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 المستخلص

وذلك من خالل التطرم إلى  ،يهدف هذا البحث إلى بيان دور موازنة البرامج واألداء في ترشييييييييد النكام الح ومي    

 2003في ال رام والسييييما ب د  ام  في ظل تسيييارم نمو النكام ال ام تهوأهمي كل من مكهوم ترشييييد النكام الح ومي

الذي أحدث ص وبات مالية ال يُم ن تجاهلُها األمر الذي ان  س سلباً  لى الموازنة ال امة بش ل مباشر؛ حيث توس ت 

لنكقات وما استتبع ذلك من تزايد ظاهرة ال جز في الموازنة ال امة وبنسب كبيرة تتجاوز النسبة الكجوة بين الواردات وا

فذة ) نا ية ال مال بة  لى االلتزام  ببرامجها %3المحددة في القوانين ال لدرة الح ومات الُمت ال ( فضيييييييال  ن انحسييييييييار 

األحيان  لى توفير  الد م المالي المطلوب لتقديم ومشيياريُ ها التطويرية؛ ويزداد األمر حرًاا في  دم لُدرتُها في ب   

هذا البحث في أّن ترشييييد النكام ال ام يُ د السيييبيل  الخدمات  األسييياسيييية للمجتمع نتيجة أل بامها الُمتزايدة؛ وتمتي اهمية

الموازنة سواء  الوحيد للدولة للحد  من ال جز في الموازنة ال امة وتجنب اآلثار السلبية المالزمة لمحاوالت  الج  جز

أو اللجوء إلى القروض  وغيرها؛ األمر الذى يُحتم  لى الح ومة  ،من خالل فرض المزيد من الضيييييييرامب  والرسيييييييوم

كونها ضيييييرورة مالية ال بد من تحقيقها ويُ تبر  ،تطبيق ترشييييييد النكام ال ام في كل الوحدات الح ومية من دون تمييز

اء في إ داد وتنكيذ الموازنة ال امة من أفضيييل الطرم لترشييييد النكام الح ومي التحول نحو نظام موازنة البرامج واألد

   .وتجنب االلتراحات ال شوامية االخرى غير المجدية  لى وفق مكهوم "الولاية خير من ال الج"

 

  ، BPPموازنة البرامج واألداء ،  RPSترشييييييييد األنكام ال ام ،  PS النكام ال ام )الح ومي( الكلمات المفتاحية :  

  DITGB ال جز في الموازنة ال امة

 

 

The Role of Balancing Programs and Performance in Rationalizing Government 

Spending 

Salam Ghaly Hamady Al-Barkiy1  ,  Prof. Dr. Haider A. Kadhom Al- Shameari2

 

 

Abstract 

This research aims to demonstrate the role of budgeting programs and performance in 

rationalizing government spending by addressing both the concept and the importance of 

rationalizing government spending in light of the acceleration of public spending growth 

in Iraq, especially after 2003, which caused financial difficulties that cannot be ignored, 

which reflected negatively on the budget. The public directly; Where the gap between 

imports and expenditures has widened and the consequent increase in the phenomenon of 

the deficit in the general budget by large percentages exceeding the percentage specified in 

the financial laws in force (3%), as well as the decline in the ability of successive 

governments to adhere to their development programs and projects The matter becomes 

even more critical in its inability at times to provide the financial support required to 

provide basic services to society as a result of its increasing burdens; The importance of 

this research stems from the fact that rationalizing public spending is the only way for the 

state to reduce the deficit in the public budget and avoid the negative effects inherent in 

attempts to remedy the budget deficit, whether by imposing more taxes and fees or resorting 

to loans and others. It is imperative for the government to apply public spending 

rationalization in all government units without discrimination, as it is a financial necessity 

that must be achieved. "Prevention is better than cure".    

                                                        

Keywords : Public (government) spending (PS), rationalizing public spending (RPS), 

budgeting programs and performance (BPP), deficit in the general budget 

(DITGB) 
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 المقدمة

ية التي      مال ياسييييييية ال كام الح ومي من أهم أدوات السيييييي يُ د الن

وهو الوسيييييلة التي تُتيح للح ومة  ،تسييييتخدُمها الدولة لتحقيق أهدافها

تنكيذ برامجها االلتصادية واالاتما ية  وممارسة دورها في مختلف 

بارات  يمتي من ا ت يدة  ية المتزا هذه األهم مجاالت الحياة ومراُع 

رتكام حجم النكام ال ام لياسييا بالناتج المحلي االامالي  ديدة منها ا

ولقد ازدادت أهمية  ،وكذلك حجم األثر المترتب  ليه إيجابا أو سيييلبا

التي ت مل الح ومة  لى  متطلبات المجتمعالنكام ال ام مع ازدياد 

تلبيتها, ولهذا النكام آثار واضحة  لى مجريات الحياة داخل الدولة 

ها  ل ى األسييي ار  والنتاج والتشييياليل واالسيييتهال  وا ادة وان  اسيييُ

 توزيع الدخل القومي.

ها,  جزاً        ية من نام ما ال لدان ال الم والسييييييي يد من ب تُ اني ال د

مة  مة نتيجية انخكياض االيرادات ال يا ناتهيا ال يا مسييييييتمراً في مواز

وتزايد النكام ال ام, ولموااهه هذا ال جز وما يتب هُ من مشييييييياكل 

سلبية, تلجم هذه البلدان إلى أتبام أحد الحلول المم نة أو مزيج وآثار 

منها لتمويل ال جز في موازناتها ال امة, بحسييب ر ى وسييياسيية كل 

دولة في الم الجة, والمتمثلة ببيع أصيييولها المالية للقطام الخاو أو 

الصييييدار النقدي أو اللجوء  إلى االلتراض )الداخلي والخاراي( إال 

اليب لم تزد المشييي لة إال ت قيدا وأثرت سيييلبا في الحالة أن هذه األسييي

االلتصييادية واالاتما ية, ومن ثم تكالم مشيي لة ال جز في الموازنات 

 ال امة لهذه الدول ومنها ال رام

ة  واميييل ومتاليرات محليييية       تزاييييد النكيييام ال يييام مرتبط ب يييد 

المتوسط و المية يص ب التح م بها أو تجنبها في األال القصير أو 

, فييهنييهُ ال يم ن تجنييب  جز الموازنيية ال يياميية من خالل تخكي  

النكام ال ام، إال إذا كان هذا النكام نتيجة ل وامل يُم ن تجنبها كمن 

تضيييطلُع الدولة ببرامج وأنشيييطة إنكاليه غيُر مبررة التصييياديا أو ال 

لذي يسييييييتطيع القطام الخاو  تحقق منك ة ااتما ية, في الولت ا

بهذه البرامج والمشيييياريع بك الية وككاءة أكبر، أو  ندما يكتقُد الت كل 

 النكام ال ام لل كاءة في استخدام الموارد.

ت مُن أهمية ترشيييييييد النكام ال ام في ظل تدني اليرادات ال امة    

وصييييي وبة تخكي  النكام ال ام؛ بوصيييييكه ضيييييروه مالية ال بد من 

النامية ومنها ال رام للحد   تحقيقها, با تباره السييييييبيل الوحيد للدول

من  جز الموازنة وتجنب اآلثار السييييييلبية الُمالزمة لها، ول ي تتم 

سليم وتحقيق األهداف المراوة   ملية ترشيد النكام ال ام بالش ل ال

منها, البد من تبني ر ى وسييييياسيييية مالية حديثة لم الجة المشيييياكل 

ية وغيرها, من خالل تطبيق النظ مال لة في االلتصيييييييادية وال بدي م ال

ظام موازنة البرامج  ها ن مة وأهُم يذ الموازنات ال ا تحضييييييير وتنك

ومن أال تحقيق أهداف البحث تم تقسييييمه الى ثالثة محاور واألداء.

المحور األول منهجية البحث فيما تضييييييمن المحور  حيث تضييييييمن

دور الثاني فلسيييكة ترشييييد النكام ال ام؛ أما المحور الثالث فتضيييمن 

 في ترشيد النكام ال ام . تهوأهمي امج واألداءموازنة البر

 

 منهجية البحث  االول:المحور 

 مشكلة البحث: -أوالً 

هذا البحيث حول  النكيام  ألييات ترشييييييييدغيياب تتمحور مشيييييي لية 

ومدى مساهمتهُ في تحقيق األهداف ال امة للدولة والسيما الح ومي 

 لحد من ال جز في الموازنة  ال امة.دورهُ في ا

 

 هدف البحث: -ثانياً 

بيان مكهوم وأهمية األنكام ال ام فضييال  ن تحديد أهم صييورة  .1

  ال امة.واألثار االلتصادية للنكقة 

وبيان تحديد مكهوم  لمي و ملي لترشيد وضبط النكام ال ام  .2

مال ال ام  تهُ في تحسييييييين أدارة ال ية ومن ثم أهمي والحكاظ  ل

 في  جزالتم ين الح ومة من تحقيق أهداف المجتمع؛ وتجنب 

 . وأثاره السلبية )االلتصادية واالاتما ية( الموازنة ال امة

األنكام وضييييبط بيان دور موازنة البرامج واألداء في ترشيييييد  .3

 ال ام.

