظة والسذخوعات ىي نقظة االرتكاز لمسؾازنة التي تبشى عمييا التقجيخات ، 
والسحاسبة والتقاريخ ، فتحميل األنذظة والسذخوعات يؾفخ مديجا مؽ البيانات في تبؾيب وعخض 

بالعسل الؾاجب أداؤه تحت بخنامج معيؽ ، كسا يداعج وذلػ الرتباطيا السباشخ  لسؾازنةبيانات ا
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عمى إعجاد التقاريخ السالية التي تعبخ عؽ تكاليف الشذاط والسذخوع مسا يداعج في الخقابة عمى 
 األداء وتقؾيؼ عسمية التشفيح .

قياسية تخص  لسعاييخومؽ مؾاصفات الشذاط إمكانية قياس عبء العسل الحي يتزسشو وفقا      
الشذاط نفدو ، إذ ليذ ىشاك معيار نسظي لقياس مختمف األنذظة في نغام مؾازنة البخامج 
واألداء ، ومؽ الستظمبات األساسية في تحجيج فئات األنذظة وجؾب السحافغة عمى الحج األدنى 

يؼ السديخة والدم حالعسل الحي تشظبق عميو مؾاصفات الشذاط ويسا يتفق والحاجة إلى التقييؼ الؾاض
تشفيحه ، دون الحاجة إلى تجدئة البخنامج إلى العجيج مؽ األنذظة في الحالة التي يتختب عمى ذلػ 
تعقيج عسمية األداء وقياس اإلنجاز بالشدبة لمشذاط الؾاحج ، كسا تغيخ الحاجة في تبؾيب األنذظة 

ؤم األنذظة مع الشدق تؾا عحرإلى تؾافقيا مع الييكل التشغيسي لإلدارة العامة ، وفي حالة ت
التشغيسي القائؼ ، يسكؽ إعادة تبؾيب األنذظة وتظؾيعيا مع ىحا التشغيؼ ، وإذا تعحر ذلػ فإن 
األمخ يتظمب تظؾيخ الييكل التشغيسي لإلدارة ليفي بأغخاض استيعاب تؾزيع األنذظة السحجدة 

ح تبؾيب مؾازنة البخامج التالي يؾض كلوالذ.عمى الؾحجات اإلدارية في الييكل التشغيسي الستظؾر
 ألداء بحدب األنذظة والسذخوعات :وا

 ( 4.1.1كل رقؼ ) 
 داء بحدب األنذظة تبؾيب مؾازنة البخامج واأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحة

برامج الصحة 

 البٌئٌة

برامج الرعاٌة 

 الصحٌة

برنامج اإلصالح  معالجة نفاٌات جودة الهواء المٌاه جودة

 الصحً
 الصحة المدرسٌة األمومة والطفولة

 نشاط إعالمً نشاط إعالمً نشاط اعالمً

المشاركات مع 

 الهٌئات والمنظمات
 الوسائلتوفٌر  وسائل اإلعالن

دراسات وبحوث 

 عن المٌاه والصحة
 دراسات وبحوث دراسات وبحوث

ندوات 

 ومحاضرات

محاضرات  نشاط إعالمً

 وحمالت توعٌة

إلامة معارض  حمالت توعٌة بحوث ودراسات

 صحة وتوعٌة

دورات تدرٌبٌة 

 وتنمٌة المهارات

طباعة نشرات 

تب عن األمومة وك

 والطفوة والطفولة

دورات تدرٌبٌة 

 لفرق العمل
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أن الترشيف الحي تعتسجه مؾازنة البخامج واألداء ال يمغي إمكانية استخجام التبؾيب  ويالحظ     
بحدب الغخض مؽ الشفقة التي تعتسجه مؾازنة البشؾد ، حيث إن استخجامو يكؾن استخجاما داعسا 
لتحجيج السجخالت الالزمة لتشفيح األنذظة السخظظة مؽ أجؾر ومؾاد وسمع وخجمات ووسيمة 

بة ، باإلضافة إلى ما يعخضو مؽ بيانات تفيج في إجخاء التحميالت االقترادية مداعجة لمخقا
 والسالية .

" فالترشيف بحدب أوجو اإلنفاق فعمى الخغؼ مؽ أنو تبؾيب ثانؾي يجعؼ الترشيف بحدب      
البخامج واألنذظة فإنو يغل مفيجة لديخ العسل الجاخمي لمؾحجات ألنو يحجد تحتاج إليو تمػ 

، ويدسح بسخاقبة دورية لتمػ الؾحجات ، ورقابة نذاط الؾحجات ، وفي عل وجؾد أىجاف  تالؾحجا
بيؽ كل مؽ التبؾيب بحدب الؾعائف والتبؾيب بحدب اإلنفاق ،  -متعارضة خيوإنسا غ -مختمفة 

 .1فإن أىجافيسا تعتبخ مكسمة ومتكاممة " 

" ال يعشي أنو عشج  :2ء إلى ما يمي وأشار الديج جؾن أنتؾني زافييخ خبيخ نغؼ مؾازنة األدا     
تقجيؼ مؾازنة األداء والبخامج أن نقؾم بالتخمص مؽ مؾازنة البشؾد الخظية ، بل تغل مؾازنة البشؾد 

 الخظية أساسية ضخورية لسؾازنة البخامج واألداء " . 

البخامج  ؾم: " أن إعجاد السؾازنة العامة طبقا لسفي3كسا أشار الديج عمي الدعيج سشؾن إلى     
واألنذظة ال يعج بجيال عؽ إعجادىا طبقا لمسفيؾم التقميجي ) مؾازنة البشؾد ( ولكؽ الجسع بيشيسا 

 يعج ضخورة لتحقيق الخقابة السالية والخقابة عمى تحقيق األىجاف " 

ويسكؽ أيزا تبؾيب مؾازنة البخامج واألداء حدب الؾحجات التشغيسية ) التبؾيب اإلداري ( ،      
ج بو التبؾيب تبعا لمييكل التشغيسي لمحكؾمة أو الؾحجة اإلدارية أو الييئة ، وذلػ بتحجيج ويقر

مخاكد السدئؾلية في الؾحجة أو الييئة وتحجيج وحجات أداء لكل مخكد مدئؾلية في الييكل 

                                                           
1
 .49ابوصمر ، حبٌب ، مرجع ساببك ، ص ص  
2
م ، 0997المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ، الماهرة ، نوفمبر زافٌٌر ، جون أنتونً " أوراق وولائع ندوة موازنة األداء والبرامج "  

 .42ص 
3
سنون ، علً السعٌٌد " نظام المحاسبة الحكومٌة فً دولة لطر ) تحلٌل وتموٌم ( ، دراسة منشورة فً المجلة العلمٌة كلٌة اإلدارة  

 .494م ، ص 0992( ،  9األلتصاد ، جامعة لطر ، العدد ) 
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مقؾمات مؾازنة البخامج واألداء  التشغيسي ، أي تظبيق محاسبة السدئؾلية الحي مؽ أىؼ
 لمخقابة عمى التشفيح والحكؼ عمى مجى كفاءة األداء عشج كل مخكد مدئؾلية . اة كأدالستخجاميا 

وال شػ أن اعتساد التبؾيبات السختمفة مثل التبؾيب بحدب بشؾد اإلنفاق والتبؾيب اإلداري      
وكحا التبؾيب االقترادي كتبؾيبات داعسة لمتبؾيبات األساسية بحدب الؾعائف والبخامج واألنذظة 

واألداء ، وخمق التخابط بيشيؼ ستسكؽ السختريؽ مؽ الحرؾل عمى مدايا  بخامجؾازنة الفي م
 .عجيجة تفيج في أغخاض مختمفة كالتقييؼ والخقابة واتخاذ القخارات

 مشايا مىاسنة الربامج واألداء: 1-1-3-2

 ىشاك عجة مدايا يسكؽ تحقيقيا عشج تظبيق مؾازنة البخامج واألداء ومؽ ىحه السدايا:

الؾعيفة الخقابية لمسؾازنة بتخكيدىا عمى مخاقبة أىجاف اإلنفاق ونتائجو أي ما يتؼ عدزت  -1
إنجازه بجال  مؽ االىتسام بتحجيج أوجو اإلنفاق وعشاصخه ، وىحا يعشي اىتساميا بالعسل أو 
الخجمة الؾاجب أداؤىا وليذ إلى مدتمدمات العسل. كسا مثمت إضافة متظؾرة لسيام 

  1خقابة لتداىؼ في تحديؽ وتخشيج االداء الحكؾمي.التخظيط والتشديق وال
تديل السقارنة بيؽ تكاليف األداء التقجيخية والفعمية ، ودراسة وتحميل اإلنحخافات ومؽ ثؼ  -2

زيادة قجرة السؾازنة عمى تحقيق العسمية الخقابية مسا يسكشيا مؽ الديظخة عمى عسميات 
 .2ت إعجاد السؾازنة أو تشفيحىا التحايل أو التبحيخ أو االسخاف في أثشاء عسميا

" تديل مؾازنة البخامج واألداء عسمية الخقابة الحكؾمية والبخلسانية بتؾضيحيا نظاق كل  -3
. كسا تتيح لمسدتؾيات اإلدارية تفديخ وتبخيخ 3نذاط تشفيحي ) وعيفي ( وكسيتو "

ت لتسؾيل مجيؾداتيا ونفقاتيا بذكل واضح ، كسا تديل عمى البخلسان اتخاذ أية إجخاءا
 بخامج وأنذظة معيشة بجرجة أكبخ مؽ االطسئشان والؾضؾح.

تعدز مؽ دور اإلدارة السالية في تظؾيخ وتؾزيع وإدارة السؾارد السالية الستاحة، وتحديؽ  -4
أداء الخجمات السقجمة لمسجتسع ، ورفع مدتؾى الجؾدة الستعمقة ببيانات االداء الستاحة 

                                                           
1
موازنة البرامج واألداء " مجلة الشئون العامة ، مجلة دورٌة محكمة ، إدارة البحوث والدراسات ، دٌوان ولً  للعاوي ، غسان " 

 .26م ، ص 4112( ، ماٌو 49العهد ، أبوظبً ، العدد )

 
2
 .640م ، ص 0977العام " دار المطبوعات الجامعٌة ، االسكندرٌة ،  حشٌش ، عادل أحمد " أصول الفن المالً لأللتصاد 
3
 Harold Hovey " The planning programming Budgeting , Approach to Government Decision Making , 

F.Praeger Publishers, New York, 1968, P8. 
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ي التخظيط االستخاتيجي وتؾزيع السؾارد والخقابة عمى لمحكؾمة أو السشغسة ، بسا يديؼ ف
  1العسميات .

تظؾيخ نغام السداءلة الحي تخزع لو األجيد بتحؾيل األمخ مؽ السداءلة عشج  -5
 اإلجخاءات إلى السداءلة عؽ الشتائج اآلثار وعؽ الفعالية واإلنتاجية والكفاءة والكمفة.

سشغسات وإعادة ىشجسة عسمياتيا ألنيا تديج تعج أداة أساسية إلعادة تشغيؼ السؤسدات وال -6
مؽ إدراك التغييخات السظمؾبة في تعديد رسالة السشغسة وإجخاءات نذاطيا ، وترحيح 

 2أوجو القرؾر.
 مآخذ وعيىب مىاسنة الربامج واألداء: 1-1-3-3

 إن مآخح وعيؾب مؾازنة البخامج واألداء ىي كسا يمي :     

تقتزي وجؾد أنغسة متقجمة ودقيقة صعؾبة تظبيقيا إذ إن متظمبات التظبيق  (1
لمسعمؾمات ولمسحاسبة كشغام محاسبة التكاليف ومشغؾمة مؽ اإلجخاءات والستابعات 

 ) تترف بالتعقيج أحيانا  ( وكفاءات وخبخات بذخية مسيدة.
صعؾبة قياس العجيج مؽ األنذظة والخجمات الحكؾمية في صؾرة وحجات ناتج أو  (2

لحي يشعكذ عمى تحجيج وحجات القياس وتحميل تحجيج تكمفة الؾحجة ، األمخ ا
 3األداء.

قج يتؼ قياس تكمفة األنذظة بالتفريل دون دراسة مجى مداىستيا في تحقيق أىجاف  (3
. أي االعتساد عمى القياس الكسي دون 4الحكؾمة ومجى أداء األنذظة بظخيقة مثمى 

 القياس الشؾعي . 
األمج ) سشة واحجة ( ، أي أنيا لؼ اىتست مؾازنة البخامج واألداء بالتخظيط قريخ  (4

. كسا أنيا اكتفت بتحجيج بخامج 5تدتؾعب حيشيا الحاجة إلى التخظيط طؾيل األمج 
 بعيشيا لتحقيق األغخاض الستؾخاه ، دون اعتبار لمسشافدة بيؽ البخامج.

                                                           
1
 Matt Hull, an Others " Budgeting and Economic Development Performance " Aguie to unified 

development Budgets , corporation rof Enterprise development (CFED). USA. December 2000, p 30  
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ومؽ السذكالت التي تؾاجييا مؾازنة البخامج واألداء ىي أن طخيقة التبؾيب التي  (5
إطار التكييف التشغيسي الدائج في ىيكل السؾازنة لؼ تدتظع التغمب عمى  تبشتيا في

 1تعقيجات التجاخل في السيام واألىجاف السذتخكة لمؾحجات الحكؾمية.
لقج عارض الكثيخون مؾازنة البخامج واألداء بدبب ما تثيخه عسمية تقييؼ األداء مؽ  (6

اسة مدتسخة وإعادة تقييؼ مذكالت القمق وعجم االستقخار ألن السؾازنة تتزسؽ در 
 2لألعسال ووسائل تشفيحىا.

 

                                                           
1
 Premchand, A " Government Budgeting and Expenditure Controls, International Monetary Fund, 

Washinton D.C,1989, P 322  
2
 .29مرار ، فٌصل فخري ، مرجع سابك ، ص  



 

 املبحث الثبًً: هزاحل اعداد املىاسًت
عي دور اجلهبس املزكشي للزقببت  ًبذة

 .واحملبسبت يف اعداد املىاسًت
 دورة وهزاحل املىاسًت العبهت يف

 . اجلوهىرٌت الٍوٌٍت
 تقٍٍن اجلهبس لٌظبم وإجزاءاث املىاسًت يف

 هٍئت هستشفى اجلوهىرٌت /عدى

 الفصل األول 
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 املبحث الثبًً: هزاحل اعداد املىاسًت

 يف املىاسًت: املزكشي للزقببت واحملبسبت ًبذٍ عي دور اجلهبس 1-2-1

لجياز ىيئة رقابية عميا مدتقمة ا) نز قانػن الجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة عمى أن      
 1.شخرية اعتبارية ، يمحق بسجمذ الخئاسة ( ايل

الخقابة عغ شخيق الجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة ، حيث تسارس الدمصة التذخيعية       
المجان بالتقاريخ الجورية والبيانات والسعمػمات الػاردة عغ نذاط  مجمذ الشػابتػافي ىيئة رئاسة 

األجيدة التشفيحية بسختمف مدتػياتيا بيجف تحميميا وتقيسيا وتقجيع تقاريخ عشيا إلى السجمذ إذا 
 .تصمب األمخ ذلظ

اعصى السذخع اليسشي لمجياز الحق في مسارسة كل مغ الخقابة الدابقة ، وكحلظ الخقابة كسا      
ليتسكغ الجياز مغ متابعة تشفيح السػازنة العامة في جسيع  2.الالحقة عمى تشفيح السػازنة العامة

 لسداعجةمخاحميا ، وتقجيع تقخيخ عغ كل السخالفات واالنحخافات التي قج تذػب تمظ السخاحل 
مجمذ الشػاب في الخقابة عمى اعسال الدمصة التشفيحية برفة عامة وعمى السدائل السالية برفة 

 3خاصة . ويسارس الجياز رقابتو عمى الجيات التالية :

 ولة ، ووحجات اإلدارة السحمية . الػحجات التي يتألف مشيا الجياز اإلداري لمج -
 .التابعة ألي مشيا  والسشذأةالػحجات االقترادية  -
 .السجالذ السحمية وتكػيشاتيا -
 لػحجات السعانة .ا -
أي نذاط آخخ أو جية أخخى تخزعيا القػانيغ الشافحة ، أو قخارات الدمصة التشفيحية  -

 .الخقابة الجياز ، او يشز القانػن عمى اعتبار أمػاليا مغ األمػال السسمػكة لمجولة

                                                           
1
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم ) 4المادة )  

 
2
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )29( الفقرة )22المادة ) 
3
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )7المادة ) 
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 تحقيق رقابة فعالة عمى األمػاليجف الجياز اساسا مغ خالل مسارسة اختراصاتو إلى ي     
 والتاكج مغ حدغ إدارتيا مغ حيث االقتراد والكفاءة والفعالية وتصػيخ أداء الػحجات العامة

 4.مغ الشاحية السالية واإلدارية  الخاضعة لخقابة الجياز

،  بذقييا السحاسبي والشطامي 5كسا يسارس الجياز انػاع مغ الخقابة وأىسيا الخقابة السالية     
 وتكػن الخقابة السالية فيسا يتعمق بتشفيح السػازنة العامة و ىي كسا يمي:

مخاقبة مختمف الجيات في مجال اإليخادات والسرخوفات ، عغ شخيق قيامو بالسخاجعة  -
والتفتير عمى مدتشجات و دفاتخ وسجالت الستحرالت والسدتحقات العامة 

الية والقيػد السحاسبية الخاصة والسرخوفات العامة والتثبت مغ أن الترخفات الس
بالتحريل أو الرخف أو االستحقاق قج تست بصخيقة نطامية ، روفقا لمقػانيغ والمػائح 

 والشطع السالية والسحاسبية السقخرة .
مخاجعة مختمف اإليخادات الشاتجة عغ سائخ الترخفات في األمػال العامة وبحث أوجو  -

لمتأكج مغ صيانة السؤجخ مشيا وكفاءة الصخق  االستخجام واالستغالل واالستثسار فييا
الستبعة في استغالليا واستثسارىا ، والتحقق مغ مصابقة تمظ الترخفات لمقػانيغ والمػائح 

 والقخارات والشطع الشافحة .
بحث حالة السخازن والسدتػدعات ، وما في حكسيا وفحز دفاتخىا وسجالتيا ومدتشجات  -

والفحز واالستالم ويحث أسباب ما يتمف أو يتخاكع  التػريج والرخف ، ومحاضخ الجخد
مشيا واقتخاح وسائل عالجيا ، ودراسة فخوقات الجخد وما تع بذأنيا . فحز ومخاجعة 
أعسال السذتخيات والسقاوالت واألشغال العامة وعقػد التػريج والخجمات والتحقق مغ أنيا 

 طسة ليا .تست بصخيقة تتفق مع القػانيغ والمػائح والقخارات السش
مخاجعة القخوض والدمف والسداعجات والتدييالت االئتسانية التي عقجتيا الجولة ، أو  -

أحج الجيات الخاضعة لخقابة الجياز ، وفحز الػثائق والسدتشجات والعقػد واالتفاقيات 
الستعمقة بيا ، والتأكج مغ قيجىا في الجفاتخ والدجالت ، سػاء في حالة االقتخاض أو 

اض عمى الجياز التثبت في الحالة األولى مغ تػريجىا لمخدائغ العامة ، او حالة اإلقخ 
مخازنيا والتحقق مغ فعالية استخجاميا في السجاالت السحجدة ليا ، والتثبت في الحالة 

                                                           
4
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )5المادة ) 
5
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )6المادة ) 
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وتػريج أصل القخض وفػائجه إلى الخدائغ العامة في السػاعيج  الثانية مغ تحريل
 يات الخاصة بيا.وبالذخوط السحجدة في العقػد االتفاق

مخاجعة الحدابات الختامية لسختمف الجيات الخاضعة لخقابة الجياز ، وكحا مخاجعة  -
بيا ،  قةالحداب الختامي الحي أسفخ عغ تشفيح السػازنة العامة لمجولة والسػازنات السمح

والسدتقمة عشيا وإبجاء السالحطات بذان األخصاء والسخالفات في تصبيق القػانيغ 
 والقػاعج واألنطسة السالية السقخرة . والقخارات

مخاجعة السيدانيات العسػمية والحدابات الختامية لمػحجات االقترادية ، والػحجات  -
ونتائج األعسال ، وإبجاء الخأي  يةالسعانة لمػقػف عمى مجى صحتيا وتسثيميا لمسخاكد السال

مغ سالمة تصبيق األنطسة  فييا واتيا أعجت وفقا لمسبادئ السحاسبية الستفق عمييا والتثبت
السالية والسحاسبية السقخة وصحة الجفاتخ والدجالت وسالمة إثبات وتػجيو القيػد 

الستعارف  ياتوالعسميات السحاسبية السختمفة وبسا يتفق مع األصػل السحاسبية والعسم
عمييا وإبجاء السالحطات بذأن األخصاء والسخالفات ونػاحي القرػر في تصبيق القػانيغ 

 والمػائح والقخارات والشطع الشافحة .

