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 دور األجهزة العليا في الرقابة على التحول
من موازنة الوسائل )البنود( إلى موازنة البرامج

 مستخلص:

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  ردو وتطوير وتقديم اطار مقترح ل تحديدإلى  هدف البحث 
في الرقابة على التحول من موازنة االعتمادات والبنود الى موازنة البرامج واألداء وذلك من خالل تحليل 

وتطرقت الدراسة لنقطة هامة االطار العام لموازنة االعتمادات والبنود واالطار العام لموازنة البرامج واألداء 
ثم ، (IPSASتطوير الموازنة في ضوء معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )موضوع وهي في ال

دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في قياس األداء المؤسسي للوحدات  تطرقت الدراسة الى موضوع
كأحد العناصر الهامة في الدور الرقابي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على  الحكومية

الرقابة على التحول في لتطوير دور األجهزة العليا للرقابة وأخيرا تم تقديم اطار مقترح موازنة البرامج واألداء 
في مرحلة اعداد موازنة  تطوير الرقابة من موازنة البنود واالعتمادات الى موازنة البرامج واألداء وشمل

المالية  جوانب كل من الرقابة االطار المقترح على  ج واألداء وركزالبرام البرامج واألداء ومرحلة تنفيذ موازنة
 والرقابة على البرامج الخاصة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة  ءورقابة االدا

جدا لتحسين  وتوصلت الدراسة لنتائج هامة مفادها ان التحول لموازنة البرامج واألداء يعتبر مهم
أداء الوحدات الحكومية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة  باستغالل المال العام والتركيز على قياس جوان

، كما توصل االطار المقترح لتطوير جوانب العمل الرقابي فيما يتعلق برقابة األجهزة العليا للرقابة على 
لة اعداد ومرحلة تنفيذ موازنة البرامج واألداء وتركز التطوير باالطار حمرا يف التحول لموازنة البرامج واألداء

 بتحقيق اهداف التنمية المستدامة  المرتبطةورقابة البرامج  داءاألالمقترح على الرقابة المالية ورقابة 
المقترح  اإلطاررة التحول لتطبيق موازنة البرامج واألداء واختبار تفعيل وتطبيق وأوصت الدراسة بضرو 

 للرقابة األجهزة العليا للرقابة على موازنة البرامج واألداء
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 أ  البحثمنهجية : سادساً 

 ب البحثخطة : سابعاً 

 1 اإلطار العام لموازنة البنود واالعتمادات: المبحث األول

 5  البرامج واألداءاإلطار العام لموازنة : المبحث الثاني 

تطوير الموازنة في ضوء معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام : المبحث الثالث-
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 للبحثإلطار العام ا
 :البحثأوال: مقدمة 

يعتبر موضوع التحول من موازنة البنود واالعتمادات من الموضوعات الحديثة في المحاسبة  الحكومية 

كبير في الفكر المحاسبي وتتطلب بالفعل تطوير العمل الرقابي باألجهزة العليا للرقابة  بوالتي شغلت جان

  .ديمية والمهنيةللقيام بهذا الجانب الهام والجديد والذي تدعم تطبيقه جميع الجهود االكا

 

 ثانيًا: مشكلة البحث:
 تتمثل مشكلة البحث اإلجابة على االستفسار الرئيسي التالي:

هل يمكن تطوير دور األجهزة العليا للرقابة في الرقابة على التحول من موازنة البنود واالعتمادات الى 
 ؟موازنة البرامج بالجهات الخاضعة للرقابة

 
 البحث:  هدفثالثًا: 

دور األجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تقديم اطار مقترح لتفعيل  يهدف البحث بصفة رئيسة إلى 
   بالجهات الخاضعة للرقابة واالداء التحول من موازنة البنود واالعتمادات الى موازنة البرامج

 
 
 
 

 رابعًا: أهمية البحث:
 يقدمها لكل من:تـنبع أهمية البحث من المساهمة العلمية والعملية  التي 

 الوحدات الحكومية الخاضعة للرقابة . 1
 مراقبي حسابات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة . 2

 
 

 خامسًا: حدود البحث:
يقتصر البحث على تناول جوانب التطوير الالزمة في العمل الرقابي الخاص بالرقابة على موازنة 

 ألخرى للعمل الرقابيالبرامج واألداء دون التطرق للجوانب ا
 
 : منهجية البحث:سادساً  "

يعتمد البحث على استخدام كل من المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي، حيث تم استخدام  
 وتحديد أهم جوانبفي صياغة اإلطار النظري للبحث من حيث مشكلته وأهدافه وأهميته  المنهج االستنباطي

وذلك من خالل ما أمكن االطالع عليه من مراجع ودوريات علمية وما أصدرته المنظمات  التطوير المقترح 
 مقترحالطار اإلتقديم  في المنهج االستقرائياستخدام تم كما من دراسات وتوصيات.  العلمية والمهنية

 . البحثللتطوير في الجانب العملي من 
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 : خطة البحث:سابعاً 
 التالية:تنقسم الدراسة إلى المباحث 

 اإلطار العام لموازنة البنود واالعتمادات: المبحث األول-1
  اإلطار العام لموازنة البرامج واألداء: المبحث الثاني -2
 (IPSASتطوير الموازنة في ضوء معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ): المبحث الثالث-3
 لية والمحاسبة في قياس األداء المؤسسي للوحدات الحكوميةدور األجهزة العليا للرقابة الما: المبحث الرابع-4
إطار مقترح لتطوير دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على : المبحث الخامس-5

 موازنة البرامج واألداء
 النتائج والتوصيات-6
 . قائمة المراجع -7
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 لمبحث األولا
 اإلطار العام لموازنة البنود واالعتمادات 

 مقدمة:
دورا هاما  وتؤديتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، أحد أهم أدوات الموازنة العامة للدولة  تعد

بما يحقق التوازن بين الموارد المحدودة وبين و المتاحة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية في توزيع الموارد 
يركز كل منها على ناحية معينة  ويتم تعريف الموازنة العامة للدولة بعدة تعريفات، الطلب المتزايد عليها

من أولى الصور  وتعد موازنة البنود واالعتمادات .النواحي االقتصادية واإلدارية والمحاسبية والقانونية من
التي ظهرت فيها الموازنة العامة للدولة وما زالت اكثرها انتشارًا حيث تطبقها اغلب دول العالم وتهتم هذه 
الموازنة ببنود االنفاق واالعتمادات المخصصة لها وتعبر هذه الموازنة عن الشكل التقليدي إلعداد الموازنة 

 (94، ص1992العامة للدولة. )شرويدة ، 
 

 :الموازنة العامة للدولة مفهوم 1/1
خطة مالية معتمدة من السلطة التشريعية لسنة مالية مقبلة الموازنة العامة للدولة بأنها يمكن تعريف 

عنها. عن الفترة المعدة  واألنشطة الحكوميةتعكس األهداف المرغوب الوصول إليها وتغطي كل البرامج 
إعداد هذه الموازنة باستخدام المعلومات المتعلقة باألداء الماضي مع األخذ في االعتبار الظروف  مويت

المحتملة في المستقبل، على أن تخدم هذه الخطة وظائف التخطيط والتنسيق والرقابة واتخاذ القرارات وتقييم 
نة العامة للدولة من وجهة (، ويرى البعض أنه يمكن تعريف المواز 2، ص2004)محمود، األداء الحكومي.

نظر محاسبية بأنها قائمة بتقديرات اإليرادات والمصروفات العامة هن سنة مالية مقبلة ومعتمدة من السلطة 
، وهناك من عرف الموازنة العامة للدولة بأنها أسلوب فني محاسبي (34، ص2008التشريعية.)عمر، 

توقعة ولتنظيم عملية التحصيل والصرف خالل سنة مالية تستخدمه الدولة لتقدير إيراداتها ومصروفاتها الم
            مقبلة لتحقيق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومعتمدة من السلطة التشريعية للدولة.

 (.40ص، 2017) الصايغ، 
 

 موازنة البنود واالعتمادات: نشأة 1/2
في مراحل تطور الموازنة العامة للدولة وقد ظهرت في  األولىتشكل موازنة البنود واالعتمادات اللبنة 

في الواليات المتحدة األمريكية  م1921عاملقد بدأ تطبيق موازنة البنود في و القرن الثامن عشر الميالدي 
لتكون موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف وبتصنيف اقتصادي للتمييز بين 

بمعنى أن  منها.النفقات الجارية والرأسمالية. بموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض 
ة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية بصرف النظر عن يتم حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحد

ثم بعد ذلك يتم تقسيم النفقات إلى فئات رئيسية تسمى )أبواب( حيث يتم تقسيم  اإلدارة الحكومية التي تقدمها
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بغرض الرقابة المركزية على االنفاق العام للتأكد من أنه وتم تطبيقها  هذه األبواب الرئيسية إلى بنود فرعية
طبقا لألهداف الموضوعة سلفًا دون اسراف او اهمال من جهة ثم مراقبة تحصيل اإليرادات العامة يتم 

                                المحددة من جهة أخرى ومن ثم فهي تقديرات مفصلة لبنود النفقات وااليرادات العامة.
 (3،ص2010)عثمان، (،4،ص2008، الراوي  )،(60،ص1991)الجمال، 

 

 موازنة البنود واالعتمادات: مفهوم 1/3
موازنة البنود واالعتمادات بأنها برنامج عمل متفق عليه به تقديرات معتمدة للنفقات ألداء  تعرف

خدمات معينة واالعتمادات المالية الخاصة بتغطية هذه النفقات خالل فترة مقبلة تلتزم بها السلطة التنفيذية 
يلها خالل هذه الفترة ومن ثم ال يجوز للجهات المدرجة بالموازنة وقع تحصالمتباإلضافة الى بنود اإليرادات 

في الموازنة العامة للدولة حتى ال تتعرض للمحاسبة  للنفقاتتجاوز حدود ومبالغ االعتمادات المخصصة 
لها ية، ويطلق عليها موازنة الرقابة حيث يمكن من خالالمالية والمسائلة القانونية من جانب السلطة التشريع

وضع القيود الرقابية على أوجه انفاق األموال العامة للتحقق من انفاقها في الغرض التي خصصت من 
 (43،ص2009أجله وجباية اإليرادات العامة دون تقصير.)رضوان، 

 

 موازنة البنود واالعتمادات: إعدادفلسفة  1/4
من اعتمادات العام الجاري هي د واالعتمادات على فلسفة اعتبار ان المنصرف تقوم موازنة البنو  

األساس في اعداد اعتمادات العام القادم مع إضافة نسبة زيادة لهذه االعتمادات في العام القادم وتضاف 
 (10، ص1991اعتمادات جديدة ألي برامج او أنشطة جديدة يتقرر تنفيذها.)الجمال، 

 
ان تلك الفلسفة ال تساعد على االقتصاد في النفقات الحكومية حيث تسعى معظم  ويرى الباحث

الوحدات الحكومية الى استنفاذ االعتمادات المالية الخاصة بها خالل السنة المالية حتى وان كانت في غير 
 حاجة اليها خوفا من التأثير على تخفيض االعتمادات المدرجة لها بالموازنة العام القادم.

 
 تبويب موازنة البنود واالعتمادات: 1/5

(، 53،ص2017طبقا لما يلي:)الصايغ، االعتمادات البنود و يتم تبويب النفقات بموازنة 
 (51،ص2009)رضوان،
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 :تبويب المصروفات)االستخدامات( 1/5/1
 روفات او االستخدامات باستخدام عدة أسس كما يلي:يتم تبويب المص

 

 :النوعي التبويب-أ
يتم طبقا للتبويب النوعي تبويب المصروفات حسب طبيعة المصروف أو الغرض منه حيث يتم 
تقسيم المصروفات او االستخدامات الى مجموعات رئيسية تسمى أبواب ثم تقسيم األبواب الى مجموعات 

ي الى تفصيالت مناسبة عن االستخدامات تؤد إلظهارفرعية تسمى بنود وتبويب البنود بدورها الى أنواع 
ويؤدي هذا األساس الى تحقيق رقابة  في الغرض التي خصصت من أجله. اعليها الستخدامهاحكام الرقابة 

 مالية وقانونية باإلضافة الى دراسة تطور االنفاق من سنة ألخرى.
 

 الوظيفي:   التبويب-ب
طبقًا للوظائف  في ظل هذا األساس يتم تبويب المصروفات او االستخدامات بالموازنة العامة للدولة

ويؤدي هذا األساس مثل وظيفة الدفاع، واألمن، والصحة، والتعليم،...الخ.  المختلفة التي تمارسها الحكومة
توضيح تكاليف تأدية الخدمات العامة المختلفة وتتبع التغييرات التي تطرأ عليها وتحليل ومقارنة هذه  الى

 االستخدامات من فترة ألخرى.
األساس تزداد أهميته عند تطبيق موازنة البرامج واألداء نظرا لما يحققه من  ان هذا ويرى الباحث

الحكومة مما يساهم في تحديد البرامج واألنشطة  فربط بين البرامج واألنشطة المختلفة لكل وظيفة من وظائ
  المرتبطة بكل وظيفة وتقييم جودة تقديم الخدمات العامة المرتبطة بكل وظيفة.

 

 االقتصادي: التبويب-ج
يتم طبقا لهذا األساس تبويب المصروفات او االستخدامات طبقا للتمييز بين أنواع النفقات على 
أساس زمني من خالل التفرقة بين االستخدامات الجارية وهي االستخدامات الدورية المتكررة المطلوبة ألداء 

زيادة األصول الثابتة والبنود الرأسمالية  األنشطة الحكومية، وبين االستخدامات الرأسمالية التي تؤدي الى
 األخرى.

 

 التبويب االدارى التنظيمي:-د 
في ظل هذا األساس يتم تبويب االستخدامات بالموازنة العامة للدولة حسب الوحدات الحكومية التي 

في تطبيق تقوم بالتنفيذ والمسؤولة عن تقديم الخدمات العامة المختلفة. ويؤدي هذا األساس الى المساهمة 
 محاسبة المسؤولية بالقطاع الحكومي.
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 :االيرادات) الموارد(تبويب  1/5/2
 اإليرادات او الموارد باستخدام عدة أسس كما يلي:يتم تبويب 

 

 :التبويب النوعي-أ
مثل الضرائب ، ويتم طبقا لهذا األساس تبويب اإليرادات بالموازنة العامة للدولة حسب نوعها 

والمنح، وااليرادات األخرى ، والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول،....الخ ويفيد هذا التبويب في 
 اعداد الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة. 