 

 أهمية البحث:   -ثالثاً 

لذي يم ن أن يؤديه  البحثت مُن أهمية  لدور الحقيقي ا في م رفة ا

كام ال ام  يد الن في ظل تدني اليرادات ال امة وصيييييي وبة ترشيييييي

تخكي  النكام ال ام؛ بوصييييييكه ضييييييروه مالية ال بد من تحقيقها؛ 

با تباره السييييييبيل الوحيد للدول النامية ومنها ال رام للحد  من  جز 

 .لهاالموازنة وتجنب اآلثار السلبية الُمالزمة 

 

 فرضية البحث: -رابعاً 

يكترض هييذا البحييث أم ييانييية الحييد من ال جز في الموازنيية ال يياميية 

للدولة  بر ترشيييييد النكام ال ام؛ فضييييالً  ن تجنب الثار السييييلبية 

-االلتراضللمحوالت  الج ال جز بالطرم غير المجدية األخرى )

 النقدي وغيرها(.  الصدار-الضرامب  زيادة

 

 البحث: منهج -خامساً 

التحليلي  بر وصييييف المشيييي لة أ تمد الباحثان المنهج االسييييتقرامي 

 المختلكة.وتحليل الم طيات 
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 اسلوب جمع البيانات:  -سادساً 

االانبية وال ربية والمحلية  المرااع والمصييادرا تمد الباحثان  لى 

الجييام ييية وموالع  والرسييييييييامييل واال يياريحوالييدوريييات والبحوث 

 المالية الح ومية.االنترنت فضالً  ن  لى التقارير 

 

 

 المحور الثاني : فلسفة ترشيد اإلنفاق العام

     :العام اإلنفاق مفهوم -أوالً 

 The concept of public spending 

تشيييي ل النكقات ال امة الجزء األهم من م ونات الموازنة وت د        

لما لها من دور في تحريك  جلة  المالية،إحدى ادوات السييييييياسيييييية 

ويشييير مصييطلح النكقات ال امة  ال امة،االلتصيياد وإشييبام الحااات 

لدولة بما فيها النكقات التشيييييياليلية والنكقات " إلى كل ما يدفع من ا

سمالية وخدمات الدين  أصناف مت ددة غالبا  إلىوتصنف  ال ام،الرأ

 كييل "(. أوهي79: 2012،)حمييه"أخرى إلىمييا تختلف من دوليية 

 بهدف ال ام القانون ألح ام خاضع م نوي شخص ينكقه نقدي مبلغ

  (.14: 2020،) ياش"ال امة المنك ة تحقيق

 

        العام : اإلنفاقأهمية  -ثانياً 

 The importance of public spending  

سة االلتصادية؛  ال ام أحد النكام د يُ           سيا يتم  ذإأهم أدوات ال

ه السيييياسييية التمثير  لى حجم الطلب ال لي؛ فضيييال ذ بر اسيييتخدام ه

 ادة النظر في إي يتطلب ذمر الأل ن تحقيق أهداف  امة أخرى؛ ا

ال ام وتوايهه نحو البرامج التي تحقق التنمية )الدباش  النكامكيكية 

 (. 539: 2018،والناصر

ذ يُسييهم في زيادة إ االلتصييادي،ال ام محركا للنمو  النكاميُ د        

ما تم  إذا االلتصادي،ويد ُم االستقرار  لاللتصاد،المقدرة النتااية 

ية المهمة توايههُ بصييييييورة صييييييحيحة نحو القطا ات االلتصيييييياد

 ام يواه نحو لطا ات التصييييادية غير  إنكامأي  ذلك فهنوبخالف 

حدوث  إلىسييييييؤدي  الح ومية،حيوية ال تسييييياهم في د م الموازنة 

سييييعة  لى االلتصييياد  ) لي  اً ثارآ جز في موازنة الدولة وسييييخلف 

  (. 134: 2019،ومحمد

 

:  2017،)نور الدين ا يحددها: كمعناصر النفقة العامة -ثالثاً 

571) 

 Elements of public expense 

يُ د ال نصييير األول واألسييياسيييي  النفقة العامة مبلٌغ من النقود:. 1 

للنكقة ال امة أنها مبلٌغ من المال فالجزء األكبر من إنكام الدولة  لى 

ن النكقات ال امة ال تمخذ همع ذلك ف نقدية،مختلف  نشييا اتها بصييورة 

والالذامية دامماً الش ل النقدي فهنالك نكقات  ينية )مثل المواد الطبية 

وغيرهيييا( تقيييدمهيييا اليييدولييية لب   أفرادهيييا في أوليييات  األزميييات 

واُسييتُب د األسييلوب ال يني للنكقة ال امة شيييعاً فشيييعاً ل دم  وال وارث،

 وحسيييييابية، ملية وإدارية  مالءمته  متطلبات ال صييييير وال تبارات

 فمصبحت النكقة ال امة في الالالب نكقة نقدية. 

النفقة العامة تصرررررررف من دبل ؤحدا مؤسررررررسررررررات الدولة أو . 2

يشتر  بالنكقة ال امة أن تخرج من الذمة المالية للدولة  ن  هيئاتها:

 ريق  شييييييخصييييييية م نوية تاب ة للدولة، سييييييواء المركزية منها أم 

 الالمركزية.

شييباُم حااة  امة إ لنفقة العامة تصرررف إلشررباج حاجة عامة:ا . 3

هو ال نصيييييير األهم الذي يتم بموابه  مكهوم النكقة ال امة، فمن دونه  

لن ت ون النكقة  امة حتى لو كانت صادرة من أحد أشخاو القانون 

 ال ام، فال تصبح كذلك إال إذا كان هدفُها هو إشبام حااة  امة.

 

 :         العامة النفقة ضوابط -رابعاً 

 Public Expense Controls 

 منهُ، البُد من تحقق المراوة األهداف ال ام النكام ل ي يُحقق     

ية   في أمرين  المنك ة من لدر أكبر تحقيق هو األول األهمية غا

 ،)شولي االلتصاد من لدر أكبر تحقيق في فيتمثل الثاني أما ال امة،

2016 :6.) 

 وال  امة حااة لشييبام ال امة النكقة :تهدف   المنفعة ضررابط -1

 للمجتمع نكع من ما تحققهُ  بمقدار إال مبررة ت ون أن يم ن

 فرادأل لب   الكعات أو خاصية مصيالح لتحقيق صيرفها و دم

  غيرهم. دون

 أو تبذير أي تجنب هوبالنكقات  االلتصييياد :االدتصررراد ضرررابط -2

 يترتب أن دون كبيرة لمبالغ خسييييارة ذلك في ألن راف،سييييإ

 نكقة الل اسيييتخدام ي ني االلتصييياد ضيييابط منك ة، أي  ليها

  الخدمة نكس لتقديم ُمم نة

ال  األموال من مبلغ أي أن ي ني :والتقنيينالترخيص  ضررابط -3

 النكامبتشيييريع  المختصييية الجهة بموافقة تم إذا إال يصيييرف

 التي الاراءات وفق  لى ال امة النكقات تنكيذ يتم وأن ،ال ام

 .النافذة المالية والقوانين الموازنة حددتها
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 العامة :   النفقات أو أشكال صور -خامساً 