 أًىاع التقبرٌز :

عج الجياز تقاريخ عسا يقػم بو مغ أعسال رقابية ، ويخفعيا إلى رئيذ الجسيػرية ، ويعصي ي    
لسجمذ الػزراء ، وأيزا الجية السعشية بالجياز الخقابي  خخى ندخة لسجمذ الشػاب ، و ندخة أ

 وذلظ عمى الشحػ التالي :

 الدورية الفرلية التقارير: 

عج الجياز تقاريخ عغ نتائج السخاجعة والفحز والتفتير في الجيات الخاضعة لخقابتو ي     
 واإلدارية. وكحلظ يخكد الجياز عمى إضيار السخالفات السالية  6متزسشة مقتخحاتو وتػصياتو

، وخاصة تمظ السخالفات الشاتجة عغ مخالفة قانػن ربط السػازنة العامة . كسا يعج تقاريخ 
عغ الشتائج تقييع األداء لمجيات الخاضعة لخقابتو متزسشا معو السقتخحات والتػصيات وكافة 

. ويعج أيزا 7أوجو القرػر والزعف لسعالجتيا وما قج يخى ضخورة إتباعيا في السدتقبل 
                                                           

6
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )2( الفقرة )24المادة ) 
7
 م.3::2( لسنة :4قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم ) ( من4( الفقرة )24المادة ) 
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ية ومشتطسة الشتائج العامة لخقابتو وتخفع ىحه التقاريخ إلى رئيذ الجسيػرية ، مع وبرفة لػر 
 .8إرسال ندخة مشو إلى رئيذ مجمذ الػزراء ومجمذ الشػاب

 التقارير الدنوية: 

عج الجياز تقاريخ سشػية بشتائج مخاجعة الحداب الختامي لمسػازنة العامة لمجولة ي     
والسػازنات السمحقة والسدتقمة خالل مجة ال تتجاوز ثالثة اشيخ مغ تاريخ ورود الحداب بو 

عج أية تقاريخ فحز يمتزسشا السالحطات والتػصيات التي تػصل إلييا الجياز . كسا 
الختامية لتشفيح مػازنة الجيات الخاضعة لمخقابة ويخسل ما تػصل ير ومخاجعة الحدابات فوت
 9.و إلى الجيات السخترة والسعشيةالي

 :التقارير بناء على طلب الخاصة 

ويقػم الجياز بإعجاد تقاريخ بشاء عمى شمب مػجو إليو مغ رئيذ الجسيػرية أو رئيذ      
ب يقػم الجياز بفحز نذاط أي مجمذ الشػاب أو رئيذ مجمذ الػزراء ، وبسػجب ىحا الصم

مغ الجيات الخاضعة لخقابتو وإعجاد التقاريخ والبيانات عشيا . وأيزا أية تقاريخ يخى أنيا 
 10ذات أىسية في السجاالت السختمفة بحدب األحػال .

 استقاللٍت اجلهبس :

ذات عمى أن الجياز ىيئة رقابية عميا مدتقمة (  ۳يشز قانػن الجياز في السادة )      
شخرية اعتبارية تمحق رئاسة الجسيػرية . وقج قرج السذخع بإلحاق الجياز بسجمذ الخئاسة أو 
بخئيذ الجسيػرية مغ أجل تػفيخ أعمى قجر مغ الحساية لزسان اكتسال أركان استقالليتو ، جث 

ة بجون يقرج السذخع مغ االستقاللية بانيا حخية الجياز في معالجة كافة السدائل والشػاحي الخقابي
تػجيو ممدم أو تجخل خارجي وبسا يحػل دون تعخضو لمزغػط ، حتى يتسكغ الجياز مغ إبجاء 

 11الخأي الفشي السحايج والسػضػعي .

                                                           
8
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )7( الفقرة )24المادة ) 
9
 م.3::2( لسنة :4( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )6.5( الفقرة )24المادة ) 
10
( من 9-8( الفقرة )24المادة ) م.3::2( لسنة :4قرة )ب( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )( الف21المادة ) 

 م.3::2( لسنة :4قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )
11
 م.3::2( لسنة :4( الفقرة )ط( من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم )3المادة ) 
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 :العبهت يف اجلوهىرٌت الٍوٌٍتدورة وهزاحل املىاسًت  1-2-2

تخزع الييئات والػحجات االقترادية العامة في الجسيػرية اليسشية وبسا فييا ىيئة مدتذفى      

إلجخاءات وشخوط وقػاعج السػازنة  –كدائخ الػزارات والسرالح الحكػمية  –عجن /الجسيػرية 

العامة لمجولة ،حيث تسخ السػازنة العامة لمجولة بعجة خصػات أو مخاحل ، وتبجأ ىحه الخصػات مغ 

خحمة التحزيخ واإلعجاد ، حتى مخاحل االعتساد والتشفيح والخقابة ، ثع تبجأ دورة ججيجة لدشة مالية م

 قادمة ، لحلظ عادة ما يصمق عمى ىحه العسمية " دورة السػازنة العامة لمجولة".

 م والئحتو التشفيحية1990( لعام 8حيث نطع دستػر الجسيػرية اليسشية والقانػن السالية رقع )    

وكحا الشطام السالي والسحاسبي الحكػمي لػحجات الجياز اإلداري لمجولة والشطام السالي والسحاسب 

السػحج لسؤسدات القصاع العام السختمط جسيع األحكام اإلجخاءات الستعمقة بالسػازنة العامة في 

 مخاحميا السختمفة .

يا بيغ كل مغ الدمصتيغ التشفيحية وتسخ السػازنة العامة بأربع مخاحل رئيدية تتػزع مدئػليات    

 والتذخيعية وىي : 

 : مخحمة اإلعجاد والتحزيخ لمسػازنة.المرحلة األولى

 : مخحمة اعتساد السػازنة . المرحلة الثانية

 : مخحمة تشفيح السػازنة . المرحلة الثالثة

 : مخحمة الخقابة عمى تشفيح السػازنة.المرحلة الرابعة
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أن دورة السػازنة العامة تتدع بػجػد مخاحل متعاقبة ومتتابعة لكل مشيا وتججر اإلشارة إلى      

خرائريا ومتصمباتيا ، كسا ان مػضػعات السػازنة العامة تعج مغ أعقج السػضػعات نطخًا 

لمتجاخل بيغ االعتبارات االجتساعية الدياسية واالقترادية واإلدارية التي تختكد عمييا في مخاحميا 

ع الخصػات أو السخاحل الخئيدية لجورة السػازنة العامة لمجولة إلعجاد مذخوع كافة ، ويسكغ تتب

 عجن ، وذلظ عمى الشحػ اآلتي: /مػازنة ىيئة مدتذفى الجسيػرية العام 

 املزحلت األوىل : هزحلت األعداد والتحضري للوىاسًت : 1-2-2-1

والعسميات التي تحكع دورة إن عسمية إعجاد وتحزيخ مذخوع السػازنة تعتبخ أولى السخاحل      

السػازنة ومغ أدقيا أيزًا، وذلظ ألن نتائج ىحا اإلعجاد ومجى فعاليتو تؤثخ في جسيع مخاحل 

 السػازنة الالحقة .

 -لحلظ تسخ خصػات أعجاد السػازنة العامة بعجة خصػات:     

اد الكمي ( يقػم رئيذ الػزراء باصجار قخار تذكيل المجشة العميا لمسػازنة ) لجشة االقتر -

في نياية شيخ فبخايخ بخئاسة رئيذ مجمذ الػزراء وعزػية عجد مغ الػزراء ومسثمي 

الجيات ومشيع وزيخ السالية والتخصيط والتشسية ، ووزيخ الخجمة السجنية والتأميشات ، 

ومحافظ البشظ السخكدي . وتشاقر السدػدة األولى لسذخوع السػازنة العامة لمدغ القادمة 

 بإعجادىا وزارة السالية. والتي تكمف

يقػم وزيخ السالية بعج ذلظ بتذكيل المجشة الفشية الخئيدية في مشتز شيخ مارس، وأيزًا  -

بتذكيل المجان الفشية الفخعية في نياية الذيخ بخئاسة نائب وزيخ السالية وعزػية عجد 

الجية التي مغ وكالء وزارات السالية والتخصيط والخجمة السجنية والتأميشات مع مسثل 

 يجخي دراسة مذخوع مػازنتيا.
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تتػلى وزارة السالية بإعجاد اإلشار العام لسذخوع السػازنة ، بحدب اتجاىات الدياسات  -

االقترادية الكمية ، والسيام التشسػية التي تدعى الحكػمة لتحقيقيا في حجود االمكانات 

لخبط بإمكانيات مػازنة الشقج الستاحة لجييا والقجرة االستيعابية لالقتراد الػششي ، مع ا

 األجشبي ، مغ جية وبالخصة العامة لمتشسية االقترادية االجتساعية مغ جية أخخى.

ترجر الػزارة الكتاب الجوري ودليل اعجاد السػازنة العامة لتحجيج أبعاد الدياسة العامة  -

قًا لالتجاه الػاجب اتباعيا في إعجاد مذخوع السػازنة بأبػابيا وفرػليا ونساذج تعبا وف

 السػجػد في الجليل لسا يتزسغ التأكيج عمى قاعجة الذسػلية.

تمتدم كل جية بتقجيع مذخوع مػازنتيا في السػاعيج التي تحجده وزارة السالية، وإذا تأخخت  -

 أية جية في تقجيع مذخوع مػازنتيا عغ السيعاد السحجد تػلت وزارة السالية التقجيخ.

ظ بجراسة تحميل مذاريع السػازنات السقجمة مغ الجيات وتقجيع تتػلى وزارة السالية بعج ذل -

نتائج دراستيا إلى المجشة الفشية لتتػلى مشاقذتيا مع الجيات ورفعيا إلى المجشة العميا 

مخفق ببيان يتزسغ عخضًا عامًا لألسذ واألىجاف التي بشى عمييا السذخوع ، وبعج أن 

عات مػازنات جسيع الػزارات والييئات العامة تشتيي وزارة السالية مغ بحث ومشاقذة مذخو 

، تتػلى إعجاد اإلشار الشيائي لمسػازنة ، الحي يتع عخضو عمى مجمذ الػزراء إلقخاره 

 وابجاء السالحطات واالقتخاح عميو.

يخفع مجمذ الػزراء مذاريع السػازنات العامة بعج إقخارىا والسػافقة عمييا برػرة نيائية  -

شيخيغ عمى االقل مغ بجاية الدشة السالية ، ويخفق بيا البيان  إلى مجمذ الشػاب قبل

 السالي وكافة الػثائق الالزمة لتسكيغ السجمذ مغ دراسة ومشاقذة وتقييع السػازنة العامة.

 –أما الذق الثاني مغ ىحه السخحمة فيتع عمى مدتػى الػزارات السرالح الحكػمية      

التي تقػم عغ شخيق اإلدارات واألقدام  –عجن /م بسا فيا ىيئة مدتذفى الجسيػرية العا
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السخترة فييا أو عغ شخيق لجان فشية متخررة بالتحزيخ اإلعجاد لمبيانات 

والسعمػمات الالزمة لرياغة مذخوع السػازنة في ضػء خصط وأىجاف الػزارة أو الجية 

 –الجسيػرية  بسا فييا ىيئة مدتذفى –السعشية ، حيث تقػم الػزارات والسرالح الحكػمية 

بالتعسيع عمى إداراتيا السختمفة ومصالبتيا بتقجيع تػقعاتيا عغ نذاشاتيا وأعساليا لمدشة 

السالية السقبمة ، وتقجيع مقتخحاتيا بخرػص إعجاد السػازنة الخاصة بيا بحدب القػاعج 

 تي :واألسذ التي تحجدىا وزارة السالية ، ويتع االلتدام عشج إعجاد مذاريع السػازنات باآل

 اإلشار العام لسذاريع السػازنات العامة الدقػف التأشيخية لسذخوع السػازنة العامة. -

 اإلرشادات والتعميسات الػاردة في الكتاب الجوري الرادر عغ وزارة السالية -

 إعجاد مذارع مػازناتيا التقجيخية وفقًا لشساذج السجسػعة. -

 متزسشة األىجاف والسعاييخ. إرفاق محكخة تفديخية بسذخوع مػازناتيا التقجيخية -

 املزحلت الثبًٍت: هزحلت هٌبقشت واعتوبد املىاسًت : 1-2-2-2

تبجأ ىحه السخحمة بعج انتياء الػزارات والسرالح الحكػمية مغ أعجاد مذاريع مػازناتيا وتقجيسة     

ت إلى وزارة السالية ، وتتع ىحه السخحمة عمى مدتػييغ ، األول يتع في إشار السشاقذات والسجاوال

 والجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة التي تتع بيغ الػزارات والسرالح الحكػمية ووزارة السالية

والجيات السخترة األخخى كػزارة الخجمة السجنية والتأميشات بالشدبة لسػازنة القػى الػضيفية ، أو 

ات والسجاوالت وزارة التخصيط والتشسية بالشدبة لمسذخوعات االستثسارية ، وتجخي تمظ السشاقذ

جسيعيا تحت إشخاف وزارة السالية باعتبارىا الجية السدئػلة قانػنًا عغ دراسة وتحميل السػازنات 

 السقجمة مغ الجيات وتحزيخ الرػرة الشيائية ليا.
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والثاني يتع في إشار االعتساد والسرادقة عمى السػازنة والتي تتع مغ قبل الدمصة التذخيعية      

 بعج االنتياء مغ عسمية إعجاد السػازنة واعتسادىا مغ قبل مجمذ الػزراء. ) مجمذ الشػاب (

وتعج ىحه السخحمة مغ أدق السخاحل وأكثخىا حداسية ، وذلظ ألن عسمية مشاقذة السػازنة      

والسرادقة عمييا تسثل السخحمة األخيخة التي تشاقر السػازنة مغ خالليا قبل العسل عمى إخخاجيا 

 التشفيح.إلى حيد 

 ويسكغ عخض اىع خصػات وإجخاءات السشاقذة واالعتساد لمسػازنة في الشقاط اآلتية:     

مذاريع السػازنات السقجمة مغ الػزارات  -القصاعات السخترة بيا  –تتدمع وزارة السالية  -1

حه السذخوعات والػحجات والييئات الحكػمية ، ويتػلى السخترػن بػزارة السالية بحث ى

نات ألغخاض التحميل السالي والسقار ىحه السػازنات في ججاول عسل  غودراستيا ويتع تفخي

، ومغ ثع يتع مشاقذة السدئػليغ في الػزارات والػحجات والييئات الحكػمية وشمب ما 

يحتاج إليو مغ بيانات ومدتشجات ، والسشاقذة حػل السخررات السصمػبة في كل بشج 

لتخكيد بذكل أساسي عمى قيع البشػد السصمػبة ومقارنتيا مع مغ بشػد السػازنة ، ويتع ا

األرقام الفعمية لمدشػات الدابقة ، ومغ ثع يتع التػصل إلى أرقام يتفق عمييا في ضػء 

االحتياجات الفعمية ، مع األخح بعيغ االعتبار األوضاع السالية واالقترادية الدائجة 

 والسػارد السالية الستاحة.

مخحمة مشاقذة مذاريع السػازنات السقجمة مغ الػزارات والػحجات  بعج االنتياء مغ -2

والييئات الحكػمية يتع التػصل إلى صػرة إجسالية أولية لحجع اإليخادات والشفقات السقجرة 

لمدشة السالية السقبمة وتحجيج مقجار العجد أو الفائس السقجر ،ويتع استعخاض ذلظ مغ 
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في ضػء تقييع الػضع السالي واالقترادي لمدشة قبل السجمذ االستذاري لمسػازنة ، و 

 الحالية واألبعاد الستػقعة لمدشة السقبمة.

يخفع بعجىا مذخوع قانػن السػازنة العامة لسجمذ الػزراء ، حيث تتع دراستو ومشاقذتو  -3

بعشاية ويقػم بإجخاء أية تعجيالت قج يخاىا مشاسبة وتشدجع مع اتجاىات الدياسة العامة 

 ازنة في صػرتيا الشيائية .ويتع ضع السػ 

يقػم مجمذ الػزراء بعج مشاقذتو مذاريع قانػن السػازنة العامة لمجولة بسا فييا مذاريع  -4

مػازنات الػحجات االقترادية والسػافقة عمييا بإحالتو برػرتو الشيائية إلى مجمذ الشػاب 

مغ القانػن السالي  (20وذلظ قبل شيخيغ عمى األقل مغ بجاية الدشة السالية وفقًا لمسادة )

، ويدتسع مجمذ الشػاب لمبيان السالي لمسػازنات العامة الحي يمقيو وزيخ السالية في جمدة 

تخرز ليحا الغخض مػضحًا فيو أبعاد مذخوع قانػن السػازنة والسختكدات األساسية 

 الػاردة فيو وسياسة وبخنامج عسل الحكػمة خالل الدشة السالية السقبمة.

شػاب بإحالة مذاريع قػانيغ السػازنات العامة إلى لجشة خاصة ، لجراستو يقػم مجمذ ال -5

ومشاقذتو مع السدئػليغ في الدمصة التشفيحية ، ومغ ثع رفع التػصيات الالزمة لسجمذ 

 الشػاب .

بعج استكسال مشاقذة تقخيخ المجشة وتػصيات مجمذ الشػاب لمحكػمة بذأن مذاريع  -6

 الترػيت عمى مذاريع السػازنات .قػانيغ السػازنات العامة ، يتع 

وبعج الترجيق عمى مذاريع السػازنة يرجر بيا قػانيغ تدسى قػانيغ ربط السػازنة الحي  -7

يجيد لمػزارات والػحجات الحكػمية البجء بتشفيح السػازنة ، أما إذا بجأت الدشة السالية 

 لسالية الدابقة .الججيجة قبل صجور قانػن ربط السػازنة فيجخي العسل بسػازنة الدشة ا
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 املزحلت الثبلثت: هزحلت تٌفٍذ املىاسًت: 1-2-2-3

تخزع عسمية تشفيح السػازنة إلى أحكام وقػاعج وإجخاءات تحجد أسمػب التشفيح وحجوده بسا "     

يتفق مع الشطع والقػانيغ والتذخيعات السخعية ، باإلضافة إلى جسمة مغ التعميسات العامة الخاصة 

ية أو الػزارات السخترة االخخى برجارىا ، وتذسل ىحه التعميسات ضػابط التي تفػض وزارة السال

 .12"التشفيح ومتصمباتو والرالحيات السسشػحة لمسدتػيات اإلدارية وحجودىا

وفي العادة تقػم وزارة السالية بإصجار تعميسات أو قػاعج تشفيح السػازنة التي تذسل أحكامًا      

بعس الشرػص والتذخيعات القانػنية الخاصة بالسػازنة ،  وقػاعج ذات شبيعة عامة ، كتأكيج

وأحكام وقػاعج ذات شبيعة خاصة تتعمق بتحجيج سمصات وصالحيات الرخف مغ االعتسادات 

 وتحريل اإليخادات واإلجخاءات السالية والسحاسبية السترمة بيا.