 

 التبويب االقتصادي:-ب
عليها ويتم طبقا لهذا األساس تبويب اإليرادات بالموازنة العامة للدولة حسب مصادر الحصول 

وذلك ألن غالبية اإليرادات يتم الحصول عليها بحكم سيادة الدولة وهو ما يعرف باإليرادات السيادية، ويتم 
تبويب اإليرادات او الموارد الى جارية وهي التي تمثل مصدر سنوي للحصول على االيراد مثل الضرائب 

ات الجارية وال تمثل مصدر سنوي للحصول والمنح ، وااليرادات او الموارد الرأسمالية وهي بخالف اإليراد
 على اإليرادات مثل المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية واالقتراض وإصدار األوراق المالية.

 

 مزايا موازنة البنود واالعتمادات: 1/5
 (9ص، 2008أحمد، )تحقق موازنة البنود واالعتمادات العديد من المزايا من أهمها ما يلي: 

 .البيانات تجميع على تساعد واضحة وتعليمات نماذج وجود -

 .حكومية جهة لكل االحتياجات تقدير عند اإلعداد سهولة  -

 .العامة األموال من الصرف عند الرقابة إحكام سهولة  -
 .السابق العام ونفقات إيرادات بين والمقارنات الدراسات إجراء سهولة  -

 عيوب موازنة البنود واالعتمادات: 1/7
)أحمد ، وكمال، تعاني موازنة البنود واالعتمادات من العديد من العيوب من أهمها ما يلي:

 (72،ص2017،)الصايغ،(172،ص2010
 الموازنة إعداد عملية عن القرار اتخاذ عملية انفصال -

 .الموازنة إعداد أساس قصور -

  المتكاملة البرامج بين االعتمادات موازنة أسلوب يربط ال -

 أداء الحكومة وال فعال الحكومة به تقوم عما المعلومات توفر ال -

 عدم الربط بين االستخدامات واألهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها -

التركيز على المدخالت وعدم االهتمام بالمخرجات وهي متوى الخدمات التي تؤديها الوحدات  -
 الحكومية 
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 الثانيلمبحث ا
اإلطار العام لموازنة البرامج واألداء 

  :مقدمة
تطور اسلوب إعداد الموازنة العامة نظرا للعيوب التي تعاني منها موازنة البنود واالعتمادات فقد 

اسلوب موازنة البرامج  إلىيركز على الجانب الرقابي االعتمادات والذي البنود و للدولة من أسلوب موازنة 
 يركز على جانب األداء وحسن استغالل المال العام. واألداء والذي 

 موازنة البرامج واألداء: نشأة 2/1
نتيجة للقصور السابق اإلشارة اليه لموازنة البنود واالعتمادات م 1949ظهرت موازنة البرامج واألداء عام 

لتي تقوم بها الحكومة بالمبحث األول وظهرت موازنة البرامج واألداء نتيجة ايضًا التساع وتشعب األنشطة ا
هتمام بالوظيفة اإلدارية للموازنة والعمل المطلوب إنجازه من خالل تحديد وظائف مما أدى الى ضرورة اال

الدولة وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ واختصاصات كل منها ثم تقسيم الوظائف الى أنشطة رئيسية وفرعية 
رامج وتحديد وحدات األداء في صورة معايير كمية يتم في صورة برامج مع تحديد طريقة تنفيذ هذه الب

 (.65،ص2008)عمر، ترجمتها في صورة قيم مالية تظهر بها الموازنة مبوبة حسب البرامج.

 موازنة البرامج واألداء: مفهوم 2/2
ولكن العامل المشترك بين هذه المفاهيم هو أنها تركز على  واألداء،تعددت مفاهيم موازنة البرامج   

األعمال واألنشطة التى تقوم بها الوحدات اإلدارية وليس على وسائل تنفيذ األعمال أو األنشطة )عناصر 
وكذلك فإن موازنة البرامج  االستخدامات المختلفة من سلع وخدمات( كما هو الحال في الموازنة التقليدية.

ركز على الربط أو التنسيق بين البرامج في الوحدات الحكومية وبين األهداف العامة للدولة وخاصة واألداء ت
في الدول التى تأخذ بمفهوم االقتصاد المخطط أو الموجه. ويتم ذلك بتقسيم الموازنة العامة للدولة إلى 

على مستوى الوحدات اإلدارية  موازنات فرعية على مستوى الوزارات أو الهيئات ثم إلى برامج رئيسية وفرعية
األصغر حجما التى قد تكلف بتنفيذ برنامج كامل أو جزء من برنامج وفي النهاية يتم تقسيم البرامج إلى 

ذلك فإنه يتم بناء موازنة البرامج واألداء على  ىأداء. وعلمجموعة من األنشطة التى تترجم إلى وحدات 
أساس تبويب الموازنة وفقا للبرامج ووحدات األداء أو المسئولية على اعتبار أنه التبويب الرئيسي على أن 

 (3، ص 2006)هاللي،  تستخدم تبويبات فرعية أخرى كالتبويب النوعي.
 :واألداء البرامجتطبيق أسلوب موازنة  مزايا 2/3

 (3،ص2016محمد، موازنة البرامج واألداء عدة مزايا من أهمها ما يلي: ) تحقق
 إعطاء صورة دقيقة عن حجم االنفاق الحكومي -

 تنسيق البرامج واألنشطة الحكومية ومنع االزدواج -
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 مرونة توزيع االعتمادات المالية على األنشطة وفقا ألهميتها النسبية  -

 وزيادة االعتماد على بيانات تكاليف األنشطة والتقارير الماليةرفع كفاءة النظام المحاسبي الحكومي  -

 رفع كفاءة الوحدات الحكومية في إدارة وتنفيذ المشروعات -

 ترجمة سياسة الدولة وأهدافها الى برامج واضحة تعالج المشاكل األساسية  -

الحديثة إلعداد  ( أن اعداد موازنة البرامج واألداء تعتبر الصورةCREłU,et.,al,2010,P.361ويرى )
الموازنة والتي انتقلت بها من مجال التركيز على النفقات واالعتمادات الى مجال التركيز على 
الربط بين هذه االعتمادات وااليرادات الخاصة بالموازنة وبين أهداف وبرامج الوحدة الحكومية مما 

لمختلفة للوحدة الحكومية بل يساعد على تفعيل الدور الرقابي للموازنة في تقييم أداء البرامج ا
 وتطوير تقديم خدمات الوحدات الحكومية من خالل تطوير برامجها.

أن من أهم مزايا تطبيق موازنة البرامج واألداء سهولة تحويل رؤية الدولة  ويرى الباحث
برامج واضحة المدخالت والمخرجات واستراتيجيتها الوطنية وما تتضمنه من أهداف استراتيجية الى 

من ثم سهولة تحقيقها وتقيمها والرقابة عليها، كما أنه يمكن من خاللها إعداد مقاييس واضحة لألداء و 
 الحكومي. 

  :موازنة البرامج واألداء اعداد متطلبات 2/4
يتطلب إعداد الموازنة العامة للدولة في ظل أسلوب موازنة البرامج واألداء اتباع عدة أسس لتبويب 

معايير لقياس عناصر المدخالت المخرجات يتم من خاللها قياس التكاليف المتعلقة  هذه الموازنة واعداد
باألنشطة وفي نفس الوقت قياس الكفاءة والكفاية لعناصر المخرجات وتتمثل أسس تبويب موازنة البرامج 

 (494،ص2016،)سلمان، وياسين، (118، ص 2009)رضوان :واألداء فيما يلي
 :تحديد األهداف 2/4/1

وتطوير وتحديث هذه األهداف باستمرار حسب التطورات  بإيجازيعتبر تحديد األهداف العامة 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية من أهك الفوائد المرجوة من موازنة البرامج واألداء ويجب أن تتصف 

 لقياس.بخصائص معينة من أهمها: الوضوح، الدقة، الشمول األهمية النسبية، إمكانية ااألهداف 
أن تحديد األهداف العامة أساس اعداد موازنة البرامج واألداء ألنه سيترتب عليها جميع  ويرى الباحث

المتطلبات والخطوات األخرى الالزمة إلعداد موازنة البرامج واألداء حيث سيترتب على تحديد األهداف 
 بهذه الوظائف.تحديد الوظائف الالزمة لتحقيق هذه األهداف وتحدي البرامج والمشروعات الالزمة للقيام 

 أنه من الضروري أن يتم مراعاة ما يلي عند اعداد أهداف موازنة البرامج واألداء: كما يرى الباحث
 ربط األهداف العامة بالخدمات الحكومية وجودتها واستمرارية تقديمها. -
ية التي وباستراتيجيات التنمية الوطنبرؤية الدولة المدرجة اتساق األهداف مع األهداف االستراتيجية  -

 يتم وضعها لتحقيق هذه الرؤية.
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ترجمة األهداف طويلة األجل الى أهداف لخطط قصيرة األجل على مستوى فترة اعداد موازنة  -
 البرامج واألداء

 مراعاة عدم التعارض بين أهداف الوحدات الحكومية بعضها البعض. -
 اف. أداء واضحة لقياس وتقييم التقدم نحو تحقيق هذه األهد تتحديد مؤشرا -

 
 تحديد الوظائف: 2/4/2

يرتبط موضوع تحديد الوظائف بالتبويب الوظيفي لموازنة البرامج واألداء حسب الوظائف العامة 
الالزمة لتحقيق أهداف الموازنة كما أنه من الضروري ربط هذا التبويب الوظيفي بالتبويب االقتصادي 

الحكومي على مستوى البرامج واألنشطة الحكومية للوقوف على تحليل النفقات العامة حسب بنود االنفاق 
الرئيسية بالدولة مثل قطاع التعليم ،  تبموازنة الرامج واألداء، ويتم تحديد التبويب الوظيفي حسب القطاعا

 .واألمن ، والزراعة ، والصناعة ، والصحة ، ...الخ
 ويساعد التبويب الوظيفي لموازنة البرامج واألداء على تحقيق ما يلي:

 تحديد تكلفة الخدمات العامة وتتبع تطور االنفاق فيها. -
 ربط النفقات بالخدمات يساعد في تقييم جودة أداء الخدمات العامة. -
 سهولة تحديد البرامج واألنشطة المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف العامة للدولة. -

 تحديد البرامج: 2/4/3
يعتبر البرنامج أحد مكونات االختصاص الرئيس فهو يمثل جزء جوهري من الوظيفة العامة وتتركز 

وغرض بيانات الموازنة  القرار،ترشيد عملية اتخاذ  هما:أغراض تحديد البرامج في غرضين رئيسيين 
ات كل الموازنة: طبيعة البرامج، محتويوفي سياق اعداد موازنة البرامج واألداء البد ان تعكس 

التالية عند  تبرنامج، والعالقة بين عملية اتخاذ القرار وهيكل البرنامج. وينبغي مراعاة االعتبارا
 اعداد البرامج في سياق موازنة البرامج واألداء:

 اتساق البرامج مع أهداف الموازنة  -
 تحديد البرامج في ضوء االختصاصات والوظائف الخاصة بالوحدات الحكومية  -
 بالخدمات العامة المقدمة والمنتج النهائي لهذه الخدمات قدر اإلمكان ربط البرامج -
وتقسيمها الى جارية  والموارد المالية وأهدافه،تضمين البرنامج التفاصيل الالزمة عن طبيعته،  -

  .الزمني للتنفيذ والجدول ورأسمالية، والموارد البشرية،
 ومراعاة عدم التداخل  البرامجالتنسيق بين  -

 في نفس السياق ضرورة ان يراعى ما يلي في اعداد البرامج: الباحثويرى 
 ربط البرامج بالوحدات الحكومية طبقا الختصاصات كل وحدة. -
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وجود دليل إجراءات واضح لتنفيذ كل برنامج يتسق مع خطة البرنامج وجدوله الزمني ويحدد مراكز  -
 المسؤولية بدقة.

 . تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه فيرئيسية لقياس التقدم  أداءمؤشرات  وجود -
 اعداد تقارير متابعة دورية لقياس مدى التقدم في تنفيذ البرنامج. -

 
 تحديد األنشطة والمشروعات: 2/4/4

وعادة ما تطلق األنشطة على األعمال  األنشطة والمشروعات هي المتطلبات الالزمة لتنفيذ البرنامج
 الجارية وتطلق المشروعات على األعمال الرأسمالية.

 أنه من الضروري مراعاة ما يلي عند اعداد األنشطة والمشروعات: ويرى الباحث 
 توفير دراسات جدوى لكل مشروع جديد -
 ان ترتبط بوضوح بتحقيق أهداف البرامج المرتبطة بها -
 توزيع التكاليف الخاصة بها على الجدول الزمني للتنفيذ  -
 ربطها بمنتج نهائي للخدمات العامة المقدمة قدر اإلمكان -
 وجود مؤشرات واضحة لألداء. -
 اعداد تقارير متابعة دورية لتقييم التقدم في التنفيذ. -

 

  :األعمال ومراكز المسؤوليةتحديد  2/4/5
تعتبر األعمال أجزاء داخل النشاط الواحد وهي أدني مستويات تبويب األداء ومن خاللها يمكن تحديد 

التي ُيسأل عنها القائمين على التنفيذ. ومن أهم خطوات تحديد األعمال ومراكز المسؤولية مراكز المسؤولية 
داء ومن أهم شروط هذه المقاييس هو تحديد وحدات أو مقاييس األداء والتي يتم من خاللها قياس وتقييم األ

 أن تكون مرتبطة بالغرض التي أنشأت من أجله، وواضحة، وقابلة للقياس الكمي بسهولة.
 في هذا الشأن ان يتم اعداد تقارير أداء دورية لمتابعة التقدم في األعمال المطلوبة. ويرى الباحث

متطلبـــات إعـــداد موازنـــة البرامج ( أن يمكن تلخيص إجراءات أو خطوات و 3، ص2006ويرى )هاللي، 
 واألداء فيما يلى:

تبرير األموال المطلوبة في الموازنة في شــــــــــــــكل أهداف قصــــــــــــــيرة األجل وطويلة األجل للوحدة -1
 الحكومية مع الربط بين تلك األهداف واألهداف العامة للدولة.

