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ِن الرَِّحيم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم َٰ
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 لى روح والدّي..... رحمهما اهلل وأسكنهما فسيح جناته إ

 الذي كم تمنيت أن يعيشا معي هذه اللحظة

 

لي من كان خير عون لي في هذه المرحلة من حياتي.... أسرتي الحبيبة وعلى إ
رأسهم من وقفت بجانبي وصبرت معي وشاركتني كل لحظة بمسراتها ومآسيها ..... 

 زوجتي الغالية وشريكة حياتي ..... 

 

 ولكل من أبنائي صهيب وسهيل وسفيان  

 وبناتي سلوان وسدير وسجى

 مستقبلي المشرق
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 وتقديرشكر 
الحمد هلل رب العــــرش العظيم على توفيقه، والصــالة والســالم على سيد الخلق وأشرف  

بعه االنبياء والمرســـلين ســيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى اهلل علية وسلم وعلى أهله وأصحابه ومن تا
 .بإحسان الى يوم البعث العظيم

الشكر والتقدير والعرفان الى االســــتاذ الدكتور يسرني ويسعدني أن أتقـــدم بأسمى آيــات 
الفاضل أبوبكر شريعة لتفضله بقبول االشراف على رسالتي وتحمله أعباء االشراف من متابعة وســعة 
بـال ورحابة صدر من بداية عملية أعداد المقترح حتى أنهاء الرســالة وضهورها بهذه الصورة، واتقدم 

علي زاقوب بصفته ممتــحن داخلي،  جنة المناقشة المكونة من الدكتورن لبالشــــكر والتقدير لكل م
والدكتور خالد رحيل بصفته ممتحن خـــارجي على تحملهما مســــئولية دراسة ومراجعة وتصحيح كل 
االخطاء بهذه الدراســة، كما ال يفوتني أن أتوجه بالشـكر لكل من لجنة مناقشة المقتر حات وما قدموه 

رشاد وهم كل من الدكتور جمعة الحـــــاسي ،والدكتور مســعود البدري، والدكتور عوض لي من ن صح وا 
الرويـــاتي، والــدكتور عبدالســالم الكزة، وأتوجه بخالص الشــكر والتقدير لكل من وقف بجانبي في 

ا قدمة لي من دراستي هذه وعلى رأســـــهم المربي الفاضل االستاذ الدكتور أبراهيم الرفادي على م
تشــجيع ومتابعة مستمرة ونصح وكان نعم السند، كما أتقدم بالشكر للدكتور يوسف القماطي على 
العمل االحصائي الذي قدمة لي في هذا البحث، والشــكر والتقدير للموجه المتقاعد االســتاذ جمعة 

لص الشكر والعرفان لألسرة التي العرفي على تحمله أعبــاء التصحيــح اللغوي، وال يفوتني أن أتقدم بخا
والشكر ، ي أســـرة المعهد القومي لإلدارةاحتضنتني منذ بداية انطالقي في مرحلة البـــكالوريوس وه

والتقدير ألسرة جامعة بنغازي العريقة على قبـــولهم لي كطالب ماجســـتير وما أضـــافاه لرصيـــدي 
 .من حياتي ي هذه المرحلة المتميزةالعلمي والمعرفي ف

  -كـما يطيب لي أن أتقدم بالشـــكر والتقدير لكافة الزمالء بمراقبة الخدمات المالية 
بنغازي من رؤساء أقسام ورؤساء وحدات ومراقبين ماليين وعلى رأسهم االستاذ المحترم طارق دربي 

جراء الدراسة مراقب الخدمات المالية بنغازي على تشجيعهم و تعاونهم الجاد وتدليل الصعوبات بأ
 الميدانية بالمراقبة.
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وأتقدم بالشكر للسيد المحترم نـاجي العوكلي على تحمله تكلفة وعبأ الحصول على 
ى تعاونه ودعمه المراجع العلمــية من جمهورية مصــر العربيــة، وللصديـق الدكتور محمد مرســال عل

 .الدائم والمتواصل
فاضلة وأوالدي وبناتي الذين تحملوا معي أعبـاء وأخيرًا أتقدم بالشكر ألسرتي زوجتي ال 

هذه الرســالة، وايضــًاً الشـكر لكل من كان لـه فضل في مسيرتي العلمية ولو بكلمة طيبه  ودائمًا وأبدًا 
 . الكريم على نعمه التي ال تحصىيبقى الحمد والفضل والمنه هلل

 الباحث                                                     
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 على المال العام مدى مالءمة موازنة االبواب والبنود كأداة تخطيط ورقابة

 بنغازي" –الخدمات المالية "دراسة حالة بمراقبة 
 أعداد الطالب: عبدالحميد على خيراهلل العبيدي
 اشراف االستاذ الدكتور: بوبكر فرج شريعة

 ملخص الدراســــــة
هدفت الدراســة الى التعرف على مدى مــالءمة استخـدام موازنة األبــواب والبنـود كأداة               

من أدوات التخطيط والرقابة على المال العام في ليبـيا ، ونظرًا ألهـمية الدراسة وارتباطها بـالمال العام 

المشاركين في الدراسة من خـــالل اســـتمارة  تم اســتخدام أســلوب المقابـلة الشخصــية لجمع البيانات من

مقابلة شخصية أعدت خصيصــًا لهذه الدراسة تتكون من مجموعة أســئلة تم تقسيمها إلى ثــالث 

محاور رئيسية، أختص المحور األول بمجـموعة من األسـئلة العامة حول الموازنة، أمــا المحور الثــاني 

ط  في الموازنة، وجاء المحور الثالث بحوار تعلق  بالموازنة كأداة فقد كـان يدور حول عملية التخطي

من أدوات الرقابة على المال العام ، كما تم استخدام أسـلوب العينة المنتـظمة في اختيــار العنــاصر 

المشــاركة في الدراسة على اعتبار أنه األسلوب األنسب لمثل هذه الحاالت، ونظــرًا كون وزارة المالية 

هي المصدر الرئيـسي للموازنة، وهي التي تتحكم في الســياسة المالية للدولة عن طريق اإلدارات 

التابعة لـها ومراقبـات الخدمـــات المالية وعلى اعتبار أن مراقبـة الخدمــات المالية بنغازي تعتبر ثــاني 

ن حجم العمل بها كب ير ومناسـب فقد تم اختيارها أكبر مراقبة خدمـــات مالية على مستوى ليبيا، وا 

لتكون المجتمع الـذي تؤخذ منه عينة الدراســة، حيث تم اختيار المشـاركين في الدراســة من الموظفين 

الـذين لهم صــلة وطيـدة بالموازنة من ) مراقب الخدمات المالية، رؤسـاء أقسام، رؤسـاء وحدات، 

 مراقبين ماليين ( .

تخدام المنهج االســـتقرائي لجمع البيانات، بالرجوع للدراســـات الســـابقة لقد تم اســ              

والدوريات والكتب والمراجع العلمية ، ثم قـام الباحث بعد ذلك بتحليل البيانات من خالل برنامج الرزم 



  
 

 ك 
 

ام ( باستخدام التحليل النسبي للوصول لنتائج ردود اإلجابات على األسئلة واستخدSPSSاإلحصائية )

التحليل العنقودي لمعرفة مدى التوافق في اإلجابات بين المشــاركين في الدراسـة، وقد توصل الباحث 

الى العديد من النتائج التي كان من أهمها، إن موازنة األبواب والبنـود مالئمة مع الوضع الليبي 

ر وأن النفوذات الراهن، وذلك لعدم وجود أمكانيات وكوادر بشرية تسـتوعب تطبيق أســلوب آخ

الســياسية لها تــأثير بشكل مباشر على كل من عمليتي التخطيط والرقابة للموازنة وأن الثقافة الفكرية 

السائدة في ليبــيا وخصوصـًا االجتماعية والسياسية لها تأثير على بيئة العمل وبالتالي فهي مؤثرة 

 بشكل كبير على أداء الموازنة . 

نأمــل أن تكون هذه الدراســة مدخل لتطوير وتحديث أسـلوب الموازنة المتبع داخل  أخيراً               
ليبيا ، والتخلص من األســلوب التقليدي ومــا يتعلق به من سـلبيات األداء المالي المتشعب والمتأصل 

 لتي تشكل عقبةوالمرتبط بالموازنة، ومـا يتبعه من تشــريعات ذات عــالقة بالعمل الــمالي والموازنة وا
 حقيقية في سبيل التطور والتقدم .
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  : مقدمة  0.0
ذا ـه إن إال امــــال العــــامة للمـرية العـلنظباا ـحقلن ـــن اللذيــــطور الكبيريتى الرغم من التغير واللع

الذكر ـــوالجدير ب، اإلداري انون ــارزا في القــوعات المهمة التي تحتل مكـانا بــزال من الموضـــوع ال يــالموض

قها ـــدولة إلي تحقيـــعى الــتسية ــاســأسـل هـو غاية ــب وحدةرع لمشــالمال العام لـم يكن غاية اــــب أن االهتمام

كن مـن تتمحتى ـدولة الهي أن ــــديـ، إذ من البريةــــادية الجوهــــاالقتص الحهاـــبمص اطهــــالرتبائل ـــــسبكافة الو 

كمال مشــــالزمة لتنفيلوال اـــــا األمـهـــلـاح ـــــائفها البـد مـن أن تتـــالقيـام بوظ دبير مرافقها ) ــــاريعها وتــــــذ وا 

 .(  414:  9114حمود 

خاص ــــو أحد األشال العام ذلك الذي تمتلكه الدولة أـــــــــالم"( 1:  9116)بـــــــقطعرف  دــــلق

 للمنفعة العامة ال مخصصاً ـــــ، ويكون هذا الماصةواء كانت هذه الملكية عامة أم خــــس، االعتبارية العامة

 .    "  سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ام ــال العــالمم 1211ون المدني الليبي لعام ـالقانمن ( سبعة وثمانونادة )ــــــــــما عرفت المـك

خاص االعتبارية العامة عامــه العقــارات والمنقوالت التي للدولــة أو األشـ ــواالً " تعـتبر أمالي ـــــــبالنص الت

 . والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بقانون أو بمرسوم أو بالفعل"

تغالل دول باســــــناء الحضارات فتقوم الـالتي تستخدم لبس ــم االسـال من أهــيعتبر المحيث 

، ويتم ذلك راـمو واالزدهـيجعلها قادرة على التقدم والنلتحويلها الي اقتصاد قوي ة المتاح اتواإلمكانيوارد الم

ن ــــكل من ب وعرف، من معرفة وضع الدولة ومقدرتها تمكن، والتي عن طريقها نـامةمن خالل الموازنة الع

يراداتدولــــــلنفقات ال راً ـــــــها خطة تتضمن تقديـــــأنب "ة ـــة العامــــالموازن( 112:9111الخير)ــــغربية وب ها ة وا 

، " عى إليها السلطة السياسيةـــــي تسوء األهداف التر في ضذا التقديم هـــنة، ويتـــــس غالباً  الل فترة قادمةخ

 أصبحتــــماعية فـــــادية واالجتــــــياسية واالقتصــــاءها الســـــدولة وأعبـــــالث ازداد دور ـــدير الحـــوفي العص
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داف السلطات ج تعبر عن طموحات وأهرامــــطط وبــــع إلى خمــــداف المجتــــأهرجم ــــثة تتـــــة الحديدولــــال

شباع حاجاتهالسياس ذه ــتقــوم األجهزة التنفيذية في الـدولة بوضع ه حيث، ية في تحقيق غايات المجتمع وا 

ل ـــن قبمواعتـمادها  وازناتد إجازة هــذه الملعامة وعنات اــــــبالموازن امــكل أرقـــــالخطط والبرامج في ش

)بن غربية ،  رامجـــها من خطط وبــــــاء بــا جــــنفيذ مريعية تتولى األجهزة التنفيذية المختلفة تــــــالتش لطاتــــالس

  .(1:  9112، شريعة ، والعبيدي 1:  9116السحيري  112: 9111بالخير 

يب أعداد الموازنة العامة أحد أسالود ــــواب والبنـــــظام األبــــــلن اً ـــــوفق موازنةداد الـــإععتبر ـــوي 

ذا من ه ه على الدول التي تتلقى دعماً ـــــدولي وفرضـــــندوق النقد الــــديم اعتمده صـــام قــــــوهو نظ، للدولة

يث صنفت ضمن أفقر ح، م 1211دول منذ تاريخ االستقالل سنةيا كانت من ضمن هـذه الالصندوق، وليب

دول ــــذا النظام كغيرها من الندوق النقد الدولي وفرض عليها هت تحظى بدعم صــــ، وبذلك كاندول العالم

 ع بحيث يعطي مهمة التخطيط والرقابةـــــم وضاــ، وهذا النظندوقــــومة من هذا الصاألخرى المدع الفقيرة

الي ــــــاد اإلداري والمــــــب الفســــود نس، وكذلك لوجه صاحب التمويلندوق النقد الدولي على اعتبار أنــــلص

رن الماضي ـــتينيات من القـــف الســــمنتص فط فيــــاف النـــــعد اكتشــكن بـــدول، ولذه الـل هــــالعالية في مث

مط هذا النـالتقيد بذه الثروة وأصبح ليس بالضرورة االستمرار في ــن الدول الغنية بسبب هيا مـــأصبحت ليب

امة والتي ات العكال الحديثة للميزانيــــــاط واألشـرى من األنمأخ واعاً اك أنــــعلى اعتبار أن هنمن الموازنة 

الدوري ) ط والبرمجةـــيط، موازنة التخرامج واألداءــموازنة الب، فريةــالصة نالمواز ـك -ائدةــــأكثر جدوى وفبر تعت

  . (11:  9116ريعة ـش ،161: 9111غربية ، بالخير بن  19: 1222والجنابي 

ة التغيرات في البيئ اجمة عنــــنت ناـــواء كـســــلفة ـــئات المختـــفي البيطورات ـــالت من الرغـمــــب

 لوجي وماـقدم التكنـو التلى باإلضافة إ ،رىخياسية وغيرها من البيئات األالس االقتصادية أوأو  اعيةاالجتم

ذا يا إال أن هــرية في ليبشالب واردعليمي والثقافي للمــتوى التســـمادة الـــزيج عنه من تطور علمي و ــنت
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حيث نجد أن أهمية ، يةــــدولة الليبالـاص بــــصــل جهـات االختــــره مـن قبــتطـويثه و ــلوب لم يتم تحديســـاال

لم تعد الموازنة ف ،اديــتصدولة االقخم دور الضــق وتع تعممـ وحاً ــــرة أكثر وضدت بصو ـــد تزايالموازنة ق

ع أخرى وعلـى جمي اً ـــــانحيوتحكمية أ اً ــــــانحت أداة توجيـهية أحيبـــــل أصـــــب بــــمية فحســــــرد أداة تنظيـمج

 ةاليــــــــــــادية أو المـــــماعية أو االقتصـتياسية أو االجــــاده السأبعــــــام بـــاط العــــــالنشركة أو ــتويات الحــــمس

 ( .9:  9116، السحيري  1:  1222)العربي 

أسلوب الي توجه العديد من دول العالم إلى تغيير ـرن الحر العقد األول من القــــــفي أواخو  

تباع  ودـــواب والبنـــاألب التي  والموازنة الصـفرية، ج واألداءمازنة البراات كمو ـــيب أخرى في إعداد الموازنأسالوا 

انت ـــحيث ك ،اراتاإلمة لها على سبيل المثال دو منـــعام والتي لـــال اـــدار المـــلحـد من إهلاحها ـــتت نجبــأث

 9111ام ــــع نفرية مــــاع الموازنة الصـــم غيرت إلى إتبـــث 9111ام ــــذ عــرامج واألداء منـــتتبع موازنة الب

ام ــــمن ع راً واألداء اعتبارامج لبانية اميز ق بيـبتطدأت ـبان التي لطنة عمسة لدو ًا ضواي، هذايومنـــــا وحتى 

امة لدولة اءة الميزانية العدليل قر  ،9111ارات العربية ــــزانية اإلمـــــالمير إجراءات ـــــور تطويــــ)منش م9111

 . ( 9111سلطنة عمان 

 مشكلة الدراسة :  8.0
 ةـــــرامج في أي دولـــــظيم وتنفيذ الخطط والبــالح والتنصــــــات من أهم أدوات اإلـــــتعـد الموازن

 ، وهماةائف اإلدارياسيتين من الوظــــــديرية على المسـاعدة في تحقيق وظيفتين أسعمل الموازنــات التقوت

ها في هـذا ـالمتعارف عليات ـــأنواع الموازن أحدىود ـــواب والبنـــر موازنة األب، وتعتبط والرقابةالتخطي تيوظيف

ا دول ن يدعمها باعتبارهتي كادول الـدولي على الــها صندوق النقد الـوهي موازنة تقليدية فرض ،ـالالمج

ولكن بعد  ،اف النفطبقت اكتشســ رة التيدول في تلك الفترة وهي الفتذه الن هيا ضمــــــــانت ليبوك، فقيرة

ية بعملية ـــوبدأت الدولة الليب تينيات من القرن الماضيـــــف السيا في منتصـــاف النفط في ليبــــــــاكتش

على  زاماً ار لــــلذلك ص، بيعيةذه الثروة الطيا من ضمن الدول الغنية بفضل هـــــــأصبحت ليب، و التصدير



  
 

5 
 

ال العام لطات المختلفة لديها لتسيير أمور الدولة ولحفـظ المـــها من قبل السنئو ـــــإدارة شدولة أن تقوم بال

 .(1:9112يالعبيدو شريعة،11:9116ـريعة، ش112:9111)حمادبهدف تحقيق مصلحة الفرد والدولة

 1261لسنةون النظام المالي للدولة قانإصدار ــــالدولة بــــريعية بـــــلطات التشــــلسامت اــق لقد

م األبـواب والبنود كما قامت انظل لة وفقـاً ة للدو ه بأن يتم أعداد الميزانية العامادسة منـونصت المادة الس

ب األول ــاتلفة ونص البامها المخبأقس ابات والمخازنـــحة الميزانية والحسالئ داريذية بإصلطات التنفـالس

 ـل الميزانية العامة للدولة وفقاً ــذ وتعديـيــداد وتنفـــعإريقة ــطعلى  وادهـــلف مــم األول في مختـــفرع من القســالمت

ل مارف عليه وتم العــلوب متعـ، واعتمدت السلطات المختلفة هـذا األسلوب باعتباره أسواب والبنودـام األبلنظ

ديثة والتي تعتبر اليب الحسالموازنات بل هناك العديد من األداد يد في أعس األسلوب الوحه لينرغم أبه 

ود ـــواب والبنـــوب األبلالن أس راً ونظـ، ية الزالت تتعامل بهذا األسلوبـبدة غير أن الدولة الليئثر جودة وفاـأك

ما أنه ـورات التي حدثت في البيئات المختلفة كطـوافق مع التــــــيت ال ـــاً تقليدي اً لوبــــات أســـفي إعداد الموازن

م إلى الـد من دول العيا اضطر العدـت مملوب الحديث للموازناـاشى مع أهداف الدولة الحديثة واألسمــاليت

                                                                                التحول إلي األسلوب الحـديث بالشكل الذي يحــد من إهدار المال العام .