ات السجرجة في مػازنة وتتمخز عسمية تشفيح السػازنة باالرتباط والرخف في حجود االعتساد"     

كل جية وفي حجود األغخاض السخررة ليا ، وال يجػز استخجام االعتسادات السجرجة في 

السػازنة إال شبقًا لمقػانيغ والشطع والمػائح التي تشطع عسمية اإلنفاق ، وكحا تحريل اإليخادات وفقًا 

إلى القػاعج واألحكام واإلجخاءات لمقػانيغ السشذئة ليا ، كسا تقػم عسمة تشفيح السػازنة باإلضافة 

التفريمية السشطسة عمى مجسػعة مغ الشساذج واالستسارات والدجالت والدشجات والسصبػعات 

 .13"التي يتع فييا تبػيب وتدجيل العسميات السالية السختمفة التي يحجدىا الشطام السحاسبي السعتسج

 التالية:ويسكغ تمخيز إجخاءات مخحمة التشفيح لمسػازنة بالشقاط 

                                                           
12
ليل إبراهيم : الموازنات كأدوات تخطيط ورقابة في الجامعات اليمنية ) الواقع واتجاهات التغيير ( ، رسالة لنيل درجة دمحم ، خ 

 .79م ، ص 3118دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال ، مدرسة العلوم اإلدارية كلية الدراسات العليا ، جامعة الخرطوم ، 
13
 .79ص دمحم ، خليل إبراهيم ، مرجع سابق،   
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فػر صجور قانػن ربط السػازنات العامة ، تقػم وزارة السالية بإبالغ جسيع الجيات التابعة  -1

لمدمصة السخكدية والػحجات اإلدارية بشدخ مغ مػازنتيا السعتسجة ، وتقػم وزارة السالية 

باإلشخاف عمى جسيع األجيدة والسرالح الحكػمية ويتع صخف السخررات بشاء عمى 

 السخصػدة في مػازنتيا التي وافق عمييا مجمذ الشػاب. االعتسادات

م والئحتو 1990( لدشة 8تخزع كافة الترخفات السالية ألحكام القانػن السالية رقع ) -2

( بذأن الييئات والسؤسدات والذخكات العامة 35التشفيحية وتعجيميسا ، القانػن رقع )

ػصيات مجمذ الشػاب وبخنامج الحكػمة وتعجيمو مع االلتدام بالقػانيغ واألنطسة الشافحة ،وت

، والقخارات الخاصة ببخامج اإلصالح السالي واإلداري وتقاريخ الجياز السخكدي لمخقابة 

والسحاسبة والكتب الجورية والمػائح والتعميسات الرادرة عغ وزارة السالية ووزارة الخجمة 

 .14السجنية والتأميشات ووزارة التخصيط والتعاون الجولي

وندخة لمجياز السخكدي لمخقابة لػحجات والييئات العامة تقخيخًا إلى وزارة السالية تعج ا -3

في نياية كل ربع سشة ويتزسغ التقخيخ اإلنفاق الفعل مغ مخرراتيا والسحاسبة 

السعتسجة وفق الشساذج التي تعجىا الػزارة وكحلظ السػقف السالي لإليخادات والسشح 

 لتػقعات وكحلظ تفديخ االنحخافات السيسة.والسقبػضات الفعمية مقارنة مع ا

االلتدام بأحكام وقػاعج وإجخاءات الشطام السحاسبي بذأن تشفيح السػازنات السختمفة وذلظ  -4

م التي تشز : تصبع السحاسبة 1990( لعام 8( مغ القانػن السالي رقع )37وفقًا لمسادة )

الػحجات اإلدارية والسجالذ الحكػمية في شأن تشفيح السػازنة العامة لمجولة بسا فييا 

السحمية ويصبق الشطام السحاسبي السػحج في شأن تشفيح مػازنات الػحجات االقترادية 

                                                           
14
م بشأن التعليمات التنفيذية لموازنات الوحدات 3124( لسنة 79الجهورية اليمنية ، وزارة المالية ، قرار وزير المالية رقم ) 

 .2( ، ص 3االقتصادية ، مادة )
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لمقصاع ) العام السختمط ( وفي تشفيح السيدانيات السدتقمة والسمحقة وتحجد الالئحة التشفيحية 

 االحكام والقػاعج التفريمية لحلظ .

ت الحكػمية باإلجخاءات الخاصة بالقيج في الدجالت تمتدم الػزارات والػحجات والييئا -5

الخاصة بالسػازنة وتتػلى تشطيع ومدظ الجفاتخ السبيشة العتسادات السػازنة اإلثبات 

التاريخي بيحه الدجالت لمعسميات الجارية بحيث تبيغ ىحه الدجالت في أي وقت كانت 

كل اعتساد عمى مدتػى الحجود السشفحة مغ االعتسادات السخصة والخصيج الستبقي مغ 

الباب والحدابات العامة والتحميمية والشػعية ، وتدتخجم ىحه الدجالت كأداة لمخقابة وعجم 

 تجاوز الشفقات واالعتسادات السخصػدة ليا ووسيمة تسكغ مغ إعجاد التقاريخ الجورية

 عغ مدتػيات األداء في التشفيح. وتقاريخ الجياز

 ت على تٌفٍذ املىاسًت:املزحلت الزابعت : هزحلت الزقبب 1-2-2-4

وىي آخخ مخحمة مغ مخاحل دورة السػازنة ، وتمعب الخقابة بسختمف أجيدتيا دورًا أساسيًا في      

ىحا السجال بيجف التأكج مغ أن تشفيح السػازنة جاء متػافقًا مع ما تع تقجيخه وتخريرو لسختمف 

 .بشػدىا ، واكتذاف أية انحخافات ومعالجتيا في الػقت السشاسب

ويتع في ىحه السخحمة إعجاد التقاريخ السالية الجورية إما برػرة ، شيخية أو برػرة ربعية أو      

فرمية وفقًا لسا تزسشو دليل الشطام السحاسبي السعتسج ،وفي قخب نياية العام السالي ترجر وزارة 

نياية العام يتع السالية كتاًب يتزسغ قػاعج إقفال الحدابات وإعجاد الحدابات الختامية ، وفي 

 القيام بإجخاء التدػية الجخديو وإقفال الحدابات وإعجاد الحدابات الختامية.
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وتتحقق رقابة السػازنة العامة مغ خالل الستابعة والتقييع ، ويعشي ذلظ قياس مجى تحقيق      

خيق األىجاف السخسػمة سػاء ما يتعمق مشيا باإلنفاق العام أو تحريل اإليخادات ، وتتع عغ ش

 الخقابة عمى مخاحل السػازنة العامة كافة.

وتتعجد أنػاع الخقابة السالية عمى السػازنة بحدب بعجىا الدميغ فيشاك رقابة سابقة لمرخف      

،ورقابة مراحبة أو مدتسخة ورقابة الحقة، كسا تتػزع وضيفة الخقابة السالية إستشادًا إلى التذخيعات 

 السشاط بيا مسارسة الخقابة السالية وحجودىا.التي تحجد السدتػيات واألجيدة 

 ففي التذخيع اليسشي تسارس الخقابة السالة مغ خالل األشكال والسدتػيات التالية:

: وىي رقابة سابقة ومراحبة والحقة حيث أسشج القانػن السالية في  رقابة وزارة المالية -1

( ميسة الخقابة السالية السحاسبية عمى تشفيح السػازنة قبل الرخف وبعجه لػزارة 56مادتو )

السالية، ويتػلى مسثمػ وزارة السالية في الػزارات والسرالح الحكػمية إدارة الذئػن السالية 

سخازن والرشجوق والقيام بعسمية الخقابة السالية والسحاسبية قبل والحدابات السذتخيات وال

 الرخف وبعجه وإجازة كافة العسميات اإلجخائية السختبصة بتشفيح السػازنة.

يسارس الجياز السخكدي رقابة الحقة بحدب :  رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -2

ذلظ مغ خالل فحز  م ،1992( لعام 39في القانػن رقع ) اختراصاتو السحجده

ومخاجعة تقاريخه السختمفة عمى السخافق الحكػمية حيث تؤثخ مخالفاتو وتػصياتو عمى 

السبالغ في السػازنة العامة ، وذلظ في اجتساع يحزخه أعزاء الجياز في شيخ تدعو 

لسشاقذة اعجاد السػازنة فيقجم الجياز تػصياتو لتشفيح عسمية السػازنة ، وفي نياية الدشة 

السالية يدتجعي مجمذ الشػاب اعزاء الجياز الستسثمو بخئيذ الجياز السخكدي لمخقابة 

والسحاسبة لعخض بيشان الخقابة الدشػي امام مسثمي مجمذ الشػاب في اجتساع الخقابة 
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الدشػي لعخض نتائج مخاجعة الحدابات الختامية لمسػازنات العامة ومػازنات الػحجات 

ات السدتقمة السمحقة والرشاديق الخاصة لمدشة السالي ، حيث االقترادية ومػازنة الػحج

يتزسغ البيان الخقابي عخض مػجد ألىع مؤشخات أداء الحكػمة خرػصًا في السجاالت 

االقترادية والسالية والشقجية باإلضافة إلى عخض العجيج مغ االختالالت وجػانب 

 مة لمدشة السالية الحالية.القرػر التي رافقت اجخاءات إعجاد وتشفيح السػازنة العا

 وتسارس الخقابة البخلسانية عمى تشفيح السػازنات مغ خالل اآلتي:الرقابة البرلمانية :  -3

اعتساد الدمصة التذخيعية ) مجمذ الشػاب ( عمى الحداب الختامي لمجولة ، الحي  -

شفيح تعجه وتقجمو لمبخلسان الدمصة التشفيحية مسثمة بػزارة السالية وىػ يعكذ مدتػى ت

مػازنة الجولة عغ عام مالي سابق ، وىحا الشػع مغ الخقابة يعتبخ رقابة الحقة  ويحق 

لمدمصة التذخيعية مدائمة الحكػمة فيسا تخاه مغ انحخافات أو إخالل في تشفيح السػازنة 

 وترجر السػافقة عمى الحداب الختامي بعج إقخاره بقانػن.

مداءلة الحكػمة أو أي عزػ فييا في أي مغ حق أعزاء الدمصة التذخيعية استجػاب أو 
 السدائل الستعمقة بتشفيح السػازنة .
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يف هٍئت هستشفى اجلوهىرٌت  تقٍٍن اجلهبس لٌظبم وإجزاءاث املىاسًت 1-2-3
 :عدى

 يتبع ىيئة مدتذفى الجسيػرية العاممغ خالل الشدول السيجاني لفخيق الجياز يالحظ أن      
حاليا نطام مػازنة البشػد في إعجاد وعخض مػازنتيا ، باإلضافة إلى أحكام الشطام السحاسبي 
السػحج ، الحي يتع بسػجبو تبػيب السبالغ السقجرة لسػازنتيا ضسغ فئات نػعية متجاندة تدسى 

لجليل باألبػاب ، وتػزع السبالغ اإلجسالية إلى أجداء نػعية متذابية تدسى الحدابات ، وذلظ وفقا 
إعجاد السػازنات السمحقة لمقصاع االقترادي وكحلظ أحكام الشطام السحاسبي السػحج ، ويالحظ مغ 
خالل ىحا التبػيب أن مػازنة السدتذفى ال تعصي صػرة واضحة عغ العجيج مغ األنذصة والسيام 

نذصة التي تشجرج في إشار وضائف وميام السدتذفيات في صػرة مفخدات وبشػد تجل عمى تمظ األ
والسيام ، كسا أنو ال يداعج عمى تػفيخ بيانات ومعمػمات ذات دقة عالية عغ تكاليف الخجمات 

 .بالسدتذفيات ، وال عغ البخامج واألنذصة التي تقػم بيا ورقابتيا وقياس نتائجيا

العجيج مغ السذكالت والسعػقات  ىيئة مدتذفى الجسيػرية العامباإلضافة إلى ذلظ تػاجو       
إعجاد وتشفيح ورقابة السػازنة ، ففي كل مخحمة مغ مخاحل دورة السػازنة تبخز العجيج مغ عشج 

ى أو عمى الشتائج التي ى الشتائج التي تدتيجفيا السدتذفالسذكالت والسعػقات التي تؤثخ عم
 تدتيجفيا تمظ السخحمة وباعتبار أن مخاحل دورة السػازنة متجاخمة ومتذابكة فإن تأثيخات أي مخحمة
مغ مخاحميا تشعكذ عمى باقي السخاحل سػاء عمى الريغة السقتخحة لمسػازنة في مخحمة اإلعجاد 

 .التشفيح أو في الستابعة والتقػيعوالتحزيخ ، أو في مخحمة 

مسا قج يجعل نتائج التشفيح بعيجة عغ الدياسات أو البخامج أو السؤشخات التي استيجفتيا     
السقبمة سػاء عمى السدتػى الػششي أو عمى مدتػى أداء السدتذفى السدتذفى خالل الدشة السالية 

 .لألعسال واألنذصة ومدتػى الخجمات الرحية التي تزصمع بتقجيسيا لمسجتسع

وتتبايغ حجع ونػع و مدئػلية السذكالت والسعػقات التي تبخز في دورة ومخاحل السػازنة      
ور السختريغ بػزارة السالية لسا يبحلػنو مغ جيػد واثارىا ، وفي الػقت الحي يشطخ بتقجيخ كبيخ لج

في مخاحل السػازنة السختمفة إال أن ىشاك قجرة غيخ يديخ مغ السذكالت والسعػقات مشذؤىا 
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الكتب الجورية والتعاميع والتػجييات واإلجخاءات واجتيادات التشفيح القانػن السػازنة والقػانيغ 
 .ية والسحاسبية في مؤسدات القصاع العام والسختمط األخخى ذات الرمة بتشطيع الذئػن السال

مغ تحميل وتقييع نطام السػازنة في ىيئة مدتذفى الجسيػرية عجن ، وذلظ مغ  انوىشا البج لمباحث
خالل عخض السذكالت والسعػقات التي تػاجيا السػازنة في كل مخحمة مغ مخاحل دورة السػازنة 

السباشخة والسذاركة الذخرية والعسمية في ىحا  واثارىا وذلظ مغ واقع مخدون السالحطات
 .السجال

 هزحلت اإلعداد والتحضري : 1-2-3-1

وتتزسغ ىحه السخحمة كسا تست اإلشارة إلييا سابقا صجور تعميسات إعجاد السػازنات الدشػية      
مغ قبل وزارة السالية إلى كافة األجيدة والػحجات الحكػمية ، ومباشخة تمظ الجيات بإعجاد 

 .تيامػازنا

ة لعجد مغ وعشج استقخاء مزسػن الكتب الجورية الدشػية الخاصة بإعجاد السػازنات الدشػي    
 -:15الدشػات يالحظ 

تتدع بالعسػمية وبالذخوط السقيجة التي تفخض عمى الجيات بأال تتعجى أرقام وتقجيخات  -1
الفعمية التي السػازنة السقتخحة تقجيخات مػازنة العام الدابق حتى في ضل بعس التغيخات 

تحجث أو الستػقع حجوثيا استشادا إلى بخامج الحكػمة أو الػضع االقترادي لمبمج كارتفاع 
 .أسعار بعس الدمع أو الخجمات أو التغيخ في أسعار الرخف وخالفو

ال تحجد أية معاييخ أو مؤشخات مػضػعية وأساليب عسمية لتقجيخ الشفقات أو اإليخادات  -2
 .لخجمة مغ خالليا شج إعجاد السػازنات ويسكغ قياس الشذاط أو ايشبغي االستشاد إلييا ع

وفي ضل غياب أو عجم وضػح السعاييخ تصمق االجتيادات في وضع السػازنات ، فيسيل      
البعس إلى السعقػلية والبعس اآلخخ إلى السغاالة في التقجيخ ، كسا ال يجخي االلتدام بػضع 

 .التقجيخات بحدب الشساذج السحجدة

                                                           
15
 .77-76ص  –مرجع سابق  –دمحم ، خليل إبراهيم  
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ويسكغ عخض أىع السذكالت والسعػقات التي تكتشف عسمية تحزيخ وإعجاد السػازنة في      
 ىيئة مدتذفى الجسيػرية العام / عجن في اآلتي :

I.  أن الرياغات والذخوط الػاردة في تمظ الكتب الجورية تتدع بالعسػمية ويذكل معطسيا
تقجيخات  قجيع أو وضعوشسػحاتيا ، حيث تفخض عمييا ت ىقيػدا مكبمة لشذاط السدتذف

لسختمف أوجو نذاشيا ال تتعجى أرقام وتقجيخات العام الدابق متجاىمة العجيج مغ 
 الستغيخات الفعمية التي حجثت أو الستػقع حجوثيا .

II.  صعػبة االلتدام والتقيج الجقيق بسا تحتػيو تمظ الكتب الجورية مغ شخوط وأوامخ ، نطخا
فيات واضصخاد احتياجاتيا مغ السال الالزم في جسيع لمصبيعة الجيشاميكية الشذاط السدتذ

 السجاالت مغ دون استثشاء لمشيػض بسدتػى الخجمات الرحية التي تقجميا . 
III.  عجم وضػح اإلجخاءات الستبعة في إعجاد مػازنة ىيئة مدتذفى الجسيػرية العام ، إذ إن

ع بالذفافية مخررات السدتذفى ال تتحجد بشاء عمى معاييخ مػضػعية وإجخاءات تتد
والػضػح ، فيي ال تدتشج إلى معاييخ مدتػى اإلنجاز أو مدتػى التحدغ في تقجيع 

 .الخجمة
IV.  عجم وضػح السعاييخ العمسية والسػضػعية في تقجيخ بعس الشفقات ، التي يسكغ بيا "

قياس الشذاط أو الخجمة وتكمفتيا ، ويكػن مغ نتيجة ذلظ اجتيادات احتسال التقجيخ 
 16.لسبالغة ، وانعكاس ذلظ عمى التشفيح الفعمي " بالخفس أو ا

V.  وىكحا بالشدبة عشج تقجيخ اإليخادات ، حيث يتع االعتساد فقط عمى التقجيخات التي تفخضيا
وزارة السالية ، والتي ال تدتشج في التقجيخ عمى معاييخ عمسية ومػضػعية ، وال تعتسج في 

مية لييئة السدتذفى في األعػام الدابقة ، تقجيخاتيا عمى األرقام السالية لإليخادات الفع
حيث تعسل ىيئة مدتذفى الجسيػرية عمى وضع تقجيخات لإليخادات الجارية وفقا لألرقام 

وال حتى االشالع عمييا السالية الفعمية في الدشػات الدابقة ، إال أنو ال يتع األخح بيا 
 .ومشاقذتيا

                                                           
16
 .8م ، ص 9::2ومالمح اإلصالح " ، وزارة المالية ، صنعاء عبدالغني ، عبدالرحمن علي ، " النظام المالي المعوقات  
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VI.  مػازناتيا الدشػية عاما بعج عام ، مغ دون تخكد السدتذفى عمى محاولة مزاعفة حجع
ربط ذلظ ببخامج وأنذصة محجدة ، نطخا لسا يتيح ليا أسمػب السػازنة الحالي مغ إمكانية 

 لمسغاالة في التقجيخ والسداومة في الشقاش .
 هزحلت املٌبقشت واالعتوبد : 1-2-3-2

يػرية العام اعجن مع يتع تقجيع ومشاقذة الترػرات السقتخحة لسػازنة ىيئة مدتذفى الجس      
السختريغ بػزارة السالية مباشخة ، وعمى الخغع مغ الجيج والػقت السبحوليغ مغ قبل ىيئة 
السدتذفى في إعجاد السػازنة وكحا الجيج الكبيخ الحي يبحلو السخترػن بػزارة السالية عشج مشاقذة 

الكثيخ مغ  إال أن ىشاكجسيع مػازنات الػزارات والسرالح الحكػمية عمى مجى شيخيغ تقخيبا ، 
العيػب والسذكالت التي تػاجيا ىيئة مدتذفى الجسيػرية العام عشج مشاقذة واعتساد مػازنتيا 

 نمخز أىسيا فيسا يمي :

  عجم وجػد أسذ ومعاييخ واقعية وعمسية عشج السشاقذة تخاعي خرػصيات بعس
تقجميا بسا يسكشيا الجيات الحكػمية كالسدتذفيات وكحا شبيعة الخجمات واألنذصة التي 

مغ تقجيع خجماتيا وأنذصتيا بشػعية عالية . حيث يخزع الشقاش لالقتشاع الذخري 
األعزاء لجشة السشاقذة السذكمة مغ وزارة السالية ولشدب الديادة أو التخفيس الدشػي 
لسبالغ السػازنة والسقتخحة سمفا مغ وزارة السالية ، وكحا السبمغ السعتسج لكل باب أو بشج 

 .ي العام الدابق ف
 اختدال مشاقذة السػازنة بحدع كثيخ مغ األمػر بحجة التعميسات أو التػجييات. 
  أن االعتسادات السخررة لمسدتذفيات ال تدتشج إلى مؤشخات يسكغ أن تفدخ

التسيد  أو االختالفات في االعتسادات السخررة بيغ مدتذفى وأخخى ، كشػعية األداء
رات وحجع البخامج التي تجيخىا وعجد الدكان في كل مدتذفى مغ حيث التخر

 .وخالفو
  محجودية الفخص السسشػحة لسدئػلي السدتذفى بذخح حيثيات ومبخرات السدتججات في