 تحديد البرامج واألنشطة الرئيسية والفرعية التى تحقق تلك األهداف.-2

 تحديد وتوصيف وحدات األداء لكل نشاط.-3

 دراسة وتحديد عناصر تكاليف كل نشاط وبرنامج.-4
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 تحديد البيانات الكمية والنوعية عن عناصر األنشطة والبرامج المدرجة في الموازنة.-5

 تحديد وتعريف الوحدات اإلدارية )مراكز المسئولية( المكلفة بتنفيذ البرامج واألنشطة.-6

 ادر التمويل.تحديد مص-7

 تحديد أولويات تنفيذ البرامج واألنشطة ووضع برنامج زمني لذلك. -8

  تطبيق موازنة البرامج واألداء مقومات-2/5
موازنة البرامج واألداء ومن أهمها ما  لتطبيقعناصر كمقومات من الضروري توافر عدة 

 (56،ص2004، )فهمي،(240،ص2009،رضوانيلي:)

 والقوانين المالئمة التي تدعم تطبيق موازنة البرامج واألداءوجود التشريعات  -1
 اعداد منشور موازنة البرامج واألداء الصادر عن وزارة المالية بشكل مفهوم ومفصل -2
وتوفير أفراد اكفاء  عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين القائمين على اعداد موازنة البرامج واألداء -3

 مدربون يعملون باإلدارات المالية للوحدات الحكومية 
 اصدار وزارة المالية لدليل ارشادي تفصيلي لتطبيق موازنة البرامج واألداء -4
 وضع معايير ومقاييس واضحة لقياس األداء لكل نشاط من أنشطة الوحدات الحكومية  -5
 بيق موازنة البرامج واألداءتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يالئم تط -6
تطوير نظام المعلومات اإلدارية بالوحدات الحكومية بما يخدم اعداد البيانات والتقارير الالزمة  -7

 البرامج واألداء  لموازنة
 توصيف وظائف وبرامج الوحدات الحكومية بدقة ووضوح -8
 ة والتكاليف الفعلية اعداد تقارير للمتابعة بصفة دورية للمقارنة بين تكاليف البرامج المخطط -9

 نظام مالي دقيق تلتزم به الوحدات الحكومية بالدولة -10
 نظام الكتروني لتسجيل البيانات المالية وغير المالية بالوحدات الحكومية  -11
 التعاون التام بين اإلدارات المالية بالوحدات الحكومية ووزارة المالية -12
 محاسبة التكاليف بالوحدات الحكومية انشاء وحدة إدارية متخصصة في المحاسبة اإلدارية و   -13
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 مراحل تطبيق موازنة البرامج واألداء: 2/6
تطبيق موازنــة البرامج واألداء بعــدة مراحــل ولكــل مرحلــة منهــا متطلبــات معينــة لنجــاح تمر عمليــة 

 (494،ص2016التطبيق ويمكن تلخيصها في الشكل التالي: )سلمان، وياسين، 

 
 البرامج واألداء:مزايا موازنة  2/7

واعتمــادهـا في الموازنـة العــامـة للــدولـة الى تحقيق عـدة مزايـا من  واألداءيؤدي اعـداد موازنـة البرامج 
 (496،ص2016)سلمان، وياسين، (، 76،ص 2017)الصايغ،  أهمها ما يلي:

 الربط بين االنفاق واألداء واألهداف -1
 الوحدات الحكومية لبرامجها المحددةمساعدة األجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ  -2
 ترشيد االنفاق الحكومي وتخفيض تكلفة الخدمات العامة  -3
إعطاء صـــــــورة واضـــــــحة عن حجم االنفاق الحكومي خالل المدة المقبلة النجاز البرامج من خالل  -4

 تحديد علمي دقيق لتكلفة ما سيتم إنجازه.
ت تكاليف األداء الحكومي وزيادة موثوقية فع كفائة النظام المحاســـــــــــــبي وزيادة االعتماد على بيانا -5

 التقارير المالية الحكومية.
انشـــــــــــــــاء قاعدة بيانات عن مجاالت األداء الحكومي وزيادة االعتماد على مقاييس أداء نموذجية  -6

 لألنشطة والبرامج الحكومية 
 االهتمام بتقييم المخرجات في صورة الخدمات التي تؤديها الوحدات الحكومية -7
 ضمن البرنامج الواحد المختلفةجراء مقارنات بين األنشطة المماثلة للوحدات الحكومية تمكن من إ -8
 أعلى وأدق للوحدات الحكومية  ومساءلةاالسهام في تحقيق شفافية  -9
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( ان موازنة البرامج واألداء تعتبر وســـيلة فعالة لترشـــيد النفقات العامة Bayramov,2021,P.169ويرى )
األموال العامة بتوزيعها على البرامج واألنشــــــــــــــطة األكثر أولوية للدولة ســــــــــــــنويا من خالل تحســــــــــــــين إدارة 

باإلضــــــــافة الى مســــــــاهمة هذه الموازنة في توجيه االنفاق الحكومي نحو تحســــــــين الخدمات العامة بصـــــــفة 
أســـــــــاســـــــــية ، ويمكن القول أن موازنة البرامج واألداء هي مجموعة من الخطوات تهدف الى تحســـــــــين أداء 

 لعام بأكمله.القطاع ا

 

 موازنة البرامج واألداء: انتقادات 2/8

 (76،ص 2017)الصايغ،  يواجه تطبيق موازنة البرامج واألداء مجموعة من االنتقادات من أهمها ما يلي:

 .صعوبة تحديد معايير أداء واضحة لبعض البرامج الحكومية خاصة في المجال الخدمي -1
تركيز موازنة البرامج واألداء على الخطط والبرامج قصــــــــــــيرة األجل ومن الصــــــــــــعب تطبيقها على   -2

 .الخطط والبرامج طويلة األجل
تنظر موازنة البرامج واألداء الى تحقيق اقصــــــــــــــى كفاية ممكنة من البرنامج دون النظر الى تأثيره  -3

 على غيره من البرامج.
لى أســـاس التنظيم اإلداري الســـائد بالوحدات الحكومية مما تتحدد البرامج واألنشـــطة في الموازنة ع -4

 قد يتعارض مع احتياجات التخطيط القومي
الســــــــــــــابقة لموازنة البرامج واألداء من خالل تحديد  تاالنتقادالب على أنه يمكن التغ ويرى الباحث

طويلة األجل باالرتباط ومحاولة تغطية البرامج لفترات معايير كمية أو وصـــــــــفية ألداء الخدمات العامة ، 
بأهداف الخطط التنموية االســــــــــتراتيجية للدولة  مع تقســــــــــيم الجدول الزمني لهذه البرامج  لفترات قصــــــــــيرة 
األجل ، وضــــــــــــــرورة التنســــــــــــــيق بين برامج الوحدات الحكومية بعضــــــــــــــها البعض، ربط البرامج بالخطط 

لى برامج فرعية  مع ادراج تفاصــــــــيل االســــــــتراتيجية واألهداف المدرجة بهذه الخطط وتقســــــــيمها بعد ذلك ا
 تنفيذ البرنامج الفرعي الواحد على مستوى الهيكل التنظيمي السائد بالوحدة الحكومية القائمة بالتنفيذ.

 موازنة البرامج واألداء: معوقات تطبيق 2/9

، )ســــــــــــــلمان، وياســــــــــــــين يواجه تطبيق موازنة البرامج واألداء مجموعة من المعوقات من أهمها ما يلي: 
 (497،ص2016

 ارتفاع تكاليف تطبيقها بالوحدات الحكومية الصغيرة نظرا لتطلبها لنظم محاسبية وإدارية متقدمة  -1
 تداخل البرامج بين عدد كبير من الوحدات الحكومية وصعوبة تحديد المسؤولية في العديد من البرامج -2
 البيانات والتسويات الخاصة بكل برنامجتتطلب وقت طويل نسبيا لإلعداد نظرا للوقت الالزم لمعالجة  -3
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عــدم توفر الموظفين بــالتــأهيــل العلمي والعملي المالئم بــالعــديــد من الوحــدات الحكوميــة لتطبيق موازنـة  -4
 البرامج واألداء

 مقاومة التغيير وصعوبة تقبل بعض الموظفين لتطبيق موازنة البرامج واألداء -5
 والمالئم لتطبيق موازنة البرامج واألداءعدم توفر النظام المحاسبي الحكومي المتطور  -6
عدم توفر األســــــاس التشــــــريعي المالئم لتطوير الموازنة العامة للدولة والذي يخدم ويلزم بتطبيق موازنة  -7

 البرامج واألداء.
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 الثالثلمبحث ا

 (IPSASتطوير الموازنة في ضوء معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )
 مقدمة: 
من المهم في سياق الحديث عن تطوير الموازنة من موازنة البنود واالعتمادات الى موازنة البرامج   

لموضوع  (IPSAS)الدولية في القطاع العام ةتعتبر معايير المحاسبواألداء ان يتطرق البحث الى تناول 
الذي تم إعداده وتطويره بغرض تطوير نظم بمثابة المنهج اإلرشادي الموازنة نظرا ألن هذه المعايير تعتبر 

المحاسبة الحكومية المسئولة عن إصدار القوائم المالية ذات الغرض العام واالنتقال بها من مصاف النظم 
الجامدة التي تعتمد على اللوائح والقوانين والتعليمات إلى النظم المرنة القابلة للتطوير والتي يحكمها إطار 

 .ر محاسبية متطورة تحكم عملية القياس واإلفصاح المحاسبيمفاهيمي واضح ومعايي
 

 :(IPSAS)إعداد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممنهجية  3/1

عن طريق مجلس معايير المحاسبة  (IPSAS)تم وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 بشكل كبير وذلك باالستناد (IFAC)للمحاسبين التابع لالتحاد الدولي (IPSASB)الدولية في القطاع العام

 (IASB)الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IFRS)على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
وتم  حال تطابق متطلباتها على مؤسسات القطاع العاموذلك  (IFAC)التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين

إال إذا كانت هناك مسألة هامة ذات صلة بالمعيار المعين  (IFRS)الحفاظ على النص األصلي للمعايير 
ومن ثم لم تتطرق إليها  الخروج عن هذه المعايير وتخص بشكل كبير ظروف العمل بالقطاع العام تبرر

(IFRS) (Cohen,et,al.,2012,P.7) 
وتم اطالقها  م1996عام  (IPSAS)الدولية في القطاع العام مشروع معايير المحاسبة تم تقديم وقد  

وتتكون  (Cohen,et.al, 2012,P.7)منذ ذلك الوقتأجرى عليها تعديالت كثيرة م و 2000عام
األساس على  واحداً  ومعياراً  المحاسبيتطبق على أساس االستحقاق  معياراً ( 42عدد) من (IPSAS)معايير

اإلفصاح عن هذا المعيار الوحدة الحكومية على يتضمن إفصاحات إجبارية أو اختيارية ويشجع  يالنقد
رغم أنه سيتم إعداد بياناتها المالية األساسية بموجب  المعلومات المبنية على أساس االستحقاق طوعاً 

، ومن ناحية أخرى يالمالية أو في قسم منفصل من التقرير المال القوائمسواء في  األساس النقدي المحاسبي
( المبنية على أساس االستحقاق من خالل IPSAS( تسهيل االلتزام  لمعايير)IPSASBمجلس) يشجع

استخدام األحكام االنتقالية في بعض المعايير والتي تمنح الوحدة وقتاً إضافيًا لتلبية متطلبات جميع المعايير 
 ,Schaikما) بات عند التطبيق المبدئي لمعيارالمبنية على أساس االستحقاق أو تعفيها من بعض المتطل

2019, P. 8),(Chytis,et al., 2020,P.167) . 
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وتم إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للتعامل مع التقارير المالية على أساس االستحقاق 
لعمليات لوتوضح هذه المعايير متطلبات االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح  وعلى األساس النقدي

من  تساعد الوحدات الحكومية في العمل بشفافيةالعام، و المالية ذات الغرض  المتعلقة بالقوائمواألحداث 
  .(Mike,2013,P.35) .تحسين جودة التقارير المالية ذات الغرض العام وتحسين قابليتها للمقارنةخالل 

 :(IPSAS)أهداف معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  3/2

إن الهدف األساسي من تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هو تحسين جودة التقارير 
المالية ذات الغرض العام والتي تؤدي بدورها الى المساهمة في تقييم تحقيق الكفاءة والفعالية والشفافية 

وقد أيد ذلك مجلس معايير المحاسبة  .(Chytis,et al., 2020,P.167)والمساءلة بوحدات القطاع العام
في مقدمة هذه المعايير الصادرة عنه حيث حدد هدفين رئيسيين  (IPSASB)الدولية في القطاع العام

 تحسينلتطبيق هذه المعايير األول إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام بصورة منهجية واضحة والثاني 
 .(IFAC,Handbook, IPSASB,2020,P.13)جودة وشفافية التقارير المالية في القطاع العام 

 المستوى الدولي.
  :(IPSAS)أهمية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 3/3

تصف معايير المحاسبة بصفة عامة المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية وكيفية عرض هذه 
المعلومات مما يمثل أهمية كبيرة في تحسين الشفافية في التقارير المالية سواء بالنسبة لألصول المالية أو 

بالطبع سيساعد في تحسين عملية الحوكمة بالمنظمات بصفة عامة وبالوحدات الحكومية  غير المالية وذلك
أن معايير  (Atuilik,2013,P.356)ويرى . بصفة خاصة حيث تحسن من عملية المساءلة وصنع القرار