ال ـواب والبنود في مجـــتخدام موازنة األبـالئمة اســأكد من مــــالت د منــكان والبة ـــاء عليــــبن  

مكانيمنة تخدمت في ظروف وأز ــذه الموازنة قد اسـاعتبار أن هــرقابة بــط والـالتخطي ات للدولة تختلف ــــوا 

 الحال للدولة في الوقت الحاضر. هو علية اعم الفا كلياً اخت

وازنة تخدام مــــــــدى مالئمة اسـمة في التعرف على ــوعليه يمكن أن تتلخص مشكلة الدراس

 المال العام في ليبيا .على ود كأداة تخطيط ورقابة ألبواب والبنا

 -طرح العديد من األسئلة المهمة ذات الصلة:ومن خالل هذا التساؤل يمكن 

 حقق الغرض الذي وضعت من أجلة ود بالشكل الذي يـــواب والبنـــنة االبتخدام مواز ســــتم اـــهل ي

 الموازنة ؟
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 أداة تخطيط ورقابة للحد من ــــود كــــــواب والبنــــتخدام موازنة االبـود التي تحد من اســــــا هي القيم

 المال العام ؟إهدار 

 ماشى مع التطور العلمي وتحقق قدر ــــدية بالقدر الذي تتهل مـن الممكن تطـوير الموازنة التقلي

 كافي من التخطيط والرقابة على المال العام ؟

  الدراسات السابقة :  1.0
ذا المجال هوفر لدينا من الدراسات في ـــا يتـــالع على ماالطـــب ةســـالدراات ــــمراجعة أدبي تم

في ت اــالدراسهذا النوع من ب عـلم الباحث أن ات المحـلية فأنه حسأمـا الدراس، نبية، وأجربيةوع ةمحلي

 امــــــتقييم وتطوير نظ" وان ـــــبعن( 1221ة السحيرى )ـــدراسات ـــــومن بين هذه الدراس، يبـية نادرةاللالبيئة 

 ياـــيزانية العامة في ليبام المــــة الى تقييم وتطوير نظــهدفت هذه الدراسيا " الميزانية العامة للدولة في ليب

يزانية ذه المل همكن في ظــــاد وال يـــــمن االقتص دالً ـــاق بــــإلنفجع على اــــود تشــها أن ميزانية البنوبين في

تخطيط كما ثر مـن عمليات الالقانونية أكدولة كما أنها تركز على الرقابة ف الدير النفقة الكلية لوظائتق

اليب ـــطبيق أستحقاق لتـــــالئمة االســــــامة لمة العــــدات اإلداريــــحقاق في الوحتــــاس االســــسرح تطوير أأقت

 .الموازنة المتطورة 

انيـة تطـبيق المـوازنة على ـــــأمك" ـوانـــبعنانت ـــــوالتي ك( 9111) كـــــالزوبي ةـــاسدر  اولتــــــتن 

ــدراسة قطاع التعليم في شعبية " وكان مجتمع الــبيايالوحـدات اإلدارية العـامة في ل اس الصفري فيساأل

فري في ـــــاس الصـــــــق الموازنة على األســــات تطبيـــــر مقومة عـدم توفـــــهرت نتائج الدراسبنغازي وقـد أظ

 . قطاع التعليم 

نة البرامج واألداء في ام مواز تخدام نظـــــلمعرفة إمكانية اسة ـــــدراس( ب9119دي )ــــيالعب وقام

عليم في المنطقة الشرقية وقد ـــــاع التــــيا بالتطبيق على قطــــــــة العامة في ليبإعداد الموازنات للوحدات اإلداري

دم توفر المتطلبات ـــاع لعــــــالقطامج واألداء في هـذا ر ـــــة صعوبة تطبيق ميزانية البـــــتنتجت الدراساس
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اسبي ــام محـــــالئم للموازنة، وعدم وجود نظــــــام والمتمثـلة في الهيكل التنظيمي المــــــــاسية لهـذا النظـــــاألس

 . وغيرها ، الكافية والعناصر البشرية، متكامل

الي في أداء لمؤثرة على فاعلية المراقب المالعوامل اوان "ـــــ( بعن9114وزعكوك )ــــبة ســــا دراـأم 

اول ــــــات إال أن الباحث تنوص على الموازنـــــبوجهة الخصة لم تكن ــــــ" رغم أن هذه الدراسوظيفته الرقابية 

ات ــــعة الموازنـكامل لطبيالـــــاني بـــــالث لــــــص الفصــــث بتخصياحـــــــث قام البـــــ، حيات كحالة تطـبيقيةـــــالموازن

، ة العامةالوحدات اإلداريــــاليين بيـن المة يتمثـل في المراقبـــــوكـان مجتـمع الدراس، ت اإلداريةداالوحـــب

دات اإلدارية العامة واالستعانة باألسس ـلوب الموازنة المطبق بالوحــــة بإعادة النظر بأســــوأوصت الدراس

 . هاوضع دليل إرشادي إلعدادنات و علمية ألعداد المواز ال

ات التي تناولت الموازنة كأداة ـات العربية فهناك العديد من الدراســــــــا فيما يخص الدراســـأم

ي تخطيط ات فـــــــدور الموازنوان "( بعن9114)بيزعة الــــــدراس ،اتـــــتخطيط ورقابة ومن بين هذه الدراس

التعرف على دور الموازنات في  ة إلىــهدفت الدراس حيثلدية في األردن "ــــالبس ـــالوتقييم أداء المجورقابة 

ن لدية في األردـــــــس البالـــــالي تقويم كفاءة المجو دية في األردن لــــــس البــة وتقـويـم أداء المجالابــــــطيط ورقتخ

داد ـاعدة البلديات على أعـــم اإلدارة المركزية بمسأن تهتهي يات ـالتوصأهم انت ــــكو ، طتهاـــــفي تخطيط أنش

لوب ـــــوتغيير أس اتهاــــــرار موازنـــالخطط من خــالل إق اعدتها في تحقيق هذهـــمجها ومسراــــخططها وب

ام بتحديد أوجه اإلنفاق من االهتم دالً ــنفاق ونتائجه بإلالتركيز على مراقبة أهداف اــــابة وتطويره بـــــالرق

 .وعناصره 

أداة ـوان " مدى فاعلية الموازنات كــ( بعن9112يخ عيد )ــــة درغام والشـــــاءت دراســـــما جـك 

والتي ات" ـــــعداد وتنفيذ الموازنإين على ـــجهة نظر القائمو اع غـزة من ـــــللتخطيط والرقابة في بلديات قط

إلي  اً تنادزة اسات قطاع غـــــرقابة في بلديطيط والأداة للتخات كــــوازنتخدام المــمدى اس هدفت إلى تحليل

رورة إقناع اإلدارة العليا بأهمية دور ة إلى ضــراست الدوقد أوص، الــــبية في هذا المجـــاألدبيات المحاس
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ط لعملية ــيدة، وضـرورة التخطيـــالرش راراتاذ القابة واتخـــــال التخطيط والرقالموازنات التخطيطية في مج

اب خبرة، وضرورة وجود لجنة للموازنة مع وجود قسم ــــــن وأصحـــــن مـؤهليــــاعدة موظفيســـات بمــــــالموازن

 مستقل لها يتبع للدائرة المالية.

 أهـداف الدراسة :  1.0
 : تهـدف الدراسة إلى

  األبواب والبنود كأداة تخطيط ورقابة . مالئمة استخدام موازنةمدى التعرف على 

 ورقابة على المال العام في ليبياأداة تخطيط تخدام الموازنة كالقيـود التي تحـد من اس التعرف على 

 لمختلف أنواع  البيئة الليبيةماشى مع التغيرات في ـــــــواب والبنود تتــــــأكد من أن موازنة األبـــــالت

 . األنشطة

 الدراسة :أهمية   1.0
 ها الموازنة في اقتصادياتـــحت عليـالهامة التي أصبة من المكانة ــع أهميــة هذه الدراسـتنبـ

توى ـــتطور مسو  اة االقتـصاديـة واالجـتماعيةـــيدول في الحـع دور الـــاجمة من توســــدول المعاصرة والنــــال

ة ــــــلموازنوى اـــوم ومحتهـرات مهمة في مفـــول تغييــــلك إلى حصديث، أدى كل ذر الحــــالتنمية في العص

ل ــــــجاز مهام محددة بـامة إلندات العات الحكـومة واإليرار احتياجـــيلة لحصـــالموازنة العامة لم تعد وسف

ط ـلة لضبــــيلة مفضســـــها كو ــــاألخص استخدامــــــ، وباسيةــــائف تكاد أن تكون أســـــها عدة وظـــــبحت لأص

أصبحت ذات صلة  فالموازنة اديةــــاتها االقتصـــياســــسوتنفيـذ ، هاـــياسة المالية للدولة، وتحقيق أهدافســـال

لعامة الحديثة عن وازنة اــز المــــالمح التي تميــــعـتبر أهـم المــــذه توه، رةـــعاصدول المـــــاد الـــــوثيقة باقتص

 . :هـ ( 9111) المعارك وشقيق، ة التقـليـديـةالعام الموازنة

تجابة لتوصيات بعض المؤتمرات والندوات المهتمة بتطوير ـاسجاءت ة كما أن هذه الدراس

 -الموازنة والتي منها :
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عـودية ــــــة الســـــكة العربيــــة في المملـــــــــدوة الموازنـــنم( ، 1211ة )ــــعربي األول لخبراء الموازنـــمر الـــالمؤت

ن العربي ــــعليم في الوطـــــاديات التــــلمي القتصعـــم(، المؤتمر ال1221الظل )ة ــــدوة موازنــــم(، ن1211)

 - : م( والتي توصي في مجملها باالتي1221)

لمؤسسات ، الموازنـة الصفرية( في اوالبرمجةالبدء بتطبيق الموازنات الحديثة )موازنــة التخطيــط  .1

 الحكومية .

تبــم الموازنة بــر نظـــكومية بتطويــسات الحــــوزارات والمؤســل الــاهمة من قبـــــالمس .9 ظم ــــاع النــــها وا 

 الحديثة .

ما ـــــدول فيـــــوء تجارب بعض الـــراء الدراســـات والبحـوث العلمية لتطوير نظم الموازنة في ضـــــإج .1

 النظم الحديثة .يتعلق بإدخال 

الخطط ـــــات بـــــــط الموازنــــــعات وربـــــة الجامــــداد موازنــد إعــــليمة عنســــــمالية الــــس الســـــاع األـــــإتب .4

 والمشروعات .

 ياسلوب الموازنة المتبع داخل ليبر وتحديث أــمدخل لتطوي اً ـــــة أيضــــد تكـون هـذه الدراسق

ال العام يزيد ـأن الليبي وأثرها على المــــندرة هذا النوع من البحوث المتعلق بالموازنات في الش باإلضافة إلى

 .ذه الدراسة في هذا الوقت بالذاتمن أهمية ه

 منهج الدراسة :  1.0
 استخدام المنهج االستقرائي الذي ينسـجم مـع طبيعة وأغراض الدراسة.

 منهجية الدراسة: .0
 النظري للدراسة :الجانب  -أ 

الل الكتب ــــــاسبي من خــــاألدب المح ةمراجع على ةســــهذه الدرال انب النظريـــــالجتمل ــــأش

بة وعالقتهما وضيفتي التخطيط والرقا و ــات وأنواعهاوالدراسات السابقة ذات العالقة بالموازن والدوريات
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وي وسليم يخدم ار نظري قــــناء إطــــادرة بالخصوص وذلك لبــــالصـ ريعاتــــافة إلى التشـباإلض، بالموازنة

 الهدف من الدراسة.

 :الجانب العملي للدراسة -ب 
 من خالل :كان ذلك  ع البيانــات للوصول للمعلومــاتتــم بها جماألدوات التــي 

 لوب ــــــــــاركين كون هذا األســـــات من المشــــمع البيانـــلجخصية شـــلة القابـــــلوب المـــاستخدام أس

تتكون من  تمارة مقابلة شخصيةــــاس عدادإاحث بــــ، حيث قام البيتناسب مع الهدف من الدراسة

 لـــموضوع من قبالات المتعلقة بـــتخدمت لجمع البيانــة اســئلة تتعلق بالغرض من الدراسـسمجموعة ا

،  استخالص النتائجمن مكن ــــحتى نت ةــــــالدراس ئلةــــعلى أس ابةـــاإلجتم حيث ، تهدفةــــات المســــالفئ

المؤهل خصية المتعلقة )ـــئلة الشــــالجزء األول يحتوي على األستمارة إلى جزئيين ـــــوتنقسم االس

كأداة تخطيط  ومالئمتهاوالجزء الثاني مرتبط بالموازنة التقديرية ( الخ.. نوات الخبرةس، عدد يالعلم

  ورقابة

 انت هذه الفئات هي ــــحيث كتهدفة، ــــات المســــتحديد الفئ في لمنتظمةلعينة الوب اـــــــأستخدم أس

مراقبة ـــــبن الماليين ( ــالمراقبي، ـــاء الوحداتــــرؤس ،امـــــــاء االقسرؤس، ت الماليةاــــب الخدمــــ)مراق

 الخدمات المالية بنغازي .

 مجتمع الدراسة :  1.0
ة ــت ماليأكبر مراقبة خدمــــااني ــــــتعتبر ث دينة بنغازيات المالية بمـــــألن مراقبـة الخدم راً نظ

راف والمراجعة ـــــها كبير كونها تقـوم بعمليات الصرف واإلشــــل بما أن حجم العمــــ، كتوى ليبياــــعلى مس

دولة ــــامة للــــة العــزانـمولة من الخة المـــــات الحكوميـــع القطاعـــات جميــــلميزانيه الصرف ــابعة ألوجـــوالمت

ن ذلك م، و رىـــات األخـــــن القطاعا مــــزراعة وغيرهـــحة والـــعليم والصــــالتــ، كعة في نطاق المراقبةواقـــــوال

ام المختلفة بالمراقبة ذات ـــــــاألقسر مجتمع الدراســة في لقد تم حصو ، المراقبةـتلفة بالمخ اإلدارات اللخ
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قسـم   ـــم الخزينةـــقس ،ــم المراجعةـــقس، م الميزانيةــــــقس، م اإلعدادـــالقة بالعمل المالي للموازنة وهي ) قســــالع

    .  ( المراقبين الماليين

 حدود ونطاق الدراسة :  2.0
 لق بالموازنة العامةا يتعمــل كـــل رــــاتية األكبـــومازة المعلـــاحبة الحيــــة صـــرة الماليبر وزاعتـــت

ما ك قدير اإليرادات والنفقاتـوي لتنور الميزانية العامة الســـــدار منشـالجــهة التي تقوم بإص اهنحيث أ، دولةلل

ل الموازنة العامة بداية احل مر ــفي كاتها المالية ــــاتها ومعلومنـــــل بياها كـــــب فيأن الجهات الحكومية تص

عة وتقوم إلى مرحلة الفحص والمراج ذ وصوالً لة التنفيرحـبم داد ثم مرحلة االعتماد مروراً ـمن مرحلة اإلع

ات مـــات الخدـــــمراقب ـرًا ألنظون ،ام المختلفة بالوزارةـــاألقسة اإلدارات و ــــطبواسل حة من هذه المراحلكل مر ــــب

على مراقبة  رـــأقتصة ــالدراسهذه  فيل عمــــن الإـــف، هـــــغرة عليـة مصـــابة وزارة ماليــــالمالية تعتبر بمث

من حيث حجم العمل يا ـــــاعتبارها ثاني أكبر مراقبة خدامات مالية في ليبـازي بغــبن –ات المالية ـــالخدم

 .والمخصصات

 :تقسيمات الدراسة  1.0
 إلى خمس فصول : هاتم تقسيم الدراسةلغرض تحقيق أهداف 

ة ــــ، ومشكلة الدراسعلى المقدمة تمالً ـــــــة مشـــار العام للدراســـإلطل اــــاول هذا الفصــــ: تنل األولــــــــالفص

 هاــــإلي سعت داف التيـــــألهوالمنهجية المتبعة لتحقيق ا ،دافهاــــوأه ،ةـــات السابقة، وأهمية الدراســـوالدراس

ـــــة ــــالعام للدراسار ـوذلك لمعرفة اإلط، ةــــوالنطاق الذي تقع في دائرته، وتقسيمات الدراسدود وكذلك الح

 . هالتحقيق أهداف تواألساليب التي اتبع
القة ــذات الع ةأدبيات الدراسحيث تناول  ،ةسار النظري للدراإلطلل خصص هذا الفص: ل الثانيالفص

واعها وأهدافها باإلضافة إلى ــــــات وأنـــــبالموازنمرتبطة ات ـــــــابقة ودوريســـــ اتســـــمن كتب ودرا الموازنةـــب

 أسلوب الموازنة المطبق في ليبيا . 
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ات بالموازنابة وعالقتهما ــطيط والرقالتخــــاص بـــري الخظـــــار النل اإلطـصاول هذا الف: تنل الثالثــالفص

ات المحاســـبة ــــات بالرجوع إلى أدبيـــابة من خالل نظام الموازنــــــوكيفية تطبيق التخطيط والرق، ـديريةالتق

 يتين من وظائف اإلدارة .ــاسـواإلدارة باعتبارهما وظيفتين أس

 الخطوات العملية التي قام حـــــوض حيث ،ةــــانب العملي من الدراســــــل الجـــــصذا الفـاول هــ: تنل الرابعالفص

وتبويبها  المتحصل عليها اتــــــالل جمع البياندانية من خـــــة الميـــــــــاحث والمتمثلة في الدراســــها البـــب

 .وتحليلها

ن م إليها المتوصلتم فيه عرض النتائج حيث ة ــــل خاتمة الدراســـــذا الفصه اولــــتن: سل الخامـــــالفص

 .نتائج بالتوصيات المتعلقة م الـــعرض أهتم البيانات كما تحليل ل خال
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 الفصل الثاني

  الموازنة وأصولها العلمية
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 مقدمة :   0.8

دور في من  لما لها الموازنة العامة في األدب المحاسبي نظراً  عةمراج ل الىــهذا الفصهدف ـي

دم ــــــدول نحو التقلـــــــابق اــــــفي عصر العولمة وتس ث نجد أنهـــ، حيثــــر الحديـــفي العصدول ــنمو وتطور ال

ات ــدول لتلبية حاجــعى الـادرة والمحدودة تســوارد االقتصادية النـالتقني والتطور العلمي في ظل وجود الم

ادية وتوفير ــــصير االقتــادية وغـــــاالت االقتصــــالمجتى ــهم في شــالزمة للــات امـــم الخديـــلتقدها ــمواطني

الل الموازنة ــل ذلك يتم من خـكدول المتقدمة، ــاف الـــدولة في مصـالــــتقرار والنمو بــــــاألمن وتحقيق االس

مكن أن ــــإعداد الموازنة ال يـــــــف ،دولةــــائدة في الـــلطات الســــللس ةس الوجهة الحقيقيــالعامة للدولة التي تعك

ة ــس التوجه الحقيقي للحكومــأداة تعك يعنها بل ه الً ــكون بديــــي أن أو يدةـــــــرشل الحكومة الـــل محـــيح

ات ــفي الحكوم ونياسيـــها الســمتع بـــــدرات التي يتــــعلى الق تخدامهاـــــــــاسمد ــــــــإذ يعت، هاــاتها ومهاراتــــــورغب

ريعة ، العبيدي ، ش11:1221كري)شاء الدولةـتقرار و بنـة نحو اسيقيقبمختلف أنواعهم وتوجهاتهم الح

9112  :9 ). 

كل ـحيث تش، ماعيةــــــادية واالجتـــــــمية االقتصــــللتن يةـــــاألداة الرئيسامة ـــعتبر الموازنة العـــوت

ادية واالجتماعية بما تحتويه من فكرة موسعة عن ــــمية االقتصـــــذ خطط التنــــلتنفي ياً ـــاســسأ الموازنة رافداً 

التي ية اســسأليعتبر المال العام الركيزة او  ،الل فترة زمنية محددةــروفات الحكومية خـــوالمص راداتـــاإلي

 لتحقيق تقبليةــــع خططها المســــل وضدو ـــتطيع الـــــــالله تسخــــادها فمن ـــصـدول لنمو اقتـلها اــــمد عليــــتعت

التطور والرفاهية ألفراد ألعلى معدالت  االت وصوالً ـع المجــورها في جميــف صــــمية بمختلــــداف التنـأه

يؤديه دور الهام الذي ـــــمه الــــألهي اً ظر ــــ، وندوللـــع اجمي إليهاامية التي تسعى ـوهي الغاية السالمجتمع، 

على الدولة أن تحرص على حمايته وصيانته من  معات فقد كان من الضرورةـــاة المجتــــالمال العام في حي

تحقيقها  دولة إلىــــالعى تساسية ــــــهو غاية أسالمال العام ـــــالذكر أن االهتمام بـوالجدير ب، اإلهدار والضياع

ن من كدولة حتى تتمــــديهي أن الــمن الب إذادية الجوهرية، ـــــبمصالحها االقتص اطهـــــــالرتب ائلـــــكافة الوســــب
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كالزمة لتنفيذ ــــــاح لها األموال الــــد من أن تتــــائفها البــــام بوظـــــــالقي حيث ، اريعها وتدبير مرافقهاـــمش الــــــموا 

جراءاتات سياتبني س إلىدول والحكومات ـع الـتسعى جمي وء ـــاد وســــللمحافظة على المال العام من الفس وا 

اس ـــسألذا اـــوعلى ه ادي ـكل اقتصـــــه وبشـــــل ةـــتخدامه في األوجه المخصصــــمن اسضبحيث تتخدام ساال

ابة ــــــأداة من أدوات الرق –تخدم منها ــــوع المســــــنالظر عن ــــــدولة بغض النــــعامة للـــــة الــــعتبر الموازنــــت

ش ، وآخرون : ـــــ، الدروي 24:  1226امين  ــــــاللوزي والقط)، دولة داف الـــــبيل تحقيق أهــوالتخطيط في س

  .( 1: 9112 ، شـــريعة ، العبيدي14:  9119المجبري  ،  9111

  : ةاْلجرائي اتالتعريف  8.8
 على النحو التالي :سيتم تناول بعض التعريفات المتعلقة بالمال العامة 

  مفهوم المال : أوال
وقد أطلق ، ياء تكون لها قيمةشـان من أنسإلجميع ما يتملكه ا" بأنهفي اللغة عرف المال 

منفعة، كالذهب  واألراضي أوكالعقار  ان عيناً كواء أـس، الً ــفع انـــــاإلنس يمتلكه اـــــعلى م الصــــأمال ـــــال

ل فيه امتالك ــودخــوال ــــأم رء منـــــا يملكه المــــل مــمل كــــــع المفهوم ليشــوبعد ذلك توسالنقود، و  الفضةو 

إال إذا توفرت فيه  ال يكون ماالً  الشيءوعلى ذلك فان ، " األخرى ياءـــــاألشللحيوانات وغيرها من  انــــاإلنس

 . ( 411:  1221الجليدي ) خاصيتان هما 

 . " إمكانية حيازته"  -

                                                         ." القدرة على االنتفاع به"  -

  صور األموال ثانيا :
جميعا، وهو يمات ــــالتقسم يمات تعتبر من أهـسام مختلفة غير أن هناك تقسال ألقمـقسم ال

اعتبار ــــومنقول ب مال إلى عقارــــيم الــــرجع تقســـــــي، و ()عام وخاص( وعقار ومنقول)مال إلى ـــــيم الـــتقس

  "ياني واألراضــــــكان آلخر، مثل المبمن م مكن نقلهـو ما ال يوه" ارــــعق:  انـــــوعـــن تقراره في محلهـــاس
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،  " وغيرهالع التجارية ...ــمن مكان آلخر مثل النقود والمعادن النفيسة والس نقلهوهو ما يمكن  " قولـــمن

هو ما "  الخاصمال ــــــال: ان ــــيحوز ملكيته نوعمن بة إلى ــام و خاص نســيم  المال إلى عــويرجع تقس

 ، هم "ل أو أن يكون مباحاً اس ــائعة لعامة النـــلفرد أو جماعة وال تكون له صفة الملكية الش اً ان ملكــــك

 امةــلحة العـللمص عاً ـضاخويكون  ألفرادــه صفة الملكية لـتكون لذي ال ــال الـو المــه"   العام مالــــــال

:  1221) الزحيلي  " ةـالتي تكون ملكيتها للدولو  وغيرها.. تشفيات والجامعاتـــدارس والمســانع والمـكالمص

41 ) . 