تقجيخات مػازنتيع وإن تع ذلظ فإن االستجابة ال تمبي السصمػب حيث يجخي تحجيج أرقام 
 ن .ربسا ال تتػافق مع االعتبارات الػاقعية في كثيخ مغ األحيا
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  تعتسج بعس تقجيخات السػازنة عمى زيادات تجرجية عغ العام الساضي ، مع السخاىشة
عمى أسمػب السداومات واالتفاقات مع السختريغ بػزارة السالية ، والتي بسػجبيا تتحجد 
الديادة الدشػية في السخررات التي تتػقف في نياية األمخ عمى مقجار ما تتستع بو 

غ مبخرات وما تقجمو مغ حجج ، ويتختب عمى ذلظ بخوز ىحه السدتذفى او تمظ م
انحخافات كبيخة بيغ اإلنفاق الفعمي واإلنفاق السقجر الحي يبجو واضحة مغ نتائج 

 .الحدابات الختامية ، نطخا لعجم استشاد التقجيخ إلى مؤشخات ومعاييخ عمسية ومػضػعية
 و في السشاقذات عبخ وزارة في بعس الحاالت يجخي تعجيل أو إلغاء ما يتع االتفاق عمي

 السالية أو المجشة العميا لمسػازنة أو مجمذ الػزراء دون إخصار السدتذفى .
  نجرة الكفاءات الستخررة في السػازنات بيغ أعزاء لجشة السػازنة مسا يجعل

 مداىستيع في دراسة ومشاقذة مذخوع السػازنة محجودة .
 هزحلت تٌفٍذ املىاسًت : 1-2-3-3

 ىتشفيح السػازنة مغ أكثخ السخاحل تعقيجا ليذ فقط بالشدبة لييئة مدتذفتعتبخ مخحمة       
الجسيػرية العام بل لسعطع الجيات والسرالح الحكػمية ، حيث تخافق مخحمة التشفيح العجيج مغ 
اإلجخاءات السعقجة التي تدتيمظ في كثيخ مغ األحيان جيج ووقتا وماال كثيخا في الستابعة ال سيسا 

 .مغ قبل الجيات البعيجة عغ العاصسة

والسخررة لييئة مدتذفى الجسيػرية العام وما  وتسثل عسمية التبميغ باالعتسادات الخبعية     
يدسح ليا استخجامو مغ تمظ االعتسادات أو ما يدسى ) العجد السعان ( واإلجخاءات ذات الرمة 

 .بيا حجخ الداوية في ىحه السخحمة

م / عجن في ىحه ومغ أبخز التعقيجات والسذكالت التي تػاجييا ىيئة مدتذفى الجسيػرية العا 
 -مي :السخحمة ما ي

  يجخي التبميغ باالعتسادات الخبعية وفقا ألرقام الدشة السالية الججيجة بعج مخور شيخيغ أو
أكثخ وذلظ بعج الترجيق عمى السػازنة وصجور قانػن الخبط ، ففي العادة تكػن 
االعتسادات السالية السبمغة في بجاية العام ىي نفذ اعتسادات العام الدابق . كسا أن ىحا 

سل مذکالت عجيجة لمجيات ال سيسا تمظ الػحجات والييئات العامة التي تعتسج التبميغ يح
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سج العجد الجاري ( في  لحكػمي أو العجد السعان ) إعانة بذكل رئيدي عمى التسػيل ا
مسارسة نذاشيا ومػاجية التداماتيا الجارية ، ومغ أبخز السذكالت والسعػقات التي 

 ام مغ ىحا اإلجخاء ما يمي :تػاجييا ىيئة مدتذفى الجسيػرية الع
o  أن التبميغ بالعجد السعان السعتسج ) إعانة سج العجد الجاري ( والسخرز لبشػد

االستخجامات الجارية ) الشفقات الجارية ( يتع بعج خرع الخبط السعتسج لإليخادات 
الجارية ، أي أنو يتع تشديل وخرع السبمغ الحي تع تقجيخه في السػازنة كإيخادات 

مغ االعتسادات السخررة لبشػد االستخجامات ، عمى اعتبار أنيا  جارية
إيخادات مصمػب تحقيقيا أو ستحققيا السدتذفى خالل الخبع أو خالل الدشة 

 .السالية مغ جخاء الخسػم الخجمات التي تقجميا لمسػاششيغ
ة بالعجد السعان السعتسج بالكامل ، حيث تقػم وزارة السالي يتع التبميغال  كسا أنو

 .بحجد الكثيخ مغ االعتسادات وعجم التبميغ بيا حتى نياية العام

( حجع العجد السعان السقجر لييئة مدتذفى الجسيػرية العام  2.1.2ويػضح الججول رقع )      
مقارنة بالعجد السعان الفعمي ، وكحا الخبط السعتسج لإليخادات الجارية مقارنة باإليخادات الجارية 

 م ( :  2020 -م  2018الفعمية السحققة خالل الفتخة ) 

 ( 1.2.1جدول رقم ) 

)المبالغ  واإليرادات الجارية لهيئة مدتذفى الجمهورية / عدن وندبة التنفيذبيان مقارن بالعجز المعان المقدر 
 بآالف الرياالت(

 اإليخادات الجارية  العحد السعان ) إعانة سج العجد الجاري( الدشة
 ندبة التشفيح فعمي  تقجيخي  ندبة التشفيح فعمي معتسج

2018 2,260,738 2,133,307 94.36% 180,000 283,006 157.23% 

2019 2,260,738 2,260,727 100.00% 180,000 224,655 124.81% 

2020 2,491,709 2,297,096 92.19% 180,000 345,618 192.01% 

 %158.01 853,279 540,000 %95.41 6,691,130 7,013,185 اإلجسالي العام

 

 : ۔ اآلتيويالحظ مغ الججول  
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السعتسج في مػازنة السدتذفى  (العجد الجاري بمغ إجسالي العجد السعان ) إعانة سج  -
( مميار ريال ، بيشسا بمغ العجد السعان الفعمي ) السعدز ( 710131185خالل الفتخة )

 تقخيبا . %95.41( مميار ريال وبشدبة 616911130)
( مميػن ريال .  5401000بمغ إجسالي اإليخادات الجارية السقجرة لمسدتذفى خالل الفتخة ) -

( مميػن ريال وبشدبة 8531279ت اإليخادات الفعمية السحققة مبمغ وقجره )بيشسا بمغ
 تقخيبا . 158.01%

o  أن التبميغ في كثيخ مغ األحيان ال يذسل كافة بشػد االستخجامات حيث تطل
 بشػد وحدابات معيشة محتجدة .

o   حتى بشػد االستخجامات التي يتع التبميغ بيا الحقا ، ال تبمغ كاممة بحدب ربط
 سػازنة السعتسج ، وإنسا يجخي التبميغ بجدء مشيا ويطل جدء مشيا محتجدة .ال
o  ال تتبع معاييخ مػحجة في التعامل مع ىحا اإلجخاء سشػية ، حيث يعتسج ىحا

اإلجخاء عمى قػة السداومات والسفاوضات وشبيعة العالقة السختز السالي لجى 
سالية أو إشالق السحتجد مغ وزارة السالية ، فتارة يتع التبميغ باالعتسادات ال

االعتسادات السالية بحدب الخبط السعتسج كامال ، وتارة ال يتع ذلظ ومصالبة 
السدتذفى بخفع االلتدامات كاممة ونقل السدتشجات إلى وزارة السالية لتعالجيا 
بصخيقتيا ، عمى الخغع مغ وجػد مسثميغ دائسيغ لػزارة السالية في السدتذفى ، 

ديج في إرباك وتعثخ نذاط السدتذفى وبخامجيا والتداماتيا ، ويديج وىحا اإلجخاء ي
 في أعباء العسل اإلداري في السدتذفى وفي وزارة السالية .

  متابعة إشالق السحتجد مغ االعتسادات السالية لسػاجية التدامات قائسة أو نفقة مقخه مع
جيجا أكثخ مسا يجب ، اإلدارات السخترة تسخ بإجخاءات معقجة روتيشية تدتغخق وقتا و 

 .وتديج مغ التكمفة
  استخجام العسل اليجوي في كل السعامالت السالية والسحاسبية وما يترل بو مغ كثخة

التعقيجات واإلجخاءات السدتخجمة مغ سجالت ودفاتخ واستسارات وقيػد وممفات ، وتأخيخ 
 إنجاز األعسال وكثخة األخصاء ، و غيخه .
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 وإنجاز السعامالت بزعف ومحجودية كفاءة وقجرات بعس  تختبط بعس مذكالت التشفيح
السختريغ السالييغ وسمػكيع الػضيفي ويتجمى ذلظ في تخددىع في إجازة السدتشجات أو 

 السعامالت وتأخيخىا أكثخ مغ الالزم .
  يخمق التغييخ السدتسخ في السختريغ باإلدارات السعشية في وزارة السالية أو غيابيع في

أو ألي سبب كان تعقيجات أكبخ ويتدبب في تأخيخ السعامالت أو  ميام أو إجازة
 .فقجانيا

  تطل العجيج مغ اعتسادات ىيئة مدتذفى الجسيػرية محتجدة حتى نياية العام ويتع حخمان
السدتذفى مغ االستفادة مشيا عمى الخغع مغ وجػد التدامات واستحقاقات لع يتع صخفيا 
خالل الدشة السالية بدبب عجم تفيع بعس السختريغ لسصالبات السدتذفي دون مبخرات 

اللتدامات واالستحقاقات تطل عبئا عمى السدتذفي وتخحل إلى مقشعة ، وبكل تأكيج فإن ا
 الدشة التالية وتؤثخ عمى اعتسادات مػازنة الدشة السقبمة .

نب مخده ويعتقج بعس السختريغ أن فخض العجيج مغ التعقيجات واإلجخاءات في ىحا الجا     
حتجدة ، أو عجم الثقة بصمب االعتسادات السالية أو السبالغ الس ىإلى عجم مرجاقية السدتذف

برخفيا لألغخاض السخررة رغع وجػد مسثميغ مالييغ في السدتذفى ليع مغ الرالحيات ما 
بجال مغ نقل الػثائق  ىلفحز والتحقق مغ مصالبات السدتذفيسكشيع مغ القيام بإجخاءات ا

 والسدتشجات إلى الػزارة .

نفاق أو وفخة يكافؤون عميو ، ولكغ في في اإل اً البعس أن ىحه اآللية تحقق تخشيج كسا يعتقج    
 -حقيقة األمخ فإن ىحه اآللية تفخز سمبيات عجيجة لييئة مدتذفى الجسيػرية مشيا :

حخمان السدتذفى مغ االستفادة مغ اعتساداتيا خالل العام السالي ويؤدي ذلظ إلى تخاكع  -أ 
 االلتدامات عمييا عاما بعج عام .

خاصة عشج تخاكع أو تأخيخ االستحقاقات الخاصة يؤثخ عمى مدتػى أداء السدتذفى و   -ب 
 بالسػضفيغ أو االلتدامات الستعمقة بالذخكات الستعاقجة .

عجم تشفيح البخامج والدياسات واألىجاف التي تخصجىا السدتذفى في خصصيا الدشػية  -ج 
 وىحا يخمق االرتباك وعجم التشاسق مع الدياسات واألىجاف العامة لمجولة .
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عمى أداء األقدام اإليخادية أو أنذصة تحريل السػارد في  مختمف يؤثخ ذلظ أيزا   -د 
 .األقدام عشجما يتعمق األمخ بعجم تػفخ أو محجودية وسائل العسل ومدتمدماتو ومحفداتو

 تخمق حالة مغ اإلحباط واإلرباك في نذاط مدئػلي ومػضفي السدتذفى . -ه 
 هزحلت الزقببت واملتببعت : 1-2-3-4

خحمة وتتخافق مع مخحمة تشفيح السػازنة كسا تستج إلى ما بعجىا ، تتجاخل إجخاءات ىحه الس     
ويسكغ القػل بأن القانػن اليسشي قج مشح وزارة السالية الدمصة السصمقة في الخقابة والتفتير الجاخمي 

 عمى كافة العسميات السالية قبل الرخف وبعجه .

ونعتقج أن نطام الخقابة والستابعة الحالي يعج نطام صارمة إلى حج بعيج ويقمل إلى حج كبيخ      
مغ صالحيات وسمصات رؤساء الييئات والػحجات الحكػمية في الترخف في األمػال 
السخررة لػحجاتيع ، كسا يػحي بعجم الثقة في قجرة القائسيغ عمى إدارة تمظ األمػال 

 .أىجافيا ويقمل مغ حساسيع في الترجي لسدئػليتيع برػرة جادة واستخجاماتيا بسا يحقق

وعمى الخغع مغ السبخرات التي يزعيا السؤيجون ليحا الشطام ، فإن واقع التجخبة لمدشػات      
بل الساضية في تصبيقو لع تعط نتائج ذات تأثيخ إيجابي ممسػس يجعل استسخاره والتسدظ بو مبخرا 

انعكاسات سمبية جسة وخصيخة عمى صعيج الػاقع ، ومغ إفخازات التجخبة ما إن التجخبة أفخزت 
 يمي :

شسػل تقاريخ الجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة الدشػية عمى العجيج مغ السخالفات  (1
والتجاوزات والخخوقات لألنطسة والمػائح السالية في الييئات والػحجات الحكػمية السختمفة 

ثمي وزارة السالية كافة السػاقع ذات الرمة بالذشػن السالية في الػقت الحي يتػلى مس
مغ  62والحدابات والسذتخيات والسخازن إدارة وإجازة كافة العسميات السالية ) مادة 

 مغ الالئحة التشفيحية لمقانػن . 274،  273القانػن السالي ( والسػاد 
( مغ الالئحة  274استقػاء بعس شاغمي الػضائف السشرػص عمييا في السادة )  (2

التشفيحية لمقانػن بتبعيتيع لػزارة السالية وخخوجيع في بعس األحيان عغ تشفيح مياميع 
 الخئيدية والسحجدة في القانػن .
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عمى الخغع مغ إخزاع كل أنذصة الذئػن السالية في الييئات والػحجات اإلدارية  (3
دارات السالية والػحجات اإلشخاف ورقابة وسيصخة مسثمي وزارة السالية إال أن أوضاع اإل

الحدابية في العجيج مغ تمظ الييئات أو الػحجات دون السدتػى السصمػب ، بجليل شكػى 
إعجاد التقاريخ  انتطامالػزارة ومكاتبيا في السحافطات برػرة مدتسخة تقخيبا مغ عجم 

الذيخية والجورية وإعجاد الحدابات الختامية في مػاعيجىا السحجدة عالوة عمى بعس 
األخصاء وعجم الجقة في تمظ التقاريخ ، وما تصخحو أيزا تقاريخ لجان التفتير السخكدية 
أو في مكاتب السحافطات التي تكمف بالشدول برػرة دورية أو مفاجئة بيغ الحيغ واآلخخ 
عغ أوضاع األرشفة لمسدتشجات والعسميات السالية وقرػر في مدظ كامل السجسػعة 

 .خدنية والجورة السدتشجية وإجخاءات القيج وخالفوالجفتخية واإلحرائية والس
عجم تقيج الييئات والػحجات الحكػمية بتػجييات وزارة السالية فيسا يخز إعجاد الحدابات  (4

الختامية بحدب الشساذج أو البيانات الشسصية السصمػبة والتي تداعج السختريغ بػزارة 
الالزمة لػثيقة الحداب الختامي  السالية عمى إعجاد السمخرات والتحميالت والسقارنات

 .لمجولة وأداء الجياز اإلداري لمجولة برػرة عامة
عجم االلتدام بإعجاد السحكخات التفديخية عغ الحدابات الختامية والتي يشبغي أن تتزسغ  (5

شخحا وافية لمدياسات واألىجاف العامة التي تع إنجازىا وما لع يتع إنجازه وبعس 
دتػى التشفيح وكحا عخض السذكالت والسعػقات التي اعتخضت التحميالت الالزمة عغ م

 :تشفيح السػازنة ، ويسكغ أن يعدى ذلظ إلى سيبيغ 
عجم قجرة السكمفيغ بإعجاد الحدابات الختامية في الييئات أو الػحجات الحكػمية  -أ 

 .عمى القيام بحلظ
يسا لػ تع عجم مقجرة أو استعجاد وزارة السالية عمى دراسة السذكالت والسعػقات ف -ب 

 عخضيا واقتخاح الحمػل السشاسبة ليا .



 

املبحث األول: حتليل وتقييم مىازنة البنىد يف هيئة 
 :مستشفى اجلمهىرية / عدن

 / التعريف بهيئة مستشفى اجلمهىرية
 .عدن

 / حتليل مىازنة هيئة مستشفى اجلمهىرية
 عدن

  الفصل الثبني



 

 

 حتليل وتقيين هىازنة البنىد يف هيئة هستشفى اجلوهىرية / عدى                        الفصل الثبني : املبحث األول

64 

 املبحث األولالفصل الثبني : 

 حتليل وتقيين نظبم هىازنة البنىد يف هيئة هستشفى اجلوهىرية / عدى

 عدى :  \التعريف بهيئة هستشفى اجلوهىرية  2-1-1

سخيخ ،  055يعج مدتذفى الجسيؾري ، مدتذفى عام ، تبمغ القجرة الدخيخية االجسالية لو      

مؽ ضسؽ السدتذفيات الكبخة والسيسة في وتقع ف محافغة عجن جشؾبي اليسؽ ، وتعتبخ 

الجسيؾرية اليسشية والستزسشة لسعغؼ التخررات الظبية في مدتذفيات الجسيؾرية ، ويخجم 

جسيع مشاطق ومجيخيات محافغة عجن السحافغات السجاورة ليا ، ويبمغ عجد مؾعفي السدتذفى 

 مؾعف . 0055بكافة تخرراتيؼ ما مجسؾعة 

سيؾرية اسسًا كبيخًا في عالؼ الخجمات الرحية ، وقج كان يعخف ويعتبخ مدتذفى الج     

م عشجما قامت جبللة ممكة 0401إبخيل  02بسدتذفى " السمكة " عشج إنذائو ويخجع تاريخو إلى 

 بخيظانيا " اليدابيث " بؾضع حجخ األساس ليحا الرخح الكبيخ .

ىيئة مدتذفى الجسيؾرية ( الخاص بإنذاء 020م صجر القانؾن رقؼ )0553العام  يوف     

العام الشسؾذجي ، وبرجوره حجد مدار عسل الييئة واتجاىيا وأطخىا القانؾنية ، وبحلػ أضحى 

ذلػ عيخت في ساحة  بعجاعتبارية وذمة مالية مدتقمة ، و السدتذفى ىيئة مدتقمة ذات شخرية 

تذفى وشيجت العسل حخكة متدارعة باتجاه تظؾيخ التذخيعات والمؾائح السشغسة لعسل السد

السدتذفى تظؾرًا ممحؾعًا وتدارعًا في شتى السجاالت ، وقج انذأت بيحه التدسية في العام 

 الشغام الرحي وتؾفيخ خجمات طبية وصحية مسيدة لجسيع أبشاء الؾطؽ. اتم بغية تعديد 0553
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لرحية مشح بجاية العسل في السدتذفى كان السشيج االساسي لو ىؾ تقجيؼ الخجمات الظبية وا     

بسقابل مادي بديط إضافة إلى الخجمات السجانية االعتيادية أىسيا خجمات تخقيجية والسعايشات 

والتذخيرات والفحؾصات والعسميات واإلسعافات االستذارات الظبية والبحؾث والجراسات وغيخىا 

 مؽ الخجمات في السجال الرحي والسجال العمسي.

لرحة العامة مؽ خبلل تظؾيخ الخجمات التذخيرية وتيجف ىيئة السدتذفى إلى تعديد ا     

والعبلجية وتحقيق أعمى مدتؾى مؽ الخجمة بأقل أجخ مسكؽ ، وتؾعيف الكؾادر البذخية الكفؤة 

 وتأىيميا مؽ خبلل التعميؼ الظبي السدتسخ ، واستخجام أحجث األجيدة والسعجات الظبية.