المحاسبة بصفة عامة  لها أهمية كبيرة في تقليل فجوة الخالف المحاسبي وتقليل خطر التحيز الشخصي 
المعالجات المحاسبية ومن ثم تقديم بيانات مالية قابلة للمقارنة بين الوحدات المختلفة وقابلة للمقارنة في 

تلزم معايير المحاسبة الوحدات المختلفة بمستوى معين من اإلفصاح يساعد في فهم و من فترة ألخرى ، 
طبيعة نشاط هذه الوحدات ومركزها المالي بصورة أكبر مما لوترك األمر لرؤية كل وحدة، وتمثل معايير 

 االتساق في الممارسات المحاسبية.المحاسبة بديل أقل جمود من التشريعات لفرض 

أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (Crisana&Melinda,2014,P820)ويرى 
تحسين الرقابة الداخلية والشفافية المرتبطة باألصول وااللتزامات، والتوافق من المنافع من أهمها: ديحقق العدي

تكاليف مما مع الممارسات المحاسبية المثلى بالنسبة لتطبيق أساس االستحقاق، وتوفير بيانات شاملة عن ال
يساعد في تدعيم النتائج المالية للوحدة الحكومية من وجهة النظر اإلدارية، وتحسين عملية تخصيص 

 الموارد بالوحدة الحكومية.
وتمثل معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام أهمية كبيرة لمنشآت القطاع العام وللمجتمع وللحكومات 

السيادية للحكومات والتي تحتاج لمزيد من الشفافية واإلفصاح بالتقارير وتنبع هذه األهمية من: زيادة الديون 
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المالية للحكومات، وتحسين إدارة موارد القطاع العام، وتحسين القرارات المالية للحكومات من خالل مزيد 
ت الكبيرة من الشفافية واإلفصاح بالتقارير المالية، وتأثر المواطنون بالقرارات المالية للحكومات، والمشكال

الناتجة عن فشل الحكومات في إدارة األموال العامة دون مساءلة واضحة تعتمد على بيانات مالية 
 .(IPSASB, Fact Sheet, ,2016,P.1)سليمة

 :(IPSAS)مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 3/4
 في( القائمة على أساس االستحقاق IPSASالقطاع العام ) فين تطبيق معايير المحاسبة الدولية إ

هذه الوحدات، حيث تعتبر هذه المعايير ذات  فيالوحدات الحكومية يعتبر آلية لتحقيق المساءلة العامة 
جودة عالية لالستخدام بواسطة الوحدات الحكومية على مستوى العالم وتقدم النفع العام من خالل العرض 

سياق استخدام الموارد العامة  فيعن العمليات الحكومية بطريقة شاملة ومالئمة  واإلفصاح
(Atuilik,2013,P.60.)  ومن ناحية أخرى يرىAmiri & Hamza, 2020,P.219)) الميزة الرئيسية  أن

 .نهج ريادي أكثر يركز على األداءتطوير فلسفة اإلدارة العامة نحو هي  (IPSASلتطبيق)
العديد من المزايا التي تترتب على تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام عند كما أن هناك  

القياس واإلفصاح بالقوائم المالية الحكومية ومن أهم هذه المزايا: تعظيم عملية المساءلة والشفافية بالوحدات 
ت المركزية، وزيادة الكفاءة الحكومية، وتحسين عملية اتخاذ القرارات على مستوى الوحدة الحكومية والحكوما

وقابليتها للتحليل والمقارنة بين الوحدات الحكومية  تالخاصة بتقديم الخدمات العامة، وزيادة مالئمة البيانا
بعضها البعض وعلى مستوى السنوات المالية لنفس الوحدات الحكومية، وتحسين وسالمة اإلدارة المالية 

البشرية المتخصصة في مجال اإلدارة والمحاسبة بالقطاع العام، وزيادة  للمال العام بالدولة، وتطوير الموارد
المزايا االقتصادية والجتماعية عن طريق زيادة االستثمارات األجنبية نتيجة زيادة الثقة في البيانات المالية 

المقارنة  الحكومية، واستقرار الحكومة ومن ثم تهيئة المناخ االستثماري المالئم بالدولة، وتسهيل عملية
والتحليل الدولي للبيانات المالية الحكومية لمختلف الدول بالمؤسسات المهتمة بذلك مثل البنك الدولي 

 (ACCA,2017,P.5وصندوق النقد الدولي. )
 :(IPSAS)معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمعلومات المطلوبة التخاذ القرار طبقًا ل 3/4

 (IPSASلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام) من اإلطار المفاهيمي الفصل الثانيتناول هذا 
توضيح أن أهداف إعداد التقارير المالية من   "أهداف ومستخدمو التقارير المالية ذات الغرض العامبعنوان "

ِقَبل وحدات القطاع العام تتلخص في تقديم معلومات حول الوحدة تكون مفيدة للمستخدمين ألغراض 
المساءلة واتخاذ القرارات،  وأوضح الفصل الثاني من اإلطار المفاهيمي طبيعة مستخدمو التقارير المالية 

لمستخدمين هما الجهات التي تقدم الموارد المالية والجهات التي تستخدم ذات الغرض العام في نوعين من ا
الموارد المالية، ويمكن أن يطلق عليهما باختصار مزودو الموارد ومستلمو الخدمات. وهناك العديد من 
الفئات األخرى مثل االحصائيون الحكوميون، والمحللون ووسائل اإلعالم، ووكاالت التصنيف العالمية، 
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سات اإلقراض الداخلية والخارجية، وجدير بالذكر أنه ال يتم تطوير التقارير المالية ذات الغرض العام ومؤس
 بشكل خاص لتلبية احتياجات فئة محددة من المعلومات.

تطرق الفصل الثاني لتوضيح غرض المعلومات المقدمة من خالل التقارير المالية ذات الغرض كما 
وصنع القرار. ويتطلب االستيفاء بمتطلبات المساءلة تقديم معلومات حول العام وهي ألغراض المساءلة 

إدارة الوحدة للموارد المنوطة بها، وامتثال الوحدة للتشريعات واألنظمة والسلطات األخرى، وانجاز تقديم 
 الخدمات خالل الفترة المالية للتقارير القدرة على االستمرار في تقديم وتحسين الخدمات في الفترات

 .(IFAC,Handbook, IPSASB,2020,P.30) المستقبلية.
وألغراض المساءلة وصنع القرارات يحتاج مستلمو الخدمات ومزودو الموارد إلى المعلومات التي 
تدعم تقييم مسائل معينة مثل: أداء الوحدة خالل الفترة المالية التي يغطيها التقرير، ومدى قدرتها المالية 

االستمرار في تقديم الخدمات على المدى الطويل. كما يحتاج مزودو الموارد بعض والتشغيلية على 
المعلومات لتقييم بعض المسائل مثل مدى تحقيق األهداف المقررة كمبرر لجمع الموارد خالل فترة التقرير، 

الية استخدام ومدى كفاية التمويل والحاجة لتمويل إضافي. كما يحتاج المانحون لتقييم كفاءة واقتصادية وفع
الموارد ومعلومات حول األنشطة المستقبلية المتوقعة للوحدة، ويمكن تلخيص أهمية واستخدامات المعلومات 

 :التالي المقدمة بواسطة التقارير المالية ذات الغرض العام بالجدول
 استخدامات معلومات التقارير المالية ذات الغرض العام

معلومات حول 
 المركز المالي

ت حول معلوما
 األداء المالي

معلومات حول 
 التدفقات النقدية

الموازنة  حول معلومات
 لتشريعاتبا اللتزاموا

تساعد هذه المعلومات في 
 تقييم ما يلي:

قيام إدارة الوحدة  -
بمسؤوليتها في إدارة 
 والحفاظ على الموارد

مدى توفر الموارد لدعم  -
 األنشطة المستقبلية

مبلغ وتوقيت التدفقات  -
النقدية المستقبلية الالزمة 

 لسداد المطالبات القائمة

تساعد هذه المعلومات في 
 تقييم ما يلي:

كفاءة وفعالية واقتصادية -
تحقيق أهداف تقديم 

 الخدمات
تساعد معلومات  -

التكاليف على تحديد ما إذا 
تم استرداد التكاليف 

التشغيلية، على سبيل 
المثال، من الضرائب 

أو عن والرسوم األخرى، 
 طريق المديونية

 
 

تساعد هذه المعلومات فيما 
 يلي:

تقييم األداء المالي والسيولة -
النقدية بالوحدة ومالءتها 

 المالية
تقييم منهجية جمع واستخدام -

 النقد خالل الفترة
تقييم التزام الوحدة -

باالعتمادات المخصصة لها 
 لإلنفاق بالموازنة

تقييم المصادر المالية  -
والمحتملة لدعم الالزمة 

أنشطة تقديم الخدمات 
 المستقبلية

تقدم الموازنة لألطراف 
المعنية معلومات حول 

الخطط التشغيلية للوحدة في 
الفترة القادمة واحتياجاتها 

وغالبا أهداف  الرأسمالية،
وتوقعات تقديم الخدمات 

وتستخدم ، الخاصة بها
الموازنة المعتمدة لتبرير 

 مزوديجمع الموارد من 
موارد المختلفين، كما ال

تنص على الصالحيات 
، المتعلقة بنفقات الموارد

مكن المستخدمين من تُ و 
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المقارنة بين الفعلي 
 والمخطط بالموازنة
 المصدر: اعداد الباحث
للحكومات ووحدات القطاع العام األخرى في سياق تحقيق أداء البرامج أنه ينبغي تقييم  ويرى الباحث

ألن ذلك هو الهدف الرئيسي لها حيث أن مقاييس األداء المالية قد ال تتوفر بالنسبة أهداف تقديم الخدمات 
لهذه الوحدات وإن توفر بعض منها في صورة نتائج مالية نهائية كالعجز أو الفائض مثال فإن ذلك ال 

 لية.مما يمكن معه استخدام مقاييس ومؤشرات األداء غير الما يعكس مستوى تقديم الخدمات المخطط لها
 

(: عرض معلومات IPSAS 24)رقم أهم جوانب اإلفصاح بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3/5
 :المالية القوائمالموازنة في 

الناجمة عن تنفيذ  الفعليةمقارنة المبالغ المقدرة والمبالغ  ( بتضمين1بالفقرة رقم) يقضى هذا المعيار
الموازنة في القوائم المالية للوحدة الحكومية وأيضًا اإلفصاح عن األسباب وراء االختالفات الهامة بين 
المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية. ويؤدى االلتزام بمتطلبات هذا المعيار إلى تعزيز شفافية القوائم المالية من 

مدة ومن ثم إظهار مساهمة األداء المالي للوحدة الحكومية في تحقيق خالل إظهار االلتزام بالموازنة المعت
( أنه يتعين على الوحدة التي تعد وتعرض القوائم المالية 2النتائج المقدرة. وقد أوجب المعيار بالفقرة رقم)

 (IFAC Handbook,IPSASB,2020)بموجب أساس االستحقاق المحاسبي أن تطبق هذا المعيار.

أنه على الوحدة أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة  (Schaik, 2019, P. 31) المعيار يرى وطبقاً لهذا 
والمبالغ الفعلية أما كبيان مالي إضافي أو كأعمدة موازنة إضافية في القوائم المالية المعروضة وينبغي أن 

لغ الفعلية على أساس قابل تتضمن القوائم المالية المعروضة كل من مبالغ الموازنة األصلية والنهائية والمبا
للمقارنة وتوضيح االختالفات )االنحرافات( الهامة بين الموازنة والفعلي من خالل مالحظات تفسيرية 

 كإيضاحات متممة.
أنه الستكمال فائدة هذا اإلفصاح يتطلب األمر وضع الحلول المالئمة لمعالجة أسباب  ويرى الباحث 

نه لتطبيق هذا اإلفصاح عن الموازنة الحكومية بالوحدات الحكومية هذه االنحرافات، ومن ناحية أخرى فإ
في مصر في إطار النظام المحاسبي الحكومي المصري يتطلب األمر إصدار تشريع لضمان التزام الوحدات 

 الحكومية بذلك حيث أن تحديد أسباب االنحرافات قد يسبب مساءلة للوحدة الحكومية.
ائم المالية وأساس إعداد الموازنة )من حيث استخدام أساس االستحقاق وفيما يتعلق بأساس إعداد القو 

( أنه يتعين على الوحدة عرض مقارنة المبالغ المقدرة 21أو األساس النقدي( فقد أوجب المعيار بالفقرة رقم)
على أساس  والفعلية كأعمدة موازنة إضافية في القوائم المالية الرئيسية فقط عندما يتم إعداد القوائم المالية

قابل للمقارنة كما يمكن العرض من خالل بيان مالي منفصل مشمول في المجموعة الكاملة للقوائم المالية 
 للوحدة مع االلتزام بنفس األساس المحاسبي والفترة المحاسبية. 