 المال العام في الفقه اْلداري  :ثالثا
خاص ـــــو أحد األشدولة أــــــلاه الذي تمتلك هو"ه ــــبقولعام ـــمال الـــ( ال1:9116بــــــ)قطعرف

للمنفعة  اً ــــــال مخصصــذا المـة، ويكون هـــــــكانت هذه الملكية عامة أم خاصأواء ـــــــس امةــــــاالعتبارية الع

كل عقار أو أنه " (44: 9111راري ـح) ما عرفهـــــك ،" اشرةــــــرة أو غير مبـــــواء بطريقة مباشــــــــس العامة

أي  احية الفعلية أو القانونية للمنفعة العامةــــمنقول مملوك للجهات االعتبارية العامة ومخصص من الن

   ."هو من األموال العامة المختلفةألفراد أو لخدمة المرافق العامة ــتعمال العام لـــلالس

 المال العام في الشريعة اْلسالمية  :رابعا
نما دخل في الملك الفرديالذي ال ي بأنه المال" يعرف المال العام في الشريعة اإلسالمية  هو  وا 

عام، ـــل البالمااس في االنتفاع اواة بين النـــــالمسالمية ـــاإلسريعة ـالش كما أقرت، "لمصلحة القوم ومنافعهم 

من  مانعاً  األفرادحد أيكون انتفاع  ث الـــحيب ،المجتمعراد ـــأف جميععلى به اع ـــار االنتفــــــعود آثــــمن ثم تو 

 .( 921: د تأبو العينين،  ،112: 9114 الدليمي)"فرد آخرانتفاع 

  المال العام في التشريع الليبي :خامسا
عام ـــــمال الـــــــالم 1211ون المدني الليبي لعام ــــــــالقان منابعة والثمانون( ـــــ)الس ادةـــعرفت الم

 االعتبارية العامة خاصــــــاألشوالت التي للدولة أو ـارات والمنقـــالعق ةعام واالً ـأم" تعتبر النص التالي ــــــب
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من  (الثالثة) ادةــعرفت الم ماك، " بالفعل وم أوـــــــلمنفعة العامة بقانــون أو بمرسة لوالتي تكون مخصص

األموال العامة في ــــ" يقصد بالنص التالي ـــــال العام بــــالمم 1212( لعام 9ادية رقم )ــــقانون الجرائم االقتص

شــــتطبيق أحكام هذا القان المادة دى الجهات المذكورة في راف إحـــــــون األموال المملوكة الخاضعة إلدارة وا 

حيث ذكرت ، وال العامة "ـــها من األملبار أمواون على اعتنينص القا ابقة أو أي جهة أخرىـسال

انات أو البلديات أو وحدة ـاألم أو راتـتمان أو المؤ ـجالل"  هذا القانون الجهات التاليةمن (الثانية)ادةـالم

ات أو الهيئات ــات أو الجمعيـــــاالتحادات أو النقابات العامة أو ــســــئات أو المؤسـاإلدارة المحلية أو الهي

هات وكذلك ـــها هذه الجــــاهم في رأس مالــآت التي تســركات أو المنشــــام أو الشـــة ذات النفع العــــالخاص

 . "أنها مقولة شركاء ال أجراء ــــآت التي طبقت بشــالمنش

 : تطور الموازنة ومفهومها وتعريفها  1.8
 حيث سيتم تناول هذه المفاهيم والتعريفات حسب السياق التالي :

 :تطور الموازنة   0.1.8
تها وبنتها ــا واقتبســــ، ثم جاءت فرنسياــــريطانـبع ضـــمن و ث هي ــــالموازنة بمفهومها الحدي إن

ع ـاألخرى حتى عمت جمي دولـــا إلى الــــــوفرنس بريطانيا، وانتقلت الفكرة من علمية واضحة ســــأسعلى 

عب في أن يوافق ممثلوه على فرض الضرائب التي ــالقة رغبة الشـانت نقطة االنطــوك، حديثةلدان الــالب

 بأن يراقبوا استعمال المكلفين ممثلولطة بهذا المبدأ طلب ـلمت السـا سـترغب الحكومة في جبايتها، ولم

التي تبرر فرض  بابـــاألسوفي  مالــــال إلىها، وأن يناقشوا الحكومة في حاجتها ــــلة منـــالغ المحصـــالمب

 نة مثالً ــأي أن تتجدد كل س دورية، واإلنفاقهم على الجباية تروا على أن تكون موافقثم أص، رائبالض

 . (11:د ت عواضه)ود وازنة بمفهومها العصري إلى حيز الوجـــالم ا خرجتدهــوعن
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 مفهوم الموازنة العامة للدولة :  8.1.8
فاءة ـــتدالل على كــــريعية لالســــلطة التشـــــتخدمها الســـــعامة االداة التي تســــموازنة الــــــعد الــــت

بت ــــــواكتس، ميةــــوازنة في تحقيق التنــــات المــــالت ومخرجــــمدخ إلىظر ــالل النـــواء من خــــــــها ســـاجهزت

كم وتطوير ـــفتها بإدارة الحــس فلسـياسية على عكـــــمتها الســلفة بأنظـات المختــاهميتها من حاجة الحكوم

داف ــــــاهاطقة في تحقيق ـــام نــرقأمن ـــــــذه الوثيقة التي تتضــادية في هــــاالت االقتصــــمع في المجـــــالمجت

 هالي قوامـب في قالب مــــوثيقة تصارة عن ــــــــدولة عبــــــموازنة العامة للـــالها فترة فــــــدد لـــــها ويحــــيخطط ل

الل فترة ــج ومشروعات خـعتزم الدولة القيام به من برامــما تــــا األهداف فتعبر عــــام، أمـــــداف واألرقـاأله

ا يتوقع تحصيله من مختلف ــذه األهداف ومــولة أنفاقه على هدــام فتعبر عما تعتزم الــا األرقــــــزمنية، أم

ة الدولة ــياســــــعبير عن ســــهي تو  زمنــــن الـنة مــــــادة بســـــــدد عــتحها و ــــــفترة الزمنية عينـا خالل الـموارده

وتحقيق التنمية  الحاجات العامةباع ــلطات العامة ال يمكنها إشـفالس، دارية واالقتصادية واالجتماعيةاإل

والتعرف  عامةــــال زانيةـــل بنود الميــــتحليعملية وارد لذلك و ـدورها تطلب المـــــوهي ب، املة دون نفقاتــــــالش

ها تأثيرات ــالعامة ل زانيةــالميدارية واالجتماعية واالقتصــادية و دولة اإلـــياسة الــــــعلى محتوياتها يعكس س

 9111،الفالح 92:1221شكري)ياسي واإلداري واالقتصاديسـمة األخرى كالتنظيم المتبادلة مع األنظ

 . (21:9116، الغبان911:

 ( 21: 9116الغبان  ، 22: 1226العربي وعساف ) :تي كاآلد مفاهيم الموازنة يتحد يمكنكما 

ة ـمادات المخصصــمل االعتــــــــابية تشـــــحس اً امـــــرقأها ــــر الى كونـ"ينظ وازنة:بي للمـــــهوم المحاســـــالمف

 . " نةــتكون سعادتًا الل فترة زمنية قادمة ـالمتوقع تحصيلها خ راداتــواإلينفاقها إع ـوالمتوق

السلطة عمال ألطة التشريعية لمراقبة ــــداة الرقابية للسأل" تعتبر الموازنة ا :موازنةــــابي للــــهوم الرقــالمف

من الفترة ــــــألنواع المحددة وضــــرفها لــــا لصـاالعتمادات المخصصة كمـــــــزام بـــــالل االلتـــــالتنفيذية من خ

 " . هداف المطلوبةألالمخصصة لها للتحقق بأن الوحدات قد قامت بتحقيق ا
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قل أـــــذها بــياسية تنفيـــــــلطة الســــــــرغب الســــام تـــــرقأالموازنة تعبر عن ـــــ" ف :ياسي للموازنةـــــالمفهوم الس

ح فيها مصادر األموال الداخلة واستعماالتها ــــرامج توضـــــالل بـــــــالل المدة المحددة من خـــــف خيلاكــــتال

 . " الخارجة لتمويل البرامج للوحدات الحكومية

ة العامة هي قانون ألنها تمر بنفس ــن الموازنأـــــقانون بـــــهاء الــــعتبر فقــــ"ي :وني للموازنةـــــالمفهوم القان

 "ام قانونية تنظم مالية الدولة .حكأالتي يمر بها تشريع أي قانون وشمولها على  اإلجراءات

يراداتهادولة ـتقديرا لنفقات الوازنة على كونها خطة تتضمن ــينظر للم" :طي للموازنةــالمفهوم التخطي  وا 

  " ـيةلطة السياسـا السإليهنة يتم تقديرها في ضوء األهداف التي تسعى ــخالل فترة س

قق ــيل النفقات التي تحو الموازنة تقوم بتوفير الموارد لتم ":ماعي للموازنةـــادي واالجتـــالمفهوم االقتص

 . مية "ـــالتن

 أن هناك قواسم مشتركة بين هذه المفاهيم وهي : ( 21:  9116ى الغبان )ير و 

 الموازنة العامة وثيقة تنبؤ لإليرادات والمصروفات المتوقعة لفترة زمنية قادمة . إن .1

 ى بقانون الموازنة من السلطة التشريعية للسطلة التنفيذية .متصدر بقانون يس .9

 ابعة من فلسفتها .نواالجتماعية الواالقتصادية دولة المالية ـلداف اـهأتقبلية تعبر عن ـسخطة م .1

 ة العامة للدولة :لموازنتعريف ا  1.1.8
 -هناك العديد من التعريفات للموازنة العامة للدولة ونذكر منها ما يلي :

البرنامج المالي " أنها ـــــــامة للدولة بــالموازنة الع( 2:9111كل من المعارك وشقيق ) عرف

ادية ـــــاالقتصار الخطة العامة للتنمية ـــــلتحقيق أهداف محددة وذلك في إطنة مالية مقبلة ـللخطة عن س

العامة الموازنة ( 19:1221، والجنابي )دوريــــ، وعرف ال"دولةـــلـعامة لـــــياسة الـــــللس واالجتماعية وطبقاً 

 ورةـــــعامة للسنة المقبلة، وتترجم بصـلطة الــــ، تعبر عن توجهات الساً ــــحكومي وياً ــــسن امجاً ــــوصفها برنــــب"

 الخيرـــــــب ،ن غربيةـــل من بـــــك هاــــــعرفو  ،الهاــــــالحات المحتمل إدخــــطة الدولة واإلصـــــع أنشــــجمي رقمية
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ييــــأنها تقدير تفصـــــب" عامةـــالموازنة ـــال (161:9111) نة مالية مقبلة خالل سرادات الدولة ــلي لنفقات وا 

بأنها خطة " (91:9112ن)ـــــعرفها حس كما، "لطة التشريعيةـــتعده األجهزة التنفيذية بالدولة وتعتمده الس

يراداتهادولة تتضمن تقدير نفقات الـــ ويتم هذا التقدير في ضوء األهداف  نةس غالباً الل فترة قادمة ـــخ وا 

أداة  تعتبر الموازنة العامة للدولةفإن التعريفات  ء على هذه، وبنا"ةياسيـــــلطة الســــالس هاــــإليالتي تسعى 

تخدمت في ـــة قد اســـــالمخصص ماداتــــــق من أن االعتـــــذية للتحقــــــتنفيابة على اإلدارة الــــــوجيه والرقــــالت

 (4:9112ديالعبي، شريعة) عبشراد الحقق طموحات الفئات المختلفة ألفـما يــددة لها بــاألغراض المح

  : بعض الدولتشريعات في هناك عدة تعريفات للموازنة العامة و 

التي تقدر بموجبها أعباء  ريعيةــــالصيغة التش "أنهاـــوازنة بـــــي المســـون الفرنـــــد عرف القانـفق

يدولة لــــــــا ادية ـــــومة االقتصـــداف الحكـــــعبر عن أهـــــون يــــرلمان في قانـــها ويقررها البــــأذن بـــوي راداتهاــــوا 

، وفي  ان باإليرادات والنفقات العامة خالل الدورة الماليةـأنها بيـبون البلجيكي نما عرفها القاـك, والمالية

نوية ترتكز على ــــــأنها عملية ســــب "عامةــــــة الـموازنـــــت الــعرفألمم المتحدة ــة لــــبة الحكوميل المحاســــــــدليـ

القانون  ، وعرففاءةــكـــــلوبة بــداف المطـــــــلتحقيق األهموارد ــــــلتعمال اـــــــابة اســــــيق ورقـــط والتنســــــالتخطي

سنة لد المالي للخطة تعأنها هي البرنامج ـــــــب"امة للدولة ــم الموازنة الع1211نة ــ( لس11المصري رقم )

عية ماـــــادية واالجتـــــاالقتص ميةــار الخطة العامة للتنـمحددة وذلك في إط دافــق أهــــــلة لتحقيـــــبة مقـمالي

ادر عن رئيس مجلس الوزراء في الئحة ــــــبي الصـريع الليــــوعرفها التش" ةعامة للدولـــــــياسة الـــــللس قاً ــــــطب

ومصروفات مختلف  بإيرادات يعد مقدماً  نوياً ـــس رنامجاً ـــمل بــــها تشــبأن، ازنــــابات والمخـــالميزانية والحس

الل ــخ إنفاقهاالمتوقع تحصيلها والمصروفات الجائز  راداتــاإليمل جميع ـــــــ، وتش الحـــات والمصــــاألمان

ا ــــ، أمزانية ـــون الميــتقل يلحق بقانــول مسوالمصروفات في جد راداتــاإليدرج كل من ـنة المالية، وتـالس

، بموجب القوانين  نة التالية ووارداتهاــأنها صك تقدر فيه نفقات الســـــب"ها ــــــفقد عرفكي ـــــون األمريــــــالقان
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 الخيرــــــبو ن غربية، ــــــب، 42:دت عواضة)هاـــــفي لوبةلمطاية اـــــات الجبــــحواقترا  ها عند التقديمبالمعمول 

 . (1: 9112 العبيديو  ، شريعة، 161:9111

تتميز بمجموعة من  للـدولة لموازنة العامةاأن (169:9111، وبالخير)غربيةن ــل من بيرى ك

 :الخصائص منها 

 آتيةالموازنة العامة تمثل خطة مالية ألنها تتعلق بالمستقبل سواء لسنة واحدة أو لعدة سنوات  -1

 ام . تمثل خطة باألرق أي ميزانية تقديريةي بالتالي كهو  اً كمي اً الموازنة العامة طابع تتخذ -9

أو بيانات تقديرية  امـــــروفات هي أرقــــرادات والمصـــــة لإليوازنة العامــام التي تتضمنها المـــــاألرق -1

 وليست فعلية وهي بالتالي تناظر الميزانيات التقديرية للوحدات االقتصادية .

ها ـــــنف النفقات بـــــرادات بينما تصـــادر هذه اإليــــلمص قاً ــــرادات بالموازنة العامة طبـــتصنف اإلي -4

 ألوجه اإلنفاق أو الصرف . طبقاً 

 .عادة الخطوط العريضة للسياسة االقتصادية واالجتماعية للدولةالموازنة العامة تعكس  -1

  أنواع وأنماط الموازنات:  1.8
 ا يلي :ـــــومن أهمها م للموازنات وأشكالالعديد من أنواع اك ــــــهن

 الموازنة العامة أو التقليدية:  0.1.8
والبنود  األبواب، ويطلق عليها بموازنة ائعةالش األنماطيعتبر هذا النمط من الموازنات من 

كون هي الموازنة الوحيدة ــدما تــــة عنــــع نفقات الحكومة خاصــــات يتضمن جميــــــوع من الموازننـــــذا الوه

 دولةـــــعادة جميع موازنات الـعامة تغطي في الـالموازنة الإن ــف، وعلى ذلك دأ وحدة الموازنةـــــــلمب قاً ـــــتطبي

ن ـــ) ب تثمارية  وغيرها من الموازنات األخرىـــارية أو الموازنة االســـييرية أو الموازنة الجــالموازنة التســــك

 . (161: 9111بالخيرو غربية ، 
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 الموازنات الملحقة:  8.1.8
وع من ـلهذا الن وفقاً ، الدول التي تطبق نظام الالمركزيةات يعمل به في ـــوع من الموازنـــــهذا الن

ة ـــن موازنلة عــــحيث تكون هذه الموازنة منفص، ـة لبعض الجهاتـــتخصيص موازنات خاصات يتم ــالموازن

تثناء ــــــمثل اســـــــــوازنة الملحقة ال تـأن المـــــــمين بــــــكثير من المهتــــرى الـــــما يــ، كزي للحكومةــــالجهاز المرك

ادقة عليها من السلطة التشريعية مع ــــها والمصـــــتم عرضـموازنة الملحقة يــــــذلك ألن ال وازنةــالموحدة دأ ــــــلمب

 . ( 21:  9111النخاط  و ) بن غربية ،  ةالموازنة العام

 الموازنات المستقلة:  1.1.8
ارية وتج اديهــــاقتصروعات ــــتنفيذ مشبوع من الموازنات بالجهات التي تقوم ــيختص هذا الن

ما يتطلب أن لوب اإلدارة العامة المركزي مـــأسروعات بأسلوب مختلف عن شمعينة ومحددة وتدار هذه الم

دارية خاصـــــمة ماليــــــتكون إلدارة هذه الجهات أنظ روعات التي تقوم ـــــأغراض المشــــة بها تفي بـــة وا 

ات للقواعد التي تخضع لها الموازنة العامة للدولة كما أن ـــــوع من الموازنــــــع هذا النــــ، وال يخضبتنفيذها

أن هذا إلى  افةــــــكومية باإلضابات الحــــــابات الخاصة بتنفيذها تختلف عن تلك المطبقة في الحســالحس

دارة إمصادقة مجلس بل يكتفي ــــــــ، بريعيةــــــالتش لطةــــــــــادقة الســـــــلب مصـــــــات ال يتطــــــوع من الموازنـــــالن

 .(161: 9111وبالخيرغربية ، بن )سة أو الوزير المختص ـالمؤس

 الموازنات االستثنائية:  1.1.8
وتعرف أحيانا ، تثنائية ـــــــات التي تعد لمواجهة بعض األعمال الطارئة أو االســهي الموازن

ها ومنل هذه الموازنات ـمث قامت بإعدادهناك بعض الدول و ، ارج الموازنةــــافية أو خــــــات اإلضــــبالموازن

لطة ـــــــالس مادـــالعت عـــــيخضات ـــــــوع من الموازنــــهذا الناالت الحروب والكوارث و ــفي ح إعدادهاالتي تم 

ها وسلطة والفترة الزمنية لقفل حسابات، مع وجود بعض االستثناءات فيما يتعلق بطرق التنفيذ ريعيةــالتش

 .(21 :9111والنخاط ، )بن غربيةالتمويل الصرف وطريقة 
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 الموازنات التكميلية:  1.1.8
تدراك بعض ـــــــلك الس، وذموازنةــــذ الــــنة تنفيــــالل ســـــع خـــــضو يات ـــــوع من الموازنــــــــهذا الن

رادات ــلية للنفقات واإليـواردة بالموازنة األصــاالعتمادات أو التقديرات الاإلضافات لبعض  الت أوالتعدي

ياسية أو ـــأو س اديةـاقتصظروف  ببـــون الموازنة العامة بســــعدلة لقانـدار قوانين مــدولة بإصــــيث تقوم الـح

ص اــــــواعتمادهالموازنة  دادــــإعوقعة عند ـــــكن متـــــماعية لم تــــاجت  اعتمادويمر ون الموازنة ـقاندار ــــــوا 

بالخير  و  ،دولة) بن غربيةـالموازنة العامة لل مادــاعتها ـــــمر بيالتي  راءاتـــاإلجس ـــــالموازنة التكميلية بنف

9111 :164) . 