Pictures or forms of overhead 

 )أحمد، حددها صيور أو أشي ال وكما  دة ال امة النكقات تتخذ       

   باآلتي: (119: 2019

 النقدية المبالغ هي التقاعدية: والمدفوعات والرواتب االجور .1

 اً ثمن المختلكة أاهزتها في ال املين لألفراد الدولة تدفع من التي

 في  ملوا وأن سييييييبق للييذين أو يقييدمونهييا، التي للخييدمييات

  المختلكة. أاهزتها

مبالغ ت لكة  تمثل :العامة االشرررر ال وتنفيذ   الدولة مشررررتريات .2

لدولة تقوم التي واالدوات واآلالت الم دات  أو بشييييييرامها ا

 المبالغ   فضيييييال  ن ال امة لشيييييبام الحااات تخصييييييصيييييها

  ال امة االشالال لتنكيذ المدفو ة

 إلى الدولة تدف هُ  كل ما :والمسررررررراعدات والمنح اإلعانات .3

 أو )داخلية م ينة ااتما ية فعاتأو وخاصيييييية   امة هيعات

لدولة دون مقابل وتمنح خاراية(  )هي النكقات التي تنكقها ا

 متنو ة(.  اهداف تحقيق لالرض

  لى ثقيالً   بعا القروض تُ د :وفوائده العام الدين أدسرررررا  .4

نة   مة المواز لة ال يا مد ليمية تتحميل حييث الميدينية لليدو  الكوا

 نهاية االصيييلي الُمقترض المبلغ فضيييال  ن تسيييديد السييينوية

 .المحددة الزمنية الكترة

 
 لإلنكاممما تقدم يتضيييُح أن الك ر المالي يتضيييمن  ده ت اريف       

ن هييذه الت يياريف ت يياد تُجمع  لى مكهوم ُمحييدد هال ييام؛ ومع ذلييك فيي

نهُ  لإلنكام بم لدولة أو  ن أي "ال ام  مبلغ من المال يصيييييييدر  ن ا

ومن خالل هذا  "شييييييخص م نوي  ام بقصييييييد تحقيق منك ة  امة

الت ريف تم تحديد  ناصيييييير النكقة ال امة, أما أهمية النكقات ال امة 

أدوات السييياسيية االلتصييادية التي تسييتخدمها الدولة فت ُمن بمنها أحد 

البد من واود  األهدافلتحقيق أهدافها المتنو ة, ول ي تتحقق هذه 

الترخيص والتقنين ( تضييمن توايه  -االلتصيياد  -ضييوابط )المنك ة 

 النكقات نحو تحقيق ألصى منك ة  امة.  

 

 :  العام لإلنفاق األثر األساسي -سادساً 

 The primary impact of public spending 

تؤثر النكقات ال امة وبشييييي ل مباشييييير  لى الدخل الو ني وتتر     

 ادة توزيع الثروة؛  بر إويم ن من خاللها  اً إيجابي اً أثر أو اً مردود

تنكيذ برامج ومشييييييياريع تنموية  امة؛ فالنكقات ال امة لم ت د ذات 

سلبي أذ سليم نحو الب امردود  رامج والمشاريع ما تم توايهها بش ل 

ب   ال امة تزداد بشيييييي ل متسيييييييارم ويرى خذت النكقات أفقد ...

ال ام؛ كون تزايد  لإلنكام خبراء المال وااللتصيييياد أهمية وضييييع حد  

يلحق الضييييييرر بااللتصيييييياد الو ني؛ فيما يرى أخرون  النكاما ذه

ضرورة  االهتمام بالطريقة أو ال يكية التي يتم من خاللها تخصيص 

ألصى  إلىالنكقات ال امة؛ ومن المستحسن أن تزداد النكقات المنتجة 

حد مقابل تخكي  النكقات غير المنتجة؛  فمن االهمية أن ي ون ل ل 

تمثير  لى االلتصييييييي قة  امة  االاتما ي؛ مع  هاد الو ني والرفانك

دون وضيييع خطط  من أل الله؛  د وهالتمكيد  لى أن ال يكسييير ذلك 

في التنمييية  اً مهميي اً ومرا يياة دور القطييام الخيياو؛ كونييه شييييييري يي

ال ييام محكزا لالسييييييتثمييار  النكييامااللتصيييييييادييية؛ ويم ن ان ي ون 

 الخاو، فاألول يولد الحوافز المشييييييج ة لنمو االسييييييتثمار؛ ويم ن

تمثير في أ ادة توزيع الدخل بين  تحقيق االثر االسييييييياسييييييي  بر ال

ال ام  النكاماالفراد سييييييواء بزيادة أو تخكي  الضييييييرامب ومقدار 

حداث زياد إو همب ضيييالحد من ثراء  إلىبالضيييرورة ف الهما يؤدي 

 ادور يؤديان  "بل يجب "ال ام  لإلنكامفي دخل الب  ؛ كما يم ن 

جة  األزمات االلتصادية واالاتما ية واالثار في م ال وف االً  اً اساسي

 (. -:  2017 ،المترتبة  ليها  )صالح

ال ام  النكام( أن أثر وأهمية 135: 2019،يرى ) لي ومحمد       

   باالتي:تتمثل 

ال ام االسييييييتثماري زيادة مباشييييييرة في الدخل  النكاميحدث  .1

 إلىالقومي الجيياري من خالل المرتبييات واألاور التي تييدفع 

في ال ملية النتااية فضال  ن زيادة  النتاج المشاركة وامل 

 المقدرة النتااية.

إذ  النتااية،زيادة المقدرة  إلىال ام االستهالكي  النكاميؤدي  .2

 إلى لى الخدمات الصييحية والت ليمية والثقافية  النكاميسيياهم 

االرتقيياء  بمسييييييتوى ال يياملين في هيده القطييا يات ممييا ين  س 

 النتااية.زيادة المقدرة  من ثمامج ايجابية وبنت

تؤدي ال انات ال امة االلتصييييييادية التي تمنح للمشييييييرو ات  .3

مما  تلك المشرو ات،زيادة  م دل أرباح  إلىال امة والخاصة 

 يؤثر  لى زيادة مقدرتها النتااية.

ال ام )التقليدي( لى خدمات  األمن والدفام في  النكاميؤدي   .4

ية  النتااية والمسييييييياهمة في تحقيق  االسييييييت قرار الالزم لل مل

تحقيق النمو االلتصيييييادي والحد من تكالم ُمشييييي لتي التضيييييخم 

        والبطالة.

وخيياصييييييية  ال ييام لإلنكييام المتنو يية تُسييييييياهم م رفيية اآلثييار       

نحو  النكامفي تحسييين  ملية تخصيييص وتوايه  االلتصييادية منها

 (. 173: 2006،االستخدام األمثل للموارد المتاحة )مس ود

ال ام  لإلنكامويم ن ان نواز أهم األثار االلتصيييييييادية المباشييييييرة 

 .(1)ألهميتها وكما مدراة في الجدول 
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 األثار االدتصادية المباشرة لإلنفاق العام :(1جدول )

  بيعة او نوج األثر دياالدتصاالمت ير  ت

 

1 
 توزيع الدخل

 والخدمات السلع ب  من الُمجتمع )ذوي الدخل المحدود(  م ينة فعات منح

 دون مقابل لهُ تمثير ايجابي  لى هذه الكعاتمن بمس ار رمزية أو 

 

 

 

2 

 

 الو ني الناتج

  لى باليجاب ين  س ثم ومن النتااية القدرة زيادة إلىيؤدي  ال ام االستثماري النكام زيادة

 .الو ني النتاج

 حيث النتاج،  ناصر إنتاج لزيادة سببا ت ون أن الخ( يم ن الصحة ...-الت ليمالجارية ) النكقات

من و ،االستثمار سلع و لى االستهال  سلع  لى  لب زيادة نتيجة الك ال الطلب زيادة إلى تؤدي

 .النتاج الو ني حجم زيادة ثم

 

3 
 الو ني االستهالك

 تمنح أو  ندما ،ال ام للقطام ...(األدوية- )المالبس استهالكية سلع الح ومة شراء حالة في

 االستهال  من تزيد النكقات هذه كل- البطالة إ انات الح ومة

 ي ون األثر سلبياً  اليرادات أكبر من بم دل ال ام النكام زاد إذا الو ني االدخار 4

 

5 
 االدتصادي النمو معدل

 هذه زيادة االستثمار، ومنهُ  الرأسمالي التراكم زيادة ثم ومن ال ام، االستثماري النكام زيادة إن

 وال  س صحيح االلتصادي، النمو م دل من تزيد أن يم ن النكام في الزيادة

 

6 
 التضخم البطالة

ال ام )التقليدي( لى الخدمات  ال امة كاألمن والدفام يسا د في تحقيق النمو االلتصادي  النكام

 والحد من تكالم ُمش لتي التضخم والبطالة

     (  174 :2006،( و)مس ود135: 2019،ومحمد  ليالباحث باال تماد  لى ) إ دادالجدول من     

  