خاكد الظبية الستخررة كسخكد الغديل وتحتؾي ىيئة مدتذفى الجسيؾرية عمى عجد مؽ الس     

الكمؾي ، ومخكد الدكخ ، والسخكد التذخيري الظبي ، مخاكد الحؾادث والظؾارئ ، ودائخة 

السختبخات ، وكسا تحتؾي عمى عجد مؽ األقدام الظبية والعبلجية وىي 5 أقدام الظب الباطشي 

، أما أقدام الجخاحة فتزؼ ) قدؼ قدؼ أمخاض القمب .. وغيخىا (  –وأقدام اإلسياالت والؾبائيات 

قدؼ األنف واألذن  –قدؼ أعراب وتجسيل  –قدؼ جخاحة األطفال  –قدؼ األسشان  –العغام 

قدؼ العيؾن ( باإلضافة إلى قدؼ وحجة العشاية السخكد . كسا يتحتؾي السدتذفى عمى  –والحشجخة 

فة ، ويعسل في السدتذفى عيادة خارجية في مختمف التخررات الظبية واألقدام الظبية كا 01

عجد مؽ الكؾادر الظبية اإلدارية السؤىمة ، وتعج مؤسدة تعميسية وتجريبية لظبلب كميات الظب 

والعمؾم الرحية والجراسات العميا ، باإلضافة إلى وجؾد مجرسة لمتسخيض وعجد مؽ القاعات 

 العمسية.

أما بالشدبة لمييكل التشغيسي لمسدتذفى وضعت ىيئة السدتذفى ىيكبًل تشغيسيًا ووعيفيًا      

يسكشيا مؽ تحقيق األىجاف والسيام العامة، وذلػ مؽ خبلل تشغيؼ السدتذفى عمى أساس 
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الؾعائف السحجدة لكل مدتؾى مؽ السدتؾيات اإلدارية السختمفة وبسا يتشاسب مع عجد وحجؼ 

م 0553( لدشة 020السختمفة في السدتذفى ، فؾفقًا لمقخار الجسيؾري رقؼ ) اإلدارات واألقدام

م بذأن 0440( لدشة 50الخاص بإنذاء ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام ، وكحا القانؾن رقؼ )

عجن بحدب  \الييئات والسؤسدات والذخكات العامة وتعجيبلتو ، تشغؼ ىيئة مدتذفى الجسيؾرية 

 الييكل التشغيسي اآلتي5 

 (0.0.0الذكل رقؼ )
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مؽ خبلل الييكل التشغيسي يتزح أن ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام بعجن تتكؾن مؽ أربع 

 مدتؾيات وىي 5 

 -المدتوى األول : اإلدارة العليا:

 مجلس إدارة هيئة مدتذفى الجمهورية العام : 

بذأن إنذاء ىيئة مدتذفى  م 0553( لعام 020( مؽ القخار الجسيؾري رقؼ )1استشادًا لمسادة )

الجسيؾرية العام الشسؾذجي بعجن تؾلى إدارة الييئة اإلشخاف عمى شئؾنيا مجمذ يدسى )مجمذ 

 إدارة الييئة(  ، يخزع إلشخاف وزيخ الرحة ويزؼ كبًل مؽ5

 

 رئيذ مجمذ اإلدارة                                                رئيدًا لمسجمذ -

 عزؾاً                السحمي لمسحافغة                    مسثل عؽ السجمذ  -

 عزؾاً           مجيخ عام مكتب وزارة الرحة بالسحافغة                      -

 عزؾاً                   مجيخ عام مكتب وزارة السالية  بالسحافغة              -

 عزؾاً               مجيخ عام مكتب وزارة التخظيط والتعان الجولي بالسحافغة  -

 عزؾاً           عسيج كمية الظب بجامعة عجن                                -

 عزؾًا            رؤساء األقدام الظبية التخررية بالييئة                     -
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 -المدتوى الثاني: مدتوى ديوان رئاسة الهيئة:

وترخيف شئؾنيا السالية واإلدارية والفشية تحت إشخاف يتؾلى رئيذ الييئة مدئؾلية إدارة الييئة 

( مؽ القخار الجسيؾري رقؼ 05وزيخ الرحة ، ويسارس السيام واالختراصات الؾاردة في السادة )

 -م ، ويتبعو مباشخة اإلدارات التالية05535( لدشة 020)

 مداعج رئيذ الييئة لمذئؾن الظبية والفشية. -

 الية والسؾارد البذخية.مداعج رئيذ الييئة لمذئؾن الس -

 إدارة مكتب رئيذ الييئة. -

 إدارة الذئؾن القانؾنية. -

 إدارة العبلقات العامة ويتفخع مشو قدؼ االعبلم. -

 إدارة السخاجعة الجاخمية . -

 إدارة الجؾدة . -

 إدارة التخظيط والسذاريع . -

 مخكد السعمؾمات والحاسب اآللي. -

 السخاكد الظبية التخررية. -

 المجان الظبية. -

 -المدتوى الثالث: مدتوى اإلدارات العامة:

 ويتكؾن مؽ اإلدارات العامة التي تقع تحت إشخاف مداعجي رئيذ الييئة وىؼ5

 ، وتتبو اإلدارات التالية5 مداعد رئيس الهيئة للذئون الطبية والفنية -
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 .إدارة شئؾن السخضى 

 .إدارة اإلحراء والدجبلت الظبية 

 .إدارة مكافحة العجوى 

 الذئؾن األكاديسية والبحث العمسي. وحجة تشديق 

 .اإلدارة العامة لمظب العبلجي 

 . اإلدارة العامة لمتسؾيؽ الظبي والجوائي 

 .اإلدارة العامة لمخجمات الجاعسة 

 .اإلدارة العامة لمتسخيض 

 ، وتتبعو اإلدارات التالية5مداعد رئيس الهيئة للذئون المالية والموارد البذرية -

  السالية. اإلدارة العامة لمذئؾن 

 .اإلدارة العامة لمسؾارد البذخية 

 المدتوى الرابع : مدتوى اإلدارات الفرعية األقدام:

وىي اإلدارات واألقدام الستفخعة مؽ اإلدارات العامة ، حيث يحتؾي ىحا السدتؾى عمى السجيخيؽ 

طشي الستخرريؽ التابعيؽ لمجيازيؽ الظبي واإلداري بالسدتذفى ، كسجيخي إدارات الظب البا

والجخاحي ، إدارة اإلمجاد والتسؾيؽ الجوائي ، دائخة السختبخات ، وإدارة الحدابات واإليخادات ، 

 وتزؼ كل إدارة مؽ ىحه اإلدارات عمى عجد مؽ األقدام الظبية واإلدارية السختمفة.
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 عدى:/هيئة هستشفى اجلوهىرية  ىازنةه حتليل 0-0-0

عجن ىيئة عامة مدتقمة تسارس نذاط ذات طابع /تعج ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام      

خجمي ، وتقؾم كغيخىا مؽ الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية بإعجاد مؾازنة تقجيخية سشؾي خاصة 

بيا ، يتبع في إعجادىا اإلجخاءات والقؾاعج السعسؾل بيا في إعجاد السؾازنة العامة لمجولة ، مؽ 

( مؽ القانؾن رقؼ 04بعة والخقابة ، وذلػ وفقًا لمسادة )تحزيخ وإعجاد وإجخاءات التشفيح والستا

( لدشة 2م بذأن الييئات والسؤسدات والذخكات العاممة وتعجيمو بالقانؾن رقؼ )0440( لدشة 50)

م عمى أن 5 " يكؾن لمييئة مؾازنة خاصة يتبع في إعجادىا القؾاعج السعسؾل بيا في إعجا 0442

 لدشة السالية لمييئة ببجاية الدشة السالية لمجولة وتشتيي بانتيائيا".السؾازنة العامة لمجولة ، وتبجأ ا

 15حيث تتكؾن السؾازنة العامة لمجولة في الجسيؾرية اليسشية عسؾمًا مؽ

 السؾازنة العامة لمجول بسا فييا مؾازنات الؾحجات اإلدارية والسجالذ السحمية. -0

 مؾازنة الؾحجات االقترادية ) العام السختمط( -0

 ت الؾحجات السدتقمة والسمحقة.مؾازنا -5

 25ويسكؽ تعخيف ىحه السؾازنات عمى الشحؾ اآلتي

ىي مؾازنة الؾزارات وما حكسيا والسرالح والييئات العامة ومختمف  الموازنات العامة للدولة :

 األجيدة وفخوعيا التي تتزسشيا مؾازنات الؾحجات اإلدارية والسجالذ السحمية.

ىي السؾازنات التخظيظية لؾحجات القظاع العام التي تسمػ الجولة  االقترادية :موازنات الوحدات 

 رأسساليا بالكامل وكحا الؾحجات السختمظة التي تداىؼ الحكؾمة في رأسساليا .
                                                           

1
 (.3م ، مادة )0991( لعام 8القانون المالي رقم )الجمهورية اليمنية ، وزارة المالية ،  
2
 (2المرجع السابق ، مادة ) 
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الؾحجات التي ال تتزسشيا السؾازنة العامة لمجولة  ؾازناتىي م المدتقلة والملحقة: وازناتالم

 دية.ومؾازنات الؾحجات االقترا

عجن وفقًا لقخار إنذائيا ضسؽ مؾازنات الؾحجات /تشجرج مؾازنة ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام 

االقترادية العامة ، وتقؾم الييئة وغيخىا مؽ الييئات أو الؾحجات االقترادية بإعجاد مؾازنتيا 

( لدشة 3الي رقؼ )( مؽ القانؾن الس3برفة مدتقمة عؽ السؾازنة العامة لمجولة ، وذلػ وفقًا لمسادة )

م تعجيبلتو التي تشص عمى أن 5 " تعج مؾازنة لكل وحجة مؽ الؾحجات االقترادية لمقظاع 0445

 ) العام والسختمط ( ويرجر لكل مجسؾعة نؾعية مشيا قانؾن عمى الؾجو التالي 5 

 مؾازنات وحجات القظاع العام ذات الظابع الخجمي. -

 ع االنتاجي.مؾازنات وحجات القظاع العام ذات الظاب -

 مؾازنات وحجات القظاع السختمط. -

بقخار مؽ مجمذ الؾزراء وحجات القظاع العام ذات الظابع  ىيئة مدتذفى الجسيؾرية وتحجد

 الخجمي.

وتقترخ العبلقة بيؽ ىحه السؾازنات وبيؽ السؾازنة العامة لمجولة عمى الفائض الحي يؤدي     

اري ورأسسالي أو قخوض ومداىسات تسشح ليا مؽ لمجولة أو مايقخر ليحه السؾازنات مؽ دعؼ ج

مؾازنة الجولة ، ويتؼ إعجادىا وفقًا لسبجأ االستحقاق لكافة السرخوفات وااليخادات ويتؼ إعجاد 

 حداباتيا الختامية ومخاكدىا السالية وفقًا ألحكام الشغام السحاسبي السؾحج.

ادية ، بأنذظتيا السختمفة ، وبخامجيا وتقؾم السؾازنات العامة عمى أساس أن الؾحجة االقتر     

الستعجدة ، وأقداميا الستشؾعة ، ومخاكد مدئؾلياتيا العجيجة ، بسثابة الؾحجة السحاسبية ، ألغخاض 
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إعجاد السؾازنة ، ويتختب عمى ذلػ أن السؾازنة العامة تسثل الييكل العام الحي تدتقخ فيو 

جاف العامة لمؾحجة ، مؽ ثؼ فإن السؾازنة العامة السؾازنات األخخى ، بحيث تشدق أىجافيا مع األى

 ىي ممخص لكل السؾازنات الفخعية األخخى.

وتعتسج ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام برؾرة كاممة تقخيبًا عمى التسؾيل الحكؾمي ، حيث      

 تسثل االعتسادات السالية السخصؾدة لمسدتذفى في إطار السؾازنة العامة لمجولة سشؾيًا بذقييا

الجاري الخأسسالي تسؾيبًل حكؾميًا خالرًا لسؾاجية مختمف األنذظة السيام التي تسارسيا 

السدتذفى وفي حجودىا ، لكؽ ىحه االعتسادات السخررة لمسدتذفيات ال تدتشج إلى مؤشخات 

يسكؽ أن تفدخ االختبلفات في االعتسادات السخررة بيؽ مدتذفى وأخخى كشؾعية األداء أو 

 مدتذفى مؽ حيث التخررات وحجؼ البخامج التي تجيخىا وعجد الدكان خبلفو.التسيد في كل 

وتتزسؽ مؾازنة ىيئة مدتذفى  الجسيؾرية العام وغيخىا مؽ مؾازنات قظاع الؾحجات      

 5 3االقترادية ) العام والسختمط ( عسؾمًا مؽ

الجارية وثانييسا السؾازنة الجارية 5 وتذسل في تكؾيشيا ججوليؽ تقجيخيؽ أحجىسا لمشفقات  -0

 لئليخادات الجارية.

السؾازنة الخأسسالية 5 وتذسل في تكؾيشيا ججوليؽ تقجيخيؽ أحجىسا لئلنفاق الخأسسالي عمى  -0

 مذاريع التشسية التؾسع وثانييسا لسرادر تسؾيل السذاريع.

 -وبحلػ تشقدؼ مؾازنة ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام إلى قدسيؽ رئيديؽ ىسا 5    

 مات .االستخجا -

                                                           
3
م 0991وزارة المالية ، قطاع الوحدات االقتصادية ، ) النظام المالي والمحاسبي الموحد ( ، صنعاء ، الجمهورية اليمنية ، أكتوبر  

 .2ص 
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 اإليخادات . -

 أواًل : االستخدامات : 

 وتشقدؼ إلى استخجامات جارية واستخجامات رأسسالية.

 االستخدامات الجارية : -1

وتتسثل في االعباء التي تتحسميا السدتذفى نتيجة لمسسارسة نذاطيا الجاري ، وتشقدؼ 

حداب  االستخجامات الجارية إلى ثبلثة أبؾاب يذسل كل باب عمى حدابات عامة وكل

عام يزؼ حدابات مداعجة وحدابات فخعية ، وتحتؾي في كل مشيا عمى اعتسادات مالية 

مؾجية لمرخف عمى أغخاض معيشة تبيشيا الحدابات العامة السداعجة الفخعية في كل 

 باب.

 الباب األول 5 ويحتؾي عمى 5

 ( :  31المرتبات واألجور وما في حكمها ) حـ /حـ -

الؾعائف مؽ رواتب وأجؾر وبجالت ومكافآت ومدايا لكل العامميؽ ويذتسل عمى تكمفة 

بالسدتذفى ، وقج أفخد ليحا الحداب حدابات مداعجة حدابات فخعية مشاسبة وبسا 

 يتبلءم مع االحتساالت السختمفة التي يسكؽ أن تكؾن عمييا السختبات واألجؾر .

 5 )مدتمدمات اإلنتاج ومذتخيات بغخض البيع( الباب الثاني

 ( : 32/المدتلزمات الدلعية ) حـ/حـ -

ويذسل التكاليف الخاصة بالتذغيل ، كتكاليف األدوية والسحاليل والسدتمدمات طبية 

وغيخ طبية ، وكحا يتزسؽ تكاليف ماتدتخجمو الييئة مؽ السؾاد البتخولية والكيخباء 
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ظبؾعات والسياه ، قظع الغيار لآلالت والسعجات واألثاث والسخكبات ، وتكاليف الس

الحدابات  لالجورية والكتب والقخطاسية والدجبلت الجفاتخ . ) بحدب ما تبيشو تفاصي

 السداعجة والفخعية ( .

 ( : 33/المدتلزمات الخدمية ) حـ/حـ -

ويذتسل عمى االعتسادات السؾجية ألغخاض الريانة لمسشذآت والسخافق العامة ، 

ليف الجعاية واإلعبلن ، وتكمفة ما وتكاليف صيانتيا ، والتشقبلت وبجالت الدفخ وتكا

تدجده الييئة لئلدارات الحكؾمية والسؤسدات العامة ، والتكاليف الخجمية األخخى 

 كالتجريب والتأىيل.

 5 ) السرخوفات الجارية والتحؾيمية والسخررة (  الباب الثالث

اشخة ويذتسل عمى االعتسادات السؾجية لؤلعباء التي تتحسميا السدتذفى وال تجخل مب

في تكمفة االنتاج أو الخجمة وإنسا تختبط بالشذاط الجاري بذكل غيخ مباشخ 

 كاإليجارات ، واإلىبلك ، والفؾائج والعسؾالت ، التعؾيزات والغخامات.

 ويحتؾي الباب الثالث عمى الحدابات العامة التالية5

 ( : 33/المراريف الجارية والتحويلية  ) حـ/حـ -

ويحتؾي ىحا الحداب عمى مجسؾعة مؽ الحدابات السداعجة والفخعية ، وفيسا يخص 

 ( 3/50االيجارات ) حـ/السدتذفى يذسل ىحا الحداب حـ 

 ( : 33/المراريف المخررة  ) حـ/حـ -

ويحتؾي ىحا الحداب عمى مجسؾعة مؽ الحدابات السداعجة والفخعية ، وفيسا يخص 

 ( 511/خوفات سشؾات سابقة  ) حـمر/السدتذفى يذسل ىحا الحداب حـ 
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 -االستخدامات الرأسمالية : -2

ويذسل كافة الشفقات االستثسارية والخأسسالية الخاصة بالسذاريع الججيجة أو شخاء 

يج البشاء، والجراسات ، وتكاليف التذيابتة كاآلالت والسعجات والدياراتمؾجؾدات ث

يحتؾي حداب االستخجامات ، وأي تكاليف أخخى عامة تخص السذاريع ، و والتراميؼ

 الخأسسالية عمى االبؾاب التالية5

 مذاريع قيج التشفيح. -5 الباب الرابع

 التحؾيبلت الخأسسالية. -5 الباب الخامس

 -ثانيًا : اإليرادات :

 -تبؾب اإليخادات العامة في مؾازنة السدتذفى إلى إيخادات جارية إيخادات رأسسالية5

 -اإليرادات الجارية: -1

جمات التي تؤدييا الجاري وىي قيسة رسؾم الخ طفي اإليخادات الشاتجة عؽ الشذاوتتسثل 

، ويحتؾي حداب اإليخادات الجارية عمى أربعة أبؾاب باإلضافة إلى السدتذفى لمغيخ

 عجد الشذاط الجاري5

 5 إيخادات الشذاط الجاري. الباب األول -

 5 اإليخادات الستشؾعة.الباب الثاني -

 ات األوراق السالية والعؾائج والتغيخ في السخدون.5 ايخادالباب الثالث -

 5 إيخادات جارية وتحؾيمية .الباب الرابع -

 5 ) إعانة سج العجد الجاري (5عجز النذاط الجاري  -
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ويتسثل عجد الشذاط الجاري في السبمغ الدشؾي الحي تخصجه الجولة في السؾازنة العامة 

مؾازنتيا  يية العجد الجاري فعجن لتغظ /لرالح ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام 

ومؾاجية مختمف األنذظة والسيام التي تسارسيا السدتذفى وفي حجودىا . ويتسثل عجد 

الشذاط الجاري أو يسا يدسى ) إعانة سج العجد الجاري ( بالفارق بيؽ الخبط السعتسج 

دتذفى لبلستخجامات الجارية والخبط السعتسج لئليخادات الجارية، والحي يتؼ تعديده لمس

 خبلل الدشة السالية برؾرة ربعية ) كل ثبلثة أشيخ (

 اإليرادات الرأسمالية: -2

وىي ما يتؾقع تقجيسو مؽ مداىسات رأسسالية لتسؾيل مذاريع ججيجة ومحجدة لمييئة كبشاء 

تذييج السباني ، شخاء اآلالت والسعجات ، شخاء األثاث والسكاتب ، شخاء الديارات 

 داب اإليخادات الخأسسالية عمى األبؾاب التالية5ووسائل الشقل ، ويحتؾي ح

 5 اإليخادات الخأسسالية. الباب الخامس -

 5 اإليخادات التحؾيمية الخأسسالية. الباب الدادس -

 عجن مؽ خبلل الججول التالي5/ويسكؽ عخض الذكل العام لسؾازنة ىيئة مدتذفى الجسيؾرية 
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 ( 0.0.0الججول رقؼ ) 

 عجن/الذكل العام لسؾازنة ىيئة مدتذفى الجسيؾرية 

 السؾارد  االستخجامات

 االستخدامات الجارية:
 الباب األول:

 السختبات واألجؾر وما في حكسيا.
 الباب الثاني:

 مدتمدمات اإلنتاج ومذتخيات بغخض البيع.
 الباب الثالث:

 السرخوفات الجارية التحؾيمية والسخررة.