Limited Access - وصول محدود 

 

18 
 

( أنه قد تتبنى الوحدات الحكومية أسس محاسبية مختلفة إلعداد 34وقد أوضح المعيار بالفقرة رقم)
قوائم المالية والموازنة المصادق عليها، فعلى سبيل المثال قد تتبنى أساس االستحقاق في اعداد القوائم ال

المالية وأساس النقد في اعداد الموازنة الخاصة بها مما يصبح معه أساس إعداد كاًل من القوائم المالية 
( من المعيار أنه يتم إعداد قائمة 23والموازنة غير قابل للمقارنة وفي هذه الحالة أوضحت الفقرة رقم)

منفصلة لمقارنة المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية طبقُا ألساس إعداد الموازنة مع عمل التسويات المحاسبية 
الالزمة. وأن يتم اإلفصاح باإليضاحات المتممة للقوائم المالية أن أساس إعداد الموازنة يختلف عن األساس 

 المالية.  المحاسبي إلعداد القوائم
( من المعيار والتي 47وقد تعرض المعيار لهذه التسويات بشيء من التفصيل كما بالفقرة رقم)

أوضحت أنه في الحاالت التي يتم فيها استخدام أساس مختلف في إعداد القوائم المالية عن أساس اعداد 
ديد أي اختالفات في األساس الموازنة يتم عمل تسويات لبعض المبالغ المعروضة بالقوائم المالية مع تح

والوقت والوحدة الحكومية التي تمثلها القوائم المالية مع توضيح المبالغ التي يتم تسويتها. ففي حال تم 
اعتماد أساس االستحقاق في الموازنة يتم عمل تسوية لكل من مجموع اإليرادات والمصروفات وصافي 

تثمارية والتمويلية. وفي حال تم اعتماد أساس آخر باستثناء التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية واالس
أساس االستحقاق في الموازنة يتم عمل تسوية لكل من صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
واالستثمارية والتمويلية. وفي كل األحوال ينبغي اإلفصاح عن المطابقة في متن بيان مقارنة المبالغ المقدرة 

 ة أو في مالحظات أو اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.والفعلي

( االختالفات التي يمكن ان توجد بين الموازنة والقوائم المالية للوحدة 48وقد صنف المعيار بالفقرة)
الحكومية في االختالف في أساس القياس المحاسبي، واالختالف في التوقيت الذي يحدث عندما تختلف 

رة التقرير الظاهرة في القوائم المالية، واالختالف في الوحدة الحكومية والذي يحدث فترة الموازنة عن فت
عندما تغفل الموازنة برامج أو وحدات حكومية تشكل جزء من الوحدة الحكومية التي يتم إعداد قوائمها 

وتجدر اإلشارة الى المالية، واالختالف في الشكل والتصنيف الذي يتم تبنيه لعرض القوائم المالية والموازنة. 
 .اإلفصاح عن معلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة.  ط( من المعيار ال يشتر 52أنه طبقًا للفقرة رقم)
  (IPSASمن خالل العرض السابق أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) ويرى الباحث

قد ركزت بصفة عامة على عملية تقييم األداء الحكومي لتدعيم عملية المساءلة وتحسين شفافية التقاير 
مات الموازنة عرض معلو الخاص ب (IPSAS 24رقم )المالية ذات الغرض العام كما يتضح من المعيار رقم 

ايضًا على اإلفصاح عن أداء الوحدة الحكومية في استخدام األموال المخصصة لها بالموازنة   في القوائم 
وتحليل أسباب االنحرافات بصورة مالئمة األمر الذي يدعم تطبيق موازنة البرامج واألداء والتي من خاللها 

مظلة وظائف الوحدة  يمكن توزيع االعتمادات المالية للوحدة الحكومية على البرامج المنوطة بها تحت
 الحكومية في سياق أنواع الخدمات العامة التي تقدمها.
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 الرابعلمبحث ا
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةدور  

 في قياس األداء المؤسسي للوحدات الحكومية

 مقدمة: 
القيام بالبرامج  نظرا العتماد موازنة البرامج واألداء على األداء المؤسسي للوحدات الحكومية في

واألنشطة المختلفة لتحقيق أهداف خطط الوحدة الحكومية فمن الضروري قبل التعرض لتطوير دور األجهزة 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على موازنة البرامج واألداء بالوحدات الحكومية أن يتم التعرف 

ورها في رقابة األداء المؤسسي للوحدات الحكومية بصفة على دور هذه األجهزة في الرقابة بصفة عامة ود
 خاصة بل وتطوير هذا الدور.

على أن الرقابة نشاط تقييمى يهدف إلى  والمحاسبة اتفقت األجهزة العربية العليا للرقابة الماليةوقد 
التحقق من مشروعية وسالمة التصرفات المالية والتقيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة، شريطة أن 
تكون الجهة الرقابية مستقلة لتتمكن من تكوين رأى فنى محايد ونزيه، وعلى ذلك فمفهوم الرقابة المالية ذات 

   .هو جزء من هذه العملية، وكذا الحال بالنسبة لرقابة األداء بأنواعهالتدقيق  عمومية وشمول، بحيث أن
    

  :والمحاسبة قابي لألجهزة العليا للرقابة الماليةر مفهوم العمل ال 4/1
عرف المؤتمر األول لألجهزة العربية العليا للرقابة والمحاسبة الرقابة بأنها منهج علمى شامل يتطلب 
التكامل واالندماج بين المفاهيم القانونية واالقتصادية والمحاسبية واالدارية بهدف التأكد من المحافظة على 

ئج المحققة، على أن يقوم بهذه المهمة جهاز األموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفعالية فى النتا
الدورة الثامنة للجمعية العامة للمجموعة ) عن السلطة التشريعية وغير خاضع للسلطة التنفيذية. مستقل ينوب

 (1982، )الساطي، (2004العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،
العمل الرقابى الذى تمارســــــــــه األجهزة العليا هم الحقائق حول مفهوم أ ومما ســــــــــبق يمكن اســــــــــتخالص 

 فيما يلى: والمحاسبة المالية للرقابة
رقابتها بصـــــــــــورة مســـــــــــتقلة على اإلدارة  والمحاســـــــــــبة تمارس األجهزة العليا للرقابة المالية -

 التنفيذية.
يتم ممارســة الرقابة العليا على المســتوى الكلى للدولة وعلى مســتوى الوحدات االقتصــادية  -

 والهيئات والمؤسسات العامة بصورة جزئية.

 إن الوظيفة األساسية للجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة هى تدعيم المساءلة العامة. -
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 :على الوحدات الحكومية  المالية والمحاسبة العليا للرقابة ةطبيعة رقابة األجهز  4/2
 إلعطاءتعتبر الرقابة المالية على الوحدات الحكومية هى "عملية فحص االعمال التى يقوم بها الغير 

وجهة نظر مستقلة وموضوعية عما إذا كانت اموال الحكومة يتم التصرف فيها بصورة سليمة طبقًا للقوانين 
 (103،ص1998ضوان،وشهاب الدين،)ر .مية يتم تنفيذها بكفاءة وفعالية"القائمة، وما إذا كانت البرامج الحكو 

 : طبيعة الرقابة على األداء التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: 4/3
وهو تمارس األجهزة العليا للرقابة المالية بجانب الرقابة المالية النظامية نوع أخر من الرقابة على 

الشاملة لهذه األجهزة. وتهتم الرقابة على األداء بتقويم  وذلك حتى يتحقق مفهوم الرقابةالرقابة على األداء 
مدى االقتصاد والكفاءة والفعالية فى إدارة موارد الوحدة وتحقيق أهدافها بما يتوافق مع أهداف الموازنة العامة 

:)محمود ، وفراج  للدولة وترتكز عملية الرقابة على األداء على مجموعة من األسس العامة أهمها
 ( 103،ص1997،

 .الحكوميةتحديد أهداف الوحدة  -
     .لتحقيق األهدافوالبرامج وضع الخطط  -
                         .الخاصة بتنفيذ البرامجتحديد مراكز المسئولية  -
 . تحديد معايير أداء النشاط -
    .حصر البيانات المتعلقة باألداء الفعلى -

  بالوحدة الحكومية. للرقابة على التنفيذ إدارةتوافر  -

 
 هي:وتوجد ثالثة مجاالت أساسية لتقييم األداء هذا 

 تنفيذها   ومتابعةمراقبة الخطط المدرجة بالموازنة  -
 تقييم نتائج األعمال مقارنة بالمستهدف  -
 الرقابة على كفاية األداء  - 
 مبادئ الرقابة على األداء المطبقة باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة:  4/4

 (181،ص1998)مراد، رئيسية هى: مبادئ ثالثةيتم تقيم األداء باالعتماد على 
  ويقصد به التوفير في التكاليف دون التأثير على الجودة :االقتصاد مبدأ -
  المخرجات بأقل قدر من المدخالتويقصد به الحصول على  الكفاءة: مبدأ -
                                                                                                                      ويقصد به تحقيق األهداف المدرجة بالموازنة والخطط والبرامج الفعالية: مبدأ -
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 الحكومية:أساليب تقييم أداء الوحدات  4/5
تتعدد األســـاليب التى يمكن اســـتخدامها فى تقييم أداء الوحدات الحكومية ومن أهم هذه األســـاليب: 

 (64،ص 1986)حماد،
 أو المكانية    الزمانيةالمقارنات  -
 المقارنة مع مؤشرات نمطية     -
 استخدام أسلوب التكلفة والعائد  -

 : مفهوم األداء المؤسسى فى الوحدات الحكومية: 4/6
يعتبر األداء المؤسسى هو المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال الوحدة فى ضوء تفاعلها مع عناصر 

 (9،ص2000)مخيمر، وآخرون، بيئتها الداخلية والخارجية. وهو بذلك يشتمل على أبعاد ثالثة هى :

 المتخصصة.  ةأداء األفراد فى أطار وحداتهم التنظيمي -
 فى إطار السياسات العامة للدولة.  ةأداء الوحدات التنظيمي -
 أداء المؤسسة فى أطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  -

أن ينظر لألداء المالية والمحاسبة انه على مراقب الحسابات باألجهزة العليا للرقابة  ويرى الباحث
مجتمعة لعمل قياس دقيق ألدائها  المؤسسى للوحدة الحكومية محل الرقابة من خالل الثالثة أبعاد السابقة

 بعد على اآلخر حيث أن أداء الوحدة هو محصلة هذه األبعاد الثالثة معًا.  بوأال يغل
 مشاكل وصعوبات قياس األداء المؤسسى للوحدات الحكومية: 4/7

يواجه مراقب الحسابات عند قياسه لألداء المؤسسى للوحدة الحكومية محل الرقابة بمجموعة من 
 (15،ص2000)مخيمر، وآخرون،كل والصعوبات من أهمها ما يلى: المشا

 طبيعة الخدمات الحكومية : -أ 
حيث أن المنتج الرئيسى لقطاع الوحدات الحكومية يتمثل فى توفير منتج غير ملموس، ومن الصعوبة 

ومن ثم  بمكان تحديد أو إنشاء معايير كمية أو معايير تقيس جودة مخرجات النشاط للخدمات الحكومية.
فإن المشكلة الرئيسية فى قياس فعالية البرامج الحكومية تتمثل فى صعوبة قياس عوائد هذه البرامج فى 

 شكل منتجات نهائية وبالتالى تحديد درجة العالقة بين تكاليف هذه البرامج والعوائد الناتجة عنها.
 غياب التحديد الدقيق لمهام الكثير من الوحدات الحكومية:   -ب 

ث انه قد يوجد تداخل بين اختصاصات بعض األجهزة الحكومية، وازدواجية فى بعض األعمال حي
 توصيف دقيق لواجبات ومسئوليات الوظائف التى تؤديها تلك األجهزة. دالتى تؤديها، وقد ال يوج
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 االختالالت المتعلقة بعنصر العمل  -جـ 

ومن أهم هذه االختالالت: التضخم الوظيفى فى الوحدة الحكومية مما يخفض من إنتاجية العمالة 
ازدواجية المسئولية اإلدارية داخل الوحدة نظرًا لممارسة الوظيفة الواحدة من خالل أكثر من ويؤدي الى بها 

 موظف.
 

  :للوحدات الحكومية: مقترحات للتعامل مع مشاكل وصعوبات قياس األداء المؤسسى  4/8
يستطيع مراقب الحسابات التغلب على المشاكل والصعوبات السابقة من خالل القيام بعدة أمور من 

 (30،ص2000)مخيمر، وآخرون، أهمها مايلى:
 محاولة صياغة أهداف الوحدة الحكومية فى شكل قابل للقياس الكمى.  -أ 

اسـتقاللية  ة بهدف اإلصـالح التنظميى لتحقيقالحكوميالدراسـة المتأنية لمهام واختصـاصـات الوحدة   -ب 
 األداء. 

 العمل على دراسة إجراءات تقديم الوحدة الحكومية لخدماتها بهدف تبسيط هذه اإلجراءات.  -ج 
التى بها  الدراســــــــــة المتأنية للجهاز الوظيفى بالوحدة الحكومية لتحديد الوظائف التى بها فائض وتلك  -د 

 عجز 
 الرقابة على الوحدة الحكومية على الرقابة على األهداف بداًل من الرقابة على اإلجراءات. تركيز  -هـ 
 
 قياس األداء المؤسسى للوحدات الحكومية:تطوير :  4/9

عند قيامه بالرقابة على األداء  والمحاسبة يمكن لمراقب الحسابات باألجهزة العليا للرقابة المالية
المؤسسى للوحدة الحكومية  محل الرقابة أن يستعين لتطوير عمله بمجموعة من الخطوات المنهجية التى 

 (18، ص 2013: )حماد،يقوم عليها قياس األداء المؤسسى وهى
 االهتمام بأداء الوحدة الحكومية في األجل الطويل واألجل القصير على حد سواء -

 االهتمام بالمقاييس غير المالية لألداء  -

 على األداء المستقبلي للوحدة الحكومية فضال عن األداء التاريخي والتركيزاالهتمام  -

 االهتمام بتقييم آليات التنفيذ وآليات الرقابة عاى البرامج واألنشطة بالوحدة الحكومية -

 للوحدة الحكومية ة يتحديد أهداف المؤسس - 
  الوحدة الحكومية لعمل لبرامج تحديد الخطط التفصيلية  - 
 بالوحدة الحكومية تحديد مراكز المسئولية اإلدارية  - 
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 : مؤشرات قياس األداء المؤسسى للوحدات الحكومية: 4/10

)عبد الفتاح ، تنقســـم مؤشـــرات قياس األداء المؤســـســـى للوحدة الحكومية إلى أربع مجموعات رئيســـية هى: 
2001 ،96) 

 مؤشرات تتعلق بفعالية تحقيق أهداف الوحدة الحكومية.  -أ 
 مؤشرات تتعلق بكفاءة استخدام الموارد المستخدمة فى الوحدة الحكومية. -ب 
 مؤشرات تتعلق بإنتاجية الوحدة الحكومية.  -ج 
 مؤشرات تتعلق بمستوى جودة الخدمة المؤداه فى الوحدة الحكومية  -د 

الحسابات أن يعتمد على بعض األسس فى تحديد مؤشرات قياس األداء المؤسسى ويمكن لمراقب 
 ا يلي:للوحدة الحكومية ومن أهم هذه األسس م

 تحليل األداء: -أ 
وذلك باالستناد إلى معيار مقبول للكفاية مع األخذ فى االعتبار طريقة األداء والبناء التنظيمى حيث  

 حدة الحكومية بالوقت المستنفذ فى أداء ذلك العمل يتم ربط حجم العمل المنجز داخل الو 
 اختيار الطريقة المناسبة لقياس العمل: -ب 

حيث هناك طريقة الوقت ، وطريقة العينات، وأخيرًا طريقة األداء، وأيًا كانت الطريقة فيجب أن تؤدى 
، وقياس ومعايرة ين الخاص ببرنامج حكومي مع إلى قياس وتحديد الوقت المعيارى الالزم إلنجاز النشاط

 تكاليف النشاط، اختيار طريقة سهلة لإلنجاز ورفع الكفاية.
 تحديد وحدة األداء التى على أساسها يتم قياس العمل: -ج 

وهى أما أن تكون الوحدة التى تقيس ناتج العمل ، أو الوحدة التى تقيس حجم العمل، أو الوحدة التى 
 تقيس إنجاز العمل . والبد من ربط هذه الوحدات للقياس بأهداف الوحدة الحكومية. 