ثارا  دة  لى مختلف المتاليرات آال ام  لإلنكاممما تقدم نسييييييتنُج أن 

ككاءة  مدى - النكام  بي ة  لى اآلثار وتتولف هذه االلتصيييييادية،

  بي ة -للدولة  االلتصيييييادي الوضيييييع - منهُ  الهدفُ  - اسيييييتخدامه

 النكام. ويُم ن االسيييتكادة من النكاملتمويل هذا  الالزمة اليرادات

ال ام في د م االسيتقرار االلتصيادي ومن ثم زيادة المقدرة النتااية 

  واالاتما ية.تحقيق التنمية االلتصادية كذلك 

 

 Divisions or التقسيمات أو تصنيف النفقات العامة: -سابعاً 

classification of overheads 

درااها إتُقسييييييم أو تصيييييينف النكقات ال امة من أال تنظيمها و       

وتصييينف من  ؛ضيييمن الموازنات ال امة لتسيييهيل متاب تها ومرالبتها

وتختلف التقسيييييمات من دولة  ؛حيث  بي تها ومضييييمونها وتركيبها

أخرى بحسييييييب التطور االلتصييييييادي واالاتما ي. أما أهم هده  إلى

 (:120 :2019،التقسيمات فهي كما حددها )أحمد

 النكقات ال ادية والنكقات غير ال ادية  .1

  وبشيييييي ل  المت ررة سيييييينوياوهي النكقات  ال ادية:النكقات

النكقيييات الالزمييية ، مثيييل رواتيييب الموظكين منتظم،دوري 

دارية للدولة كنكقات صييييييانة الطرم، للتسييييييير الشيييييؤون ا

، فوامييد والسيييييييا  الييدين ال ييامو، نكقييات االدارة وال ييدالييةو

 الخ . من والدفام ...ألنكقات او

  تتسييييييم  المت ررة والهي النكقات غير  ال ادية:النكقات غير

نكقات بناء  سيييييينوياً مثلبالدورية واالنتظام، أي ال تت رر 

ت ويضيييات للمتضيييررين بال وارث و والمطارات،السيييدود 

 الطبي ية.

  (:إ ادة التوزيعالتحويلية )النكقات الحقيقية والنكقات  .2

 ية ية )الك ل قات الحقيق لة (:النك لدو ها ا قات التي تنكُق  هي النك

لالرض الحصييييول  لى السييييلع والخدمات الالزمة لتسيييييير 

مثييل رواتييب الموظكين ونكقييات شييييييراء  ال يياميية،االدارات 

قات  وغيرها،المسييييييتلزمات واالاهزة  هذه النك  إلىتؤدي 

 مباشر.زيادة  الدخل القومي بش ل 

 هي النكقات التي تنكقها  (:النكقات التحويلية )إ ادة التوزيع

ون الحصييييييول  لى أي سييييييلع أو الدولة دون مقابل، أي د

مات، لدخل  خد هذه النكقيات هو إ ادة توزيع ا الهيدف من 

لثروة بين أفراد  لمحيييافظيييةوا ل لتوازن   المجتمع   لى ا

االاتميييا ي وتقلييييل الكوارم الطبقيييية بين أفراد المجتمع، 

هذه النكقات  انوا ها.تشيييييمل هذه النكقات ال انات بُمختلف 

 بش ل غير مباشر  زيادة  الدخل القومي إلىتؤدي 
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 االستثمارية: االدارية والنكقاتالنكقات  .3

 هي النكقييات الالزميية لقيييام  (:دارييية )الجيياريييةلالنكقييات ا

 الموظكين،الُمختلكيية بمهييامهييا، مثييل رواتييب  اهزة الييدولييةأ

 االاهزة.ه ذوشراء مستلزمات سير ه ،ت اليف الصيانةو

  النكقات االسيييتثمارية )الرأسيييمالية(: هي النكقات التي تهدف

زيادة  االنتاج الو ني وتراكم ر وس  إلىالدولة من خاللها 

 المختلكة.موال مثل نكقات مشاريع البنية التحتية ألا

     
مما سييييبق نجُد بمن  ملية تصيييينيف أو تقسيييييم النكقات ال امة هي    

حيث  بي تها أو مضيييمونها أو   ملية تجميع النكقات المتجانسييية من

الموازنة ال امة  إ اردرااها في إوفق أسييس محددة و لى تركيبتها 

مال  ال ام  بة للحكاظ   لى ال تاب ة والرلا ية الم هدف تسييييييهيل  مل ب

 . النكامالمراوة من  األهدافوتحقيق 

 

 المحور الثالث

 العام اإلنفاقفي ترشيد  األداءموازنة البرامج و نظام أهمية

 RPS in The importance of PPBS 

 النكام( في ترشيد األداءلبيان دور نظام )موازنة البرامج و          

 النكامبشيي ل مبسييط  لى مكهوم وأليات ترشيييد  ال ام سيييتم الت رف

يد  األهدافال ام وأهم  جاح ترشيييييي ها وكذلك  وامل ن المراد تحقيق

 .   النكام

             

    العام اإلنفاقترشيد  -أوالً 

 Rationalize public spending 

ال ام بم ناهُ االصيييييطالحي ُمشيييييتق من كلمة   النكامترشييييييد         

الرشييييد االلتصييييادي وي ني ذلك )حسيييين الت امل مع االموال كسييييبا 

ال ام وترشييييد االيرادات ال امة. وي ني  النكام(، أي ترشييييد وأنكالا

 النكامكما يتضمن ترشيد  االموال،حسن تصرف الح ومة بمنكام 

اتبام مبدأ األهمية النسيييييبية والترتيب السيييييليم بحيث يقدم األهم  لى 

ح ام الرلابة  ليها إضيييبط النكقات و النكامالُمهم ويتضيييمن ترشييييد 

في النكقات غير ضييييييرورية وزيادة ال كاية  السييييييرافوالحد من 

االلتصييييييادية  االنتااية ومحاولة االسييييييتكادة القصييييييوى من الموارد

 (. -: 2018 ،)شبيب والبشرية المتاحة

نكام إال ام  لى أنهٌ حسيين التصييرف في  النكامي رف ترشيييد        

حة  تا كاءة في تخصيييييييص الموارد الم مان ال  مال ال ام مع ضيييييي ال

وال كاءة في اسييييييتخدامها كي تحقق المنك ة ال امة وبملل الت اليف 

قة  إلىوأ لى اودة للسييييييلع والخدمات بما يؤدي  زيادة مردود النك

السييييليم همية النسييييبية والترتيب التكاضييييلي ألال امة مع تطبيق مبدأ ا

بة للحيلولة دون اسييييييياءة  حيث قدم األهم  لى المهم وأح ام الرلا ي

 ،اغراض المنك ة ال امة )كزيز تبذيره لاليراسييييتخدام المال ال ام أو 

2019 :130 .) 

يد               كاال يقصيييييييد في ترشيييييي  إحداث تخكي  مكاائ مالن

ويتم التركيز  لى نو ية النكقة  كبير،أو كبح نموه بشيييييي ل  النكامب

مدها  ما يين لى "و ا مد االات كة وال ا أي زيادة  "وفق مكهوم ال ل

ألصيييى دراة مم نة للحصيييول  لى أفضيييل   إلىال ام  النكامككاءة 

النتامج والالاية النهامية هي رفع وتحسيييين رفاهية المجتمع )صيييكوت 

 (. 132: 2017،وحسين

ال ام بتخكي  الت لكة  النكامال ينحصيييييير مكهوم ترشيييييييد            

المادية وإنما يشييييييمل تخكي  الجهد والولت المبذول في الوحدات 

مثل للموارد البشيييييرية والمادية ب كاءة أي االسيييييتخدام األ الح ومية،

قات غير الضييييييرورية  لك  ن  ريق تجنب النك ية ويم ن ذ فا ل و

 . (81: 2012 ،منتجة )حمهالوغير 

في  "الك اليــة"نــهُ التــزام مال ــام ب النكاموي رف ترشــيد           

في اسييييييتخداُمها بما يُ ظم رفاهية  "ال كاءة"تخصيييييييص  الموارد و

توايه الموارد ال امة نحو  "الك الية"تمـيييييييييييع. ويقصيييييد بـييييييييييي لمجا