 : االستثماريةالموازنات   1.1.8
موازنة ـــــ، وتغطي هذه الةـامة للدولـــموازنة العــــمن ال اً عتبر جزءـــات يـــــوع من الموازنــــهذا الن

أكثر وتسمى خطة تنفيذ هذا ـــنوات فــس ســنوات أو خمـــالث ســث إلىفترات زمنية طويلة تمتد فترات تنفيذها 

االقتصادية أو ب فترة تنفيذ الخطة ــية على حســــــــات بالخطة الثالثية أو الخماســــــوع من الموازنـــــالن

تنظم عمليات التي مية ـــــون التنؤ ـــــــــريعات خاصة بشـــع هذه الموازنة لتشـوتخض، رهاـــــــغي االجتماعية أو

 .(29:9111النخاط، بن غربية)وتنفيذ هذا النوع من الموازنات إعداد

 الموازنة التعاقدية:  1.1.8
ة يتم تحديدها ـالغ المدرجة بالموازنــــــاس أن المبــــــــعلى أسعاقدية ــوازنة التــلوب المـــــــيقوم أس

د تزيد أو تقل عن ـع مخصصات قن وضم ن بدالً يللعقود المتفق عليها مع الجهات المنفذة أو المقاول قاً ــــطب

 لتحقيق الكثير من الوفوراتدة ــــأداة جي لوبـــمكن أن يكون هذا األســروعات المنفذة ويـــــة للمشـــكلفة الفعليــالت

 . ( 24:  9111النخاط و ) بن غربية ، بالموازنــة
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 : حديثة للموازناتتطبيقات   1.8
 الصفرية : الموازنة   0.1.8

ومع  اً ديجد اً ليست اختراعو وازنة مت عملية ، وهي ليسجديداً  مفهوماً  الصفريةال تعتبر الموازنة 

رف عتو  فيذي ــــالتنبة للمدير ــــأداة التخاذ القرارات بالنســــك اساً ــــكون أســـأن تمكن ـــــاه إداري ويـــذلك فهي اتج

اس ســــــالعامة في صيغته النهائية على أ روع الموازنةـــمش " أسلوب يعد بموجبهأنها ـــــالصفرية بالموازنة 

رامج ــــتمل على بـــــشتأكانت هذه الموازنة واء ـــ، سطة الواردة فيهاـشـــروعات واألنـــلجميع البرامج والمش التقييم

ازنة الصفرية رح المو ــوقد تم ط" الً ــاطات قائمة فعــروعات ونشــدة أم مشـــاطات جديــــنشروعات و ـــمش

اول ـلوالية جورجيا وح طبيقها عندما كان محافظاً ــدأ تــــذي بـكي جيم كارتر الــــس األمريـــــطة الرئيــــبواس

 .(2:9112العبيدي ، شريعة،111:9111)حمادالواليات المتحدة األمريكية أنحاءتعميمها في 

 (19: 9116)شريعة :كاآلتي  ويمكن تناول مزايا ومآخذ الموازنة الصفرية 

 : الصفريةمزايا الموازنة 
 . تساهم في تطوير الخطط والموازنات الخاصة بالوحدات العامة 

  نجاز األنشطة والمشاريع وتقييم األداء .إتمكن من قياس الكفاءة في 

 اإلدارة.ق ــريـوير فـالل تطـالمستويات اإلدارية المختلفة من خ دىـاهم في زيادة المعرفة العلمية لــتس 

 : الصفريةمآخذ الموازنة 
 ال يتوفر في  اً ــــــوغالب ،اـً وعملي مياً ـن علـفين مؤهليــاج إلى موظــفرية يحتـوازنة الصــن تطبيق المإ

 . لذلكالوحدات العامة الموظفون المؤهلون 

  دارةصعوبة تفهم  . بتنفيذهال الجهاز المكلف بالموازنة الصفرية من ق وا 

  الدنياتعتمد على افتراضات يصعب تفهمها من المستويات اإلدارية . 

 هأطول من الوقت الذي يستغرق عدادها وقتاً إتغرق ـيث يسـح ا،ـدادهـإلعاج إلى فترة طويلة ــتحت 

 . األخرىعداد الموازنات إ



  
 

25 
 

  واألداء :البرامج  موازنة  8.1.8
، فهي قادرة على سد ابةـــــللتخطيط والرق بةـــبالنس يةـــــأداة تكاملية رئيس إلى الموازنة تطورت

اتحاد  ندو و ة ــال الحاليل المدى واألعمـــطويط والوســــطيط المتختراتيجي والتــــط االســـالفجوة بين التخطي

 جموازنة عن اتجاه الخطط والبراـ، وتنفصل المود ندرة المواردـيمكن أن ينفصل التخطيط عن قيو  ،كاف

وتكاليف  كامل،المتعلى التخطيط الشامل  ي ترتكز أساساً تها الموازنة النى أعل"ج موتعرف موازنة البرا

ة للمهمة المعنية ــكلفة الكليــبق للتــد المســتوجب التحديــرامج يســـل موازنة البومداخ ،"طةـــاألنشالمهام أو 

شريعة، العبيدي  ،1111:9111)حـماد جمذه البراـتخدم لتنفيذ هـــبغض النظر عن الوحدات التي قد تس

9112 :11 ).  

 :(19: 9116)شريعة ويمكن تناول مزايا ومآخذ موازنة البرامج واألداء كالتالي

 :مزايا موازنة البرامج  -1
 . تمكن من تحديد معيار مناسب لتقييم التكلفة 

 . تمكن من تعريف األهداف بصورة أكثر دقة وبالتالي تفهم المشاكل والبدائل المتاحة 

 اذ القرارات ــــة اتخــــــل في عمليـــراء التحليـــــجإلات الالزمة ــــات والمعلومـــر البيانــــوفيـمكن من تـــــت

 الالزمة لتحقيق األهداف .

 رامج ومدى ــــات للبــــــرجعلقة بالمدخـــالت والمخـــــات المتــــــمعلومات والــــــر البيانـــــمكن من توفيــــــــت

 ارتباطها باألهداف .

 ء .تمكن موازنة التخطيط والبرمجة من قياس انجازات البرامج وتقييم األدا 

 . أدت إلى زيادة االهتمام بالتحليل وضرورة الرجوع إلى التحليالت قبل اتخاذ القرارات 

 وازنة والمشاركة في ــامة بالمـدات العــيا في الوحـلة العــمام المستويات اإلداريــأدت إلى زيادة اهت

 عدادها لترجمة القرارات المتعلقة بوحداتهم في الموازنة .إ
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  :البرامجمآخذ موازنة  -8

  ال يتوفر في الوحدات  غالباً و ، وعملياً  موظفين مؤهلين علمياً  إلىتطبيق موازنة البرامج يحتاج

 العامة الموظفون المؤهلون لذلك .

  هداف . نجاز بعض األإصعوبة قياس 

 المستمرة .تمر للبرامج ــدة وزيادتها وال تمكن من التقييم المســج الجديــوازنة على البرامـتركز الم 

  ثر تمويل البرامج المختلفة .أال تمكن الموازنة من تقييم 

        :األنشطة ساسأالموازنة على   1.1.8
واصل ــــاس متـــــة على أســــــل عمليـــين كـــكون تحستالمهمة للموازنة يجب أن  دافــــاألهن إ

 فإنها طةـــــاألنشموازنة ا ـأم، على تكرار العمليات التاريخيةكز ر ـــــــــائعة تــــورها الشـوالموازنة التقليدية بص

للعمل من أجل  تخدمهـــويس انـــإنسكل  يفهمهاط وهو منهج يمكن أن ــــللنش اً ــــوفق نــالتحستضع أهداف 

ع الموازنة  ـــوتتب، األعمالات ــــعملي ينــــوتحس طةـــــاألنشعلى مزامنة  طةــاألنشهتم موازنة ــــــوت، نــــــالتحس

ين ــــلتحس اً طة أهدافــــائمة على األنشــــة القــــع الموازنـــوتض ها "ـعمل من أجل نفســــل أدارة تــــك"  لوبـــــأس

وعة من ـــفين في مجموعة متنـــانب الموظـــــتركة من جـــــمش ب جهوداً ـــا يتطلـــــال وهو مــــات األعمـــــــعملي

دارات تبدأ في بين اإل ن الحواجز القديمةإ، فالــــين عملية األعمـــــن الهدف هو تحسأل راً ـــاإلدارات، ونظ

 (.11: 9116، شريعة 1111: 9111االنهيار)حماد 

عملية تخطيط وتحكم في "طة بأنها ـاس األنشـالموازنة على أس( 1114:9111حماد )عرف  

مل المتنبئ به ــــحمل العــكاليف تعنى بــــالة التــــة فعــــتقاق موازنــــمة الشــالمنظطة المتوقعة من ـــاألنش

طة لغة مشتركة ) لغة األنشطة أو لغة ــتخدم موازنة االنشوتس ،" تراتيجية المتفق عليهاــــــواألهداف االس

اط يجب أن ـــــ، وهذا يعني أن النشالمخرجاتاق ــــات واتســــلموازنة عن ثببحث اـوت ،(الــــات األعمـــعملي

أدية ــــواصل وأن تتم تــــين المتــــجيع على التحســـاك تشــ، وأن يكون هنتابت بمرور الوقـــكل ثـــؤدى بشـــي
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 ل الحالية ويتوقف النجاح على إيجاد أفضـل طريقة ممكنة ألداء النشاطـــــلممارسة األفض اً ـــاط وفقــــالنش

ألعمال لب الموازنة على األنشطة وضع أهداف لعمليات اينه، وتتطـــتمرار عن طرق تحســـــوالبحث باس

ألداء داف الحد األدنى لــــب أن تحدد األهــق ويجـــتوى المطلــــس المســـاعتبارها الحد األدنى لألداء وليــــب

ويات الدنيا بل يجب عليهم أن تــذه المستجاوز هيرون وأن ال يحاول المد، داف التنظيميةــاندة األهــلمس

 1114:9111)حمادلمختلفة غير ذات القيمة المضافةقد وأجزاء األنشطة اوا عن طرق لتقليل االحثيب

                                                                 (. 11:9112العبيدي  ، شريعة،14 :9116شريعة 

  :لــالظ ةــوازنــم  1.1.8
التخطيط والرقابة  اـــــ، ومرحلتاة في معظم المنظماتــــار حيــتعد الموازنة السنوية بمثابة مس

وازنة ــالم إلعداددية ــــفي ظل الطريقة التقلي، و مةــــتويات إدارة المنظـــاهتمام كبير في كل مســــان بــــتحظي

بؤ ــــأن التن اً ــــــــتعلم مقدم اإلدارةرغم أن  دـــــرقم واحــــــهاية بــــالنر في الموازنة في ــــبؤ لكل عنصـــيكون التن

عنصر أو أكثر من هذه في  غير فعالً ــحدث ت فإذا، (%111)بة ـــبنس قاً ـــمكن أن يكون دقيــــــتقبل ال يــــبالمس

ل ــموازنة الظتعتبر و ، العنصر ذاأخرى وذلك حســب طبيعة هاصر ـؤثر على عنــوف يــنه سإاصر فــــالعن

دة ــــــدية للتغلب على هذا النقص الخطير وهذه المنهجية الجديـاليب الموازنة التقليـلي يكمل أسـراء تحليــإج"

عطي تي لتاكاة والمحفزات واــماذج والمحـاسية في عمل النـــج متزامن للمفاهيم األسـهي عبارة عن دم بياً ــنس

 .(11:9112شريعة، العبيدي ،1911:9111)حماد"تقبلـمنقطع النظير للمس اإلدارة فهماً 

 :(11: 9112، شريعة، العبيدي1919: 9111)حمادلمنافع موازنة الظل ملخص
 االعتراف بالطبيعة المميزة ألي أعمال معينه . -1

 تعتبر نظام إنذار مبكر لتحديد مشكالت وفرص األرباح الممكنة مقدمًا وبطرقة جيدة . -9

 تمكين اإلدارة من وضع قائمة بأولويات القرار للتأثير في أداء أرباح المستقبل .  -1

 تحجيم مقدار المعلومات المقدمة لإلدارة التخاذ القرار. -4
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 تعتبر موازنة الظل مكملة لطرق الموازنة التقليدية ولكنها ال تحل محلها أو تغيرها . -1

 ين لتحسين المدخالت في المستقبل .لها آليات تغذية استرجاع تعليمية لمساعدة المدير  -6

 .كثير من األوقات في خالل ساعات نماذج الموازنة التكتيكية وصفها بسرعة كبيرة وفي تتيح -1

 تتكامل بسهولة مع كل طرق التكاليف والمعايير المبنية على النشاط . -2

 ال تتطلب فهمًا كبيرًا للرياضيات أو برمجة الكمبيوتر لكي تستخدم بفاعلية . -2

  : أهداف الموازنة العامة للدولة  1.8
، شريعة ،  91:  9112حسن تتمثل في اآلتي) أهداف رئيسيةة لموازنة العامة للدولة ثالثل

 :(4: 9112والعبيدي

 تخطيطية:أهداف   0.1.8
 :تحقيق اآلتي لىإالموازنة العامة للدولة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات تهدف 

  ادر التمويل الالزمة ـومص المقبلةالجهاز الحكومي خالل الفترة الزمنية  احتياجاتتقوم بحصر

 لتغطية هذه االحتياجات .

 االقتصادية و االجتماعية.نوية وأهداف التنمية ـالموازنة الس والربط بينيق ــالتنس  

  األهداف.وضع الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ 

  دولة.للالتوافق بين مختلف مكونات الجهاز الحكومي 

 رقابية:أهداف   8.1.8
ات المالية للوحدات ـالة على العمليـــابة فعـــــــق رقـــــيتحق دولة إلىـــــعامة للــــهدف الموازنة الــــت

 -أنواعها وذلك من خالل التالي :إلدارية التابعة للحكومة بمختلف ا

 . متابعة وقياس األداء الفعلي ألنشطة وبرامج الحكومة 
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 ارق واقتراح ــــل الفــروفات وتحليـصــــرادات والمـــــيبين الفعلي والتقديري لكل من اإل ارنةــمقراء ـإج

  اإلجراءات التصحيحية .

 . رقابة ممتلكات الوحدة وأصولها والحفاظ عليها 

 ات التشريعااللتزام بتطبيق دى ــأكد من مــــالل التــالحكومي من خ اقــاإلنفيد ــترشاعدة في ـالمس

 والتعليمات والقواعد اإلدارية والمالية الصادرة من الحكومة .

 :سلوكيةأهداف   1.1.8
الجهاز الحكومي للدولة وذلك من ـن بــــملياات العــــلوك واتجاهســـتؤثر الموازنة العامة على 

 :اللــــــــــــــــخ

 وافق بين أهداف الفرد وأهداف الوحدة ـادرة واالبتكار، وتحقيق التـــــر روح المبـجيع على نشــالتش

 .واب والعقابــــاس عادل للثــوتوفير أسوكذلك بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، 

 لى أعلىإفل سرية المختلفة وخاصة االتصال من أزيادة فاعلية االتصال بين المستويات اإلدا 

 ن ـــــام العامليـــــال أمــح المجـــــلفة، وفتــــــة المختـــــــتويات اإلداريـــن المســــــــادلة بيــــــقة المتبـــمية الثــــتن

هم وغير ــــولة من طرفــر مقبـــــداف ومعاييــــــع أهــ، ووضرات الموازنةــــداد تقديـــــعإاركة في ــــــللمش

 مفروضة عليهم من السلطات العليا .

 لعمل قة ما يجري في أماكن اـالتعرف على حقيـــاء بـــمكن الرؤســـــما يية مــالعكس ذيةــتحقيق التغ

 .  ملين وأحاسيسهماوالشعور بالع

   :مبادئ الموازنة العامة  1.8
ادئ يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة بالشكل الذي ـــعداد الموازنة تراعى عدة مبإعند 

لبعض اآلخر ما يتعلق اــــــ، كل سهولةها ومراقبتها بدقة وبكــــــها باالطالع عليــــعوب ونوابـــــيكفل حق الش

لدان ويتطور ــــادئ حسب البــوتختلف قيمة هذه المبتي يجب أن تعد الموازنة من أجلها، المدة الــــــمنها ب
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أو أصبحت في  انتهتادئ ــــــدولة والموازنة حتى أن قيمة هذه المبــادئ مع تطور مفهوم الــــتطبيق هذه المب

ين بماعية الحديثة التي نتج عنها تداخل واضح ـــياسية واالجتـــــب الســار المذاهـــــبعد انتش طريق الزوال،

 . (61ت:  د عواضه)ةالسياسة واالقتصاد والمالية العام

 :الموازنة شمولمبدأ   0.1.8
ا كان مصدرها مع اإليرادات مهـــــلجمي املةــــدأ أن تكون موازنة الدولة شــراد من هذا المبــــــــي

لكي تكون اإليرادات  اته في تنظيم الموازنةـأ يجب مراعدــــن هذا المبإــ، فبمختلف أنواعها النفقاتوكافة 

ع ــــالموازنة جمي رادات منـــــــانة اإليـخ د فيـــمول يجب أن تقيـــــدأ الشـــفمب، عــــــواقوالنفقات منطبقة على ال

جميع فقات ــــــأن تقيد في خانة النو  ،وعها ومقدارهاــــدرها ونــــان مصـا كـــــمهمايتها ـــــتم جبتوال التي ــــــاألم

على  هناك بعض االستثناءات المطبقة حالياً أن  غير نفاقهاإالغاية من  تمهما كاناألموال التي يتم أنفاقها 

من القروض يلة ــذه الحصـفي هاـصيتم أدراج حيث ، حصيلة القروضتثناء المطبق على ـهذا المبدأ كاالس

اط ــــرح أقســـعد طـافي اإلقراض بــها، وكذلك يدرج صــول عليـــابق الحصـروض السـداد القـاط سـد طرح أقسـبع

 . (62: د ت ، عواضه 42: 1221شكري ) هاــترداد القروض السابقة منــــاس

 : مبدأ عدم تخصيص اْليرادات  8.1.8
 إلزام، وتقوم صلتهما على فمول وهما متفقان في الهدـــدأ الشــــعتبر مبدأ التخصيص متمم لمبــي

 وقد يذهب البعض اتجاه هـذا التقارب لم يرصد له اعتماده في الموازنة، فاقـــإنالحكومة باالمتناع عن أي 

دأين ــــوى مبدأ واحد، ولكن الفرق بين هذين المبـــكالن في الواقع ســـدأين ال يشــإلى افتراض أن هذين المب

ع ـــــفقات وجميــع النـــــلة جميــــورة منفصـــأن تقيد في الموازنة بصـــمول يقضي بـــــــدأ الشـــواضح، إذ أن مب

رادات ــــــتعمل بعض اإليـــأن تسم التخصيص فهو يحرم دأ عدــــأما مب ،هاـــجراء مقاصة بينإرادات دون ـــــاإلي

ابية بين ــــــة حســـــراء مقاصــجإمول يمنع ــــــد في الموازنة فالشــــهما مقيـــمن الـأن كــــب ماً ـــفقات، علــية النـــلتغط
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عواضه )والنفقات  حقوقية بين اإليرادات ص يحرم أن تكون هناك صلةــ، وعدم التخصيرادات والنفقاتــــــاإلي

 .(41 :9111، المعارك وشفيق 16 :د ت

 :مبدأ وحدة الموازنة  1.1.8
افة اإليرادات والنفقات، فالحكومة تمثل وحدة ـــــوي على كــيكون للحكومة موازنة واحدة تحت

دأ يعني عدم تعدد ذا المبـوأن تطبيق ه، ــلدلموازنة تظهر في وثيقة أو مجن اإالي فـــمتكاملة وبالت إدارية

اعد على سوت راداتــــاإليل ـــوتحصي فاقــــاإلن أوجهق ــاملة تنســـة شــع خطة ماليــوض و دولةـــات الــــموازن

ذا هأن  كما، ريعيةسلطة الترقابة من قبل الســــلا راءاتـإجذ ــــدولة وتنفيـــمالي للـــركز الـــعرف على المــــالت

ا أن ــأم ، واملة ــــدة شـا أن تدرج واردات الدولة ونفقاتها في موازنة واحــفأم، دأ يمكن مراعاته بطريقتينـبالم

اعدة ـــقلررات بماك عدت ـــوهن، عن األخرى ة منها مستقلة تقريباً تدرج في عدة موازنات خاصة تكون الواحد

 :(94: 1221، اللوزي21د ت:عواضه يلي) اـــــمأهمها وحدة ـــال

ضحة وكاملة عن الوضع المالي ريعية والتنفيذية أن تأخذ فكرة واـلطات التشـــمن الس تمكن كال -1

 .مجموع اإليرادات ومجموع النفقات للدولة، كما أنها تسهل عملية المقارنة بين

ال بعض النفقات غير ـات من إدخــــام الحكومــــات الخاصة يعطي المجال أمـــــود الموازنـــن وجإ -9

 بأن الموازنة العامة في توازن .العادية بقصد التمويه 

ض النفقات العادية ـــال لتغطية بعـــعطي المجــروض يـــذيها القـــتثنائية تغـــات اســــود موازنـأن وج -1

 بوسائل غير عادية .