السؾازنة _0
 الجارية

 الموارد الجارية:
 الباب األول:

 إيخادات الشذاط الجاري 
 الباب الثاني : 

 اإليخادات الستشؾعة والتغيخ في السخدون.
 الباب الثالث:

 إيخادات األوراق السالية والعؾائج.
 الباب الرابع: 

 إيخادات جارية تحؾيمية.
 جملة الموارد الجارية  جملة االستخدامات الجارية

 العجد ) عجد الشذاط الجاري(  حداب التؾزيع ) فائض الشذاط الجاري ( 

 إجمالي الموارد الجارية مع العجز  إجمالي االستخدامات الجارية مع الفائض

 -مات الخأسسالية 5ااالستخج
 الباب الرابع : 

 مذاريع قيج التشفيح
 الباب الخامس: 

 التحؾيبلت الخأسسالية

السؾازنة _0
الخأسسالية 

 واالستثسارية

 -السؾارد االستثسارية5
 الباب الخامس : 

 اإليخادات الخأسسالية.
 الباب الدادس :

 ية الخأسساليةاإليخادات التحؾيم 
 إجمالي الموارد الرأسمالية  مات الرأسماليةاإجمالي االستخد

 م.50554 وزارة السالية إعجاد مؾازنات الؾحجات االقترادية ،  المردر 

 



 

املبحث الثبنً: دور اجلهبز املركسي للرقببة واحملبسبة 
يف تطبٍق مىازنة الربامج واألداء يف هٍئة مستشفى 

 :اجلمهىرٌة / عدن
ربامج واألداء يف هٍئة إطبر مقرتح إلعداد مىازنة ال

 :مستشفى اجلمهىرٌة / عدن
بنبء اإلطبر. 
إعداد املىازنة املقرتحة 

  الفصل الثبنً
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دور اجلهبز املركسي للرقببة واحملبسبة يف تطبٍق املبحث الثبوً: 

 مىازوة الربامج واألداء يف هٍئة مستشفى اجلمهىرٌة / عدن
 

 اجلمهىرٌة / عدن ىعداد مىازوة الربامج واألداء يف هٍئة مستشفمقرتح إل طبرإ

فيسا يمي اإلطار السقتخح إلعجاد مؾازنة البخامج واألداء في ىيئة مدتذفى  انيقجم الباحث      
بسا تؼ عخضو ومشاقذتو في الجانب الشغخي مؽ ىحه الجراسة  ا  عجن ، استخشاد/ الجسيؾرية العام 

 عمييا: وكحا مؽ األبحاث والجراسات األخخى التي أمكؽ االطالع

 :اإلطبربىبء  2-2-1

 يتؼ بشاء اإلطار السقتخح عبخ الخظؾات اآلتية : 

 .ا إلى بخامج رئيدية وبخامج فخعيةتحجيج األنذظة الخئيدية وتقديسي -1

 .تحجيج حاجة البخامج السقتخحة مؽ مخاكد التكمفة -2

إعجاد دليل حدابات يتالءم والتقديسات السقتخحة لألنذظة والبخامج التي تتزسشيا مؾازنة  -3

 .واألداءالبخامج 

 .تقجيخ الشفقات الستؾقعة -4

 .تحجيج مؤشخات أداء الستخجاميا كأساس لقياس الشتائج والسخخجات -5

شاء اإلطار السقتخح لمسؾازنة تؼ االعتساد عمى البيانات السالية لمبخامج الفعمية لييئة بول     

م وذلػ ألن ىحا العام يعتبخ أكثخ استقخارا مؽ  2020مدتذفى الجسيؾرية عجن لمعام السالي 
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األعؾام السالية األخخى ، لحا تؼ االعتساد عمى البيانات السالية لسؾازنة ىحا العام واستخجاميا 

 كسؤشخ إلعجاد مؾازنة البخامج واألداء السقتخحة لييئة مدتذفى الجسيؾرية وذلػ كسا يمي :

 ٍة وبرامج فرعٍة :حتدٌد األوشطة وتقسٍمهب إىل برامج رئٍس 2-2-1-1

تذكل عسمية تحجيج األنذظة خظؾة أساسية في إطار إعجاد مؾازنة البخامج واألداء ، كسا أن      

تحجيج البخامج الخئيدية والفخعية التي تدتشج إلى تمػ األنذظة تعج خظؾة رئيدية تداعج في تحجيج 

يي ضخورية وتتظمب معخفة مخاكد التكمفة التي ستؾجو إلييا كافة عشاصخ الشفقات ، ومؽ ثؼ ف

 ودراية بظبيعة عسل السدتذفى مؾضع التظبيق .

 -تحجيج البخامج الخئيدية : - أ

لمظبيعة التخررية  ا  عجن وفق /تؼ تحجيج البخامج الخئيدية السقتخحة في ىيئة مدتذفى الجسيؾرية

 :  كاآلتيوالؾعيفية لكل مشيا 

 .التي يقؾم بيا السدتذفى( البخامج الظبية والعالجية : وىي ) البخامج األساسية  .1

 .البخامج الجاعسة أو السداعجة : ) وىي البخامج التي تخجم البخامج الظبية برؾرة مباشخة ( .2

بخامج الخجمات العامة : ) وىي البخامج اإلدارية والسالية وتخجم البخامج الظبية والعالجية  .3

 مباشخة ( . برؾرة غيخ

 -تحجيج البخامج الفخعية : - ب

ال  امج فخعية مع إعظاء كل مشيا دليبعج تحجيج البخامج الخئيدية أعاله يتؼ تقديسيا إلى عجة بخ  

 : كاآلتي ا  حدابي
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 : البخنامج الخئيدي األول : الخعاية الظبية والعالجية 

 ويذسل عمى البخامج الفخعية التالية :

 والعالجية .الخجمات الظبية  101

 .خجمات السخاكد الظبية التخررية 102

 اإلسعافات األولية وخجمات الظؾاري . 103

 الخجمات االستذارية الظبية والعالجية . 104

 : البخنامج الخئيدي الثاني : الخجمات الجاعسة أو السداعجة 

 ويذسل عمى البخامج الفخعية التالية : 

 الخجمات التذخيرية . 201

 .اتالسختبخ  202

 ة.التسؾيؽ الظبي والريجلي 203

 : البخنامج الخئيدي الثالث : الخجمات العامة 

 ويذسل عمى البخامج الفخعية التالية : 

 إدارة السدتذفى .  301

 .اإلدارة السالية  302
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 التجريب والتأىيل ويسكؽ تمخيص ىحه البخامج وحرخىا كسا في الججول التالي : 303

 ( 1-2-2ججول رقؼ )

 ج الخئيدية والبخامج الفخعية السقتخحة لييئة مدتذفى الجسيؾرية عجنالبخام

 البرامج  الفرعية البرنامج رقم البرنامج

  -الخعاية الظبية العالجية: 1

 الخجمات الظبية والعالجية  101

 الخجمات الظبية التخررية  102

 اإلسعافات وخجمات الظؾارئ   103

 الظبية العالجيةالخجمات االستذارية   104

  -الخجمات الجاعسة او السداعجة: 2

 الخجمات التذخيرية  201

 السختبخات  202

 التسؾيؽ الظبي والريجلية  203

  -الخجمات العامة: 3

 إدارة السدتذفى  301

 اإلدارة السالية  302

 التجريب والتأىيل  303
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 حتدٌد حبجة الربامج املقرتحة مه مراكس التكلفة : 2-2-1-2

في ىحه السخحمة يتؼ تحجيج مخاكد التكمفة التي تعسل عمى تشفيح البخامج السقتخحة والسحجدة       

في السؾازنة ، حيث تعتبخ ىحه السخاكد ىي السدئؾلة عؽ تشفيح تمػ البخامج وانجازىا ، وىشا يسكؽ 

خاكد األمخ الجسع بيؽ مجسؾعة مؽ السخاكد الستجاندة وذلػ حتى ال يربح عشجنا العجيج مؽ الس

 .الحي يديج مؽ التكمفة ويقمل مؽ الجقة

وبحلػ تؼ تجسيع مخاكد التكمفة بسا يتؾافق مع مكؾنات كل بخنامج مؽ البخامج السقتخحة ، ويؾضح 

( مخاكد التكمفة في ىيئة مدتذفى الجسيؾرية وتؾزيعيا عمى البخامج  2.2.2الججول التالي رقؼ ) 

 السقتخحة :
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 (2.2.2ججول رقؼ ) 

 تؾزيع مخاكد التكمفة عمى البخامج الخئيدية

 مركز التكمفة البرنامج رقم البرنامج

  -الخعاية الظبية العالجية: 1

 الجخاحو( –مخكد الظبي العالجي ) الباطشي   

 مخكد العسميات واإلنعاش  

 مخكد الحؾادث الظؾارئ   

 مخكد الغديل الكمؾي   

 العيادات الخارجية  

  -الجاعسة او السداعجة:الخجمات  2

 السخكد التذخيري واألشعة  201

 السختبخات  202

 التسؾيؽ الظبي والريجلية  203

  -الخجمات العامة: 3

 اإلدارة العامة  301

 اإلدارة السالية والحدابات  302

 إدارة التجريب والتأىيل  303
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 إعداد دلٍل احلسبببت : 2-2-1-3

عشج الشدول السيجاني لسخاجعي الجياز السخكدي يالحظ أن مؾازنة السدتذفى الجسيؾري العام     

 ا  غام السحاسبي السؾحج السقخ مخكديحكام الشألتخزع حاليا في تبؾيب عسمياتيا السالية / عجن 

م ،  1990( لعام  8( مؽ القانؾن السالي رقؼ )  37مؽ قبل وزارة السالية وذلػ وفقا لمسادة ) 

والحي يتؼ بسؾجبو تبؾيب السبالغ السقجرة لسؾازنتيا ضسؽ فشات نؾعية متجاندة تدسى باألبؾاب ، 

وتؾزع السبالغ اإلجسالية إلى أجداء نؾعية متذابية تدسى الحدابات . ويالحظ عمى ىحا التقديؼ 

ؾازنة وعيفية أنو ال يقؾم عمى تشغيؼ السؾازنات وفقا لمتقديؼ الؾعيفي بحيث ال يسكؽ معو تتبع م

مؾعيفة والتي تعتبخ األساس لسؾازنة لمعيشة ، وعميو ال يسكؽ تخريص وتحميل الشفقات وفقا 

البخامج واألداء بغخض الحرؾل عمى البيانات الالزمة التي تؾضح تكمفة الخجمة الرحية ، ومؽ 

وكفاءة  ثؼ عجم إمكانية الؾقؾف عمى مجى كفاية السؾارد السخررة لتمػ الخجمة ومجى فاعمية

 .الخجمات السقجمة

إن تظبيق مؾازنة البخامج واألداء يتظمب عسل دليل لمحدابات يتدق مع التقديسات السقتخحة      

لمبخامج واألنذظة التي تتزسشيا مؾازنة البخامج واألداء وبسا يتالءم مع دليل الشغام السحاسبي 

 السؾحج التي تتبعو السدتذفى في إثبات عسمياتيا .

مكؾن مؽ أربعة عذخ رقسا مقدسة عمى ستة  سبيعسل تخميد محا واخ ي انا فإن الباحثلح     

 أجداء كاألتي :

خاص بالييئة وليكؽ  یالجدء األول : ويتكؾن مؽ خانتيؽ واليجف مشو فقط إعظاء رمد افتتاح

 . 02الخقؼ 
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سؾاء كان وزارة السالية  مرجر التسؾيل ( لمبخنامج ) الجدء الثاني : يتكؾن مؽ خانتيؽ لتعبخ عؽ 

 . 99حتى  01الخارجيؽ ، وتأخح مؽ رقؼ  سسؾليؽأو أحج ال ا  أو ذاتي

مخكد التكمفة ( مثال : ) مخكد الحؾادث ) الجدء الثالث : يتكؾن مؽ ثالث خانات لتعبخ عؽ 

 . 999 - 001والظؾارئ ، مخكد الغديل الكمؾي ، السخكد التذخيري ( ، وتأخح مؽ رقؼ 

 . 9 - 1الخئيدي ( وتأخح مؽ رقؼ  جبع : يتكؾن مؽ خانة واحجة لتعبخ عؽ ) البخنامالجدء الخا

البخامج الفخعية ( إلتاحة السجال لتحميل الشفقات ) الجدء الخامذ : ويتكؾن مؽ خانتيؽ لتعبخ عؽ 

 . 99 - 01وفقا لمتقديؼ الؾعيفي الحي تدتيجفو السؾازنة السقتخحة وتأخح مؽ رقؼ 

دليل الشغام السحاسبي السؾحج  يويتكؾن مؽ أرقام الحدابات والبشؾد السؾجؾدة فالجدء الدادس : 

السظمؾب تحسيميا والسعتسجة في الييئة والتي تؼ تقديسيا إلى  ( والتي تعبخ عؽ ) بشؾد التكمفة

  .أبؾاب وحدابات رئيدية ومداعجة وفخعية يعبخ كل مشيا عؽ نؾعية الشفقة 

 تقدٌر الىفقبت املتىقعة : 2-2-1-4

 ألغخاض تقجيخ الشفقات الستؾقعة يتؼ إجخاء األتي : 

 تحديد الشفقات الفعمية لمسدتذفى : (1

تؼ تحجيج عشج فحص ومخاجعة فخيق الجياز لمدجالت وسشجات صخف الييئة لؾحظ أنو 

م استشادا إلى السؾازنة السعتسجة والسشفحة  2020الشفقات الفعمية التي تست خالل العام السالي 

لمسدتذفى وفقا لقؾانيؽ السؾازنة العامة لمحكؾمة اليسشية عؽ تمػ الفتخة ، ويؾضح ججول رقؼ ) 

 ( ىحه السؾازنة والشفقات الفعمية : 3.2.3
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 ( 3.2.2ججول رقؼ ) 

 م 2020دتذفى الجسيؾرية / عجن السؾازنة السعتسجة والفعمية لييئة م

 السبالغ بالسميؾن الخياالت             

ندبة التشفيح الفعمي     2020 البيان
 فعمي معتسج %

 %107.82 2,880 2,671 االستخجامات الجارية:

 الباب األول:
 %110.50 1,778 1,609 السختبات واألجخ ومافي حكسيا

 الباب الثاني:
 %112.37 1,090 970 مدتمدمات االنتاج ومذتخيات بغخض البيع

 الباب الثالث:
 %11.96 11 92 السرخوفات الجارية التحؾيمية والسخررة.

 %40.67 244 600 االستخجامات الخأسسالية:

 %95.51 3,124 3,271 إجسالي االستخجامات الجارية والخأسسالية

 م 2020السرجر : الحدابات الختامية لسدتذفى الجسيؾرية لمعام 

 تهزيع الشفقات الفعمية عمى البرامج السقترحة :  (2

لتؾزيع الشفقات الفعمية عمى البخامج السقتخحة ، يشبغي تحجيج تكمفة كل مخكد تكمفة ومعخفة 

( تؼ  2.2.2في الججول رقؼ )  ا  قات الفعمية ، فكسا ىؾ مبيؽ سابقنريب كل مخكد مؽ الشف

تجسيع مخاكد التكمفة بسا يتؾافق مع مكؾنات كل بخنامج مؽ البخامج السقتخحة وذلػ لمؾصؾل 

 إلى تكمفة كل بخنامج مؽ تمػ البخامج .

 تؾزيع نفقات السختبات واألجؾر وما في حكسيا عمى البخامج السقتخحة : -أ 
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ات الستعمقة بالسختبات في حكسيا ، يتؼ تحجيج كافة الشفق مالتؾزيع نفقات السختبات واألجؾر و 

واألجؾر وما في حكسيا ) الباب األول ( استشادا إلى السؾازنة السعتسجة والسشفحة لمسدتذفى 

م ووفقا لقانؾن السؾازنة العامة ) مؾازنات الؾحجات االقترادية ( ، ويبيؽ  2020لمعام السالي 

بة التشفيح لالستخشاد بيا عشج ( ىحه السؾازنة والشفقات الفعمية وند 4.2.2الججول التالي رقؼ ) 

 إعجاد السؾازنة الججيجة : 

 ( 4.2.2ججول رقؼ ) 

 م 2020نفقات السختبات واألجؾر السعتسجة والفعمية لعام 

 السبالغ بالسميؾن الخياالت

رقؼ 
 الحداب

ندبة التشفيح  2020 البيان
 فعمي معتسج الفعمي    %

 الباب األول:  31
 حكسيا السختبات واألجؾر ومافي

   

 %108.39 917 846 السختبات واألجؾر الشقجية 311

 %107.93 558 517 البجالت والتعؾيزات 312

 %74.29 26 35 السدايا العيشية 313

 %138.75 111 80 السكافآت  314

 %153.95 117 76 مختبات وأجؾر الخبخاء األجانب 315

 %89.09 49 55 التأميشات 316

 %110.50 1,778 1,609 األولإجسالي الباب  

تحجيج كافة نفقات السختبات واألجؾر وما في حكسيا ، يتؼ تؾزيع بشؾد ىحه الشفقات عمى  وبعج

 البخامج السقتخحة في السؾازنة بحدب الخظؾات التالية :
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  م وكحا بيانات الدجالت والجفاتخ  2020الخجؾع إلى استسارات الخواتب لمعام السالي

 الستعمقة بالسختبات واألجؾر وما في حكسيا .

 ا  )وفق إعادة ترشيف الؾعائف بحيث يتؼ تشديب كل مؾعف بحدب مكان عسمو الؾعيفي 

 لمبخامج السقتخحة ( .

 . إعادة تحسيل كل مخكد تكمفة بسا يخرو مؽ مختبات وأجؾر وبجالت ومكافآت .... إلخ 

 السختبات واألجؾر وما في حكسيا لكل بخنامج مؽ البخامج السقتخحة . تجسيع تكمفة 

وبحلػ يتؼ التؾصل إلى نفقات السختبات واألجؾر وما في حكسيا لكل بخنامج مؽ البخامج     

 ، ويسكؽ تؾضيح تؾزيع ىحه الشفقات عمى البخامج مؽ خالل الججول التالي :  .السقتخحة

 ( 5.2.2ججول رقؼ ) 
 السقتخحو السختبات واألجؾر وما في حكسيا عمى البخامج تؾزيع نفقات

 السبالغ بالسميؾن الخياالت

رقؼ 
 الحداب

 اإلجسالي البخامج البيان
 
 

الخعاية الظبية 
 والعالجية

الخجمات الجاعسة أو 
 السداعجة

 الخجمات العامة

 الباب األول:  31
 السختبات واألجؾر ومافي حكسيا

    

 917 138 113 666 واألجؾر الشقجيةالسختبات  311

 558 27 55 476 البجالت والتعؾيزات 312

 26 7 4 15 السدايا العيشية 313

 111 24 11 76 السكافآت  314

 117 0 0 117 مختبات وأجؾر الخبخاء األجانب 315

 49 10 6 33 التأميشات 316

 1,778 206 189 1,383 اإلجسالي 
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يكؾن إجسالي السختبات واألجؾر وما في حكسيا الخاصة بكل بخنامج مؽ البخامج  وبحلػ     

 السقتخحة عمى الشحؾ التالي :

 ( 6.2.2ججول رقؼ ) 

 نفقات السختبات واألجؾر وما في حكسيا الخاصة بكل بخنامج

 السبالغ بالسميؾن الخياالت

 الشدبة السئهية السرتبات األجهر ومافي حكسها البرنامج

 %78 1,383 الرعاية الطبية العالجية

 %11 189 الخدمات الداعسة أو السداعدة

 %12 206 الخدمات العامة

 %100 1,778 اإلجسالي

 

 ايةيتزح مؽ الججول الدابق أن ندبة نفقات السختبات واألجؾر وما في حكسيا لبخنامج الخع     

الظبية والعالجية تذكل أعمى ندبة مؽ إجسالي نفقات السختبات واألجؾر ، حيث بمغت تكمفة ىحا 

% مؽ إجسالي تكمفة السختبات واألجؾر ، وقج بمغت ندبة تكمفة بخنامج 78البخنامج ما ندبتو 

 نامج% مؽ إجسالي تكمفة السختبات واألجؾر ، في حيؽ بمغت ندبة تكمفة بخ 11 الخجمات العامة

% فقط مؽ إجسالي تكمفة السختبات واألجؾر وما في حكسيا 12لخجمات الجاعسة أو السدانجة ا
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ويسكؽ تؾضيح تؾزيع نفقات السختبات واألجؾر وما في حكسيا عمى البخامج السقتخحة مؽ خالل 

 الذكل البياني التالي :

 ( 1.2.2شكل رقؼ ) 

 مج .البخا ىتؾزيع نفقات السختبات واألجؾر وما في حكسيا عم

 

 تؾزيع الشفقات التذغيمية عمى البخامج السقتخحة : - ب

لتؾزيع الشفقات التذغيمية عمى البخامج السقتخحة ، يتؼ تحجيج كافة الشفقات التذغيمية التي تست      

 .الجسيؾرية العام ىة السعتسجة والسشفحة لييشة مدتذفلمسؾازن م استشادا   2020خالل العام السالي 

م  2020التذغيمية لسؾازنة ىيئة مدتذفى الجسيؾرية لعام  تويؾضح الججول التالي الشفقا    

وفقا لقانؾن مؾازنات الؾحجات االقترادية ، وبحدب األبؾاب والحدابات الستعارف عمييا 

 لالستفادة مشيا في تقجيخ نفقات السؾازنة السقتخحة :
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 ( 7.2.2ججول رقؼ ) 

 م 2020والفعمية لعام  الشفقات التذغيمية السعتسجة

 السبالغ بآالف الخياالت

رقؼ 

 الحداب

ندبة التشفيح  2020 البيان

 فعمي معتسج الفعمي    %

 الباب الثاني:  
 مدتمدمات االنتاج ومذتخيات بغخض البيع

   

    السدتمدمات الدمعية: 32
 %156 811,048 520,000 السؾاد األولية والخامات 321

 %4 6,732 160,000 والديؾت والقؾى السحخكةالؾقؾد  322

 %124 55,628 45,000 قظع الغيار 323

 %97 11,691 12,000 القخطاسية والسظبؾعات 325

 %0 0 2,000 السخربات والبحور واألعالف 327

 %120 885,099 739,000 إجسالي السدتمدمات الدمعية 

    السدتمدمات الخجمية: 33

 %73 73,219 100,000 والترميحاتالريانة  331

 %3 387 15,000 العالقات العامة والجعاية 334

 %152 53,074 35,000 التشقالت وبجالت الدفخ 335

 %39 390 1,000 استئجار مؾجؾدات ثابتة 336

 %49 14,735 30,000 خجمات اإلدارات الحكؾمية والسؤسدات 337

 %126 63,196 50,000 مدتمدمات أخخى ومختمفة 339

 %89 205,001 231,000 إجسالي السدتمدمات الخجمية 

 %112 1,090,100 970,000 إجسالي الباب الثاني 
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تحجيج الشفقات التذغيمية أعاله ، يتؼ تؾزيع بشؾد ىحه الشفقات بحدب طبيعة كل نفقة  وبعج     

 مشيا عمى البخامج السقتخحة في السؾازنة ، وفق األسذ التالية :

  الخجؾع إلى بيانات الجفاتخ والدجالت السدتخجمة في السدتذفى التي تحجد نؾع وطبيعة

 الشفقة والجية أو السخكد السدتفيج مشيا .