ـق  ـن المخراـات التي تتك ـزيج م ـا م ـشم  نه ـتي ين االستخدامات ال

، أمـييا ال كـيياءة فهـييي  اللـيية نـييسبية لمجتمعمـييع تكـييضيالت أفـييراد ا

بينهما )بن  فيماال اللة  بـيييييين المـيييييدخالت والمخراـيييييات أي تقنين

  (. 67 :2015 زة,

لحد  من ال جز في لال ام خط الدفام األول  النكاميُ د ترشيد          

حيييث يقييدم األهم  لى المهم منهييا  ال ييام،الموازنيية وتوفير المييال 

لالاء أو تمايل األنشطة التي ليس إمع  ال ام، النكامويرتب أولويات 

 (. 227 :2018ومختار,  )كزيزلها أثر ااتما ي أو التصادي 

ال ام تمهيل النكقة ال امة لتحقيق ألصييى  النكاميقصييد بترشيييد        

أي  ،منك ة بملل الت اليف الُمم نة مع مرا اة  اودة السييلع والخدمات

زيادة إنتااية النكقة ال امة ورفع مردودها، وينبالي وضييييييع برنامج 

والتبذير والسيما  السرافدليق ومناسب يسمح بمحاربة كل صور 

 (.60: 2016،هاالستهالكي )حميد نكامالفي بنود 

 النكام يداوتز؛ اهة من الموارد محدودية ظل مما تقدم وفي      

 الحياة توسييييييع دور الدولة في فضييييييال  ن أخرى اهة من ال ام

 جلة  ودفع الحد  من  جز الموازنة ال امة ومن أال االلتصييييييادية

يرى الباحث ؛ باالتجاه الصييييييحيحالتنمية االلتصييييييادية واالاتما ية 

ال ام  لموااهة تسيييارم نمو  النكام ترشييييد سيييياسييية تبنيضيييرورة 

 حسيين إلى النكامترشيييد يُشييير  حيث وتزايد ال جز المالي؛ النكام

ب قالنية وت ظيم إنتااية النكقة  وانكالُهابالموارد ال امة  التصييييييرف

السييييراف ومنع  الضييييرورية غير من خالل تجنب النكقات ال امة،
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مع التمكيد  لى الحكاظ  الحد األدنى؛ إلىبه  أو الوصييييييولوالتبذير 

   لى نوم وحجم الخدمات األساسية المقدمة للمجتمع.

 

 العام  اإلنفاقليات( لترشيد آالضوابط العامة ) -ثانياً 

 General controls (mechanisms) to RPS     

كبر أالح ومي والحصييول  لى  النكاملالرض نجاح تطبيق ترشيييد 

ال ام يتطلب مجمو ة  النكاممنك ة ااتما ية وبملل لدر مم ن من 

 : (132 :2017 وحسين، )صكوتمن الضوابط ال امة ومن أهمها 

مثل لنكقات ال امة: ليس مْن المصييييييلحة ال امة ألتحديد الحجم ا .1

أن تزداد النكقات ال امة بال حدود ومن المصلحة أن تصل هده 

حجم محييدد وبييالحجم الييذي يُحقق أكبر لييدر من  إلىالنكقييات 

 الرفاهية للمجتمع.

دراسييية الجدوى للمشييياريع  لى أن تتضيييمن ال ناصييير  إ داد .2

 المقترحيية،خطيية التمويييل  االسييييييتثمييارييية،تييية )الت يياليف آلا

البيعة، المحتملة  لى  المشيييييروم، االثارالتصييييياديات تشييييياليل 

وفرهييا فرو ال مييل التي ي للمشييييييروم،االاتمييا ييية  اآلثييار

 .الدخل( لى االدخار وا ادة توزيع  وآثارهالمشروم 

الترخيص الُمسييييبق من السييييلطة التشييييري ية: تقتضييييي القوا د  .3

أو  ال امة(موال ألأي مبلغ من المال )ا إنكامالمالية ال امة أن 

بترخيص من السيييلطة  اً ن ي ون مسيييبولأاالرتبا  بمنكالهُ يجب 

حقيق المصيلحة ال امة التشيري ية ضيمانال لتوايهه بما يضيمن ت

 النكقات.وترشيد 

ال ام يجب القضييياء  النكاموالتبذير: لترشييييد  السيييرافتجنب  .4

 والتبذير. السراف لى اميع أواه 

 

 العام اإلنفاق ترشيد أهداف -ثالثا

                                         The objectives of RPS 

 النكامترشيييييييد  إلىال رام  النامية ومنهاتهدف م ظم الدول        

ال ام با تباره السبيل الوحيد لهذه البلدان في ضوء لدراتها التمويلية 

ال تجنب اآلثار  ها ال ام من أ كال المحدودة وصيييييي وبة تخكي  إن

من خالل فرض  الموازنة،السييلبية المرتبطة بمحاوالت  الج  جز 

 المزيد من الضرامب والرسوم وغيرها. 

ال ام هو السبيل لزيادة مساهمة الدولة في  النكامشيد يُ تبر تر       

تحقيق أهداف المجتمع من خالل التخصيييص األمثل للموارد وككاءة 

 ار الموازنة ال امة إاالستخدام وإنشاء مخصصات مناسبة ضمن 

 (. Hambli ،2018: 76ال ام ) النكاملتحقيق ترشيد 

في القطام  النكام من خالل ترشييييد تسييي ى االاهزة الح ومية      

 :(2) كما مدراة في الجدول األهدافتحقيق مجمو ة من  إلىال ام 

 

 

 أهم أهداف ترشيد اإلنفاق العام :(2جدول )

 أهم األهداف ت

1 
 مستوى المدخالتب المخراات،رفع ال كاءة االلتصادية  ند است مال الموارد والم انات المتوفرة بش ل يزيد ويحسن من كمية ونوم 

 أو يقلل من المدخالت والحكاظ  لى مستوى المخراات نكسها

 المطلوب. النكامخك   جز الموازنة وتقليص الكجوة بين اليرادات المحدودة و 2

 هي لة المصروفات من خالل تقليص حجم ونو ية المصروفات التي ال تحقق مردود كبير. ادة إ 3

 دفع  جلة التنمية والتطور وااتياز المشاكل والتحديات االلتصادية واالاتما ية التي توااه الدولة. 4

 والتبذير وكل مظاهر وأش ال سوء استخدام السلطة والمال ال ام. السرافالحد من  5

  الص بة والمتاليرة محليا و الميا. ،كافة  الماليةاالحتيا  من األوضام  6

 تجنب مخا ر الدين ال ام وآثاره حيُث ت اني ال ثير من البلدان النامية من ُمش لة تسديد ديونها. 7

 التب ية االلتصادية والسياسية وغيرها.المسا دة  لى ت زيز لدرات الدولة في االكتكاء الذاتي النسبي  لى األمد الطويل وتجنب مخا ر  8

 (بتصرف- 20: 2016الباحث باال تماد  لى )شولي، إ دادالجدول من 
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 العام اإلنفاقالالزمة لنجاح ترشيد  اإلجراءات-رابعاً 

RPS  Actions needed for success 

 ولىاأل الخطوة هي  ناصرها وت امل الترشيد  ملية نجاح         

 إلى بحااة بمكردها فهي كافية رول نها غي رشيييد  ام إنكام لواود

 لى الواه ال ملية  هذه إنجاز يم ن ل ي ضييماناتو توافر متطلبات

بات:أهم هذه  يمتيالمطلوب وفي ما   (134 :2019 )كزيز، المتطل

 (.Hambli,  2018:  79) و

  ُومستمرة دليقة بصورة المراد تحقيقُها األهداف تحديد. 

 ب ين مع األخذُ  النسبية هميتهاأ  لى وفق األهداف هذه ترتيب 

 التي والسييياسيية واالاتما ية االلتصييادية المتاليرات اال تبار

 .المجتمعبها  يمرٌ 

 أفضييييل الختيار المم نة التحليل أسيييياليب أفضييييل اسييييتخدام 

 .المجتمع أهداف تحقيق لدرة  لى البرامج

  يطرأ وفقآ لما فترات  لى النكام برامج تقييمالقيام به ادة 

 .األهداف أولويات ى لتاليرات م من

 التخطيط تم ما تنكيذ لضييمان ف ال رلابة نظام يتوافرأن  يجب 

 في واألخيييذُ  النجييياز لطرم المسييييييتمرة ا يييةراالم مع ليييه

 نجازه.إ تم ما تقييماال تبار

 

 العام اإلنفاق ترشيد مقومات -خامساً 

 Elements of public spending rationalization     

 )لدوري،الح ومي هي  النكام  ملية ترشيييييييدأهم مقومات نجاح 

2016 :126-127:) 