 :االعتراض على قاعدة الوحدة -
عندما  أجلهعت من ـــالغرض الذي وضبهذه القاعدة يرون أنها كانت تفي المعارضين ل نإ

 نهإفنطاقها دولة واتسع ـال ائفـــوظ تطورتدما ـــا عنـــاق ضيق، أمـن نطــدولة محصورة ضمــكانت وظائف ال

قات اإلدارية في فــمن النــرها ضــــن وغيــوات األمـاء وقـفقات السلطات العامة والقضندرج تكن أن ـمـال ي
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اع خاصة ــــها أوضــــتثمارية التي لـــارية واالســــاعية والتجــــالح الصنـــات المصــــب نفقـــجان دة إلىـة واحــــموازن

الءم تتال  ول واحدةــمكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة قواعد وأصــــما أنه ال يـــوحاجات خاصة، ك

رى ــــوي رــر الحاضصدول في العـياسية واالقتصادية التي جرت على السئات اليالبمع التطورات في 

اص ــــــــعها الخـــها طابــكل منــات أخرى لـــب الموازنة العادية موازنــكون إلى جانــيب أن ـيجه ــأن ونـالمعارض

تثنائية ــات االســالموازن –لقة ــالمح اتــــــالموازن –تقلة ــات المســـــــوازنـالم" ها:ــــــــولها الخاصة والتي منـــــوأص

 . (12:  1221، شكري  24: د ت  )عواضة "اـــــوغيره

  :نوية الموازنةــــــمبدأ س  1.1.8
ا يقال له ـــوهذا م ،نةعلى أن توضع الموازنة لفترة س دوللم اـفي معظ اليةـــن المنيلقواا اتفقت

 لــــموازنة العام المقبالمبدأ بأن تعد الحكومة كل عام  ويقضي هذا ،ـنويةـــية الموازنة أو القاعدة السنو ـدأ سـمب

نة واحدة ــال لسإ دئياً ــموافقة مبــذه الــه عطىـــوال ت ،هاـــذ موافقتـــريعية ألخــــــلتشلطة اــــها على الســـوتعرض

 . (21: عواضه د ت)

 :مفهوم مبدأ سنوية الموازنة   -0
وم األخير ــــماداتها، وينتهي في اليــوم األول لتنفيذ اعتـــــمن الي دأــــعد زمني يبــــكل موازنة بــل

اص بالموازنة، وفي ــــريع الخـــــن فترتين محددتين يفرضه التشــذا البعد يقع بيـوه ،ماداتــــهذه االعت لقفل

نوية ــــمبدأ ســب زاماً ـــالت نة واحدةـــــــرة هي ســـــذه الفتـــدول على أن هـــــتور الـــان ينص في دســـــم األحيــــمعظ

ة ـــــتم تنفيذ الموازنــــــما يـــــريعية على الموازنة، كــــــلطة التشـــادقة الســــاس مصــتم ذلك على أسـوي، الموازنة

 .(22)عواضه د ت:نةــذه الســل هالــخ

 :بداية السنة المالية  -8
نة المالية، فهناك دول ـــاريخ الذي تبدأ فيه الســـــفي تحديد الت إتباعهاا من قاعدة يجب ـــس هنــــلي

 ابتداءــــب الماليةيا تبدأ سنتها ــــان، وليبــولبن، اـــ، وسوريالتينيةـــكا الــــيا، ودول أمريــكا، ورومانـــسا، وبلجيــــكفرن

من أول  الماليةنتها ــا تبدأ ســانيـان، والمـــــواليون، اـــــكبريطانياك دول ــوهن ئها،نة المدنية وتنتهي بانتهاـالس
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المهم في ذلك أن ، نة الماليةـــــف السلالتي تخا األخرىدول ـــارس، وغيرها من الــأبريل وتنتهي في نهاية م

جوهر القضية، فتختار أثير على ــــــس له تــلي  واريخــــالف في التــــفاالخت هراً ـتكون مدة الموازنة أثنى عشر ش

ب ــالوقت المناسوايضـًا بها في ظل الظروف االقتصادية والمالية والسياسية، سكل دولة الوقت الذي ينا

  .( 44: 1221)شكري  صحيحاً  تقديراً  واإليراداتلتقدير النفقات 

 :ختام السنة المالية  -1
ة فقد يتم في ــورة نهائيـــــدولة بصــــات للــــــالحساب الــــإقفا ـــ، أمهراً ــــر شـــا عشــــن سنة الموازنة أثنإ

أن تقوم الدولة بتحصيل ديونها  إلىات ـــابـال الحســــأخر أقفــــاني عشر، وقد يتــــر من الشهر الثـــاليوم األخي

ن لقفل اوهناك طريقت، ها خالل الســــنة الماليةـحق عليتســــت الغ التيـــــــالحها ودفع المبــلصأت ـــالتي نش

 تبع طريقةت،  نة الماليةــات في آخر يوم من السـلحسابدول يفضل قفل اــــ، ففي بعض الحسابات الموازنة

نة ــهر من الســـشعدة أالموازنة بعد مرور ابات ــ، وهناك دول يفضل قفل حسالخزانة " حساب مى "ـتس

:  1226وعساف ، العربي  ) ات"ــااللتزاماب الحقوق و ــأو حسوية ـــالتساب ــحسمى "ــتبع طريقة تست التالية

11 ). 

 :االعتراض على القاعدة السنوية  -1
 أمراً  اإلطالقنوية على ـجعل التقيد بالقاعدة الس ن تطور وظائف الدولة في المدة األخيرةإ

 :(111)عواضه د ت:ولذلك وجهت العديد من االعتراضات لهذه القاعدة  جداً  صعباً 

نوات ـتغرق عدة سـها بعض الدول والتي تســــمة التي تقوم بـائية الضخـــــال اإلنشــــعة األعمــــــطبي -1

 تتعارض مع القاعدة السنوية . 

غال تتجاوز نطاق السنة الحالية والتي البد من تسديد ــتريات وأشـــلمش االعتماداتوجود بعض  -9

 .أو جزء منها خالل السنة التالية ثمنها كلها
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ا يطلق علية الدورة االقتصادية والتي قد تمتد لعدة ـــاع االقتصادية بصورة دائمة وهو مــتغير األوض -1

 سنوات وهو ما يؤخذ باالعتبار عند تنظيم الموازنات.

وارتباط توازنها ــياسية ـــماعية والســــادية واالجتــــــقتـصالبيئة االـتطور الموازنة الحديثة وارتباطها ب -4

  زن االقتصادي العام .بالتوا

 :موازنةمبدأ توازن ال  1.1.8
دبير الموارد المالية ــراداتها، بمعنى يجب تــــــدولة مع إيــــات الــــدل نفقاعـــدأ تــــلهذا المب قاً ــــطب

ويعني التوازن من حيث  ادياً ــأو م كلياً ـــذا التوازن شـــداية، وقد يكون هــــات من البـــغطية النفقــــالزمة لتــال

ع ــرادات المزمــــــطة اإليــــة بواســـاج إلى تغطيـــــضمنة في الموازنة تحتـــروفات المتـــــكل أن كل المصـــــــالش

ها ــــــراداتـــــادر إيصــــــــل أن تكون مـــــقب روفاتــــــأن المصـــرارات بشــــاذ أي قـــــاتخ وقفــــيذلك ـــــوب، ايتهاـــــجب

 فقط  فال اً ـــــوازن يكون ماديـــــذا التـروفات وهــــــتخدام القروض لتغطية المصـــاســـمح بــــــواضحة، حيث يس

 . (162: 9111بالخيرو ، )بن غربية د العجز عن طريق القروضــيجوز س

 :مبدأ الوضوح  1.1.8
من  تتضمنه اــعدادها ومإريقة ـهل معرفة طسث يــبحيزنة كل المواـــش يطـتبسدأ ـذا المبـيقصد به

ثل م ل إلى بعض النظم التي من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر وضوحاً صأن تم التو شوفي هذا ال امأرق

 . (162: 9111و بالخير، ود)بن غربيةيفي والتقسيم إلي أبواب وبنظيم اإلداري والتقسيم الو سالتق

 :مبدأ األسبقية  2.1.8
، على أن مالية المختصةـــــنة الـــــل بداية الســــادها قبــــواعتم وازنةمــــــداد الــــــــعإد به ـــــويقص "

)بن  "عتماد الموازنةاداد و ــعإــلطة التنفيذية بالمواعيد المحدد بشـــأن ـــالسـريعية و ـــــلطة التشــــلتزم كل من الســــــت

  .( 21: 9111والنخاط، غربية
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 : أو اْلفصاح  مبدآن النشر  1.1.8
في  وازنةالمـــــعلقة بـــام على جميع األمور المتـــرأي العــال اطــالعرورة ــدأ بضــويقضي هذا المب "

لدى كل  حلار ـــــكون فكرة صحيحة عن هذه المـتتث ـراقبة، وبحيـيذ ومـعداد وتنفإلفة من ــجميع مراحلها المخت

 .(21: 9111والنخاط، )بن غربية"فرد من أفراد المجتمع

 :عداد الموازنةإ  2.8
عداد الموازنة إعملية أما ، اديةــــاحية االقتصنــــال هـــــيطر عليــــموازنة تســوم الـــور مفهـــن تطإ

الدولة وبرنامج النشاط  ياسةــألن هذا اإلعداد يعبر عن س ،فتلعب فيه الناحية السياسية الدور األساسي

 . (191نة)عواضة د ت: ــالحكومي خالل الس

 :عداد الموازنةإلتي تتولى الطة ـلسا  0.2.8
لية للدولة اؤون المــادرة في الشـــحق المبلطة التي لها ــن السإف ةــــلحقوقيا ظرـــــــالن وجهةمن 

انب ـالتشريع ولكن من الجا حق اقتراح مكل منهلسواء فين التنفيذية والتشريعية على حد لطتــــيعطى للس

ريعية غير ـــــلطة التشـــــالس ألن ذلك، لطة التنفيذيةــــن المالية يخص الســيراح القوانـــــتاق ن حقإــــــالعملي ف

  اق وعلى ما يصلح و ماال يصلح  للبالد من ضرائب ورسومـاية واإلنفـــؤون الجبـــــمطلعة بكفاية على ش

اتير قد اختلفت في الماضي من ـأن الدس من وبالرغم، اج إليهـــت وماال تحتدولة من نفقاه الــاج إليــــا تحتمو 

ن ـــراح القوانيـــــة واقتــــداد الموازنــذية أعـــلطة التنفيـــولى الســـتقرت على أن تتـها اســـال أنإاحية ــــهذه الن

 ةـــــالمناقشة والمراقبــــريعية بــــــلطة التشــــــكتفي الســــوأن ت دةــــوارد الجديــــأو الم فقاتــــالن إحداثـــــبية ـــالقاض

التنفيذ ا إذا كان ـان يراقب التنفيذ مرلموالحكومة تنفذ الموازنة والبرلمان يقرها ـة تعد الموازنة والبفالحكوم

باب التي أعطت الحق للسلطة التنفيذية ــن أهم األسأ، حيث نجد اها أم الـــــطـيتفق مع الموافقة التي أع

اف ـــــــعس ، العربي، 921:9111الفالح ، 191ت: د ا يلي)عواضةــــموازنة مــــــعملية أعداد الــالقيام بـــــب

1226 :12:) 
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داد هذا ـعا  وضع الموازنة و الية فـــــــنة المــوال الســــعمل الحكومة طامج ــــــارة عن برنــــــالموازنة عب -1

  عداد سياسة الدولة في مختلف األنشطة .إالبرنامج يعني 

عنه، إذ ال يجوز مساءلة  ؤوالً ــليكون مس ذا البرنامج يتولى تنفيذه أيضاً ــداد هـعإن من يتولى إ -9

 السلطة التنفيذية عن سياسة لم تضعها بنفسها .

لب ــــط، إذ يتداً ـــبالخطة اإلنمائية بصورة عامة، أمر معقد جالوطني ـصاد ارتباط الموازنة باالقت -1

يضــــــوملر معوافـــــب تـــرادات ويتطلـــــــات واإليــــفقند الـــــقة لتحديــــة ودقيـــة واقعيـــــدراس ات ـــاحـــات وا 

حص بما لديها من  التنفيذيةلطة ــــلسطة اــول عليها إال بواســا والحصــــمكن فهمهــــاءات كثيرة، ال يــــوا 

رفين على مرافقها ـــــالد ومشـــــع أنحاء البـــــرين في جميـــين منتشــــن مختصــائل مختلفة، وموظفيــــــوس

 . المختلفة

 :(  911:  9111)الفالح التالية  لالعتبارات الموازنة السلطة التنفيذية بتحضيرتختص كما 
 ةدولـــــامة للـــــيير عمل المرافق العــــول عن تسؤ ــلطة التنفيذية هو المســـــــبالسن الجهاز اإلداري إ .1

 تلك المرافق .  احتياجاتلك هو أقدر على معرفة وبذ

عملية دقة في ــراعي الـــــت هاــــــفإن وعليه وازنةــــــالمـذ ـــــة بتنفيـــي المختصذية هـــــلطة التنفيــــــــالسن إ .9

 .ناك انحرافات بين الفعلي والمقدرتحضير الموازنة حتى ال تكون ه

ال في إرات وكفاءات علمية ومهنية متخصصة ال تتوفر ــدرات وخبـــــة إلى قـــــعداد الموازنإلب ــــــيتط .1

 العناصر المختصة في السلطة التنفيذية 

 عداد الموازنة:إكيفية   8.2.8
م ــسـوتت الً ــــــطوي اً ــــلطة التنفيذية يستغرق وقتـــل الســــامة من قبــــــإعداد الموازنة الع ن عمليةإ

إلى دول بوجه عام ــــات متعددة، لذلك تلجأ الـــــا جهـــــترك في إعدادهـش، حيث تاته اإلدارية بالتعقيدـمليع

وازنة بيد ـــداد المــــة إعيولؤ ـــــمنها مسـ، يضع األول الموازنة هما امين اآلتيين عند إعدادـــــــحد النظأتباع ا
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راف اإلداري على عملية ـــولى اإلشــوزارة المالية، ويضعه الثاني في يد مكتب خاص للموازنة، حيث يت

س ـها على مجلـروع الموازنة بعدة مراحل قبل أن يتخذ الصيغ التي يعرض فيـــيمر مشة، و إعداد الموازن

ذه الوحدات إلى اإلدارة ـدارة، ثم ينتقل من هإل ـابعة لكـــــدات التـير الموازنة في الوحــواب ويبدأ تحضــــالن

الجنابي و  ، الدوري،111د ت: ةــعواض) وزراءـفمجلس ال اليةمــــر الــــوزير المختص، فيـــوز ـفال ،ةــالمركزي

1222 :26). 

 عداد الموازنة إالتحضير في :  أوالً 
يراداتها للسنة سل كل ، في أوائواألجهزة، اتوزار التتولى  نة، أعداد مشروع موازنة نفقاتها وا 

حيث يبدأ ، ألصول وتعليمات تصدر بالموازنة اً ـــــ، بناء على منشور يصدر من وزير المالية وفقلةالمقب

اتها في ـــــاحتياجفتضع كل وحدة الجهة صاحبة الموازنة ــــب ةــــإداريإعداد الموازنة في كل وحدة بـــــالعمل 

بعد للتسـلسـل اإلداري  طبقاً  ابق، وترفع التقديرات المختلفةـــتناد إلى نفقات العام الســـــالسنة المقبلة باالس

المختص على أن يراعى في  رــلعرض موازنة النفقات للوزارة على الوزي، لهاــــــدها وتعديــــيقها وتوحيـــتنس

 :(21 :1222والجنابي، ، الدوري111د ت:عواضة ) وضع نفقات األمور التالية

  منها . ةر اخطة التنمية أو االقتصادية للدولة ونصيب كل وز 

 لمتعلقة بالسياسة العامة للدولة.، ا التعليمات الصادرة بالخصوص من مجلس الوزراء 

 كيفية تقدير النفقات واْليرادات  : ثانياً 
 اــــادل للموازنة وحســن تنفيذهيتوقف عليها تحقيق التعم األعمال التي ـيعتبر التقدير من أه

ومن  كون للحقيقةـا يــــــقرب مأمية ليأتي التقدير ــاليب العلــــن األســــع في ذلك أحســـــــذلك يجب أن يتبـــــول

تقدر النفقات في وأن  د الزيادة في النفقاتـسرادات زيادة وهمية لزيد اإليـس األولى للتقدير أن ال تــــاألس

د عواضة )اس رادات في أضيق إمكانياتها، وأن يكون تعادل الموازنة على هذا األســع احتمالها واإليــأوس

 .(41: 1226وعساف  ،العربي ، 22: 1222والجنابيالدوري،  ،149:ت 
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 قدير النفقات واْليرادات :األسس المتبعة في ت -

 :ــ  تقدير النفقات 0
ملية ـــهم العـــــن وقدراتــــهة الموظفياز ـــــن نــــــر منه إلى حســـر في جزء كبيــــالتقدين ـــــعود حســـي

 قسم النفقات العامة إلى التالي :والعلمية وت

 :أ ــ النفقات الثابتة
وأقساط ن ومعاشات التقاعد ـب الموظفيــــ، كرواتراً ــــنة ألخرى كثيســــي تلك النفقات التي ال تتغير من وه

 دون جهد . الدين العام والتي يمكن أن يتم تحديدها مسبقاً 

 ب ــ النفقات المتقلبة :
اريع العامة ونفقات السفر وبدل المبيت ـأمين والصيانة والترميم والتدفئة ونفقات الطرق والمشـكنفقات الت

روفات ـــــوغيرها من المص ةـــــالقيافة، واإلعاشالبس ـــــاريع والمــــــونفقات المش ،يةاســــوعات والقرطـــــوالمطب

ات ــــعار وتتغير بحسب حاجـــــادية والتغيرات في األســــــالتقلبات االقتصـــــمومية األخرى والتي ترتبط بـالع

 اإلدارة ويتعذر تحديدها على أسس ثابتة .

 التقديرية : االعتماداتالمحددة و  االعتماداتج ــ 
د نفقة ــال لسـلغ معين من المــــــللحكومة بصرف مب ـطلة التشـــريعيةــــتعطيه السـذن الذي اإل االعتماد هو

وح باإلنفاق ــهو اإلذن الممن" مادـــــماد والنفقة، فاالعتـــــــن االعت، وللتفرقة بيية معينةــــزمن ةر ـــــــمعينة في فت

 ." فعالً  ضمن حد معين، أما النفقة فهي المبلغ المصروف

 المحددة واالعتمادات التقديرية . االعتماداتقسمين  إلى االعتماداتوتنقسم 
 كرواتب الموظفين  د لسد نفقات ثابتة يمكن تحديدها سلفاً صهي التي تر  المحددة: االعتمادات

 ومعاشات التقاعد....وغيرها.

 بحدها األعلى مسبقاً : هي التي تفتح لسد نفقات متقلبة يتعذر الجزم التقديرية االعتمادات. 
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 تقدير اْليرادات: ـ ــ 8
للعوامل المتقلبة التي تتحكم في  راً ــــــعوبة من تقدير النفقات نظـــــأكثر ص راداتـــاإلير ــــتعتبر عملية تقدي

 -اآلتي : ينقسم تقدير اإليرادات إلىعملية تقدير اإليرادات و 

 أ ــ اْليرادات الثابتة :
 تقرة بطبيعتها وال تخضع كثيراً ــمسباعتبارها  ،ةــكن تقديرها بصورة قريبة من الدقـالتي يمرادات ـــهي اإلي

ها دركات االمتياز والتي يمكن تحديـركات الحصر أو شــدات المفروضة على شـوم والعائـــــــلتقلبات الرس

 .بالسنيين السابقة مقياساً 

 :ب ــ اْليرادات المتقلبة
ورة ــال بصإتقبل ـــتكون عليه في المســـما ســـــمكن التنبؤ بــالتي تتغير من عام آلخر وال يرادات ـــــهي اإلي

 ة .ــــتقريبية، وهذا النوع يشكله القسم األكبر من إيرادات الدولة: كالضرائب والرسوم بصفة عام

 :(142)عواضة د ت: ة طرقرادات ومن أهمها ثالثر اْليوهناك عدة طرق تستخدم لتقدي

 :يــ أسلوب التقدير القياس
نة األخيرة التي ــفعلية للسالمقبلة بالقياس بأرقام إيرادات نة ـرادات للســلوب بتخمين أرقام االيــيقضي هذا األس

 تم التصديق على حساباتها النهائية .  

 :لتقدير الوسطيــ أسلوب ا
فيؤخذ  ابقةـــــنوات الســـــلية خالل عدد من السالفع راداتــــــااليأرقام  إلىلوب بأن ينظر ـــــــيقضي هذا األس

 .لمقبلةفي السنة المالية ا لإليرادات تخمينياً  المعدل الوسطي لها ويعتبر رقماً 

 :ــ أسلوب التقدير المباشر
 لتقديرات الموازنة باالستناد إلى لطة التي تعد الموازنة حرية في األرقام التي تضعهاـلوب يترك للسـهذا األس

ويتطلب هذا ، تقديراتها أمام السلطة التشريعيةؤولة عن ــــعلى أن تكون مس اً بــــأي أسلوب تراه مناس
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ما يتطلب ـــك، ادي للدولةــــعة بالوضع االقتصـــظر، ودقة في التقدير، ومعرفة واســـالن في بعداً لوب ـــاألس

  . ع مجال التالعب والتمويه وانعدام الضبط العلمياـــالتس النزاهة نظراً 

 :إقرار الموازنة  1.8
 ريعيةـــلطة التشـــل الســـوازنة من قبـرار المــديق أو إقــــلة مرحلة التصـــذه المرحــلق على هـيط

تتألف من يا أو بما هو الحال في ليـس النواب كـلطة التشريعية أما على مجلس واحد وهو مجلـستقتصر الو 

، كمجلس الشيوخ في ايطالياان "ــــس األعيـــيوخ أو مجلـاني مجلس الشــــواب والثــــأحداهما مجلس الن مجلسين

ال ـــيوخ كما هو الحس الشــس الجمهورية أو مجلـلمجو ، بريطانياوالدول األمريكية" أو مجلس اللوردات في 

ماد على ـــــأسبقية االعتوهذه القاعدة هي ، زانيةـــــاعتماد الميــــريعية بـــلطة التشــــالسص ــــتخت حيث، اـــفي فرنس

ها من ــافقة عليلطة التنفيذية أن تقوم بتنفيذ مشروع الميزانية إال بعد المو ـــالتنفيذ ومقتضاها أنه ال يمكن للس

دل حــول ـالموازنة وتثير الكثير من الجل ــلة إقرار الموازنة من أهم مراحــمرح تعتبر ماــك، لطة التشريعيةـــــالس

دخـــل مشــما يتعلق بتعديــفي ريعيةــلطة التشحقـــوق الســ  اهــــعض التغييرات عليـال بــروع الموازنة وا 

مقراطية يقضي ــــــياسية يرون بأن احترام المبادئ الديـخاص الذين ينظرون إلى األمر من الناحية الســـفاألش

أن ــش أنها في ذالكـحد لها شعة ألقصى ــال موســــــذا المجـــعية، في هريـــــلطة التشـــــتكون حقوق السأن ـــــب

يرون أن ارتباط  خاص الذين ينظرون من الزاوية االقتصادية والفنيةــأما األش ،القضايا التشريعية األخرى

لطة ـــد من حقوق السحان يستوجب الـــفي أكثر األحيالخطة اإلنمائية ــوب اديةــاع االقتصـــالموازنة باألوض

وفر ــــات ال تتــــصن اختصامذلك  فيؤون الموازنة لما ـــش األخصـــــــوبالية، ـــــؤون المــــريعية في الشـــشالت

ئات ــالتغيرات في البيـــب اً مرتبط اً معقد اً فني اً أمر الموازنة  إعدادأن  اـً وخصوص ريعيةـــلطة التشــــــلسدى اــل