 إمكانية تحديد وحدات قياس نمطية لجميع األنشطة الحكومية : -د 
وذلك لقياس مجموعة األنشطة واألعمال المختلفة للوحدة الحكومية والتى يمكن تبويبها إلى مجموعة 

 األعمال الفنية التخصصية ، مجموعة األعمال المالية  ، ومجموعة األعمال اإلدارية. 
ومية أن اختيار مراقب الحسابات للمؤشرات المناسبة لقياس األداء المؤسسى للوحدة الحكويرى الباحث 

محل الفحص إنما يتوقف على طبيعة نشاط هذه الوحدة، وهيكلها التنظيمى، ومدى ارتباطها بالجمهور فى 
 تقديم الخدمة. 

 : تطوير تقارير قياس األداء المؤسسى للوحدات الحكومية:.4/11
يمكن تدعيم تقارير قياس األداء المؤسسى للوحدات الحكومية والصادرة عن األجهزة العليا للرقابة 

 (105،ص 2001)عبد الفتاح ، بمجموعة جديدة من التقارير من أهمها  والمحاسبة  المالية 
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 تقارير المسئولية : -أ 
لوحدة الحكومية إلى مراكز حيث يتم تطبيق مبادئ محاسبة المسئولية بالوحدة الحكومية وتقسيم ا

 مسئولية. 
 تقارير تكاليف الخدمات :  -ب 

حيث توفر هذه التقارير معلومات تمكن من مقارنة التكاليف المقدرة للبرامج واألنشطة بالتكاليف 
 الفعلية لها. وكذلك مقارنة االستخدام الفعلى باالستخدام المخطط للموارد االقتصادية بالوحدة الحكومية. 

 :  تقارير عن نتائج قياس األداء المؤسسى -ج 
يمكن إعداد هذه التقارير باستخدام طرق ووسائل العرض البيانية واإلحصائية وبحيث تكون هذه 

 التقارير مختصرة ومفيدة. 

 المقاييس غير المالية لألداء: 4/12
للبرامج الحكومية   األداءهناك مجموعة من المقاييس غير المالية لألداء تعتبر الزمة لقياس مجاالت 

 (69،ص 2000المختلفة عند الرقابة على أداء هذه البرامج ومن أهمها ما يلي:)عيسى 

 المقاييس غير المالية الخاصة بالمدخالت: -1
 وتهدف إلى قياس كمية المواد الخام المشتراة وجودتها من خالل استخدام بعض المؤشرات مثل:

 كمية المواد الفعلية مقارنة بالمخططة، كمية المواد الفعلية مقارنة بالمعيارية.المؤشر الصغرى لعيوب المواد 

 المقاييس غير المالية الخاصة بأداء العمل: -2
وتهدف إلى قياس العناصر التالية: انتاجية اآلالت والمعدات، فشل وتوقف اآلالت، أداء عمليات 

 ياس ذلك باستخدام مجموعة من المؤشرات منها:الصيانة، التالف والمخلفات، معدالت االنجاز، ويتم ق
 زمن توقف اآلالت منسوبًا إلى اجمالى وقت عمل اآلالت، متوسط وقت اإلصالح والصيانة، نسبة التالف.

 المقاييس غير المالية الخاصة باالنتاج والمنتجات: -3
تاج، معدالت األمان وتهدف إلى قياس العناصر التالية مرونة خطوط االنتاج أو تعقيدها، جودة االن

 الصناعى، درجة التقادم، ويتم قياس ذلك بعدة مؤشرات منها:

وقت تهيئة واعداد اآلالت، عدد مكونات وحدة المنتج، معدل الحوادث الصناعية، نسبة التوافق مع معايير 
 الجودة.

 غير المالية الخاصة باألسواق: المقاييس-4
ألنشطة الحكومية التي لها منافس بالسوق وتقدم خدمات او يمكن االستفادة منها في تقييم البرامج وا

 تهدفمنتجات لها مثيل باألسواق مثل مؤسسات قطاع األعمال العام والتي تدار على أسس اقتصادية و 
بالنسبة للمنافسين، الريادة السوقية ويتم  الوحدةمن السوق، موقف  الوحدةإلى قياس نصيب  هذه المقاييس
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مؤشرات منها: حجم المبيعات المحلية والخارجية، نسبة مصروفات البحوث والتطوير، نسبة قياس ذلك بعدة 
 العمالء الجدد إلجمالى العمالء.

 المقاييس غير المالية الخاصة بالموارد البشرية: -5
، مهارات العاملين، الروح المعنوية، ويتم قياس ذلك ةالمنافستهدف إلى قياس نقاط القوة والتميز، 

 مؤشرات منها: نسبة تكاليف التدريب، معدالت دوران العاملين، معدالت السن والخبرة.بعدة 

 :بالمستفيدين من الخدمات العامة المقاييس غير المالية الخاصة  -6
خدمة ، ويتم قياس تقديم التوقيت  بالمستفيد من الخدمة،تهدف إلى قياس درجة االهتمام والعناية 

 .المواطنين، عدد شكاوى تقديم الخدمة، عدد مرات تقديم الخدمةذلك بعدة مؤشرات مثل متوسط فترة تأخير 
ال تفصح عن المعلومات غير المالية فى تقاريرها المنشورة ن العديد من الجهات ويذكر البعض أ

وذلك على الرغم من اهمية هذه المعلومات  الخارجيين نللمستخدميبصورة كافية خاصة تلك التقارير المقدمة 
وينادوا ايضًا (   Keegam& Phillips, 2001,P.14).لهذه الجهاتوالمستقبلى  االستراتيجيلتقييم األداء 

بضرورة العمل على أن تتمتع هذه المقاييس غير المالية باالنتشار والقبول العام وان كان ذلك سوف يختلف 
 (  Keegam& Phillips, 2001,P.14) اع.حسب طبيعة كل صناعة وكل قط

أن فى الغالب تكون المقاييس  (57،ص 1998،الغرورى، ) (Horngren,et.,al,P.342)ويرى 
، سهل للفهم لدى المنفذين ومن ثم يكون من السهل تحفيزهم بها لتحقيق اهداف األداء المرجوةأغير المالية 

مرتبطة : كانت مقاييس مالية أو غير مالية البد أن تكون وبصفة عامة فإن مقاييس األداء الجيدة سواء 
، تعكس كفاءة إدارة األنشطة الرئيسية، و توازن بين االهتمامات طويلة األجل وقصيرة األجلالوحدة، و بأهداف 

لها اهداف منطقية وسهلة ، و تستخدم فى تقييم ومكافأة العاملين، و تتأثر بأفعال العاملين ويفهمونها جيداً و 
البد أن تعطى عوامل النجاح االساسية للمنشأة مثل: التوقيت ، يتم استخدامات بثبات وبانتظام، و القياس

 . المنتجاتالخدمات أو المناسب، جودة 
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 الخامسلمبحث ا
 تطوير دور األجهزة العليا للرقابة إطار مقترح ل 

 الرقابة على موازنة البرامج واألداءفي المالية والمحاسبة
 مقدمة:

من أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ  ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةل يعتبر الدور الرقابي
ورقابة االلتزام ، ورقابة  المالية،على المال العام من خالل ممارسة أنواع الرقابة المختلفة ومن أهمها الرقابة 

األداء وتندرج الرقابة على موازنة البرامج واألداء بصفة أساسية تحت رقابة األداء لما لها من ارتباط مباشر 
بفعالية تنفيذ خطط وأهداف الوحدات الحكومية ومن ثم خطط االستراتيجيات الوطنية ورؤية الدولة ولما لها 

 .واقتصادية االنفاق الحكومي على البرامج واألنشطة المختلفة أيضا من التركيز على تقييم كفاءة
فيما يلي اطارًا مقترحًا لتطوير دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة  الباحث يقدمو  

 على موازنة البرامج واألداء بالوحدات الحكومية. ويتكون هذا االطار المقترح من العناصر التالية:
 الرقابة في مرحلة اعداد موازنة البرامج واألداء تطوير -

 تطوير الرقابة في مرحلة تنفيذ موازنة البرامج واألداء -

 وفيما يلي: عرض االطار المقترح للتطوير:  
 تطوير الرقابة في مرحلة اعداد موازنة البرامج واألداء 5/1

أنه يمكن تطوير دور األجهزة العليا للرقابة المالية في مرحلة اعداد موازنة البرامج واألداء  يرى الباحث 
 من خالل ما يلي:

 :تقييم جاهزية الوحدات الحكومية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج واألداء 5/1/1
 التالية: وتحليل البياناتلتحقيق هذا الهدف الرقابي يتعين جمع 

 مما يوضح طبيعة نشاطها وطبيعة الخدمات التي تقدمها.بيانات عن طبيعة عمل الوحدة الحكومية  -1

 الهيكل التنظيمي للوحدة الحكومية موضحا به اإلدارات واألقسام واالختصاصات -2

 الخطة االستراتيجية للوحدة الحكومية متضمنة األهداف االستراتيجية  -3

 حكومية الخطط التنفيذية التفصيلية للوحدة ال -4

 البرامج الخاصة بالوحدة الحكومية ومدى ارتباطها بالخدمات المقدمة منها  -5

توفر البيانات التفصيلية عن البرامج الخاصة بالوحدة الحكومية مثل الموارد المالية والبشرية الالزمة  -6
 لتنفيذ البرامج والجدول الزمني الالزم للتنفيذ

 كومية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج واألداءوجود دعم اإلدارة العليا بالجهة الحمدى  -7
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 :تقييم مدى توفر المتطلبات الالزمة للتحول لموازنة البرامج واألداء 5/1/2
 ويتم في هذه الخطوة التحقق من وجود ما يلي:

 أساس تشريعي مالئم ومدعم لتطبيق موازنة البرامج واألداء -1

الحكومية والتي تحدد خطوات ومراحل ومسؤوليات  أدلة للسياسات واإلجراءات الداخلية بالوحدة -2
 اعداد موازنة البرامج واألداء

 توفر النظم االلكترونية المستخدمة لتحليل البرامج واألنشطة الخاصة بها بالوحدة الحكومية  -3

 توفر الكفاءات البشرية الالزمة للقيام بتصنيف واعداد تفاصيل البرامج بالجهة الحكومية  -4

للمخاطر المرتبطة بكل برنامج يوضح المخاطر المرتبطة بعدم تحقيق أهداف البرنامج وجود سجل  -5
 وكيفية التعامل معها.

 موازنة البرامج واألداء:الرقابة على عملية إعداد  تحديد أهداف 5/1/3
 :تحقيق األهداف الرقابية التاليةفي هذه الخطوة  ويتم  

 التحقق من اعداد موازنة البرامج واألداء في الوقت المناسب  -1

تقييم مدى موائمة البرامج المدرجة بموازنة البرامج واألداء للوحدة الحكومية مع نشاط الوحدة  -2
 الحكومية طبيعة الخدمات المقدمة منها.

ع األهداف االستراتيجية تقييم مدى موائمة البرامج المدرجة بموازنة البرامج واألداء للوحدة الحكومية م -3
طويلة األجل بالخطة االستراتيجية للوحدة الحكومية، ومع األهداف قصيرة األجل بالخطط التنفيذية 

 قصيرة األجل 

 التحقق من ادراج البرامج المنوطة بالوحدة الحكومية باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة  -4

 الالزمة لتقييم البرنامج (KPIsالتحقق من توفر مؤشرات األداء األساسية ) -5

 التحقق من توفر هيكل وتوقيت ومسؤولية اعداد تقارير المتابعة الالزمة لمتابعة تنفيذ البرنامج. -6

لكل برنامج بموازنة البرامج واألداء ومن أهم هذه  ةادراج البيانات التفصيلية الالزمالتحقق من  -7
 البيانات:

 اسم البرنامج ومسار ارتباطه باألهداف االستراتيجية للوحدة الحكومية  •

 نبذة تعريفية عن طبيعة البرنامج •

 الجدول الزمني للتنفيذ •

 المسؤولين عن التنفيذ •

 الموارد المالية للتنفيذ موزعة على الجدول الزمني ومراحل تنفيذ البرنامج •
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 نة البرامج واألداء:مواز تحديد مخاطر الرقابة على عملية إعداد  5/1/4
عملية اعداد موازنة البرامج ام بتحديد المخاطر المرتبطة بأهداف الرقابة على يتم في هذه الخطوة القي 

 واألداء وهي:
 عدم اعداد موازنة البرامج واألداء في الوقت المناسب -1

نشاط الوحدة عدم وجود ارتباط واضح بين برامج الوحدة الحكومية بموازنة البرامج واألداء وبين  -2
 الحكومية وطبيعة الخدمات المقدمة منها.