الدلة   نصييييير :الح ومية الموازنة لبنود التقديرات إ داد دلة .1

التقيييدير والتقييم الموضييييييو ي ألوايييه  منهج تبييياما يتطليييب

الجيدة  الم رفةويتطلب كذلك  والمختارة المحتملة األنشييييييطة

 األنشطة.بهذه 

 توفير يسيييا د في مما المالية لإلدارة االلتصيييادي البُ د تحديد .2

 ويسيييتندُ  المطلوب الترشييييد لاراء الالزمة التحليلية البيانات

 -منها:  دة ا تبارات   لى الب د هذا

 إداري ونظام الت اليف نظم  لى ي تمدُ  محاسيييبي واود نظام -أ

 المسؤولية. محاسبة استخدام يسا د في

 المختلكة. النشا  بوحدات ال ام النكام أواه ربط  -ب

 المدخالت. بت لكة المخراات ليمة موازنة  -ت

 أفضيييل تحقيق من خالل النكام  ناصييير وف الية ككاءة رفع .3

 لى  ذلييك الت يياليف ويتولف المم ن تحقيقهييا وبييملييل النتييامج

 واختيار السييراف اذور واسييتعصييال نكام األموالإ أسييلوب

 الموارد المتاحة. استخدام ند البدامل  أفضل

 

سا سية في زيادة  -ساد  The mainالعام:  اإلنفاقالعوامل األسا

factors in increasing public spending 

ال ام في أغلب دول ال الم  النكامتمثل ظاهرة تسيييييييارم نمو        

الظواهر االلتصيييادية التي ينبالي  إحدىوفي ال رام بشييي ل خاو؛ 

دراسيييتها وم رفة ال وامل المؤثرة فيها. أما أهم ال وامل أو أسيييباب 

 إلى:( 402: 2012،ال ام كما حددها )القريشي النكامتسارم 

 األسباب الحقيقية لتزايد النكقات ال امة وتتضمن : -1

الدولة في الحياة تخل أسييييييباب التصيييييييادية ومن أهمها زيادة  -أ

  صادية.االلت

ال سيي ري والتمثيل  النكامأسييباب سييياسييية ومن أهمها زيادة  -ب

 الدبلوماسي.

بذير  -ت ظاهرة الترف والت ها بروز  ية ومن أهم مال باب ال االسيييييي

ه تت لق ب جز الموازنة ذمنتج وهالواالسييتهال  ال شييوامي غير 

 ال امة نتيجة سهولة تمويله  بر االلتراض. 

أسييييباب ديموغرافية ااتما ية تت لق بزيادة  دد سيييي ان الدولة  -ث

تت كل الدولة بتقديمها  والخدمات التيويزداد م ه حجم السيييييلع 

 الطرم....( . الت ليم، الصحة،ألفراد المجتمع )

: من أهمهييا زيييادة  ييدد الوحييدات الح ومييية إداريييةأسييييييبيياب  -ج

مقدار وتضيييخم أاهزتها الدارية وما يرافق ذلك من تزايد في 

سواء كانت النكقا ت الخاصة بت وي  النكقات المخصصة لها 

أاور ,...( أو أثمان مشييييييتريات الح ومة  الموظكين )رواتب،

 نتااية .لغير ا

 

 األسباب الظاهرية لتزايد النكقات ال امة : -2

فقط؛ باألرلام( النكقات ال امة  مقدار )فقطيقصييييييد بها الزيادة في    

حقيقييية في حجم ونوم السييييييلع والخييدمييات  أن يرافقهييا زيييادة دون

وتحدث هذه الزيادة نتيجة التضييييخم المالي وضيييي ف القوة  المقدمة؛

الشييييرامية للنقود فضييييال  ن زيادة  دد السيييي ان؛ مما يتطلب زيادة 

زيادة حجمها أو  ال امة دونمقدار النكقات المخصيييييصييييية للخدمات 

 نو ها. 

 اني من  دة مشييييياكل من ن الموازنة ال امة تهأما في ال رام ف      

قات؛ حيث ينمو  ها اختالل التوازن بين اليرادات والنك كامأهم  الن

ذ يُمثل بند إال ام بش ل متسارم يقابلهُ ض ف نمو اليرادات ال امة. 
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البند ن هذا إكبر؛ ألالنكقات؛ خاصيييية النكقات التشيييياليلية منها الجزء ا

م انية خك  إتحد من حقيقية   قبةالنكقات التشيييييياليلية( يُ د بمثابة )

 اً  جز الموازنة والسيييما مع تدني أسيي ار النكط؛ كما أنهُ يمخذ نصيييب

من بند النكقات االسييتثمارية التي أصييبحت ضييرورة ملحة لصييالح 

 (.11: 2017،البنية التحتية للدولة ال رالية )محمود

ال ام  لى الموازنة التشيييييياليلية مع ضيييييي ف  النكاميركز           

الموازنة االسييييتثمارية خالل السيييينوات السييييابقة وحتى االن ي  س 

ية لم ت ن في تواهها االلتصيييييييادي  لة ال رال لدو قة ان ا دولة "حقي

ها لم ت ن  "حارسييييييية ها تجاوزت هذه  "دولة تنموية"كما ان بل ان

 "يصيياتدولة رصييد التخصيي"النماذج لتتولف  ند مكهوم آخر وهو 

يرادات التي لن دورهييا التصيييييير  لى تخصيييييييص وتبويييب اأاي 

نكالها، وان إلالرض  الخام،تتحصيييل  ليها من خالل تصيييدير النكط 

كامُم ظم هذا  كاميذهب  لى شيييييي ل رواتب وأاور  الن اار   وأن

 (. -: 2018زوين, )

تبين البييييانيييات والم لوميييات الميييدراييية في لوانين الموازنيييات     

فضييييييال  ن تقارير ديوان الرلابة المالية  2003 ام ال رالية ب د 

 النكامحول التنكيذ الك لي للموازنات ال امة بمن النسيييييبة األكبر من 

 (:3الح ومي تخصص للموازنة التشاليلية وكما مبين في الجدول )

 

قارنة النفقات التش يلية واالستثمارية:  (3جدول )  ( المبالغ بالمليون دينار2018,  2017,  2016لسنوات ) م 

 التفاصيل       

 

 السنوات

أجمالي 

 النفقات

النفقات 

 التش يلية

نسبة النفقات التش يلية 

 من أجمالي النفقات %

النفقات 

 االستثمارية

نسبة النفقات االستثمارية 

 من أجمالي النفقات %

2015 119462429 78248392 %66 41214037 %34 

2016 105895722 80149411 %76 25746311 %24 

2017 107089521 78557835 %73 28531686 %27 

2018 104158183 79508071 %76 24650112 %24 

الباحث    إ دادالجدول من 

مما تقدم نسييييييتنج أن الموازنة ال امة في ال رام  بارة  ن وثيقة أو 

يرادات والنكقات المقدرة فقط؛ وال تتضييييييمن لاداول تبين مقدار ا

أهييداف اسييييييتراتيجييية أو ر ييية واضييييييحيية كون نسييييييبيية كبيرة من 

أي أنها موازنة  التشييييياليلية؛اال تمادات المالية تخصيييييص للموازنة 

 غير منتجة. 

 

 :الحكومي اإلنفاق ترشيدفي  األداءو البرامج موازنة دور -سابعاً 

 من أداةوسييييلة أو  بوصيييكها ال امة الموازنة اسيييتخدام ان  س      

 فقد وتقسييييمها، هاإ دادأسييياليب   لى ال ام النكام ترشييييد أدوات

 النكام ترشيييييد أسيييياليب بتطور الموازنة تقسيييييمات تطور ارتبط

  ن البنود موازنة نظام الباحثين ضيييييي ف من كثير ويرى .ال ام

 النكام بل يسياهم في زيادة   ،بمتطلبات ترشييد النكقات ال امة الوفاء

يدهُ ألن من بدالً    لى هذا النظام يتم وفق لى  األداء تقييم ترشيييييي

 و دم الُم تمدة في الموازنة السنوية بالتخصيصات االلتزام أساس

 م رفة دون ومن ضيييروري غير النكام كان وإن حتى ،تجاوزها

 وظامكها أداء في الح ومية الوحدات أاهزة وفا لية ككاية ىمد

   .(397 :2012،د )القريشيللموار استالاللها ومدى

 أواه من وت اني ال يوب من بمجمو ة موازنة البنود تتصف       

 النكام ترشيييييد بمتطلبات الوفاء  لى لادرة تج لُها غير لصييييور

 أهم بل من الموازنة ل جز التصدي  لى القدرة  دم ثم ومن ال ام،

 من أخرى أنوام ظهرت ولييذلييكتزايييُد  جز الموازنيية  أسييييييبيياب

 األداءو مجراالب منها موازنة االحتيااات هذه لموااهة الموازنات

  (.295: 2014،)صبرينة 

هو الهدف األسييياسيييي لموازنة البرامج  النكامتحسيييين أولويات      

ية المحدودة للبرامج التي  واألداء، أي تخصيييييييص الموارد الح وم

من خالل توفير  المدفو ة،تقدم أكبر منك ة للمجتمع لياسيييا باألموال 

لة،م لومات حول ت اليف وفوامد البرامج  بدي هل اتخاذ  ال مما يسيييييي

التي سييييتم تقليصيييها أو التي سييييتم  النكامالقرارات بشيييمن مجاالت 

 إلىكما تهدف  واه،مجتمع  لى أفضييييييل احتيااات ال زيادتها لتلبية

ال ام وفا ليتهُ من خالل  ربط تمويل الوحدات  النكامتحسيييين  ككاءة 

  .(Robinson,2013:1)الح ومية بالنتامج التي تقدمها 
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 اوانب م الجة في األداءمسيييييياهمة موازنة البرامج و تبرز       