 والجنابي،، الدوري 162: د ت عواضه) ماعية أو السياسيةـــو االجتادية أـــانت االقتصـكأواء ــــلفة سـالمخت

 .(919: 9111، الفالح112: 1222
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  دراسة مشروع الموازنة في اللجنة المالية :  0.1.8
اريع المالية شـائر المـــــموازنة وســــروع الــــة مشســـــها دراــــريعية لجنة مهمتـــــلطة تشــــفي كل س

 ـذه اللجنةوتدعى ه إقرارهاديق عليها أو ـــة والتصــريعية للمناقشــلطة التشــل عرضها على السـاألخرى قب

اريع ــالمشروع الموازنة وجميع ـــة مشـــ" وتقتصر صالحياتها على دراسوازنةـنة المـلجالية" أو "ـنة المـاللج"

 .(119: د ت عواضه)الية األخرى ــالم

  مناقشة الموازنة في السلطة التشريعية :   8.1.8
اب الموازنة ــخط سمىــــــاب يـــــاقشة للموازنة بخطـــــاب المنـــــح بــــالية بفتـــوم وزير المــيق عادةً 

م ـــث الموازنة بالشكل المعروض أمام السلطة التشريعيةروع ـشع مضعة بو ـالية المتبــــياسة المـــسيوضح فيه ال

اب بــروع الموازنة ويبين أسـاقشة بخطاب يتطرق فيه لمشــــالية المنـــــة المــــعد ذلك مقرر اللجنــح بـــيفت

ياسة ـبسة فيبدون رأيهم ــــريعية للمناقشــلطة التشــ، ثم يأتي دور مكونات السالتعديالت التي أقرتها اللجنة

م ـرى ثـطة األخــوغيرها من األنشياسية والثقافية ــــالحكومة في جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية والس

ة والمتبعة في شبالمناقالخاصة  األصولراعى عند مناقشة الموازنة ـوت، ة التفصيلية للموازنةــم المناقشـتـت

لطة ــلطة التنفيذية وأن السـاص الســديدة من اختصوهي أن حق اقتراح نفقات ج، المب دول العـــأغل

ة ــاء دراســــــأو أثن ة الموازنةـــاء دراســـــادة النفقات أثنــدة أو زيــــراح نفقات جديـــها اقتـــــريعية ال يحق لــــالتش

 .(12: 1221، شكري114: د ت )عواضه افيةـــاإلض االعتماداتح ـاريع القاضية بفتـــالمش

  :رفض الموازنة  01.8
قرارها فمن ـها الحق بـــــريعية هي التي لــــــلطة التشـــــما أن السـالـــــط التصديق على الموازنة وا 

رفض تصديقها  اً ــــــب معينة، ومن حقها أيضـالب بتعديل الموازنة ضمن حدود ونســـأن تط اً ـــــحقها أيض

 .(121: د ت عواضهض)الرف ذن يملك حق، ألن من يملك حق اإلاورده
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 :ئجهالتشريعية على الموازنة ونتاا السلطة موافقة  00.8
دون هذه وجد قيمة للموازنة ــــ، وال ينفاقاية واإلـــــالجب على ن السلطة التشريعية هي التي توافقإ

وم ـــــرائب والرســـالمختلفة كالضرادات ــــــيل االيــاية تعني أن على الحكومة تحصـــــفالموافقة على الجب ،الموافقة

رادات، ــهذه االيـــــالمبلغ اإلجمالي المقدر لــــــد بـــ، دون وجود تقيوازنةــــــــــنة في المـــــالمبي األخرى راداتـــــواإلي

ها أن تتجاوزه، ــلغ الوارد بالموازنة وال يحق لـــــكومة تتقيد بالمبـذا يعني أن الحــنفاق هأما الموافقة على اإل

ات ـــــــــحدى القطاعإريعية مقيدة فإذا كان التصويت على نفقات ـلطة التشـكما أن الموافقة تصدر من الس

ذا القطاع كما ــلغ على هـــــذا المبــوزيع هــــــــدة كان الحق للحكومة أن تقوم بتــالمكونة للحكومة دفعة واح

أن تتقيد  عليها ن الحكومة يجبإـواب فـــود وأبــات موزعة على بنــالتصويت على النفقان ـا إذا كـ، أماءــــــتش

:  1221شكري ،  121: )عواضه د ت اإلنفاقوه ـــانب تقيدها بوجـج إلىد ـد المعين لكل فصل أو بنــبالح

61 ) . 

 :عشرية الموازنة االثنا  08.8
من قبل  ؤاطــــتباتج عن ـــا أن يكون نـــــــــأم نـــــــأمري ألحدالموازنة قد يكون  مادــــاعتأخير في ـــــالت

لطة ـــــــاطأ الســـــــمن تب اً اتجــــــــنريعية أو أن يكون ـــــــــذية في تقديم الموازنة للسلطة التشــــلطة التنفيـــالس

نه إحيث ، دراسة ومناقشة الموازنة مع السلطة التنفيذية أو أن يكون من السببين االثنين معاً  فيريعية شالت

قاف ه ال يجوز إيــنإطة التشريعية، كما لـــاية دون موافقة من الســـــاإلنفاق والجبـال يجوز للحكومة أن تقوم ب

تستند إليها  هرية مؤقتةــموازنة ش اعتمادالقوانين المالية نصت على إن ـعليه ف اءــ، بنلطة التنفيذيةــــعمل الس

الموازنة  اعتمادلحة العامة خالل المدة التي تسبق ــالسلطة التنفيذية لتأمين سير العمل لتحقق المص

 ناـــ، وتدعى الموازنة االثهرـالل شـخ واإلنفاقبالجباية  اـً مؤقت ذناً إذه الموازنة ـتتضمن ه، حيث الجديدة

، عشر اء من اثناجز أ لرصيد إلىام يستقها تحسب على أساس ـــفي حــــتفتمادات التي ــــن االعتأل، عشرية
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،  121: د تعواضه ) الموازنة الجديدة قانون دورـرية بمجرد صـــــعش ناـــــالموازنة االثـــــبتهي العمل ـــــوين

 .( 11:  1221شكري 

 :عشرية ثناالموازنة اال محاذير على   0.08.8
 عشرية تتلخص في اآلتي : محاذير الموازنة االثنان إ(  11: 1221يرى الشكري ) 

 مساك إلى أات، حيث يضطر المحاسبون ــــفي الحساب اكاً ـــــرية ارتبـــــعش ناـــــوازنة االثــــتحدث الم -1

فين ألنهم يقومون اق الموظـــإلى إره ؤديـــا يــة لكل نفقات من نفقات الدولة، ممابات مؤقتـــــحس

 . ائدة منهاـــبإجراءات ال ف

لطة التشريعية ــمما قد تضع الس ،الموازنة الماضية اســــأسعلى  اإلنفاقة ــتجيز للحكومة فرص -9

ان من الممكن أن تخفضها ــك اقــإنفالحكومة على أوجه  اقــــإنفالواقع، من خالل  األمرام ــــــأم

 .التشريعية أو تلغيهالسلطة ا

لطة ــــــسمح للســـــال يـــــواحد، ف هرــوحة لشــــمفتمادات ـــرى ألن االعتــــاريع الكبــــــؤخر تنفيذ المشــــــت -1

العمل بالحكومة أو يجعلها  اكـــإرب إلىا يؤدي ــمرف مبالغ كبيرة دفعة واحدة مــن صالتنفيذية م

 .دون وجود اعتماداتتنفق 

 :تنفيذ الموازنة   01.8
طتها تحصيل المبالغ الواردة في ـامة مجموع العمليات التي يتم بواسـالع وازنةد بتنفيذ المـيقص" 

نفاق المبالغ الواردة في جانب النفقات يراداتجانب اإل في  العامة نشر قانون الموازنةويتم ذلك بعد  "وا 

السلطة التشريعية ويصبح واجب التنفيذ، حيث تقوم من قبل مية بعد أن تم التصديق عليه ـالرس الجريدة

مل جميع ـــــــفهي تش ،راحل الموازنة أهميةـــالمرحلة أكثر م ـذه، وتعتبر هذ الموازنةـــذية بتنفيــلطة التنفيــــالس

من حيث كان من حيث النفقات أو أواء ــــــها كل فرد من أفراد المجتمع ســـــص بــــاطات الدولة ويختـــــنش

أثير على ــــفي الت اً كبير  اً دور  لعبـــها تــما أنـ، كمعــــوم التي تطال كل فرد في المجتــالضرائب والرس
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بة ــمثل نســــــها تــأن، و الموازنةلتضخم حجم  راً ــــوقت الحاضر، نظـــــفي ال اً ــــوصــاد القومي وخصــــــــاالقتص

، فتحولت من ي طرأ على مفهوم الموازنة العامةذــالتطور الكبير ال افة إلىــــل القومي باإلضـــالدخمن  كبيرة

نمائيــابع اقتصــة إلى موازنة ذات طـابية وماليـموازنة حس  ادية بالكاملــقتصدولة االـ، ترتبط بخطة ال ادي وا 

الحها ــــالل مصخمن  الموازنةفي عملية تنفيذ الخطوات األولية وزارة المالية في جميع دول العالم  ؤديتو 

ع ــؤدي جميـــــرادات وتــــيل معظم اإلـــفتقوم عن طريقهم بعملية تحصيرها المختلفة ــها ودوائـــــتادار ا  ها و ـــــوأجهزت

عداد إوتوحد حسابات الموازنة والخزينة، وتنظم عملية ، ها المختلفةـتاالنفقات وتتابعها عن طريق إدار 

 يرادات والنفقاتفيذ مجموع اإلــية لتنـالذي يعطي الصورة الفعلية والنهائ امي للموازنةــالختاب ــــــالحس

 .(911: 9112يونس ،111: 1222والجنابيالدوري،  ،122د ت: )عواضه

موضحة فيه  الموازنةــــن القيمة المعتمدة لها بالغ كل جهة ببيان عبإــــبالمالية  ةر احيث تقوم وز 

المالية التعليمات  ةر اما تصدر وز ــابقة، كــنة المالية الســـــا هو معتمد للسـمان عـــادة والنقصــــقيمة الزي

هات الحكومية بتنفيذ ــــتقوم الج اء عليهـــــذ الموازنة، بنــــة بتنفيـــلخاصد اــــمن القواعـــــيمية التي تتضـــــالتنظ

فاق في ـكيفية اإلندها و ـــــــرادات وتوريـــــــياإلوص تحصيل ــــــالموازنة بخصــــادرة بـت الصماــــــالقواعد والتعلي

عملية  اليةـــــوزارة المبـــــ موازنةــلدارة اإة أو ــــة الماليـــــاللجنتتولى و من اعتمادات ها ـــــل وء ما هو مقدرــــض

ات ـــوتقوم بتوزيع النفق، ريعيةــــلطة التشــل الســمن قبمادها ــتامة بعد اعــيذ الموازنة العــراف على تنفــاإلش

وزيع عملية ـــــك تـذلــــاولة بــرات زمنية، محـــــأو على فت دفعة واحدةـــــا بـــــة أمنيعامة على الموازنات المعــال

تقوم ة ينالمع اتوزار ــلايعني أن  ال ذاــوه ،ةدولــعلية الير ـي تسذب طبيعة النظام الــنة حســـاإلنفاق على الس

تمرة على ســــارس رقابة ممــــ، حيث نجد أن وزارة المالية تباً ــــــلما تراه مناس اً ـــرف وفقـــــبتنفيذ عمليات الص

وعساف ، العربي ، 41: 9111، حسن  112:  1222الدوري، والجنابي   الموازنة خالل عملية التنفيذ)

1226  :44 ). 



  
 

45 
 

ها في بعض ــفيذ الموازنة ويطلق عليـــمات تنـــــإصدار تعليـــــالية بـــــالمة ر اتقوم وز  هاء علينـــــــب

 :(29: 1221)شكري مل مجموعتينــاألحيان بقواعد تنفيذ الموازنة والتي تش

اليب ــأسز على ـ: وهي التي تركةــــر اإلداريــواعد تنفيذ الموازنة من ناحية وجهة النظـمجموعة ق -1

ادرة ــــــام الصــــحكاألواعد إلى ـــــــمات والقـــــتند هذه التعليـــــتنفيذ أرصدة االعتمادات بالموازنة، وتس

الحيات ـلطات وتوضح الصــــــــاالعتمادات، وتحدد هذه القواعد الســـــريعات ذات العالقة بــــــبالتش

 لصادرة بالموازنة .لكل منها في تنفيذ االعتمادات ا المناطة

لطات الممنوحة ـات الســـــ: وهي التي تركز على بيانبي للموازنةــاســــــمجموعة قواعد التنفيذ المح -9

ــاصة بهذا المعامالت المالية الخــة المتعلقة بـــــات الصرف والقبض واإلجراءات الماليـــــوصالحي

 ارف .ــــــالمصزائن و ــحب على الخــلوب الســالقبض من إجراءات نقدية وأسالصــرف و 

  :وازنةفي تنفيذ الم اْلدارية األجهزةصالحية   0.01.8
ا هوالطرق التي يتم ب نفاق المبالغ المدرجة بالميزانيةإا بهقصد بالتنفيذ العمليات التي يتم ي

د ـــبالقواع اإلداريل الجهاز ـــقبيذ الميزانية من ــكم عملية تنفــ، وتتحراداتــــإيــكددة ــالغ المحـــــيل المبتحص

 :(919: 9111)الفالحةــاليــالت

 :لإليراداتــ بالنسبة  0
ذه ـــقق هـنة المقبلة، وقد تحـالل السـرادات الواردة بالميزانية قيمة تقريبية بما يتوقع تحصيله خـيل اإلـــتمث

يل ـــــالحياته في تحصــص اإلداريهاز ـــتمد الجــويس ،ا أو أقــل منهاهواردة بالميزانية أكثر منـــااليرادات ال

اعدة ـق يراداتاإلم ككما يح ن الميزانيةوالجمارك وقانو  ومــرائب والرســيرادات من القوانين كفواتير الضاإل

عامة ـــيرادات الافة اإلـــلهذه القاعدة يلتزم الجهاز اإلداري بتخصيص ك ، وفقاً تخصيص االيرادات العامة

  .ينةــقات معــينة لنفــيص إيرادات معــام دون تخصـــأوجه اإلنفاق العلكافة 
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 :نسبة للنفقاتــ بال 8
ــكل غرض من أنفاقها لـــــــموح بــالغ المســـــالميزانية تبين الحد األقصى للمبـــواردة بـــــــمادات النفقات الـــــاعت

موافقة ــــــال بإزانية ــــــه في الميــــرح بـــــى المصــد األقصــــاوز الحــوال يجوز للجهاز اإلداري تج ،ـراضـــــاألغ

رد ـجماد مــــــــذا كان االعتإمادات ــــل هذه االعتـنفاق كإـلتزم اإلدارة بـصة، وال تــريعية المختشـــــلطة التـــالس

 .فقاتــترخيص بالن

 :لألموال العامة عمليات التحصيل والصرفتنفيذ   8.01.8
 العامة يراداتاْل تحصيلعمليات :  أوالً 

ال من لدان المنتجة للنفط والغاز كلدان وخاصة البــــرادات العامة في كثير من البـــــــيتتضمن اإل

يرادات خدمات القطو الرسوم و  الموارد النفطية والضرائب ها من ر مال وغياعات وفائض قطاع األعـــا 

بة ـي لتغطية نفقات الموازنة العامة بالنسـرئيســـدر الــــــة المصـــــوارد النفطيــــــوتعتبر الم، رىاإليرادات األخ

لدان غير ــــــــبة للبــي بالنسـســــوم المورد الرئيــــــــرائب والرسـلدان المنتجة للنفط والغاز، بينما تعتبر الضــــــللب

 .(141: 9111، والنخاط ن غربيةب) ف باقتصاد السوقالنفطية وخاصة تلك التي تطبق ما يعر 

 :( 914:  9111) الفالح  العامةيرادات يتبع القواعد التالية في عملية تحصيل اْلكما 

، كتحقق ئة للضريبةـشقع المنرت الوافإذا توا رائب إالض، كالرادات العامةيتحصل بعض اإل "ال -1

ول على إيراد بالنسبة ـــالحص ، أوناعيةـصــــة والـــــجاريتاح الــــــريبة على األربــــبة للضـســــالربح بالن

 ".على إيرادات القيمة المقفولة للضريبة

 اً ـــل يجب الدفع أوال ثم التظلم منها بعد ذلك وفقـن الضريبة، ال يتوقف دفعها، بـالمنازعة في دي" -9

 د".تر ــلقاعدة أدفع ثم اس

 

 



  
 

47 
 

 للنفقات العامة  عمليات الصرف :ثانياً 
فعملية  ،عني ذلك عملية تنفيذ النفقةــال ي دولةــــــوازنة الـــــمادات في مــــح االعتـلية فتــــــن عمإ

 اً ـــــــام طبقــــال العـــــــاظ على المـــــهدف للحفــــدة تـــــرف معقــــة للصـــول ماليصــــــد وأعـتنفيذ النفقة مرتبط بقوا

وغيرها من التعليمات األخرى القوانين واللوائح والقرارات ي ادرة بالخصوص المتمثلة فـــريعات الصـــــللتش

تمر و ، اءة للسلطةــــود أي تالعب أو إســلطة التشريعية دون وجــــمع الموافقة الصادرة من الس ياً ــماشـــــوت

   :(914: 9111)الفالحيمكن صرفها وهي بعدة مراحل حتىالنفقة العامة 

كتعيين  يتم االرتباط بالنفقة نتيجة قرار يصدر من اإلدارة يتطلب اتفاقا" )قرار(: اط بالنفقةــــاالرتبــ   1

دولة باإلنفاق ــــزام الــــــها التـــــــرتب عليـــتـعة معينة يـــيجة واقت، أو نالتعويضـــــائي بـــــأو حكم قض فظمو 

لها في  اعتمادهناك  النفقة إال إذا كانــــوز االرتباط بجـلعة معينة، وال يــــــــاول على توريد ســمقكاالتفاق مع 

 ."هاـــالميزانية وال يتجاوز االرتباط بالنفقة المبالغ المعتمدة ل

ط ـــقستحديد المرتب أو  وهو قرار يصدر بتحديد قيمة المبلغ الذي تدفعه الدولة )": فقةـديد النـتحــ   9

 . "  قاول(ـــالم

 قرار باألمر بالصرف، أي يدفع مبلغ النفقة ". وهو ":ــ  األمر بالصرف 1

سداد النفقات لتنفيذ عملية  لوبينـأسوجود  إلى( 112: 9111)النخاط ، و ل من بن غربيةـير كـشيما كـ

 العامة هما :

 البلدية ـــون المالية بؤ شق مديرية الـــــعن طريذي يتم ـداد المركزي والـــــلوب األول ويستخدم الســـــاألس

 لوبــــــاألسذا ــوفي ه، صاحبة التعاقد اإلداريةأو المحافظة أو المقاطعة وليس عن طريق الوحدة 

ت ود التغطية الماليةــأكد من وجــالت بعد إداريةدة ـل وحــتقوم ك  اً ـــــــالتعاقد وفق إجراءات مامــــوا 

حالته إلىرف ــتند الصــــــــإعداد مســـــب افذةــالن ريعاتـــللتش  اً ـــــون المالية مرفقمديرية الشــؤ  وا 

ثلة لوزارة  الية ممـــــــؤون المــــرية الشـــعتبر مديـ، وتدة للصرف ليتم سداد القيمةــــــالمؤيتندات ــبالمس
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اصة ـــالمخصصات المالية الخ الةــــــإحتم ت، و عةــــــالمقاطلدية أو ــــافظة أو البـــــــة في المحـــــــالمالي

 ةر اوز ل ــمن قب ورة دوريةـــبص اليةــون المؤ ـــمديرية الشلرفي ـاب المصـــللحس ةــــاإلداريالوحدات ــــــب

 المالية. 

 ماً ــبصرف نفقاتها خصاصة بها وتقوم ــاباتها الخـــكل وحدة إدارية حسـاني تفتح لـــــلوب الثـــــاألس 

إحالة المخصصات المالية بصورة دورية بما ــــالية بــــــات، على أن تقوم وزارة المـــــابــذه الحســعلى ه

 يساوي المبالغ المعتمدة للوحدة .

 عدم كفاية االعتمادات المقررة  :ثالثاً 
ادات المقررة بالميزانية ـــاية االعتمـعدم كف الميزانيةيذ ــعند تنف اإلداريهاز ـــــــف الجــقد يكتش

وقعة ــــبب ظروف غير متـــبس الميزانية، أوــــــــبادة قيمة النفقات العامة عن المقدرة ــــــــــا بسبب زيـــــوذلك أم

المختصة لطة ـــــمن الس افيةـإضمادات ـــــح اعتــكلة عن طريق فتـــذه المشـالج هـــوتع ،جديداً  اتفاقاً تتطلب 

 .(916: 9111)الفالحيذيةــــريعية أو التنفــالتش

 : ح الموازنةـتصحي  01.8
رادات ونفقات الدولة ضمن ــــــــــــــع الحكومة إيـابع التقديرية، وتضـــذ الموازنة العامة الطــتأخ 

كما  ام الفعلية مع التقديريةــــــفـــق األرقـمن الطبيعي عدم توا فإنهبرنامج تخمن به الحكومة احتياجاتها، لذلك 

ء كانت زيادة الموازنة أو تخفيضها سوا بان قد تؤدي إلىــة لم تؤخذ في الحسقد تحدث ظروف طارئ أنه

 .(121عواضه د ت: )للنفقات أو االيرادات

 يرادات :ــ عدم كفاية اْل 0
دة ـالتقديرية فيمكن أن يتم تالفي العجز بعيرادات الفعلية أقل من نة المالية أن اإلـناء الســــــثأإذا ظهرت 

 :هاـن أهمــرق والتي مـط

 . أن يتم استخدام مال االحتياط لسد العجز 

 . أن يتم إيقاف استعمال بعض االعتمادات في حاالت الضرورة 
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 وغيرها، أو زيادة الضرائب حداث إيرادات جديدة كاالقتراضإ . 