عدم وجود ارتباط واضح بين البرامج المدرجة بموازنة البرامج واألداء وبين األهداف االستراتيجية  -3
 طويلة األجل واألهداف قصيرة االجل للوحدة الحكومية

التنمية الوطنية للدولة ضمن عدم وجود العديد من البرامج المنوطة بالوحدة الحكومية باستراتيجية  -4
 موازنة البرامج واألداء للوحدة الحكومية

 الالزمة لتقييم البرنامج (KPIsعدم توفر مؤشرات األداء األساسية ) -5

 تقارير المتابعة الالزمة لمتابعة تنفيذ البرنامج. نظام إلعدادعدم توفر  -6

 واألداء.قصور البيانات التفصيلية المدرجة للبرامج بموازنة البرامج  -7

 

 موازنة البرامج واألداء:المسؤولة عن إعداد  تتحديد اإلدارا 5/1/5
من المهم في مرحلة الرقابة على عملية اعداد موازنة البرامج واألداء ان يقوم مدقق الجهاز األعلى    

اإلدارة او اإلدارات المسؤولة عن اعداد الموازنة بالجهة الخاضعة للرقابة ويتم في هذه المرحلة  للقابة بتحديد
 القيام بما يلي:

 تحديد اختصاصات اإلدارة المسؤولة عن اعداد موازنة البرامج واألداء بالجهة الحكومية -1

ا يتعلق بإعداد موازنة عقد اجتماعات مع المسؤولين باإلدارة المعنية للتعرف على طبيعة عملهم فيم -2
 البرامج واألداء

تحديد المشكالت العملية التي تواجه اعداد موازنة البرامج واألداء والعمل على ابداء التوصيات  -3
 الالزمة بتقرير الرقابة للعمل على حل هذه المشكالت
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 :موازنة البرامج واألداء تنفيذ علىتطوير الرقابة  5/2

أنه يمكن تطوير دور األجهزة العليا للرقابة المالية في مرحلة اعداد موازنة البرامج واألداء  يرى الباحث
 من خالل ما يلي:

 الرقابة المالية على تنفيذ موازنة البرامج واألداء: 5/2/1
 يتم تنفيذ الرقابة المالية على تنفيذ موازنة البرامج واألداء من خالل ما يلي:

 الرقابة المالية على تنفيذ موازنة البرامج واألداءتحديد أهداف  5/2/1/1
 يلي: من أهمها ماأهداف الرقابة المالية على تنفيذ موازنة البرامج واألداء العديد من يمكن تحديد 

التحقق من توزيع االعتمادات المالية المخصصة للوحدة الحكومية بموازنة البرامج واألداء بدقة  -1
 ازنة طبقًا لدراسات وأسس علمية على البرامج المختلفة بالمو 

التحقق من سالمة التوجيه المحاسبي للنفقات خاصة ما يتعلق بالفصل بين المصروفات الجارية  -2
 والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالبرنامج

االعتمادات المالية المخصصة لكل برنامج على البرنامج نفسه وليس على برنامج  إنفاقالتحقق من  -3
 خرى آخر او أغراض أ

 التحقق من اتباع دليل الصالحيات المالية للوحدة الحكومية فيما يتعلق باإلنفاق على تنفيذ البرنامج -4

 التحقق من اتباع إجراءات الشراء المرتبطة بتنفيذ البرنامج طبقا للوائح والقوانين -5

الختامي التحقق من انعكاس جميع النتائج المالية لجميع برامج الوحدة الحكومية ضمن الحساب  -6
 للوحدة الحكومية.

التحقق من وجود سجل للمخاطر الخاصة بعدم تحقيق أهداف البرامج والتحقق من تنفيذ إجراءات  -7
 التعامل مع هذه المخاطر والمدرجة بالسجل حال تحققها 

البرامج الخاصة التحقق من وجود تقارير للمراجعة الداخلية بالوحدة الحكومية تتعلق بمراجعة تنفيذ  -8
 بالوحدة الحكومية

التحقق من اإلفصاح الكافي عن نتائج تنفيذ البرامج المدرجة بموازنة البرامج واألداء ضمن التقارير  -9
 المالية السنوية للوحدة الحكومية

 

 :الرقابة المالية على تنفيذ موازنة البرامج واألداء مخاطرتحديد  5/2/1/2
موازنة البرامج  المرتبطة بأهداف الرقابة على عملية تنفيذام بتحديد المخاطر يتم في هذه الخطوة القي

 واألداء وهي:
عدم توزيع االعتمادات المالية المخصصة للوحدة الحكومية على البرامج المدرجة بموازنة البرامج  -1

 واألداء بدقة وبناء على أسس علمية.
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 مجعدم الفصل بين المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية الخاصة بالبرا -2

 وجود تجاوز لدليل الصالحيات المالية للوحدة الحكومية عند االنفاق على بعض بنود تنفيذ البرنامج -3

وجود اعتمادات مخصصة لبرامج معينة بموازنة البرامج واألداء تم انفاقها على برامج أخرى او  -4
 غرض آخر

 وائح الشراء المنظمةزيادة الشراء باألمر المباشر لتنفيذ بعض البرامج بالمخالفة لقوانين ول  -5

الموجودة بموازنة عدم تضمين الحساب الختامي للوحدة الحكومية لنتائج تنفيذ العديد من البرامج  -6
 البرامج واألداء للوحدة الحكومية

 عدم وجود سجل للمخاطر مرتبط ببرامج الوحدة الحكومية -7

لمراجعة تنفيذ برامج الوحدة عدم قيام إدارة التدقيق الداخلي بالوحدة الحكومية بتنفيذ أي مهمات  -8
 الحكومية

 قصور عملية اإلفصاح عن نتائج تنفيذ البرامج بالتقارير المالية السنوية للوحدة الحكومية. -9

 

 :المسؤولة عن تنفيذ البرامج المختلفة بالوحدة الحكومية تتحديد اإلدارا 5/2/1/3
واألداء ان يقوم مدقق الجهاز األعلى موازنة البرامج تنفيذ من المهم في مرحلة الرقابة على عملية 

بالجهة الخاضعة للرقابة ويتم في هذه البرامج المختلفة اإلدارة او اإلدارات المسؤولة عن تنفيذ  للقابة بتحديد
 المرحلة القيام بما يلي:

 تحديد اإلدارة او االدارات او األقسام المسؤولة عن تنفيذ برامج الوحدة الحكومية .1

 حكومية التي تشترك في تنفيذها جهات حكومية خارج نطاق الجهة الخاضعة للرقابة تحديد البرامج ال .2

التحقق من وضح المسؤوليات واالختصاصات في حالة اشتراك أكثر من جهة حكومية في برنامج  .3
 واحد

عقد اجتماعات مع المسؤولين باإلدارة او االدارات واألقسام المعنية للتعرف على طبيعة عملهم فيما  .4
 ق بتنفيذ موازنة البرامج واألداء.يتعل

تحديد المشكالت العملية التي تواجه تنفيذ موازنة البرامج واألداء والعمل على ابداء التوصيات  .5
 الالزمة بتقرير الرقابة للعمل على حل هذه المشكالت.
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 تنفيذ موازنة البرامج واألداء:على أداء الرقابة  5/2/2
 البرامج من خالل تحديد مجموعة من العناصر كما يلي: يتم القيام بالرقابة على أداء

 أسس وأهمية الرقابة على أداء البرامج:  5/2/2/1
 :البرامجأداء تقييم  -أ

تحديد جودة  ايضًا في برنامج في تحقيق أهدافه. ويساعدفعالية ال يساعد تقييم البرنامج في تقييم
 شاملةادة تحليل ومراجعة قرارات الموازنة وتخصيص الموارد. وتتضمن عملية تقييم البرامج ع

 النتائج. المخرجات و  جميع الجوانب من المدخالت إلى ويغطي التقييم للبرامج،
 ويتم تقييم البرامج من خالل تقييم ما يلي:

مج بأقل تكلفة ممكنة دون التأثير على وهو الحصول على المخالت الخاصة بالبرنا: االقتصاد -
 التركيز على إمكانية الحصول علىالجودة ويتم هنا تقييم عمليات الشراء المرتبطة بالبرنامج و 

 من النفقات الخاصة بالبرنامج.قيمة افضل 

وتعني الحصول على أكبر قدر من المخرجات بأقل قدر من المدخالت دون التأثير على  :الكفاءة  -
مدى جودة البرنامج أن ينتج مخرجاته. جودة المخرجات وهناك الكفاءة الفنية التي تركز على 

وهناك  .حجم المخرجات مقسوما على التغير في النفقات ويمكن أن يقاس هذا عن طريق التغير في
 النوع "الصحيح" من المخرجات. التي تركز على ما إذا كان البرنامج ينتج التخصيص:  كفاءةايضًا 

وتعني تحقيق اهداف البرنامج المدرجة بالخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية ووثيقة : الفعالية -
 البرنامج للوحدة الحكومية.

 تأثير البرامج:قياس   -ب
تقييم تأثير البرنامج إلى جانب تحقيق النتائج. ويشير التأثير  الىلبرنامج تسعى الرقابة على أداء ا

نتائج تتأثر بمجموعة من . وهذا أمر مهم ألن الالمواطنينتأثير البرنامج على  إلى مدى أو درجة
استخدام منهجية  إلىمدقق حسابات الجهاز األعلى للرقابة ومن أجل قياس التأثير، يحتاج العوامل.

او على أثر  والتي قد تؤثر على النتيجة عوامل التي تقع خارج نطاق البرنامجتأخذ في االعتبار ال
 .البرنامج على المواطنين

 :توقيت تقييم البرامج  -ج
تظهر تغييرات في  حتىيتم إجراء تقييم للبرامج بعد أن يكون مر على البرامج عدد من السنوات. 

على النتيجة البرنامج يظهر تأثير  النتائج، ويمكن أن تستغرق مجهودات الحكومة عدة سنوات حتى
 مجموعة من التقييمات "المتجددة"، حيث يجري تقييم جميع يتم في هذا الشأن استخدامالمستهدفة. و 

طلب تقييمات البرنامج البرامج على مدى فترة مدتها خمس سنوات وفقا لجدول زمني متدرج. وتت
ذلك  كميات كبيرة من البيانات، فضاًل عن الخبرة في هذا المجال، حتى يتم إجراؤها بفعالية.

 مما يؤثر على عدد مرات إعداد تقييمات البرامج. إدارتها،باإلضافة إلى كونها مكلفة في 



Limited Access - وصول محدود 

 

32 
 

 : البرامج تقييم أهمية  -د
قياس مدى النجاح في تحقيق مخرجات ونتائج البرامج من أهداف الرقابة على أداء البرامج 

دورًا هاما في تصميم برامج رئيسية وبرامج فرعية جديدة ألن يؤدي تقييم البرامج المستهدفة. كما 
م تقييويعتبر  على البرامج المستقبلية. الدروس المستفادة أثناء تنفيذ البرامج الحالية قد يتم تطبيقها

 ما يلي:البرامج أداة هامة يمكن استخدامها لتحديد 
 البرنامج اغالق او انهاء -1
 زيادة الموارد المخصصة للبرنامج لتدعيم تنفيذه  -2
 إعادة هيكلة البرنامج بتقسيمه الى عدة برامج -3
 دمج مجموعة من البرامج المتشابهة في برنامج واحد.  -4

 
 تحديد أهداف الرقابة على أداء البرامج: 5/2/2/2

 يمكن تحديد العديد من أهداف الرقابة على أداء البرامج من أهمها ما يلي:
 اقتصادية االنفاق على البرامجالتحقق من  -1

 التحقق من كفاءة االنفاق على البرامج -2

 التحقق من فعالية تحقيق اهداف البرامج -3

التحقق من ادراج برامج بموازنة البرامج واألداء ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة والتي  -4
 تقع تحت مسؤولية الوحدة الحكومية  

 م في تنفيذ البرامجوجود نظام إلصدار تقارير المتابعة الخاصة بتقييم التقدالتحقق من  -5

 لكل البرامج  (KPIs)التحقق من وجود وتفعيل مؤشرات األداء األساسية  -6

 التحقق من تنفيذ البرامج في الوقت المناسب طبقا للجدول الزمني للتنفيذ -7

 التحقق من وجود وتفعيل نظام لمتابعة الشكاوى والمقترحات الخاصة بالبرنامج -8

 التحقق من وجود آلية للحصول على تجربة ورأي المستفيدين من البرنامج  -9

برامج أخرى لنفس الوحدة الحكومية او لوحدات  التحقق من عدم تعارض البرنامج مع -10
 حكومية أخرى 

 الرقابة على أداء البرامج:مخاطر تحديد  5/2/2/3
 وهي: جالبرام ام بتحديد المخاطر المرتبطة بأهداف الرقابة على أداءيتم في هذه الخطوة القي

 واضحةتجاوز المبالغ المنصرفة على البرامج للمبالغ المعتمدة لها دون مبررات  -1

 قصور استغالل الموارد المالية والبشرية المخصصة للبرامج -2

 عدم وجود وثيقة معتمد لك برنامج تتضمن جميع التفاصيل الالزمة عن البرنامج -3
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 عدم تحقيق البرنامج ألهدافه -4

عدم تبني الوحدة الحكومية أي برامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة والتي تقع تحت  -5
 دة الحكومية المعنية.مسؤولية الوح

 عدم وجود نظام فعال إلصدار تقاري المتابعة الخاصة بتقييم التقدم في البرامج -6

 لكل البرامج  (KPIsعدم وجود أو تفعيل مؤشرات األداء األساسية ) -7

 التأخر الهام في تنفيذ البرامج عن الجدول الزمني المحدد لها -8

 عدم وجود أو تفعيل نظام لمتابعة الشكاوى والمقترحات الخاصة بالبرنامج  -9

 عدم وجود أو تفعيل آلية للحصول على تجربة ورأي المستفيدين من البرنامج   -10

عدم وجود تنسيق بين البرامج بعضها البعض داخل الوحدة الحكومية،  وبين بعض البرامج داخل  -11
 بجهات حكومية أخرى. ةبهة أو المتعارضالوحدة الحكومية وبعض البرامج المشا

 
 والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للدولة: بموازنة البرامج واألداءالبرامج  تنفيذعلى  الرقابة 5/2/3

طار قيام الدولة إناط بالوحدات الحكومية تنفيذها والتي تكون في توجد العديد من البرامج البيئية التي يُ 
ويقع تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية الوحدة الحكومية حسب طبيعة نشاطها  المستدامةبتنفيذ أهداف التنمية 