المال  هدر في والمتمثلة الح ومي الجهاز أداء ت تنف التي القصييور

  ليها تنطوي التي األنشييطة لتنكيذ مالزمة صييكة أصييبح الذي ال ام

 لإلنكام منطقية تامبرر أيجاد خالل من وذلك التقليدية الموازنة

 خطة (األداءو مجاالبر )موازنة تطبيقها فقاير أن  لى الح ومي

 الالزمة المسييتلزمات تهيعة يسييبقها وااتما ية وسييياسييية التصييادية

 األداءو مجاالبر موازنة أسييس اسييتي اب يم نها بشييرية كوادر من

 ومتطلبات ليتالءم الح ومي المحاسييييبي النظام ت ديل  ن فضييييال

تحقيقها  إلى هدا النوم من الموازنات يهدف التي والتقييم الرلابة

 (. 379: 2018،)سلطان ومحمد

 داريإبمنهُا برنامج  مل  األداءم ن ا تبار موازنة البرامج وي       

في اال تبار ُكل االنشييييييطة والبرامج المتول ةل  ٌمنظم يضييييييمُن األخذ

يجاد إالمرسومة لُ ل مستوى أداري مع  األهدافتحقيق  إلىويس ى 

وتقديم المقترحات الُمختلكة بهدف  األهدافالخطط البديلة لتنكيذ تلك 

ال ام بما يُحقق أفضييل النتامج  النكامضييبط ترشيييد توزيع الموارد  و

 (.172: 2018،وآخرون)مش ور 

في تقسييييم الموازنة  بديالً  اً أسيييلوب األداءتمثل موازنة البرامج و       

ال ـييييييام مـيييييين خالل تحقيق المزيد من  النكامووسيلة ككيلة بترشيد 

هـيذا ب ن ال مـيلإرلابة السلطة التـيشري ية  لـيى الـيسلطة التنكيذيـية و

النظـييام يوفر الم لومـييات المحاسـييبية المناسـييبة التخـيياذ القـييرارات 

  (.118: 2015،)بن  زة 

(أحد أدوات األداء)نظام موازنة البرامج وPPBS يُ تبر نظام       

يُم ن  لييية الح ومي و النكييامالدارة لتحسييييييين تخطيط ومرالبيية 

لنظام الموازنة هذا, من مسا دة الدارات  لى اتخاذ لرارات أفضل 

 األهدافبشييمن تخصيييص الموارد ال امة بين الطرم البديلة لتحقيق 

 (.Haj El-Din,2015: 116الح ومية )

م اً دور األداءموازنة البرامج و تؤدي      يد  اً مه كامفي ترشيييييي  الن

ال ام نتيجة لقياس ت لكة البرامج وال مل  لى تنكيذها بملل لدر ُمم ن 

 (.61 :2012،)حمه

 موازنةنظام  (ر األسيييلوب التقليديلصيييومما سيييبق نسيييتنتُج         

 الوفاء  ن وتنكيذ الموازنة ال امة إ دادوالم تمد حاليا في  البنود(

سييييييباب نمو أمن  اً ن لم ي ن ازءإال ام,  النكامبمتطلبات ترشيييييييد 

ال ام وتزايد ال جز في الموازنة, األمر الذي يتطلب التحول  النكام

يسييييييا د الدارة بل  ل ونه   األداءنحو تطبيق نظام موازنة البرامج و

 السرافال ام وتجنب أش ال  النكاميُساهم بك الية في  ملية تنظيم 

يد إإْذ ، كافة والتبذير باألموال ال امة ن مقومات ومتطلبات ترشيييييي

 ؛األداءال ييام ترت ز  لى أهييداف ومزايييا موازنيية البرامج و النكييام

المراد تحقيقها فضييييال  ن التقدير  األهدافالمتمثلة بدلة ووضييييوح 

والتقييم الموضييييييو ي لألنشييييييطة وتوفير البيانات التحليلية الالزمة 

سكة هذا النظام ا ؛النكاملنجاح ترشيد  لمبنية  لى وذلك من خالل فل

بحسيييب األهمية  ال ام النكامترتيب أولويات أسيييس  لمية و ملية ك

ورفع فا لية وككاءة تخصيص واستخدام الموارد  ؛النسبية لألنشطة

نجاز البرامج واالنشيييييطة  ن إالمتاحة فضيييييال  ن تخكي  ت اليف 

 ريق ربط تخصيييييييص النكقات ال امة للبرامج واالنشييييييطة بالنتامج 

مثل للموارد المتاحة ألاالسييييييتثمار ا إلىذا سيييييييؤدي الُمتحققة ؛ُكل ه

 جز ال ام والمسييييياهمة في التصيييييدي والحد من ال النكاموترشييييييد 

يرى البيياحييث ضييييييرورة أن تتوايه المييالي في الموازنيية ال يياميية؛ و

ال ام با تباره السيييبيل الوحيد  النكامية نحو ترشييييد الح ومة ال رال

 امة وتجنب اآلثار السييييييلبية للدولة للحد  من ال جز في الموازنة ال

المالزمة لمحاوالت  الج  جز الموازنة سييييييواء من خالل فرض 

القروض  أو الصدار  إلىالمزيد من الضرامب  والرسوم أو اللجوء 

ال ام  النكامالنقدي، األمر الذى يُحتم  لى الح ومة تطبيق ترشييييييد 

ال بد ضرورة مالية ونها يز كيدون تممن في كل الوحدات الح ومية 

في  األداءمن تحقيقهييا ويُ تبر التحول نحو نظييام موازنيية البرامج و

 النكاموتنكيذ الموازنة ال امة من أفضييييييل الطرم لترشيييييييد  إ داد

 لى الح ومي وتجنب االلتراحات ال شيييوامية االخرى غير المجدية 

  ."الولاية خير من ال الج"وفق مكهوم 

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجاتأوالً : 

ت ييد النكقييات ال يياميية أداة مهميية تسييييييت ملهييا الييدول للقيييام  .1

حيث تحقيق أهدافها ل  لى وفق سييياسييتها الماليةبوظامكها 

التمثير  لى متاليرات النشييييييا  ه النكقات ذخالل همن يتم 

 .بحسب سياسة كل دولةااللتصادي 

سييييمات المميزة الظاهرة ازدياد النكقات ال امة ت د إحدى  .2

ية ال امة في  مال لدول ال ثير من لل وت ود  ومنها ال راما

ه ذه وتختلفأسبابها إلى أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية؛ 

حجم الموارد و تدخلالزيادة من دولة الى أخرى بحسيييب 

 .ه الدولذالتي تمتل ها ه

ؤدي بالضيييييرورة الى تحسيييييين زيادة األنكام ال ام لد ال ت .3

 المستوى الم اشي للكرد أو زيادة م دل النمو االلتصادي 

يقصييد بترشيييد النكام ال ام الحصييول  لى أ لى إنتااية  .4

مم نيية للنكقيية ال يياميية وبييملييل لييدر مم ن من النكييام وال 

خدمات  كام أو تخكي  حجم ال به ضييييييالط األن يقصيييييييد 

   للمجتمع.األساسية التي تقدمها الدولة 
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 تخكي يسيييييياهم ترشيييييييد النكام ال ام وما ينتج  نه من  .5

حجم النكقات ال امة ومن ثم الحد من ال جز في الموازنة 

ومن ثم تحقيق االسييتقرار االلتصييادي ودفع  جلة ال امة 

 األمام.التنمية االلتصادية نحو 

 

 التوصياتثانياً : 

ضييييرورة التطبيق الك لي والجاد للمكهوم ترشيييييد االنكام ال ام  .1

وذلك  بر وضيييع الضيييوابط الالزمة لذلك ومن أهمها محاربة 

ل صييييييور لداري( والحد من كالكسييييييياد الح ومي )المالي وا

 االسراف والتبذير وهدر المال ال ام.