 :اْلضافية االعتماداتــ  8
ة فتضطر ــــــــكلة ما غير كافيـــــموقف معين أو مش ةمقررة لمواجهـــــــأن االعتمادات ال اً ـــــــــيانــقد تحدث أح

وتنقسم إلى  إضافية اعتماداتـــــــبدة ــــــلطة التشريعية للحصول على موافقة جديــالرجوع للسإلى الحكومة 

 :(112: 9111) الفالحينــوعـن

  تفتح لمواجهة نقص في بند معين .تكــميلية : هي التي 

  ًفي الموازنة . اعتمادأي  استثنائية : هي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصال 

 :(21: 1221)شكريمحاذير االعتمادات اْلضافية

 أنه يعلم بأنه يمكن  اً ـــ، فالوزير قد ال يكفيه اإلنفاق وخصوصراف أمام الوزراءــــــتفتح طريق اإلس

 االعتمادات المخصصة . بعد استنفاد إضافيةالحصول على اعتمادات 

 ض ـــتطيع الوزراء تخفيـــــــأن الموازنة متعادلة إذ يســــــريعية بـــــــلطة التشــــــيلة ألوهام السـعتبر وســـــت

لطة التشريعية، وهو ما يخل ــــإضافية من الس باعتماداتتم المطالبة فيما بعد تاالعتمادات على أن 

 بتوازن الموازنة ألنه يؤدي إلى زيادة اإلنفاق وتبقى الواردات على حالها .

 .  وسيلة لوضع السلطة التشريعية أمام األمر الواقع 

 :ــ نقل االعتمادات 1
للوزير أن يقوم باإلنفاق في غير ، إذ ال يجوز رف معينةـباإلنفاق في أوجه ص اـً ذنإمادات ــــتعتبر االعت

بند آخر، أو من من بند إلى للوزير أن يقوم بنقل االعتمادات مح ــاألوجه التي تم الرصد من أجلها، وال يس

، داب الواحـــــقل ضمن البند الواحد أو البــكن يجوز الن، ولريعيةــــــلطة التشــــــإذن السدون باب إلى باب آخر 

، إضافيةمادات ــــــب اعتــــاعد عملية النقل من تخفيف طلــــوتس، اً ودـــــوبن اً وابـــــأبانت الموازنة تصدق ـــإذا ك
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وتتم عملية تنفيذ الموازنة من رى مادات أخــــد النقص في اعتـــــادة في اعتمادات معينة لســـــأخذ الزيــــث تـحي

 :(911)عواضة: لالعتبارات التالية اً ــــقبل السلطة التنفيذية وفق

الجباية ــــــوافقة التي أعطتها بـــــــدود المــــــــافظة على حـــــــ، والمحريعيةــــــلطة التشــــــرام إرادة الســــاحت -1

 اق .ــــواإلنف

ساءة استعمال األموال العامة من قبل المس -9  ولين بتنفيذ الموازنة .ؤ عدم التبذير وا 

ن األداء ـــــــول على أحســــــنة حتى يتم الحصـــــامة بالصورة الصحيحة والحســــــالمصلحة العدارة إ -1

 .ةــــل نفقــأقـوب

  " قطع الحساب ": اب الختاميــالحس  01.8
 ة منتهيةــنة ماليـــــس رادات الفعلية عنــــــيلية لجميع النفقات واإليــــارة عن قائمة تفصـــــعبهو 

ا يقابلها من ــاب الختامي مع مــــــام الفعلية التي يتضمنها الحســــــــن األرقــــــمقارنة بيــــال يمكن عن طريقهو 

اعد في ـــة هذه التقديرات على نحو يســـة وواقعيــدى دقــدولة، للتعرف على مـتقديرات تتضمنها ميزانية ال

 نة المالية ــــــبعد انتهاء السامي ــــاب الختــــــعداد الحسإيتم حيث ، التاليةنوات المالية ــــــيزانيات السعداد مإ

 دفعــــــة الــــــعملي امــــــإتمحتى  امةـــــــالع راداتــــــواإلي امةــــــالع ذ النفقاتــــبنتيجة تنفي اً ـــــفعلي اً انـــــوهو يعتبر بي

هما ون جدوالن أحدــهذا القانـــويرفق باب الختامي للدولة بقانون ــــــويتم المصادقة على الحس، والتحصيل

عواضه  د )احيتينلختامي عن الموازنة من نا ابـالحس يختلفو  ل النفقاتـــرادات واآلخر يفصـــــيل اإليفص

 :(911: 9111، وبالخيربن غربية، 911ت: 

 .لةـبنة مقوازنة يتم وضعها لتقديرات سـمابقة بينما السنة مالية ن الحساب الختامي يخص سإ -1

 . لحساب الختامي فعلي ومحدد ونهائي، بينما الموازنة تقديريةا -9

ن كل من الحســاب ــالف بيــخت( أن أهم أوجه اال911: 9111الخيرــبو ن غربية، ــبيرى كل من )حيث 

 :الموازنة العامة للدولة في اآلتيو  الختامي
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وضعه عن الختامي للدولة فيتم ـاب ــنة مالية مقبلة أما الحســــــــتوضع عن س ةـــــالموازنة العامة للدول -1

 يقدم للسلطة التشريعية لالعتماد . اهمسنة مالية منصرفة، وكال

وما  تحصيلههو وضع برامج تقديرية لما يمكن أن يتم  ع الموازنة العامة للدولةن الهدف من وضإ -9

 ياسي للدولة .للبرنامج الس وفقاً يمكن أن يتم صرفة 

بينما  صرفهه و يلـــــوقع أن يتم تحصـما يتــــام تقديرية لـر على أرقـــدولة تقتصــامة للــــــــــالموازنة الع -1

 الحساب الختامي للدولة يشمل المصروفات الفعلية واإليرادات الفعلية .

ق ـتحقي إلىدولة بعد ذالك لــــا ثم سعي أوالروفات ــــــر المصـــــلدولة تقديلامة عــــيتم في الموازنة ال -4

، أما جديدة أو بالضغط على المصروفات أو باالثنين معاً  إيراداترادات بتدبير يموازنة مع اإل

يراداتما تحقق من برامج مصروفات نهائية حقيقية للتأكد م اً ـــــامي يمثل أرقامــــالحساب الخت  وا 

 .الدولة والنتائج المترتبة عليها

 ( 919: 9111النخاطو  ،بن غربية)يتكون الحساب الختامي من جانبين:و 

 –قروض خارجية  –مساهمات محلية  –تثمارات دولية ـاس –النقدية  :"جانب األصول ويتضمن -

) أو الفائض( خالل صافي العجز  –افيةضاالعتمادات اإل –دةــ( أو المأو الفائض)جزـيد العــرص

 رى " .ــــأرصدة مدينة أخ –الموازنة الفعليةمصروفات  –السنة الحالية

رصيد  –ات الفعلية للموازنةيراداإل –ام )رصيد أو المدة(ــ" االحتياطي الع:انب الخصوم ويتضمنــج -

  رى " . ـــنة أخــدة دائــأرص –أمانات للغير –ودائع للغير –أذونات وسندات الخزانة –اب التنميةـــحس

  :الموازنةمراقبة تنفيذ   01.8
دار  هــامأقسناء التنظيمي وتعدد ــن كبر حجم البإ ــراد رف واإليــــة الصالتوســع في حركو ته اوا 

داف ــــاألهول إلى ــــللوص اتـابة فعالة تصحح االنحرافــــــد رقو رورة وجــــؤدي إلى ضـــــــاج كل ذلك يــواإلنت

المشروع ـــــــب بقاً ــــــع النظم المخطط لها مســماشى مــــــفالرقابة الفعالة تتم وفق قنوات مختلفة تت ،ومةالمرسـ
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ذه ــد هـا الميزانية التقديرية بمختلف أنواعها إال أحـواء كان ذلك المشروع خدمي أو إنتاجي أو تجاري ، ومـس

هدف العام الذي وضعت ــــال ا ليتحققـــذهـــــــــدادها وتنفيــعإابة على ــــــــحكام الرقإنا ــــــذي يجب عليــوات الـــــــالقن

ل األموال العامة يـــــالة لمراقبة كيفية تحصـــــيلة الفعــابة على تنفيذ الميزانية الوســـــــتمثل الرقو  ،من أجله

موارد ل للـــتغالل األمثـــــــــاالسالصالح العام و ن الحقيقي لتحقيق ماــــــذلك فهي تمثل الضــول ،وكيفية إنفاقها

من أن تنفيذ الموازنة  شيءل كل ـــــللتحقق قب الرقابة المالية أمر ضروري جداً المالية المتاحة للمجتمع  ف

التي وافقت للحكومة على الجباية واإلنفاق ، و ها السلطة التشريعيةـــللموافقة التي أعطت ير وفقاً ـمة يساالع

 .(919:9112، يونس9112:1شريعة)ن حدود رسمتها لها حتى تتأكد من حسن التنفيذضم

 ال العاممراف في الــــر أو إســـتوى األداء وتجنب كل تبذيــــــابة رفع مســــــتهدف هذه الرقــــــتس

ميز ـــــــوأن تت حةضالية واــــــح المـــن واللوائــــــكل فعال يجب أن تكون القوانيـــــشابة بــــوحتى تتحقق هذه الرق

اصة بعد ـابة خـــــــالرقعملية ة ــــــارسـن ممإ، مين على الرقابةــــــهل مهمة القائــــسذي يـــــــتقرار النسبي الــــــساالـــــــب

يتوفر غ ال اختصاصات وتفر  تتطلب ،عداد الموازنة وتنفيذهاإذي حدث على عملية للمي الكبير االتطور الع

ئات ـــال في هيإكن أن يتوفر ـال يم اً وتجرد اً تطلب القيام بعملية الرقابة حياديما ـ، كدى السلطة التشريعيةــــل

لطة التنفيذية بعملية ــية المختلفة ومصالحها، كما أن قيام الســيارات السياســت التاأثر بالنزعات وتجاذبـال تت

ة ــفتنعدم الغايم والحكم الخص ح أن تجمع صفةــالرقابة وال يصوع ــوضهي م ألنهاالرقابة غير ممكن 

ذه المهمة لهيئات مستقلة عن تأثير كل من ــه إعطاءد من ــلهذا كان الب، والغرض من مراقبة عملية التنفيذ

 التي لطة التشريعيةالسض نتائجها على ولى عملية الرقابة وتعر ــــــتت ذيةـــــلطة التنفيــــريعية والســـــلطة التشـــــالس

ابة على ــــــــمارس الرقــــالزمة التي تلذلك دفع الدول إليجاد الهيئات ا كل، وعالموض لها كلمة الفصل في هذا

كمكتب المراقب المدقق لة ـ، والبعض اآلخر بهيئات مماثبةـــوان المحاســد ديــوجأهم ـــــــ، فبعضسـاـــــذا األسـه

لية ــها تتفق في عمــــال أن، إة ألخرىلـــــمياتها من دو ــــــــالف مســــــختم اـئات رغـــــذه الهيهو ، بريطانياالعام في 

 حيث، هاــريعية عليـــــــي الرقابة التشر جريعية لتــــلطة التشــدى السـبتقارير لائجها ــع نتـرقابة تمهيدية تضبالقيام 
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 ،914:تد)عواضه على النحو التاليزانية ـــــــالمي ابة علىـعملية الرقتنفيذ دول إلى ــــالكثير من ال تلجأ

 :(919: 9112، يونس119:1221شكري

  :رفـــل الصــابة قبــالرق  0.01.8
ولية ؤ تويات المســـــمسل اً ــــــها وفقـابعين لـــــــول األعلى على الموظفين التؤ ـــهي التي يقوم المس

ائية أي ـــــــابة وظيفته وقـــــــوع من الرقــــ، وهذا النكل الوظيفي في اإلدارات المختلفةــــلسلها حسب الهيــــوتس

وحدة  أليةوز ـاعدة هامة هي أنه ال يجـــــتند على قـــــويس، وع األخطاء واالنحرافاتـــمل على منع وقــــــالع

فاق ــــــنالرقابة على اإلـــــلطة المختصة بـــــــموافقة السول على ــــــغ قبل الحصبلدفع أي مــأن ترتبط ب ةداريإ

وضع منها موضع التنفيذ ب االجزاء التي تــحسرقة ــــزاء متفـــــأجابة ـــــــرقرف ــــــل الصــــــابة قبــــــــالرقوتكون 

ال عاقت س، ريعة وعاجلةـا تكون سـم اً ــــــرف غالبـاإلضافة إلى أن الرقابة قبل الصـــب ير اإلدارة العامة ـوا 

ما ـ، كدارة األموال العموميةإها ــــالتي تقوم بها الحكومة على نفس ةـوع من الرقابة اإلداريـنا الذـناول هتتو 

رقابة  ، أو هيئاتموظفون داخل اإلدارات ابةــحيث يقوم بهذا النوع من الرق ،تتناول كيفية تنفيذ الموازنة

الل ــــــبقة أو تتم خــرقابة مس انــــاألحيفي أكثر ون تك ها أنهاــــــومن صفات ،انـــــمختصة في بعض األحيــ

ة السابقة على تنفيذ بالرقاب اً ـــــأيضيطلق عليها رادات كما ـــــي، وتتناول النفقات أكثر مما تتناول اإلالتنفيذ

أي ـترتبط ب تنفيذية أنيجوز ألي وحدة  بحيث ال، رفـل عملية الصــــقبجعة االمر  إطارتتم في الميزانية 

ما  إذافانه  ه، وعليالرقابة على الصرفـــــة بصول على موافقة الجهة المختـــــــالتزام أو دفع قيمة قبل الحص

في كثير من  اعليهيطلق كمـــا المخالفات المالية تحد من ارتكاب  فإنهاابقة بنجاح ـنفذت الرقابة الس

 ،919 :9112، يونس991 :9111وبالخير ،بية، بن غر 912د ت:عواضه ) ةالرقابة المؤقتان ـاألحي

 (9: 9112شريعة

هذه  رف في تنفيذ النفقات العموميةالمالية دور هام في عملية الرقابة قبل الص وزارة لن إكما 

إدارات تكون  الل جهاز أوخة من ــــــالل وزارة الماليــــــها من خــــها الحكومة على نفسســـــــالمهمة التي تمار 
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ن يكون أ، و ابة بهاـة الرقسممار ها إلى سائر اإلدارات الحكومية لتابعة لوزارة المالية تقوم بندب ممثلين ل

ــموظفيف أو ـالحيات إلى موظـــــوض تلك الصـــ، للنفقات على أن يفيلــــو المراقب األصـلمالية هر اــــــوزي ن ـ

ر المالية بعملية ـــار وزيــــبب في اختيــوالس، وعلى مسؤوليته اسمهـــــــون عملهم بـــــ، يمارسالك وزارتهيتبعون لم

ذه ـلموا بهـــومكانة فس ةل منهم رتبــقأيكونون  فينظبمو وزراء ال يرضون ــهو أن ال اقـــاإلنفالرقابة على 

ذه وأعطت ه ر عن صيانتهاول المباشؤ وال الدولة والمســـــارس أمـــــاو لهم يكون حــــــر مســـــلطة لوزيـــــالس

األول واألقوى بين  الية الوزيرـر الميـــــــالئه جعلت من وز ـــــــلطة كبيره على زمـــــالية ســـــوزير المابة ـــــــالرق

ابة عليها عن طريق ــدولة والرقــوازنة العامة للــتنفيذ المابعة ــتقوم وزارة المالية بمتحيث ، جميع الوزراء

، 912د ت: )عواضه  هات الحكومية المختلفةـابات بالجسـالء الحــين الماليين ومديري ووكـالمراقب

 .(42: 9112حسن

 :الرقابة بعد الصرف  8.01.8
يتم بمراجعته جميع ا موهو  ،ل الصرفزت عن تحقيقه الرقابة قبعج اــــق مــوع يحقنال ذاه 

مان نجاح هذه ــــضلو ، ات التي ارتكبتـــــالمخالف اء أوـــــــق الخاصة بالصرف لكشف األخطائثتندات والو المس

ما يجب أن يتوفر لهذه األجهزة ـــــ، كتقلة عن السلطة التنفيذيةـــالرقابة يفضل أن تمارسها أجهزة مس

ديوان  )ألخرى ةميتها من دولـــــــتختلف تسو عملها الزمة لتحقيق لا ريةاءات البشـــلكفاإلمكانيات الفنية وا

ما يطلق ــــك، (ابعةــــــــــــجهاز المت –اباتـــلجنة الحس –اباتــــقسم الحس –اباتــــــمحكمة الحس –بةــــــــالمحاس

امي ـاب الختـــــابات واستخراج الحســـــالحسنة المالية وقفل ــــــدأ بعد انتهاء الســــوتب الحقة،ــابة الــعليها الرق

ن أد من أن تتم عن طريق هيئة مستقلة و ــا البــمارهــولكي تتوافر الجدية في الرقابة الالحقة وتؤتي ث، دولةـلل

حيث  ا بمنأى عن أي إجراء غير منطقيهات ما يجعلنلطات والضماها من السـتمنح تلك الهيئة وموظفي

عية ـاع الحكومي، وتكون التبــــــابة على القطالرقـــــب تقل مكلفـــالم جهاز مسـدان العلبل بلد من كفي  يوجد

تقاللية الكاملة وتمكين هذه ـــــاشرة لتوفير االســـــريعية مبـلطة التشـسرافية لهذه األجهزة للهيئة أو الشاإل
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ها و ابية وموظفــاء األجهزة الرقـعادة رؤسع ــويتمت ،لاألجهزة من القيام بدورها الرقابي على الوجه األكم

بعاد أي تأثيرات قد تحد من هذه تسات التي ــــوالحصانات ــــحيالض الصعبب اعد على تعزيز استقالليتهم وا 

 .(  112: 9111طاالنخ،بن غربية، و  911: 9112سيون) تقالليةــاالس

 :العامة في ليبيا الموازنة  01.8
ينيات من ـيا بعدة مراحل منذ أن تم تنفيذها في أواخر الخمســـــــــليبة العامة في وازنمرت الم

ذا ـوعلى هالحكومية فقط  ات اإلداراتـــر على تغطية نفقـــانت في ذلك الوقت تقتصــ، وكماضيرن الـالق

ما ـــكرى نفقات أخاع أو أي ــــات التنمية أو الدففقة لنـــــة اإلدارية دون وجود أي تغطيوازنعرفت بالماس ــاألس

ة التسييرية واقتصرت على تغطية النفقات اإلدارية وتحصيل اإليرادات الالزمة لتغطية وازنأطلق عليها الم

ا يعرف ــــة أو مـمية التنـت موازنــون التخطيط وبموجبه طبقــبعينيات صدر قانــــــ، وفي بداية الستهذه النفقا

عن األخرى  مية كل منها منفصلةة التنوازنب مــــييرية إلى جانــــــة التسزنواتخدمت المســـــوا حولة التموازنب

ة ــــوازنامة أو المـة العوازنتخدم مفهوم المـلك الفترة اســعينات في تـمانينات وبداية التســحتى أواخر الث

ت األخرى اـــوازنافة إلى المــمية باإلضـــــة التنوازنييرية ومـــــالتس وازنةبحت تغطي المــوحدة والتي أصــالم

وع ــــيتمثل النامة ـــالع اتـــوازنأنواع من المالثة ــــــيا ثــــــتخدم في ليبـوتستقلة ـــــت المسوازنااع والمـــــــة الدفوازنمــك

بتغطية كل من ات والمخازن وتختص ــابلتي تنظمها الئحة الميزانية والحسييرية واــــالتس وازنـةاألول في الم

انون التخطيط والئحته ــــمية وينظمها قـــالتن وازنـةاني في مــــــوع الثـــــ، ويتمثل النرادات الجاريةــــالنفقات واإلي

تقلة التي تعدها ــــــــالمس اتــــــوازنالث المـــوع الثــوالن، هاــة للتنـمية والموارد المخصصا وتختص بنفقاتالتنفيذية 

 ،لما تحتاجه المصلحة العامة اـً فقتقاللية اإلدارية والمالية لتغطية نفقاتها و ـاالســـالجهات العامة التي تتمتع ب

بن )طريقة الخزانة ب وهو ما يعرفبيا تطبق األساس النقدي المعدل يياق أن لــر بالذكر في هذا الســــوالجدي

 .(14: 9112والعبيدي، شريعة ،  1: 9116السحيري 9 :9119بالخير ،111 :9111بية، بالخيرغر 



  
 

56 
 

نة المالية للدولة تبدأ من أول سأن ال( من القانون المالي للدولة بادة)الثالثةـالم نصتحيث 

( من نفس القانون بانه ادسةــــ)السادة ـالم ، كما أكدتمدتها اثنا عشر شهراً يناير وتنهي في نهاية ديسمبر و 

زء األول باإليرادات والجزء الثاني ـــيا إلى جزئيين رئيسيين يختص الجـــليبيم الموازنة العامة في ـيتم تقس

 :ـــة اليـــروفات إلى األبواب التـبالمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمص

 : المرتبات والمهايا واألجورلالباب األو  -1

 : المصروفات العموميةالباب الثاني -9

 : األعمال الجديدةالثالباب الث -1

بأنه يتم تقسيم المصروفات   (األولى)ادة ـــــم فقد أكدت الم9111ون الميزانية العامة للدولة لعام ـا قانــــأم