  الخجؾع إلى بيانات السخازن التي ترخف مشيا السؾاد والسدتمدمات الظبية والسحخوقات

 والريانة والقخطاسية .... إلخ إلى مخاكد التكمفة .

 كل مخكد تكمفة بسا يخرو مؽ الشفقات التذغيمية إعادة تحسيل. 

 . تجسيع الشفقات التذغيمية لكل بخنامج مؽ البخامج السقتخحة 

والججيخ بالحكخ ىشا أن ىشاك نفقات تذغيمية يتؼ تحسيميا مباشخة عمى مخاكد التكمفة وذلػ       

بالخجؾع إلى الجفاتخ والدجالت السحاسبية السدتخجمة في السدتذفى ، فعمى سبيل السثال عشج 

بجالت الدفخ  -القخطاسية والسظبؾعات  -نفقات : ) األدوية والسدتمدمات الظبية  عيتؾز 

أي أساس في تؾزيع ىحه الشفقات عمى مخاكد التكمفة ألنيا  ان( ، لؼ يدتخجم الباحث توالسؾاصال

مؾزعة في سجالت السدتذفى ، وإنسا تؼ تحجيج نريب كل مخكد تكمفة مؽ ىحه الشفقات ، مؽ 

خالل الخجؾع إلى بيانات السخازن التي ترخف مشيا ىحه السؾاد ، وكحا الجفاتخ والدجالت 

 .الجية أو السخكد السدتفيج مؽ ىحه الشفقات دجالسحاسبية التي تح

باإلضافة إلى ذلػ ىشاك نفقات تذغيمية ال يسكؽ تخريريا أو تحسيميا مباشخة عمى مخاكد     

التكمفة مؽ واقع الجفاتخ والدجالت السحاسبية السدتخجمة في السدتذفى ، مثل : ) نفقات التغحية 

خجمية أخخى ... وغيخىا ( ، حيث  مدماتمدت -الريانة والترميحات  -الكيخباء والسياه  -
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ىحه الشفقات نفقات عامة ال يسكؽ تخريريا مباشخة عمى قدؼ أو مخكد معيؽ ، مسا دفع  تعتبخ

إلى البحث عؽ األسذ العمسية السدتخجمة في تؾزيع مثل ىحه الشفقات ، حيث تؼ اختيار  انالباحث

تحسيل كل مخكد تكمفة بسا يخرو مؽ  ةاألساس السشاسب لتؾزيع كل نؾع مؽ أنؾاع الشفقة ، وإعاد

 .ات التذغيمية الشفق

أن تؼ تؾزيع وتخريص كافة الشفقات التذغيمية عمى جسيع مخاكد التكمفة ، يتؼ تجسيع  وبعج     

الشفقات التذغيمية الخاصة بكل بخنامج عمى حجة ، وذلػ لمحرؾل عمى تكمفة كل بخنامج مؽ 

عمية عمى البخامج ( تؾزيع الشفقات التذغيمية الف 8.2.2البخامج السقتخحة ، ويؾضح الججول رقؼ ) 

 في السؾازنة :  قتخحةالس
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 ( 8.2.2ججول رقؼ ) 

 السقتخحة تؾزيع الشفقات التذغيمية عمى البخامج

 السبالغ بآالف الخياالت       

رقؼ 

 الحداب

 اإلجسالي البخامج البيان

 
 
 

الخعاية الظبية 

 والعالجية

الخجمات الجاعسة أو 

 السداعجة

 الخجمات العامة

 الباب الثاني:
 مدتمدمات االنتاج ومذتخيات بغخض البيع:

    

     السدتمدمات الدمعية: 32
 811,048 0 462,246 348,802 السؾاد األولية والخامات 321

 6,732 2,060 1,475 3,197 الؾقؾد والديؾت والقؾى السحخكة 322

 55,628 3,796 24,399 27,433 قظع الغيار 323

 11,691 8,208 1,805 1,678 والسظبؾعاتالقخطاسية  325

 0 0 0 0 السخربات والبحور واألعالف 327

 885,099 14,064 489,925 381,110 إجسالي السدتمدمات الدمعية 

 0    السدتمدمات الخجمية: 33

 73,219 9,148 4,309 59,762 الريانة والترميحات 331

 387 0 0 387 العالقات العامة والجعاية 334

 53,074 18,956 2,259 31,859 التشقالت وبجالت الدفخ 335

 390 100 100 190 استئجار مؾجؾدات ثابتة 336

خجمات اإلدارات الحكؾمية  337
 والسؤسدات

11,613 1,710 1,412 14,735 

 63,196 2,315 2,802 58,079 مدتمدمات أخخى ومختمفة 339

 205,001 31,931 11,180 161,890 إجسالي السدتمدمات الخجمية 

 1,090,100 45,995 501,105 543,000 إجسالي الباب الثاني 
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يكؾن إجسالي الشفقات التذغيمية الخاصة بكل بخنامج مؽ البخامج السقتخحة عمى الشحؾ  وبحلػ     

 السبيؽ في الججول التالي :

 ( 9.2.2ججول رقؼ ) 

 الشفقات التذغيمية الخاصة بكل بخنامج

 بآالف الخياالت () السبالغ 

 الشدبة السئهية لألداء الشفقات التذغيمية البرنامج

 %50 543,000 الرعاية الطبية العالجية

 %46 501,105 الخدمات الداعسة أو السداعدة

 %4 45,995 الخدمات العامة

 %100 1,090,100 اإلجسالي

لبخنامج الخعاية الظبية والعالجية يتزح مؽ الججول أعاله ، أن ندبة الشفقات التذغيمية      

ندبة مؽ إجسالي الشفقات التذغيمية لمسدتذفى ، حيث بمغت تكمفة ىحا البخنامج ما  ىتذكل أعم

% مؽ إجسالي الشفقات التذغيمية ، وقج بمغت تكمفة بخنامج الخجمات الجاعسة 50   ندبتو 

حيؽ بمغت ندبة تكمفة بخنامج % مؽ إجسالي الشفقات التذغيمية ، في 46والسدانجة ما ندبتو  

%  فقط مؽ إجسالي الشفقات التذغيمية لمسدتذفى ويسكؽ تؾضيح تؾزيع 4الخجمات العامة 

 الشفقات التذغيمية عمى البخامج السقتخحة مؽ خالل الذكل البياني التالي :
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 الخدمات العامة المساعدة
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 النسبة

 ( 2.2.2شكل رقؼ ) 

 تؾزيع الشفقات التذغيمية عمى البخامج

 تحجيج مؤشخات األداء :

إن تظبيق نغام مؾازنة البخامج واألداء يتظمب صياغة ووضع مؤشخات تدتخجم لقياس       

مدتؾى األداء السحقق ، بيجف تحجيج ندبة التحدؽ الحاصل في أعساليا ، وىحه السؤشخات يتؼ 

 مؽ خالليا عسمية التخظيط والتشغيؼ لمخجمات الرحية وخاصة في السدتذفيات .

مج الخعاية الظبية والعالجية إلسقاط مؤشخات األداء وليكؾن نسؾذجا تقاس وقج تؼ اختيار بخنا     

عميو باقي مؤشخات البخامج األخخى ، كؾن بخنامج الخعاية الظبية والعالجية مؽ أىؼ البخامج التي 

 مياتقجميا ىيئة مدتذفى الجسيؾرية عجن وذلػ مؽ خالل الخجمات الظبية والعالجية التي يقج

عجد مؽ السؾاطشيؽ في محافغة عجن والسحافغات السجاورة ، ويحتؾي عمى السدتذفى ألكبخ 
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خجمات صحية عجيجة ومتشؾعة وميسة ، باإلضافة إلى أن تكمفة العسالة بمغت في ىحا البخنامج 

مؽ الشفقات   % مؽ إجسالي تكمفة العسالة لييئة مدتذفى الجسيؾرية وما ندبتو %    ما ندبتو 

 .لمسدتذفى تذغيميةال

( بعض مؤشخات الخعاية الظبية والعالجية الستحققة خالل  10.2.2ويؾضح الججول رقؼ )      

( في ضؾء السؾازنة السعتسجة واإلنفاق الحي تؼ خالل ىحه الفتخة م  2020 -م  2018) األعؾام 

 .الججيجة  سالية، وذلػ لتربح األساس الحي يتؼ االستخشاد بو لتحجيج السؤشخات الستؾقعة لمدشة ال
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 (10.2.2ججول رقؼ )

 مؤشخات األداء الفعمية لبخنامج الخعاية الظبية والعالجية

متؾسط ثالث  م2020 م2019 م2018 السؤشخات
 سشؾات

     بخنامج فخعي : الخجمات الظبية العالجية:
 %37 %24 %48 %38 معجل شغل األسخة 
 16 17 17 13 معجل دوران الدخيخ

 7 1 104 104 إلى عجد األسخةمعجل الظاقؼ التسخيزي 
 6 5 5 8 معجل السخضى السخقجيؽ إلى عجد األسخة

 %7 %6 %7 %7 ندبة األطباء السقيسيؽ إلى إجسالي األطباء
     بخنامج فخعي : الخجمات الظبية التخررية:

 %11 %12 %9 %11 ندبة األطباء الجخاحيؽ إلى إجسالي األطباء
 66 45 75 79 األطباءمعجل العسميات الجخاحية إلى 

 32951 31851 33943 33061 عجد الستخدديؽ إلى مخاكد الغديل الكمؾي سشؾيا  
     بخنامج فخعي : االسعافات وخجمات الحؾادث الظؾارئ:

ندبة إدخال مخضى الحؾادث والظؾارئ إلى قدؼ 
 السدتذفى

1.3 1 1 1.1 

 %39 %35 %39 %43 ندبة وفيات السخضى في مخكد الحؾادث والظؾارئ 
 1.3 0.5 1.7 1.8 معجل مخضى مخكد الحؾادث والظؾارئ إلى عجد األسخة
 155 141 190 134 معجل مخضى الحؾادث والظؾارئ إلى الظاقؼ التسخيزي
     بخنامج فخعي : الخجمات االستذارية الظبية والعالجية

 513936 443785 583636 523389 عجد الستخدديؽ إلى العيادات الخارجية سشؾيا  
 5.8 6.1 5.3 6.1 معجل السخضى السخاجعيؽ إلى عجد األطباء

معجل الظاقؼ التسخيزي إلى عجد األطباء في العيادات 
 الخارجية

1.8 1.8 2.1 1.9 

 م(2020-2018السرجر : التقاريخ اإلحرائية الدشؾية لسدتذفى الجسيؾرية لألعؾام )
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يتعمق بسؤشخات األداء السقتخحة إلعجاد السؾازنة الججيجة ، قام الباحث بؾضع ترؾرات  وفيسا     

م حتى  2018ت األداء في ضؾء مؤشخات متؾسط األعؾام الثالث الدابقة ) مبجئية لسؤشخا

عجن وكحا بعض /وتؼ عخض األمخ ومشاقذتو مع رئيذ ىيئة مدتذفى الجسيؾرية م ( ،  2020

الظبية في السدتذفى ، وتؼ التؾصل إلى مؤشخات األداء السدتيجفة والتي  امألقدمجراء السخاكد وا

سيتؼ في ضؾئيا إعجاد التقجيخات الالزمة لشفقات السختبات واألجؾر والشفقات التذغيمية لسذخوع 

( مؤشخات األداء السدتيجفة لبخنامج  11.2.2السؾازنة السقتخحة ، ويؾضح الججول التالي رقؼ ) 

 والعالجية : يةالظبالخعاية 
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 ( 11.2.2ججول رقؼ ) 

 مؤشخات األداء الستؾقعة لبخنامج الخعاية الظبية والعالجية

 الستهقع السؤشرات
  برنامج فرعي : الخدمات الطبية العالجية:

 %37 معدل شغل األسرة 
 16 معدل دوران الدرير

 7 معدل الطاقم التسريزي إلى عدد األسرة
 6 إلى عدد األسرةمعدل السرضى السرقدين 

 %7 ندبة األطباء السقيسين إلى إجسالي األطباء
  برنامج فرعي : الخدمات الطبية التخررية:

 %11 ندبة األطباء الجراحين إلى إجسالي األطباء
 66 معدل العسميات الجراحية إلى األطباء

 32951 عدد السترددين إلى مراكز الغديل الكمهي سشهيا  
  االسعافات وخدمات الحهادث الطهارئ:برنامج فرعي : 

 1.1 ندبة إدخال مرضى الحهادث والطهارئ إلى قدم السدتذفى
 %39 ندبة وفيات السرضى في مركز الحهادث والطهارئ 

 1.3 معدل مرضى مركز الحهادث والطهارئ إلى عدد األسرة
 155 معدل مرضى الحهادث والطهارئ إلى الطاقم التسريزي

  الخدمات االستذارية الطبية والعالجية برنامج فرعي :
 513936 عدد السترددين إلى العيادات الخارجية سشهيا  

 5.8 معدل السرضى السراجعين إلى عدد األطباء
 1.9 معدل الطاقم التسريزي إلى عدد األطباء في العيادات الخارجية
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 :إعداد املىازوة املقرتحة 2-2-2

لبشاء اإلطار السقتخح فقج أصبحت مالمح اإلطار العام بعج استعخاض الخظؾات الالزمة      

لعسل مؾازنة البخامج واألداء واضحة حيث تؼ تقديؼ نذاط ىيئة مدتذفى الجسيؾرية العام إلى 

السقتخحة لألنذظة  تقديساتبخامج رئيدية وبخامج فخعية ثؼ عسل دليل لمحدابات يتالءم مع ال

األداء ، كسا تؼ حرخ السبالغ الفعمية لسؾازنة السدتذفى والبخامج التي تتزسشيا مؾازنة البخامج و 

وإعادة تؾزيعيا عمى البخامج السحكؾرة ، وتحجيج الشدب السئؾية  مخكديةوفقا لسؾازنة البشؾد السعتسجة 

لألداء ، كسا تؼ تحجيج مؤشخات األداء السدتيجفة والتي سيتؼ في ضؾئيا إعجاد تقجيخات السؾازنة 

 .السقتخحة

الخظؾات الالزمة إلعجاد مذخوع مؾازنة البخامج واألداء  انوتأسيدا عمى ذلػ ، يؾرد الباحث      

محالة مؾضع التظبيق بالتخكيد عمى بخنامج الخعاية الظبية والعالجية كعيشة يقاس عمييا باقي ل

 : يالبخامج األخخى وذلػ عمى الشحؾ اآلت

I. : تقدير السرتبات واألجهر وما في حكسها 

ؼ تقجيخ تكمفة السختبات واألجؾر وما في حكسيا لبخنامج الخعاية الظبية والعالجية بشاء يت      

( حيث بمغت السختبات  6.2.2عمى البيانات الفعمية كسا ىي مؾضحة في الججول رقؼ ) 

% مؽ 78ريال أي بشدبة  1338330003000مبمغ  م  2020واألجؾر وما في حكسيا لعام 

إليو ندبة الديادة الستؾقعة ) في ىحه ، ويزاف  اجسالي بشج السختبات واألجؾر ومافي حكسيا

الشفقة ( بشاء عمى ما يجب تؾعيفو في ىحا البخنامج مؽ طؾاقؼ فشية وإدارية ججيجة والتي يتؼ 
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خغؾب فييا ، ومؽ ثؼ نرل إلى التكمفة تقجيخ عجدىا وتكمفتيا في ضؾء مؤشخات األداء الس

 .في السؾازنة الججيجة تيجفةاإلجسالية لمسختبات واألجؾر وما في حكسيا السد

II. : تقدير الشفقات التذغيمية 

يتؼ تقجيخ الشفقات التذغيمية لبخنامج الخعاية الظبية والعالجية بشاء عمى البيانات الفعمية العام      
( أن الشفقات التذغيمية لبخنامج الخعاية الظبية  9.2.2قؼ ) م ، حيث يغيخ الججول ر  2020

 % مؽ إجسالي50ريال أي بشدبة  543,000,000حؾالي  غتم بم 2020ام والعالجية لع
الشفقات التذغيمية لييئة مدتذفى الجسيؾرية ، وعميو يتؼ الؾصؾل إلى الشفقات التذغيمية لمسؾازنة 
السقتخحة وذلػ بعج األخح باالعتبار ندبة الديادة الستؾقعة في ىحه الشفقة والتي تعكديا مؾازنة 

ؾبة لمسدتذفى الججيجة والسظم الرحية الحاجة إلى الخجمات ازديادالسدتذفى باالعتساد عمى مجى 
 بكافة بخامجيا في ضؾء السؤشخات السدتيجف تحقيقيا

III. : تحديد البرامج الرئيدية والفرعية 

يتؼ إعجاد البخامج الفخعية الستفخعة مؽ كل بخنامج رئيدي وذلػ بالتشديق مع مدئؾلي كل     

 .مةبخنامج مؽ البخامج الخئيدية و مدئؾلي البخامج الفخعية الالز 

IV.  : تحديد مؤشرات األداء 

يتؼ وضع مؤشخات أداء تعكذ األىجاف السشذؾدة التي يخاد الؾصؾل إلييا بالتشديق مع       

مدئؾلي البخامج الخئيدية والفخعية ، مع األخح في االعتبار مؤشخات األداء الدابقة لعجد مؽ 

 إعجادىا .  سظمؾبلالدشؾات وما ىؾ مدتيجف تحقيقو مؽ تمػ السؤشخات خالل سشة السؾازنة ا

وبعج استكسال الخظؾات واإلجخاءات الدابقة يتؼ إعجاد مؾازنة تجسيعية تذتسل عمى البخامج      

الخئيدية والبخامج الفخعية ، مؾضحا التكمفة اإلجسالية لكل بخنامج مشيا ، ومؽ ثؼ يتؼ تقجيؼ 
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الؾاردة بيا وفقا  خاتالتقجي السؾازنة ومشاقذتيا مع وزارة السالية والجيات السخترة لالتفاق عمى

 .لألىجاف السخغؾب تحقيقيا والسختبظة بسؤشخات األداء السدتيجفة لمدشة السالية مؾضؾع السؾازنة

 



 

 

 الىتبئج والتىصيبت واملقرتحبت

105 

 الىتبئج والتىصيبت واملقرتحبت

 الدراسة: وتبئجأواًل :

 خمرت أبخز نتائج الجراسة في ضػء تحميل مختمف متغيخاتيا إلى اآلتي:

  وتبئج الدراسة مه خالل دور اجلهبز املركسي للرقببة واحملبسبة على مراحل

 وخطىات اعداد املىازوة:

ال ٌىجذ دور كبٍز نهجهاس انمزكشي نهزقابت وانمحاسبت فً انجمهىرٌت فً عمهٍت اعذاد  -1

وتحضٍز ومناقشت انمىاسنت انعامت نهذونت ، اال فً حاالث خاصت عنذما ٌستعٍن مجهس 

اننىاب او وسارة انمانٍت ببعض خبزاء انجهاس نمشاركت فً أعذاد ومناقشت انمىاسنت 

 طها مع انحساب انختامً.ورب
ٌىجذ انجهاس انمزكشي نهزقابت وانمحاسبت دور فً انزقابت وتنفٍذ انمىاسنت انعامت فً  -2

جمٍع مزاحهها من خالل تقذٌم تصىر واضح عن كم انمخانفاث واالنحزافاث انتً تشىب 

 تهك انمزاحم نمساعذة مجهس اننىاب فً انزقابت عهى اعمال انسهطت انتنفٍذٌت بصفت عامت

 عهى انمسائم انمانٍت بصفت خاصت.
ٌحقق انجهاس انمزكشي نهزقابت انمحاسبت رقابت فعانت عهى األفعال انعامت وانتأكذ من  -3

حسن إدارتها من حٍث االقتصاد ، انكفاءة وانفعانٍت وتطىٌم اداء انىحذاث انخاضعت 

 نزقابت انجهاس من انناحٍت انمانٍت واإلدارٌت.