ضييرورة التواه نحو االسييتثمار االمثل للموارد ال امة )المالية  .2

وغير المالية( مع التمكيد  لى أن ترشيييييييد النكام ال ام يم ن 

به في كل األولات وال ينحصيييير ال مُل به  ند حصييييول ال مل 

 األزمات المالية وااللتصادية فقط.

 وتنكيذضيييرورة تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء في أ داد  .3

أفضيييل الطرم لترشييييد النكام الموازنة ال امة للدولة بوصيييكة 

الح ومي وتجنب االلتراحات ال شييوامية االخرى غير المجدية 

  "الولاية خير من ال الج"م  لى وفق مكهو

 

 الهوامش

 بحث مستل من رسالة مااستير      1

 

 المصادر والمراجع

 المصادر العربية:

 أوالً : الوثائق الرسمية   

 (.2018-2015لسنوات ) لوانين الموازنات ال رالية

 : الرسائل واأل اريحثانياً 

 ،موازنة البرامج واالداء ودورها في زارا لطيف كاكا  حمه[

 الم هييد عليهررا تخفيض النفقررات العررامررة للرردولررة والردررابررة 

 .2012 بالداد،-ال ربي للمحاسبين القانونين 

 عام فّي اّلج ائّر   ياش، بل ا ل يد اإّلنفاق اّل يات تّرشرررررر -]آل

تّقييمية لّبرامج اإّلنعاش االدتصرررررررادي ّخالل اّلفترةّ  دراسرررررررة

أ روحة ّمقدمة لّنيل  ّشهادة ّدكتوراه فّي اّل لوم    2001-2014

 .2019 ،فّرحات  باس ّسطيف اام ة-ااّللتصادية

 ،ترشرررررريد اإلنفاق العام وأثره  علا التوازنات  نااي شييييييولي[

-التضرررخملنمو  مؤشررررا-القياسالداخلية )المالية( مؤشررررات 

دراسيييية لدمت ضييييمن متطلبات نيل  الموازنة العامة  رصرررريد

أمحمد بولرة  اام ة-مالية دولية  تخصييص-ااسييتيرالمشييهادة 

 .2016بومرداس,  –

 ،السرررررياسررررة المالية ودورها في تحقيق دراوسيييييي  مسييييي ود[

أ روحة   2004-1990 الج ائر: حالة-االدتصرررراديالتوازن 

 اام ة-االلتصيييييياديةمقدمة لنيل شييييييهادة الدكتوراه في ال لوم 

 الجزامر. 

 ،ترشرريد اإلنفاق الحكومي في عالع عج   دورنسييرين   كزيز

دراسييية الموازنة العامة للدولة في ظل األزمات االدتصرررادية  

مقييدميية لنيييل  أ روحيية-( 2016-2007حيياليية الجزامر من )

 .2019 ،زيان  اشور الجلكة اام ة-شهادة الدكتوراه 

  سرررررياسرررررة اإلنفاق العام ب تباج منهج  ]ترشررررريدبن  زة محمد

تحليلية دياسية لدور االنفاق العام  اسةدر-باألهدافاالنضبا  

أ روحة  في تحقيق أهداف السياسة االدتصادية في الج ائر 

-تخصييص-االلتصيياديةمقدمة لنيل شييهادة الدكتوراه في ال لوم 

 .2015بلقايد  اام ة-ال امة  المالية

 ،الموارد المررراليرررة في تحقيق التنميرررة  ]دورأوكييييل  حمييييده

سة حالة  االدتصادية شهادة  الج ائر درا أ روحة مقدمة لنيل 

المالية  التصيياديات-تخصييص-االلتصيياديةالدكتوراه في ال لوم 

 . 2016 مرداس،-بولرة اام ة-والبنو 

 ،ترشيد اإلنفاق الحكومي في تحقيق  ]مساهمة ارم  لدوري

التنميررة االدتصررررررراديررة في الج ائر دراسرررررررة تطبيقيررة للفترة 

ه ( 1990-2014) يل شيييييي ادة دكتوراه في أ روحة مقدمة لن

محمد  اام ة-نقود وتمويل  تخصييييييص-ال لوم االلتصييييييادية 

 .2016 ،بس رة-خيضر

 ،االنفاق العام ودوره في عالع  ترشررررريد  صيييييبرينة كردودي

 االسررررررالمي عج  الموازنررة العررامررة للرردولررة في االدتصررررررراد 

-ال لوم االلتصييييادية  دكتوراه فيأ روحة مقدمة لنيل شييييهادة 

 .2014 ،محمد خيضر بس رة اام ة-نقود وتمويل  تخصص

 

 ثالثاً: الدوريات والبحوث:

 ،دراسرررررررة  مجيد[ميسييييييون  الناصيييييير، حمد،  بد هللا الدباش

ادتصررررررراديررة لبعض العوامررل المؤثرة علا العج  المررالي في 

 –[ مجليية اييام يية ايهييان 2016- 2003العراديررة الموازنررة 
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 أيلول-Cالجزء - 2ال ييدد -خيياو  اصيييييييدار-ال لمييية أربيييل 

2018. 

 ،الحكومي في  اإلنفاق]أسماء ااسم  محمد، ن مة،صباح   لي

 العراق وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الوادع والتحديات 

 11 المجلد-مجلة اام ة االنبار لل لوم االلتصيييييادية والدارية 

 .147 – 133و 2019لسنة  27ال دد 

  الناتج  ]أثر التوسرررع في النفقات العامة علابربار  الدين،نور

 دراسرررررررة ديراسرررررريرة لحرالرة الج ائر للفترة-المحلي اإلجمرالي

مجليية الييدراسيييييييات المييالييية والمحيياسييييييبييية (  1990-2015)

 .2017لسنة  2352 المجلد- 7ال دد  ،والدارية

 ،تطور هيكل النفقات العامة في   تحليلمحسييييين ابراهيم  أحمد

 –المجلة ال لمية لجام ة ايهان   2017- 2003للمدة العراق 

 .2019لسنة  2 ال دد- 3المجلد  السليمانية

 ،ترشررريدً  ماد حسييين  حسيييين، محمد، مرو هشيييام  صيييكوت[ 

في العراق   االسررتدامة الماليةاإلنفاق العام ودوره في تحقيق 

 25ال دد  1 المجلد-مجلة ال وت لل لوم االلتصيييادية والدارية 

 .146 و-127و 2017لسنة 

 ،سرررررررد عج  الموازنة  ]الياتحميدة  مختار،-نسييييييرين  كزيز

حالة  دراسررة-العامة للدولة في ظل أزمة انهيار اسررعار النفط 

االنسانية الحقوم وال لوم  مجلة-زيان  اشور  اام ة الج ائر 

 .241- 225و- 2018( لسنة 1) 35االلتصادي  ال دد

 ،تحليلية ألسرررباب عج   دراسرررة]هناء  لي حسيييين  القريشيييي

-مجلة الدارة وااللتصيياد  الموازنة العامة للدولة في العراق 

 .412و- 393و ،2012لسنة  93  دد- 35 المجلد

 ،اسرررتخدام موازنة البرامج واألداء في مثنى م يوف  محمود"

ترشررريد اإلنفاق الحكومي دراسرررة تطبيقية علا دطاج الرعاية 

مجلة ت ريت لل لوم الدارية  الصررررررحية األولية في الدجيل"

  -10, و2017لسيييييينيية  9المجلييد  40 ال ييدد-وااللتصييييييياديية

 . 25و

 ،أمكانية تطبيق ريباز محمد حسين  محمد، شاكر،أياد  سلطان[

 موازنة البرامج واالداء ودورها في ترشيد األنفاق الحكومي 

دراسيييييييية ميييدانييية في  ينيية من الييدوامر الح ومييية في ألليم 

 -365, و2018لسيييييينيية  15المجلييد 4 ال ييدد كردسييييييتييان،

 .393و

 ،مت ب،سيييييي ود اايد، حيدر  باس  يد، حيدر اليذ  مشيييييي ور 

]اسررررتخدام موازنة البرامج واألداء أداة للتخطيط والردابة في 

 مجليية-المثنىتطبيقي في اييام يية  بحييث الحكوميررة الوحرردات 

لسيييينة  3ال دد  ،8المجلد -وااللتصيييياديةالمثنى لل لوم االدارية 

 .203_و 171و ،2018
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