وتتميز هذه البرامج بطبيعة خاصة األمر الذي  سواء في مجال البيئة او الصحة او التعليم ....الخ . 
البرامج  الرقابة على إطارطار خاص لرقابة األجهزة العليا للرقابة عليها وفيما يلي عرض إيتطلب وضع 

 :البيئية
  :للتنمية المستدامة وشامل تبنى الجهاز األعلى للرقابة مفهوم واضح 5/2/3/1

بأنواعها عملية ديناميكية مستمرة تنبع من الكيان وتشمل جميع االتجاهات،  المستدامة تعد التنمية
االجتماعية وتعديل األدوار والمراكز وتحريك اإلمكانات  هياكلفهي كعملية مطردة تهدف إلى تبديل ال

المتعددة الجوانب بعد رصدها وتوجيهها نحو تحقيق هدف التغيير في المعطيات الفكرية والقيمية وبناء 
دعائم الدولة العصرية وذلك من خالل تكافل القوى البشرية لترجمة الخطط العلمية التنموية إلى مشروعات 

 20045).جاتها إلى إحداث التغييرات المطلوبةفاعلة تؤدي مخر 
 تهدف عالمية إقليمية محلية إدارة عن عبارة المستدامة التنميةأن    (32،ص 2017)الحساني، ويرى             

بواسطة تطبيق نظم وبرامج بيئية سليمة للحصول على  سوء االستخدام من الطبيعية الموارد حماية إلى
الموارد للعيش بحياة صحية نشيطة وفق منظور اقتصادي اجتماعي يلبي احتياجات الجيل الحاضر 

 والمستقبلي.
وضــع المفهوم الشــامل التالي للتنمية المســتدامة والذي يمكن ان يتبناه الجهاز األعلى  أنه يمكن ويرى الباحث    

 :للرقابة 
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لها جوانب  تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة ومتناغمة ومستمرة " التنمية المستدامة هي   
متعددة فمن ناحية الجانب االقتصادي تعنى اإلنتاج بأحسن استغالل للموارد المتاحة مع خفض مستمر في 
استهالك الطاقة والموارد الطبيعية ، ومن ناحية الجانب االجتماعي تعني  السعي من اجل استقرار النمو 
السكاني وضمان مستوى رفاهية مرضي لألفراد،  ووقف تدفق األفراد على المدن من خالل تطوير مستويات 

، ومن القرى وتحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية الخدمات الصحية والتعليمية في
. وهي تمثل االستخدام األمثل والحيوانية  ناحية الجانب البيئي تعني حماية الموارد الطبيعية والزراعية

لزيادة المساحات الخضراء في الكرة األرضية، ومن ناحية الجانب  لألرض الزراعية والموارد المائية في العالم
الصناعات ذات التقنية النظيفة التي تقوم باستخدام أقل قدر ممكن  التقني تعني نقل المجتمع إلى استخدام

 نتج عنها أقل حد من الغازات الملوثة الحابسة للحرارة والضارة باألوزون".الطبيعية وي من الطاقة والموارد
 

  :لتنمية المستدامةتحديد المجال الذي يتناوله البرنامج محل الرقابة من مجاالت ا 5/2/3/2
مجاالت التنمية المستدامة التي يتناولها على مراقب حسابات الجهاز األعلى للرقابة ان يحدد 

 John,2010,P.8بالجهة الخاضعة للرقابة وهذه المجاالت هي: البرنامج الخاص

تحقيق النمو االقتصادي والعدالة1

المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية لألجيال المقبلة2

بالدولة تحقيق التنمية االجتماعية3
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تقييم وضع وتحقيق أهداف ومقاصد البرنامج بموازنة البرامج واألداء مع أهداف ومقاصد  5/2/3/3
 التنمية المستدامة:

خطة التنمية المستدامة  70/1، القرار 2015في سبتمبر  لألمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة      
( هدف للتمية المستدامة ولكل هدف تعريف ومقاصد منصوص 17عدد )وتضمنت الخطة  2030لعام 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goal) .(عليها بالخطة

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وهذه األهداف هي: القضاء على الفقر، 
ضمان ، ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار، وتعزيز الزراعة  المستدامة

تحقيق المساواة بين ، عالتعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجمي
ضمان حصول ، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

تعزيز النمو االقتصادي المطرد  ،الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
لحد من انعدام المساواة داخل البلدان لتجة، وتوفير العمل والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمن

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، ، وفيما بينها للجميع
، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وتشجيع االبتكار

حفظ ، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، أنماط استهالك وإنتاج مستدامةضمان وجود 
حماية النظم ، المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

على نحو مستدام، ومكافحة اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات 
، السالم والعدل والمؤسسات، التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 .تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
برامج الجهة الخاضعة للرقابة وعلى مراقب الحسابات بالجهاز األعلى للرقابة عند القيام بالرقابة على   

والمرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد تحديد مجال البرنامج الخاص بموازنة البرامج واألداء 
 بأي هدف من أهداف التنمية المستدامة أن يأخذ في الحسبان ما يلي:

 
وحسب ظروف  موائمة أهداف ومقاصد البرنامج مع تعريف الهدف ومقاصده بخطة األمم المتحدة -

 الدولة 

 التحقق من وضع الجهة الخاضعة للرقابة لمؤشرات لقياس تحقيق مقاصد الهدف قدر اإلمكان  -

 تقييم مؤشرات تحقيق مقاصد أهداف البرنامج  -
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 :تحديد الجهاز األعلى للرقابة لمخاطر عملية الرقابة على البرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة 5/2/3/4
 ويرى الباحث مشكالت الرقابة على بالبرامج المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة توجد العديد

الوحدات الخاضعة للرقابة وعلى ببرامج هذه ال مخاطر الرقابة المرتبطة بالرقابة علىأن هذه المشكالت تمثل 
ب طبيعة البرامج الجهاز األعلى للرقابة العمل على تحديد هذه المخاطر وادراجها في سجل للمخاطر حس

الالزمة للتعامل مع هذه وحسب مجاالت وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها وعليه أيضًا وضع الخطط 
مشكالت الرقابة على أهداف التنمية المستدامة والتي  (9،ص 2017،المسدي)اللومي، و يذكرو المخاطر الرقابية 

  المخاطر ما يلي:ن اهم هذه انها تمثل مخاطر الرقابة وم يرى الباحث
 المجاالت التي تشملها األهداف وتعدد الموضوعات داخل المجال الواحد. تعدد -1             
 عدم قابلية بعض األهداف للقياس الكمي. -2         
 تداخل تنفيذ بعض األهداف بين أكثر من جهة حكومية وغير حكومية داخل البلد. -3        
اعتماد العديد من األهداف على مؤشــــرات إحصــــائية لتقييمها تعد في أعلب األحوال من خالل جهات  -4 

 داخلية.
 .امتداد تحقيق األهداف على أكثر من سنة مالية -5
 ارتباط تحقيق بعض األهداف بتعديل وإصدار بعض التشريعات. -6
ى التقدم نحو تحقيق األهداف نظرًا صــــــــــــــعوبة وجود معيار دولي يمكن االســــــــــــــتناد إليه في قياس مد -7

 .للدولةالرتباط العديد من األهداف بالظروف الداخلية 
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 النتائج والتوصيات

 النتائج -1
يحقق تطبيق موازنة البرامج واألداء العديد من المزايا على مستوى الوحدة وعلى مستوى  -

 الدولة 
 العديد من المقومات والمتطلبات الالزمة لنجاح التطبيقيتطلب تطبيق موازنة البرامج واألداء  -
 ( IPSASيدعم تطبيق موازنة البرامج واألداء معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) -
هناك العديد من جوانب قياس األداء المؤسسي التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة وتدعم  -

 واألداءدورها في الرقابة علىة موازنة البرامج 
يمكن تطوير دور األجهزة العليا للرقابة في الرقابة على التحول لموازنة البرامج واألداء من  -

 خالل مراحل تطوير الرقابة في مرحلة اعداد الموازنة ومرحلة تنفيذ الموازنة 
تساهم الرقابة المالية ورقابة األداء والرقابة  على تحقيق اهداف التنمية المستدامة في تطوير  -

 الراقبة التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة في الرقابة على البرامج بموازنة البرامج واألداء
 التوصيات -2

تجهيز الوحدات الحكومية أوال للتحول لموازنة البرامج واألداء بتوفير المتطلبات والمقومات  -
 الالزمة للتطبيق

بة األجهزة العليا للرقابة المالية العمل على تطبيق االطار المقترح من الباحث لتطوير رقا -
 والمحاسبة في الرقابة على موازنة البرامج واألداء. 
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 قائمة المراجع
 أواًل المراجع العربية

 الكتب:-1
، "النظرية والتطبيق-المحاسبة الحكومية والقومية  "،(2008، )عبد هللا عبد السالم ،د. أحمد -

 بدون ناشر. القاهرة، التجارة جامعة كلية
 والقومية الحكومية المحاسبة ،"( 2010)محمد،  كمال، أمال. د ،عبد هللا عبد السالم ،د. أحمد -

 بدون ناشر.جامعة القاهرة،  ،، كلية التجارة". والتطبيقالنظرية
، الطبعة "دراسات في المحاسبة الحكومية والقومية(،" 2017الصايغ، عماد سعد محمد،)د. -

 التجارة جامعة األزهر، دار الجامعات للنشر، القاهرة.السابعة، كلية 
النسق الفكري وقضايا -"دراسات في المحاسبة الحكومية(،1991الجمال، محمد رشيد عبده،)د. -

 كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ، بدون ناشر.التطبيق "،
العربية  ،" مشكالت التنمية االجتماعية في المملكة (2004)سعود بن حسين، د. الزهراني -

 .، الطبعة الثانية ، الباحة ، النادي األدبي السعودية خالل فترة التخطيط التنموي"
االتجاهات الحديثة في تطوير الموازنة العامة للدولة (، "2009رضوان، محمد عوض، )د.  -

العربية، ، الطبعة الثانية، دار النهضة ودورها في إدارة البرامج واألنشطة والمشروعات الحكومية"
 القاهرة.

 دراسات متقدمة فى المراجعة"،" (،1998)جمعة، ،شهاب الدين ود. احمد،د. رضوان، عباس   -
 ، جمهورية مصر العربية.مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة

 األصول العلمية والعملية" –" المحاسبة الحكومية (، 1992شرويدة، محمود أبو المحاسن، )د. -
 ، مطبعة األمانة ، شبرا ، القاهرة.

التطبيق العملي -المحاسبة الحكومية: األصول العلمية(،" 2008عمر، محمد عبد الحليم، )د.  -
 "، كلية التجارة جامعة األزهر، دار الجامعات للنشر، القاهرة.بالمقارنة مع الفكر االسالمي

، ة، الطبعة الثالثالمحاسبة اإلدارية""االتجاهات الحديثة فى  (،2000،)حسين محمد ،د. عيسى -
 كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، القاهرة.بدون ناشر، 

، المراجعة االدارية وتقييم األداء""" (،1997)ثناء عطية ، ،د. فراجو منصور حامد ،  ،محمود د.    -
 .لقاهرة للتعليم المفتوح، القاهرةة اعمركز جام
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 قياس األداء المؤسسى لألجهزة الحكومية"،" (،2000)عبد العزيز جميل ، وآخرون، ،د. مخيمر -
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة.

 الدوريات العلمية  -2 
: لاألعما، "نحو نظام متكامل لمقاييس األداء فى منشآت  (1998، )على مجدى سعد ،الغرورى د.  -

للبنات، العدد الخامس عشر، رع جامعة األزهر ف، المجلة العلمية لكلية التجارةدراسة تجريبية"، 
 .يونيو

وتجربة دائرة  4000" معيار رقابة االلتزام ايساي  ( ،2017، )منى ،المسديو أمال ،  ،اللومي -
، المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية  مجلة الرقابة الماليةالمحاسبات التونسية "، 

 .، يونيو 70والمحاسبة ، العدد 
"دراسة عملية المشاكل ومعوقات تقييم األداء  فى الوحدات  (1986)احمد هانى بحيرى ، ،د. حماد  -

، كلية مجلة البحوث التجاريةاإلدارية واتجاهات تطويره بالتطبيق على جمهورية مصر العربية"، 
  لتجارة، جامعة الزقازيق، العدد العاشر، مارس.ا

(،"إطار مقترح لتطبيق موازنة البرامج 2016د. سلمان، عامر محمد، و م. ياسين، سناء أحمد،) -
، 92،العددمجلة العلوم االقتصادية واإلداريةواألداء في بيئة الوحدات الحكومية العراقية"، 

 بغداد.، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 22المجلد
"المسئولية عن مراجعة الكفاءة واالقتصاد والفعالية كمدخل  (،1998)ممدوح هاشم ، ،د. مراد -

، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مجلة البحوث التجاريةلتطوير مهنة المراجعة فى المرحلة الراهنة"، 
  السنه العشرون، العدد االول.

 الرسائل العلمية -3
، رسالة ( ، "تدقيق النشاط الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة 2017الحساني، وعد هادي، ) -

، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ، غير منشورة  القانونية دكتوراه في المحاسبة
 جامعة بغداد ، العراق.

لحكومية فى مصر طار مقترح لتطوير نظام المحاسبة اإ" (،2001)جودة،محمد  ،عبد الفتاح -
 فى المحاسبةغير منشورة رسالة ماجستير دراسة نظرية تطبيقية"،   -لخدمة تقييم األداء الحكومى 

 .ان، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلو 
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(،" تطوير موازنة الوحدات الحكومية الفلسطينية بأسلوب موازنة 2010عثمان، حسن زكي احمد ) -
، كلية التجارة ،  رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبةدراسة ميدانية،  -البرامج واألداء
 جامعة القاهرة.

 المؤتمرات العلمية والندوات -4
، الحديثة في إعداد الحسابات الختامية الحكوميةاألساليب  (، "2008)، أحمدحكمت  د.الراوي، -

، الملتقى العربي الثالث، ورشة عمل "مداخل معالجة التسويات القيدية للعهد واالمانات الحكومية
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