 اجلهبز املركسي للرقببة واحملبسبة يف حتليل وتقييم  وتبئج الدراسة مه خالل دور

 مبزوة البىىد هليئة مستشفى اجلمهىرية / عدن.

أن تشطيع وتبػيب مػازنة الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية الحكػمية يتذكل مغ أبػاب  -1
وفرػل وبشػد تقميجية ىجفيا بالجرجة األولى مخاقبة الرخف وال تطيخ تػزيع الشفقات عمى 
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األغخاض والسيام الخئيدة ، أي أنيا ال تقػم عمى بخامج أساسيا األىجاف أو الػضائف 
 الخئيدية.

تعتسج تقجيخات السػازنة عمى زيادات تجرجية عغ العام الساضي ، مع السخاىشة عمى  -2
أسمػب السداومات واالتفاقات مع السختريغ بػزارة السالية ، ويتختب عمى ذلظ بخوز 

غ اإلنفاق الفعمي واإلنفاق السقجر الحي يبجو واضحة مغ نتائج انحخافات كبيخة بي
 .الحدابات الختامية ، نطخا لعجم استشاد التقجيخ إلى مؤشخات ومعاييخ عمسية ومػضػعية

عجم وجػد أسذ لجى وزارة السالية لسشاقذة مذاريع السػازنات السقجمة مغ ىيئات  -3
ء لجشة السشاقذة السذكمة مغ الذخري ألعزا لالقتشاعالسدتذفيات ويخزع الشقاش 

وزارة السالية والشدب الديادة أو التخفيس الدشػي لسبالغ السػازنة والسقتخحة سمفا مغ وزارة 
السالية ، وكحا السبمغ السعتسج لكل باب أو بشج في العام الدابق ؛ وتخزع مػازنات 

سالية أو المجشة السدتذفيات ، كسا ىػ حال السػازنة ككل ، لمتعجيل الحقا عبخ وزارة ال
 .العميا لمسػازنة أو مجمذ الػزراء

تخكد ىيشات السدتذفيات الحكػمية عمى محاولة مزاعفة حجع مػازناتيا الدشػية عاما  -4
بعج عام ، مغ دون ربط ذلظ ببخامج وأنذصة محجدة ، نطخا لسا يتيح ليا أسمػب السػازنة 

 الشقاش .الحالي مغ إمكانية لمسغاالة في التقجيخ والسداومة في 
إلدام ىيئات السدتذفيات بشسط السػازنة العامة ) مػازنة البشػد السصبقة في أجيدة الجولة  -5

 .األخخى والتقيج بإجخاءات اإلنفاق وفق البشػد السحجدة في السػازنة وبالقانػن السالي العام
انعجام تصبيق نطام محاسبة التكاليف في السدتذفيات ، والحي يسكغ مغ خاللو تقجيخ  -6

الشفقات الخاصة بالبخامج واألنذصة بجقة ، ومخاقبة تشفيحىا وتقييع نتائج التشفيح وتحميل 
 .االنحخافات واتخاذ القخارات الترحيحية

خزػع مػازنات الييئات العامة لمسدتذفيات لإلجخاءات الخوتيشية السصػلة والسحجدة  -7
ىا ، باإلضافة إلى إخزاع مخكدية بجءا مغ إعجادىا ، ومخورا بسشاقذتيا ، وانتياء بإقخار 

عسمية اإلنفاق مشيا لمخقابة قبل الرخف وبعجه ، حيث تتبع وزارة السالية شخق السداومة 
 ليحه الييئات مثميا مثل بقية اإلنفاقنفديا مغ خالل السدايجة والسشاقرة لتقجيخ حجع 
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العامة الجيات الحكػمية األخخى ، كسا أن السعامالت السالية واإلدارية في الييئات 
لمسدتذفيات اليسشية تتدع باألسمػب البيخوقخاشي الحي ال يختمف عغ السعامالت في أي 

 .وزارة أو أي مؤسدة حكػمية
تقػم وزارة السالية بخرع أو تشديل اإليخادات الجارية التقجيخية السعتسجة في مػازنة  -8

يث يتع التبميغ السدتذفى مخكدية ، دون الشطخ إلى حجع اإليخادات الفعمية السحققة ، ح
باالعتسادات السخررة لمسدتذفيات بعج تشديل السبمغ السعتسج في اإليخادات ، عمى 

 اعتبار أنيا إيخادات سػف تحققيا السدتذفيات خالل الدشة السالية . 
تطل العجيج مغ اعتسادات الييئات العامة لمسدتذفيات اليسشية محتجدة حتى نياية العام ،  -9

ية بحجد الكثيخ مغ االعتسادات وعجم التبميغ بيا ، حيث إن التبميغ حيث تقػم وزارة السال
في كثيخ مغ األحيان ال يذسل كافة بشػد االستخجامات حيث تطل بشػد وحدابات معيشة 
محتجدة ، وحتى بشػد االستخجامات التي يتع التبميغ بيا الحقا ، ال تبمغ كاممة حدب ربط 

 حتى نياية العام السالي . ا  يا ويطل جدء مشيا محتجد غ بجدء مشالسػازنة وإنسا يجخي التبمي
تجني مدتػى اإليخادات الفعمية السحققة ، ويخجع ذلظ لعجم تصػيخ البشية التحتية  -10

لمسدتذفيات و عجم دعسيا أو تسػيميا بأجيدة ومعجات شبية حجيثة تعسل عمى زيادة إقبال 
 ػارد الحاتية لمسدتذفى .السػاششيغ والسخضى ، األمخ الحي يشعكذ إيجابا عمى الس

أن اآللية الستبعة في السشطػمة الحالية لمشطام السالي عسػما في الييئات العامة  -11
لمسدتذفيات اليسشية ال تجعل مغ السػازنة أداة تخصيط لمبخامج والخصط السػضػعة وأداة 

ػازنة قياس ورقابة الكفاءة التشفيح ، وضبط األداء ، وذلظ بدبب عجم اعتساد تقجيخات الس
 .عمى بخامج محجدة ومجروسة مرشفة مغ الػضائف األساسية التي تزصمع بيا السدتذفى

كسا أن الشطام السالي الحالي يؤدي إلى تعثخ أداء البخامج والشذاشات التي تقػم بيا  -12
السدتذفيات ، باإلضافة إلى تأخيخ صخف مدتحقات مػضفي السدتذفى مغ الصاقع 

ناحية ومدتحقات الجيات واألفخاد الستعامميغ مع  الصبي والتسخيزي واإلداري مغ
السدتذفى مغ ناحية أخخى ، وما يعكدو ذلظ عمى مدتػى الخضا الػضيفي ، ونتائج 
األداء . وكحا إلى تخاكع الجيػن وااللتدامات القانػنية السدتحقة عمى السدتذفيات مغ عام 
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إشالق ما يعتسج في السػازنة آلخخ . بدبب عجم واقعية تقجيخات السػازنة مغ ناحية وعجم 
 التشفيح. كامال عشج

تجني مدتػى اإليخادات الفعمية السحققة ، ويخجع ذلظ لعجم تصػيخ البشية التحتية  -13

لمسدتذفى وعجم دعسيا أو تسػيميا بأجيدة ومعجات شبية حجيثة تعسل عمى زيادة إقبال 

 .مى السػارد الحاتية ليايجابا عالسػاششيغ والسخضى عمى السدتذفى ، األمخ الحي يشعكذ إ

تقػم وزارة السالية بسشح االعتسادات السالية لمسدتذفيات عمى أساس ترشيفات كالسيكية  -14

ال تخاعي فييا الحجع الحقيقي لمشذاط في ضل عجم كفاية ىحه السػارد لتسػيل اإلنفاق عمى 

 كافة البخامج واألنذصة بكفاءة عالية .

  املركسي للرقببة واحملبسبة يف تطبيق مىازوة وتبئج الدراسة مه خالل دور اجلهبز

 الربامج واألداء يف اهليئة العبمة للمستشفى اجلمهىري / عدن.

أن استخجام مػازنة البخامج واألداء يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية لمبخامج واألنذصة  -1

افات والسذخوعات ، والسداىسة في دعع أليات الخقابة وتقييع الشتائج وتحميل االنحخ 

، مسا يداىع في ضبط  ةوالػقػف عمى مجى االستجابة لمبخامج واألىجاف السخصص

 .اإلنفاق وتخشيجه

يقػم نطام مػازنة البخامج واألداء برفة أساسية عمى قياس األداء والسخخجات ، حيث  -2

يتع وضع وصياغة مؤشخات ومعجالت تدتخجم كأساس لتقييع أداء الػحجات اإلدارية أو 

 .السدئػلية وكحلظ تقييع البخامج واألنذصة الحكػميةمخاكد 

أن استخجام نطام مػازنة البخامج واألداء يؤدي إلى التخريز األمثل لمسػارد وزيادة  -3

 الكفاءة والفاعمية لمبخامج واألنذصة .
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يؤدي استخجام نطام مػازنة البخامج واألداء إلى تحقيق مدتػى أكبخ مغ الجقة في تحجيج  -4

 ات الرحية السؤداة في السدتذفيات .تكاليف الخجم

رغع أن نطام مػازنة البخامج واألداء يحقق العجيج مغ السشافع أو الفػائج ، إال أن ىشاك  -5

بعس السحجدات التي قج تعتخض تصبيقو ، ومشيا ارتفاع تكمفة التصبيق ، وكحلظ صعػبة 

خة ، بحيث يسكغ دراسة وتحميل تكاليف بعس الخجمات ، وأن ىحه السعػقات ليدت بالكبي

اإلدارة بعقج الجورات التجريبية في مجال إعجاد السػازنات  ىتسامالتغمب عمييا مغ خالل ا 

وفق الشطام الحجيث ، ومغ خالل تصػيخ الشطام السحاسبي في السدتذفيات ، وتػفيخ 

 .السعمػمات الجقيقة

محجدة ، كسا  يتصمب تصبيق مػازنة البخامج واألداء برػرة تجريجية وعمى مخاحل زمشية -6

والسػضػعية في تحجيج مػاشغ الزعف والقػة في ىحا الشطام ،  ةيتصمب قجرا مغ الػاقعي

وفي القيػد التي قج تعتخض التصبيق في ضخوف معيشة ، وبيئة محجدة ، وبالقجر الحي 

 تتيحو اإلمكانيات السالية والسادية والبذخية .

ػد إلى مػازنة البخامج األداء مغ خالل لمجياز السخكدي دور كبيخ في تحػيل مػازنة البش -7

تػصيات الجياز في تقاريخه الخقابية الحي تعالج االختالفات واالنحخافات والفداد السالي 

 واإلداري في مػازنة البشػد لمسخافق الحكػمية الحي تؤدي إلى اىجار السال العام.

بو مغ رقابة مدتسخة عمى  يعتبخ الجياز السخكدي الداعج األيسغ لمدمصة التذخيعية لسا يقػم -8

أعسال الدمصة التشفيحية ، حيث يبحل جيجا  كبيخا  مغ أجل فحز وتفتير ومخاجعة وتشفيح 

السػازنة والحداب الختامي ، كسا يعخف مجى القرػر والزعف الحي يشتج عشو سػء أداء 

 الجيات الخاضعة لخقابة الجياز.



 

 

 الىتبئج والتىصيبت واملقرتحبت

110 

 : التىصيبت : ثبويب

تػصمت الييا الجراسة ، قجم الباحثان مجسػعة مغ التػصيات كان  وبشاء عمى الشتائج الحي    

 أبخزىا:

 .تحخيخ السدتذفيات العامة مغ الشطع والقػاعج واإلجخاءات العامة السعيقة لتصػيخىا  -1

 اري تعديد دور اإلدارة في السدتذفيات مغ خالل تعديد االستقالل السالي واإلد -2

 .لمسدتذفيات العامة

السحاسبي و السالي وما يتبعو مغ تصػيخ الدياسات السالية  تصػيخ مقػمات الشطام -3

 .واإلجخاءات السحاسبية لتحقيق التكامل والجقة في قياس األداء

اإليخادات داخل وضع نطام لسخاكد السدئػلية يكػن مبشيا عمى مخاكد التكاليف و  -4

 السالي . ألداءميع في إعجاد السػازنات والخقابة عمى ا شخطالسدتذفى ، فيػ 

إعادة الشطخ في دليل الحدابات الحكػمية ليعكذ أسذ وقػاعج تبػيب البخامج واألنذصة  -5

 .وكافة أنػاع الترشيفات الالزمة في مػازنة البخامج واألداء

تصػيخ الدجالت والجفاتخ السحاسبية واإلحرائية السدتخجمة بحيث يخرز لكل بخنامج  -6

فاق الفعمي السختبصة بالشذاط ولكل يخرز ليشػد اإلن اعجدفتخ استاد لمشفقات وآخخ مد

 بخنامج عمى حجة .

االىتسام بإعجاد مجسػعة مغ مؤشخات األداء السؤسدي التي يتع مغ خالليا التعخف عمى  -7

مجى الفاعمية والكفاءة والجػدة في أداء الػزارات والقصاعات الحكػمية السذسػلة في 

 السػازنة .
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وإجخاءات واضحة عشج إعجاد ومشاقذة مػازنات وضع أسذ ومعاييخ عمسية ، وسياسات  -8

السدتذفيات العامة مع الجيات السخترة ، مع مخاعاة تمظ الجيات خرػصيات 

 وأولػياتيا . تاألنذصة السختمفة لمسدتذفيا

ضخورة إعادة الشطخ في سياسة مشح االعتسادت السالية لمسدتذفيات العامة ، باالرتكاز  -9

 عية يخاعى فييا الحجع الحقيقي لمشذاط .عمى معاييخ أكثخ شفافية ومػضػ 

ضل شحة  يتصػيخ مرادر التسػيل الحاتي كخافج إضافي لتسػيل مػازنة البخامج واألداء ف -10

االعتسادات السالية الحالية ، وذلظ مغ خالل تصػيخ البشية التحتية ليا ودعسيا وتسػيميا 

خجمات نػعية أفزل في  بأحجث األجيدة والسعجات الصبية الستصػرة ، مسا سيػفخ تقجيع

كافة البخامج ، والتي تعسل بجورىا عمى زيادة إقبال السػاششيغ والسخضى عمى السدتذفيات 

 .ةالعام

بالبجء بتصبيق نطام مػازنة البخامج واألداء ، وأن يتع التصبيق  انكسا يػصي الباحث -11

ىحا الشطام  بصخيقة تجريجية وعمى مخاحل زمشية محجدة ، كسا يسكغ التجرج في مجى شسػل

، حيث يسكغ أن يبجأ تصبيقو عمى ىيئة مدتذفى الجسيػرية عجن وفي حال نجاحو يعسع 

العامة ، مع أخح الػقت الكافي في دراسة وتحميل مػاشغ  دتذفياتتجريجيا عمى بقية الس

الزعف والقػة في ىحا الشطام ، وفي القيػد التي قج تعتخض التصبيق ، وحيغ استكسال 

خات البذخية يسكغ التػسع في التصبيق لتذسل كافة باإلدارييغ وتػافخ الخريب القادة تج

 .القصاعات الحكػمية
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عقج دورات خارجية مغ قبل مشطسات األجيدة الخقابية العميا لسػضفي الجياز السخكدي  -12

لمخقابة والسحاسبة في الجسيػرية اليسشية لسخاجعة وفحز مػازنة البخامج لجسيع السخافق 

 واألسخاف. يخوالتبحلديصخة عمى عسميات التحايل بالتالي االحكػمية ، و 

يػصي الباحثان ضخورة استخجام نطام مػازنة البخامج في جسيع مخافق الجولة حيث تؤدي  -13

مػازنة البخامج إلى التخرز األمثل لمسػارد وزيادة الكفاءة الفاعمية لمبخامج واألنذصة ، 

ابة الجياز السدؤولة عمى تحجيج االنحخافات وتداىع في دعع اليات الخقابة الجاخمية ورق

وتقييع الشتائج اآلثار والػقػف عمى مجى االستجابة لمبخامج السخصصة وتحقيق ماىػ 

 مدتيجف مشيا.

يجب عمى وزارة السالية ، االىتسام بالػضيفة االولى مغ وضائف السػازنة وىي التخصيط  -14

ػازنة البخامج واألنذصة ، حيث تفتقخ وىي الحي يتع التحػل فييا مغ مػازنة البشػد إلى م

مػازنة البشػد لمخقابة عمى البخامج والسذاريع ويتزاءل دورىا في متابعة االداء وضبط 

 الكفاءة وتخشيج االنفاق الحكػمي.

تأىيل وتجريب الكػادر والكفاءة السؤىمة في عسمية اعجاد السػازنة سػء في السخافق  -15

 / عجن بذكل خاص.ىيئة مدتذفى الجسيػرية العام الحكػمية بذكل عام و 

يتػجب عمى وزارة السالية االستفادة مغ تجارب الجول لتصػيخ السػازنة العامة مغ حيث  -16

رد بيق اساس االستحقاق عمى كافة السػااسذ تخصيصيا وإعجادىا وتشفيحىا ، والبجء بتص

، مسا يعكذ ايجابيا  عمى  واالستخجامات الحي تؤدي بجوره إلى التػجيو األمثل لمسػارد

 مدتػى الجولة ووحجاتيا االقترادية والخجمية.
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عمى الحكػمية تذجيع مخافق الجول عمى تصبيق مػازنة البخامج وبالتالي تصبيق محاسبة  -17

التكاليف ، ليجف تػفيخ البيانات والسعمػمات التفريمية التي تداعج في تحجيج تكمفة البخامج 

ألداء ، مع تحقيق الخقابة عمى استخجام السػارد الستاحة ورف واألنذصة وتحجيج مؤشخات ا

 كفاءة االنجاز.
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 ثبلثًب : املقرتحبت:

يقتخح الباحثان إنذاء إدارة مخترة في وزارة السالية تدسى إدارة السػازنة العامة وىي  -1

إدارة مراحبة لمجياز تعصى ليا جسيع الػثائق بذكل شيخي أو فرمي وىي تعتبخ رقابة 

 الجياز السخكدي رقابة خارجية عمى السػازنة.و ة لػزارة السالية داخمي

تأخح بعيغ االعتبار كيفية  في الجامعات عمسية برػرة واضحةيقتخح الباحثان اضافة  -2

 متصمبات اعجاد وتخصيط السػازنات وبذكل خاص مػازنة البخامج.

لسػازنات ويسكشو يستمظ الجياز السخكدي لمخقابة والسحاسبة خبخاء وكفاءات في اعجاد ا -3

 السذاركة في لجشة التحػل مغ مػازنة البشػد إلى مػازنة البخامج األداء.

مخاجعة  ن يقتخح الباحثان ضخورة مخاجعة الجياز السخكدي عمى مازنة السخافق حيث تكػ  -4

شبو مراحبة أي مخاجعة فرمية وليذ مخاجعة سشػية لتفادي االنحخافات والخمل في 

 اسخع وقت مسكغ.
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