 :ةــاليــواب التــإلى األب

 : المرتبات وما في حكمهاالباب األول -1

 : النفقات التسييريةالباب الثاني -9

 : ميزانية التنميةالباب الثالث -1

 ر: الدعم وموازنة األسعاب الرابعالبا -4

 :عامة للدولة في ليبيا بعدة مراحلال وازنةوتمر الم

 :وازنةمرحلة إعداد الم  0.01.8
روع إعداد الموازنة العامة ــ" تتولى مشة الماليةــــاللجنمى "الية تســـــــــأ لجنة في وزارة المـــــتنش

تقلة التي يصدر بها ـالميزانيات المسافية ومراجعة ــمادات اإلضـتثنائية واالعتــــــوالميزانيات الملحقة واالس

قرار وزير المالية ويصدر قرار الي أو بــون المــــها بموجب القانـــمارس اللجنة أعمالــزانية وتــــــــــون الميــقان

دار منشور الميزانية موجه للوزارات ــــالية بإصـيقوم وزير المحيث ، ليةجنة من قبل وزير المالكيل الـشبت

دولة والذي ينص على مجموعة من ـة العامة للــــلها من الخزانـــــلح والجهات العامة التي يتم تمويوالمصا
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عداد ملواعد والتوجيهات االق ، هر يونيو من كل عامشع الميزانية على أن يتم ذلك في رو شالزمة لتحضير وا 

بإعداد تقديراتها من  العامة هاتالجــدات اإلدارية وغيرها من الح والوحـبناء عليه تقوم الوزارات والمص

يــــمصروف الخصوص في منشور الميزانية ـادرة بــــــمات الصـــــــهات والتعليــــــواعد والتوجيـــــلقل اً ــــرادات طبقـــــات وا 

بإحدى الجهات  عاماً  بالوزارة أو مديراً  اً واء أكان وزير ـــــص سـؤول المختـــــــبعـد أن يتم اعتمادها من المس

زية وما ــتشفيات المركــالجامعات والمسكتبارية والذمة المالية المستقلة ي تتمتع بالشخصية االعاالعتبارية الت

عليها  داد التقديراتــس التي تم إعــها األســـــذه التقديرات مفصلة وموضحة بــكون هـعلى أن ت ،في حكمها

الية ها للجنة المــنة الحالية وتقدمــها بالمقارنة مع اعتمادات الســفي ادةــض والزيـباب الخفــــــمع بيان أس

، وفي حالة التأخير عن تقديم ل عامطس من كـــــسهر أغاه نهاية شــــــوعد أقصموزارة المالية في ـــالمختصة ب

نة سـفي ميزانية الها ــلرات ال تتجاوز االعتمادات المقررة ـــتقدي عـــتم وضــيــالتقديرات في الموعد المحدد 

ام ظقانون الن)وازنة"نة المس" نة الحـاليةســـــها خالل الــــأجريت عليالت تكون قد ــــابقة بعد إدخال أي تعديــــالس

 .(1,4مخازن: المادةوال اباتسزانية والحــالئحة المي ،9المادة دولة:المالي لل

 تقديرات االيراداتأعداد  :أوالً 
عدد ـــــلت عاً ـــــواب إلى بنود تبــــ، وتقسم األبالنظر إلى أنواعهاــــواب بـــــرادات إلى أبـــــاإليم ــــــتقس

يلها من ـ( ويتضمن التقديرات المتوقع تحص1–م مموذج )ــــرادات على النـــــتم تقديم اإليوي، ادر كل إيرادمص

نتين سلل رادات الفعليةــــــنة الحالية واإليــرات الســـتقديالمقارنة مع ـنة المالية المقبلة بـسالل الخراد ياإل

ان على أن تكون األرقام الموضوعة مأخوذة من ـــادة والنقصــباب الزيـــن تفصيلي ألسا، مع بيابقتينــالس

تنزل ــدون أن تسالكامل ـــــرادات بــع قيمة اإليـــراد على أن يتم وضـــة بكل إيـــات خاصــات وبيانــــــائيـإحص

 .( 6، 9ةزانية والحسابات والمخازن: المادحة الميالئ)يلها ــروفات تحصــها مصـمن

افذة ـريعات النــللتش المتوقع تحصيلها وفقاً رادات ــتقدير اإليرادات جميع اإلي تضم عملية و 

د وزارة المالية من ئفي عال اع األعمال العام والذي يتمثــــ، وفائض قطاتـــباإلضافة إلى إيرادات الخدم
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من المصادر األخرى رائب واإليرادات إليـرادات من الض، ويتم التفرقة بين اامةالوحدات االقتصادية الع

يرادات الممتلكات العامةتخدام األـرادات من اســات واإليــوم، والغرامــكالرس" يرادات مقابل قيموال وا  ام ، وا 

، شريعة ، 112: 9111)بن غربية، وبالخيرةـاليـواب التـيرادات إلى األبم اإلــ" وتقسالدولة بخدمات معينة

 :(11: 9112العبيديو 

 ــ باب ضرائب الدخل : 0
أن ــور بش1119( لسنة 11للقانون رقم ) قاً ـيا طبـــويقصد به الضرائب المفروضة على كل دخل في ليب

 ل .ــــرائب الدخــض

 ــ باب ضرائب الدمغة : 8
 ور بشأن ضريبة الدمغة .1119( لسنة 19للقانون رقم ) دمغة وفقاً  وتتضمن ضرائب

 ــ باب ضريبة المالهي : 1
 قية والغنائية أويـالت الموســرحي والحفـــ% من أجرة دخول حفالت التمثيل المس11معدل ـــتفرض ضريبة ب

% عن 11ة بمعدل ـ، وتفرض ضريبواعهاـــــــلف أنـــــلية بمختـــــاب التســـت وألعاــــتعراضية والمباريـــاالس

 العروض السينمائية بمختلف أنواعها .

 ــ باب الضرائب والرسوم السلعية : 1
ادرات ورسوم المنتجات النفطية والمنتجات الغازية ــوم على الصــــتتضمن الضرائب على الواردات والرس

 وغيرها من المنتجات األخرى .

 : ــ باب الرسوم الخدمية 1
ريد و ـــات البــــــات النقل البري والجوي وخدمـــــجيل والتوثيق وخدمســوم التويتضمن الرسوم القضائية ورس

 خدمات الميناء وغيرها .

 ــ  باب إيراد الخدمات : 1
يـــرادات الخدمـــيتضمن إي يرادات خدموعات والنشــرادات المطبـــات الزراعية والبيطرية وا  ات الشرطة ـــر وا 

 اإلسكان وغيرها من االيرادات المتنوعة األخرى .وخدمات 
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 ــ باب فائض قطاع األعمال : 1

سة الوطنية ــــاركة في المؤســعوائد المشاركة في القطاع العام و ــــــارف وعوائد المشــــد المصـمن عوائـيتض

 .العالج ماعي في نفقاتللنفط وعوائد قطاع التأمين ومساهمة الضمان االجت

 ــ باب الرسوم البلدية : 2
 يتضمن رسوم البلدية وحصة البلدية من الرسم اإلضافي .

 ــ باب حصة الميزانية اْلدارية من الموارد النفطية : 1 
وفات في ة المأخوذة من الموارد النفطية للمشاركة في إحداث التوازن بين اإليرادات والمصر مـيمثل القي

 .الميزانية اإلدارية

 ــ باب اعتمادات مرحلة : 01
بالكامل من قبل الجهات رفها ـــاشرة والتي لم يتم صــــــابق مبـــــمادات المرحلة من العام الســـــمل االعتــــيش

 ."وتختص باعتمادات الباب الثالث "التنمية التنفيذية

رادات بعد ــــالتقديرات لإلي تخدم في عملية وضعــــلوب المســـــاشر هو االسـلوب المبـــويعتبر االس

وقعة مع ـــــياسية الحالية والمتـــــماعية والســــادية واالجتصـــروف االقتؤخذ في االعتبار كافة الظـــــأن ي

بأن  ذه الطريقةـاز هــوتمت، ابقة والسنة الحاليةـــلسنوات السالل اـــرادات الفعلية خــــاد بحركة اإليـــــترشساال

 :9111، وبالخيرن غربيةـب) غيرات في الظروف المختلفةـــماشى مع التــــــوتتها واقعية ـــلتقـدير فيعملية ا

121). 

 عداد تقديرات المصروفات إ : ثانياً 
 تقسم المصروفات إلى أقسام وفروع وتتكون األقسام والفروع من األبواب التالية :  

 واألجورالباب األول : ويخصص للمرتبات والمهايا  -1

 الباب الثاني : ويخصص للمصروفات العمومية .  -9

 الباب الثالث : ويخصص لألعمال الجديدة . -1
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 راراً ــالية قــدر وزير المـود ويصـــواع بنــود وأنــروفات إلى بنـــواب المصــاب من أبـل بكم ويقس

روفات على ـــــــرات المصيــــــتقدم ـــتم تقديي، و اتــــــروفصواب المـــــا أبــــهرى التي تنقسم إليخيمات األــــبالتقس

  .(1 ،1زانية والحسابات والمخازن: المادة ـي)الئحة المزانية واب الميـ( موزعة على أب9–موذج )م مالن

  : يخصص للمرتبات والمهايا واألجورالباب األول – 0
ات ــــــة بمرتبـــــادات الخاصـمـــــجميع االعتروفات ـــواب المصـــــاب األول من أبـــــدرج في البـــــي

ويتم ، اعدــون التقـــــؤدى عنهم من قانــالوات وما يــافة حقوقهم من عــاملة كـــالموظفين بكافة مكوناتهم ش

وزارة ادتها إال بعد أخذ موافقة ـــــــ، بحيث ال يجوز زيالك المعتمدــب المــاب تقديرات المرتبات حســــــاحتس

هن ــ، الئحة المدريســـــاء هيئة التــحة أعضـ، الئملــانون العــ" قصــــون المختــكام القانــألح اً ــــالمالية ووفق

 افاً ــاس المرتبات الفعلية مضــــات على أســــــاب المرتبــــــ" ويتم احتسوغيرها .... الطبية والطبية المساعدة

اس ــــاغرة على أســـــاب مرتبات الوظائف الشــ، ويتم احتسسنوية وترقيات يستحقون من عالواتإليها ما 

ه ـدر بـــاص يصــموذج خــــهذا الغرض نــــتخدم لـــويس، اج الفعليــــب االحتيــداية مربوط كل درجة حســـــــــب

أمين ــــــع عنهم من التــــا يدفأجور العمـــال ومروفات ــــــم إدراج مصـما يتـــ، كاليةــــر المــل وزيـــــن قبـرار مــق

 ( . 2لمادة: اة الميزانية والحسابات والمخازنــــالئح)ان أعدادهمــاالجتماعي مع بي

 :(111: 9111، بالخيربن غربية) ومن أهم البنود التي يحتوي عليها هذا الباب

 : المرتبات والمهايا البند األول
املة أي زيادات ـــتقطاع الضرائب شــل اســات الموظفين قبــدرج فيه مرتبــحيث تاسية ــات األســالمرتب .1

 ، وخالفه . عالوات الندب وأسنوية أو ترقيات 

 للتشريعات النافذة والسارية. عالوة العائلة طبقاً  .9

 للتشريعات النافذة والسارية . عالوة السكن طبقاً  .1

 البند الثاني: المخصصات النقدية والعينية 
 ة الخدمة و بدل األثاث للمغتربينمكافأة نهاي-المخصصات النقدية األخرى افيعالوة العمل اإلض .4
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 نفقات المالبس والقيافة، ونفقات اإلعاشة للموظفين وعالوة التدريس   .1

  ( وغيرها من المخصصات األخرى.انة، الخز )جهة العملاهمات الضمان االجتماعي مس .6

 لعمومية اب الثاني: المصروفات اــ الب 8
روفات العمومية المتكررة كل سنة ــــــــــاب الثاني من المصروفات تدرج فيه تقديرات المصــــــالب

ح في كل بند تقديرات المصروفات بالمقارنة مع ــالح ويوضــــــوالالزمة لتسيير العمل في الوزارات والمص

راعى اآلتي عن ـــي ابقتين وانـــنتين الســالل الســـاقه خــــــنة الحالية وما تم إنفــــمدة للســــروفات المعتــــالمص

  :(2الحسابات والمخازن: المادة الئحة الميزانية و إعداد التقديرات)

 االقتصاد في اإلنفاق للحد الضروري لتسيير شؤون الوزارة أو المصلحة .  -1

باب ودعمها بما ـــهذه األسباب جوهرية ويجب إيضاح سألاوز اعتمادات السنة الحالية إال عدم تج -9

حصائيات .  يلزم من بيانات وا 

باب ــــها ألول مرة مع بيان األسـروفات التي يتم إدراجــحة لتقديرات المصــاحات واضــتقديم إيض -1

 الداعية القتراحها .

وزارة أو المصلحة ألول مرة ـــها الـــريـروفات التي تجــلحة المصــوزارة أو المصلزانية اأن تدرج في مي -4

 أخرى . إداريةحتى لو كانت لمواجهة طلبات جهات 

اني الخاص بالمصروفات ـــاب الثبـــــود الــــأجورهم على بنــــم بــــال أو الخصــــن عمــــال يجوز تعيي -1

 العمومية .

ة المرتبطة يير عمل النشاط داخل المؤسســوبة لغرض تسلـويتضمن االعتمادات المالية المط

وال ــدة اإلدارية حسب األحـسة أو الوحـاط لهذه المؤســـــات حسب طبيعة العمل وأوجه النشــــبتقديم الخدم

  :(116: 9111وبالخير، ن غربيةبا يلي )ــومن أمثلة هذه االعتمادات م
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 :( شراء مواد وخامات0البند )
 تقديم الخدمات . جميع ما تنفقه الجهات العامة من مواد وخامات في سبيل

 :( شراء مستلزمات لغير العاملين8)البند 
ها مثل الطلبة بوزارة التعليم والمرضى ــالقة وظيفية مع الجهة نفســن ال تربطهم عــخاص الذيـــم األشـوه

 بوزارة الصحة والمساجين باألمن العام ..... وغيرها .

 :( مكافآت لغير العاملين1البند )
) مثل أتعاب الخبراء  ب األحولـسة حســـوحدة اإلدارية أو المؤسـتعطى لغير العاملين بالعاب التي ـــاألت

 المتعاونين في الصحة أو التعليم أو أي نشاط آخر... وغيرها ( .و 

 :( وقود وزيوت وقوى محركة1البند )
 للنشاط .ائل النقل واآلليات التي تقدم خدمات ـــود لوســوت والوقــتخدم في نفقات الزيــويس

 :( مصروفات الصيانة1البند )
أو وزارة أو مصلحة حسب واء أكانت مؤسسة ـــات الصيانة ألصول الوحدة اإلدارية ســتكلفة جميع خدم

 .قل وصيانة وترميم المباني العامة(مثل صيانة وسائل الناألحوال )

 ــ الباب الثالث: األعمال الجديدة  1
التي روفات غير المتكررة صمتعلقة بالمبه التقديرات الاب الثالث من المصروفات تدرج الب

تشمل المصروفات الرأسمالية ومصروفات المشروعات غير الواردة في ميزانية التنمية سواء تم انجازها في 

رات الباب الثالث ما داد تقديــراعى عند أعـــــوي، نةـــذها ألكثر من ســــنة المالية أو امتد تنفيســـس النف

  :(11حة الميزانية والحسابات والمخازن: المادةالئ)يلي

لية ــــكاليف الكــــته وتقدير التــــــصة بعد دراســـــمن الجهة الفنية المخت مداً ـــــروع معتـــأن يكون المش -1

 إلنجازه .
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روع يمتد ألكثر من سنة مالية فيجب أن توضح تكاليفه الكلية موزعة على ــــإذا كان تنفيذ المش -9

روع خالل السنة ــرفها للمشـــــوقع صـــــرات الحصة المتــــــدرج في التقديـــــازه على أن تــــسنوات انج

 المالية للموازنة .

وم جمركية ــروفات المتعلقة باألعمال الجديدة من رســــائر المصــــــــمل التكاليف المقدرة ســأن تش -1

 ا .ونفقات النقل والتخليص والتركيب وغيره

نة مالية مع ـــروعات الممتد تنفيذها ألكثر من سشف المارة إلى أي تغيير في تكاليــأن تتم اإلش -4

 بيان األسباب .

درج المصروفات ــت( بأنه في هذا الباب 11:9111كــما يرى كل من بن غربية، وبالخير )

أو تكمال مشروع ــــول المستهلكة أو اســتبدال األصـــدة مثل اســـــة باألعمال الجديـــــغير المتكررة والخاص

لزمها طبيعة عمل ـــــياء األخرى التي تــــائل نقل أو معدات أو آالت أو أجهزة وغيرها من األشســــشراء و 

تفادة منها ـمكن االســـــمالية يــــروفات بأنها مصروفات رأسـذه المصــ، وتتميز هدات اإلدارية المختلفةالوح

 .  ألكثر من سنة

رات المقدمة من كل ــــــإعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة التقديـــــنة المالية بـوم اللجــحيث تق

هة التي يتم ــلي الجــــالي للجهة وممثــــــراقب المــــــوية المـــــتقلة بعضـــــلحة أو وحدة أداريه مســـوزارة أو مص

واردة في ــات الــــــرادات والمصروفـــــكل من اإليـرات لــــــات حول التقديـــــماع اإليضاحـــــلسها مناقشة ميزانيت

الية في موعد ـروع الميزانية على وزير المـالية بعد ذلك بعرض مشــة المــ، ثم تقوم اللجنور الميزانيةــمنش

يد رئيس ــــالية بتقديم مشروع الميزانية للســــــر المـــــ، ويقوم وزيامـــــبتمبر من كل عـهر ســـاية شــــاه نهـــــأقص

بداء الموافقة قب المتمثلة في  لطة التشريعيةــــس الحكومة للســل أن يقدمها رئيـــالحكومة لالطالع عليها وا 

 .( 1)قانون النظام المالي للدولة: المادة البرلمان لالعتماد
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 : مرحلة االعتماد  8.01.8
رلمان في موعد أقصاه قبل بداية ــــــزانية للبــــــم مشروع الميـــــالحكومة بتقديس ـيد رئيــــيقوم الس

الت المكونة للميزانية من ـحتى يتمكن من مراجعة التفصي، لـــهرين على األقـــــنة المالية الجديدة بشـــالس

جراء أي تعديـــتها مع الحـــرادات ونفقات ومناقشـــإي وذلك قبل أن تتم الموافقة ، بةـناسالت يراها مــكومة وا 

صدار قانون باعتماد الميزانية )عليها و   .(1لمادة : انظام المالي للدولةقانون الا 

 :مرحلة التنفيذ  1.01.8
ية أو تلغى االعتمادات المدرجة في الميزان" من القانون المالي للدولة بأن (ابعةــــ)السالمادةنصت 

ال الجديدة ــاصة باألعمـمادات الخــا االعتــ، أمنة الماليةــرف إلى آخر الســتصم لاالعتمادات اإلضافية التي 

زانية السنة التالية ــــها إلى ميـنة المالية فترحل بواقي االعتمادات المقررة لــالل السـذها خـــمل تنفيـــــالتي ال يكت

ون ــــانــس القـــ( من نفالمادة)الثــــامنةنصت  كما" حتى يتم انجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له

"اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من أثنى عشر ح ــأخر اعتماد الميزانية يتم فتــــه في حالة تـــبأن

  ".من اعتمادات السنة السابقة شهراً 

والجهات الحكومية الح ـون الميزانية يقوم وزير المالية بإخطار الوزارات والمصـدار قانــبعد إص

تم منها اإلنفاق ـــرى والتي يـافية أخــمادات إضـــــها أو أي اعتــالمختصة باالعتمادات المقررة للصرف من

امة الممولة من ــــام للصرف للجهات العـــــار يعتبر بمثابة تفويض عــــــــوهذا اإلخط ،نة الماليةــالل السـخ

ون الميزانية الصادر من البرلمان وتلتزم جميع ــانـمدة في قــــــامة المعتـالعزانة وذلك لمواجهة النفقات ـالخ

كافة ـــــض مالي بــــــها تفويــــــدر لـــــامة التي يصـــــسات والجهات الحكومية العــــالح والمؤســـــالوزارات والمص

مادات ــرف في حدود االعتــالصـزانية وتتقيد بــــــة عن الميادر ــــــمادات الصــــــواردة في االعتــــيمات الـــــــالتقس

اب ــــوفي حدود الب"ومع ذالك فعند الحاجة ، ، واردة بالميزانيةــنود الـد من البـكل بنـة بصالمدرجة و الخا
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اعتمادات او في بند أو أكثر داخل ـــل وفر مســــنود مقابــالواحد أن يؤذن بالتجاوز في اعتمادات أحد الب

  :             "الباب ذاته ويختص باإلذن بالتجاوز

زيد على مئة ــــــما ال يـــــدة بــــنار في المرة الواحــــين الف ديــــص في حدود خمســــــــر المختـــ" الوزي .1

 وخمسين ألف دينار خالل السنة المالية " .

ين الف دينار في ـــــين الف دينار وال يتجاوز مائة وخمســـــزيد على خمســـــالية فيما يــــــر المـــوزي" .9

 ار خالل السنة الماليةــة ألف دينس مئــــجاوز على خمـــــد مقدار التــــــ، على أال يزيالمرة الواحدة

 ".سبة للوزارة أو الجهة الواحدةبالن

 (11، 2للدولة: المادة )قانون النظام المالي "اء فيما يجاوز الحدود السابقةمجلس الوزر " .1

د على ـــــروف غير وارد بالميزانية أو زائــوزراء بكل مصـــــس الــؤذن من مجلـــــيجب أن يما ــــك

ما جاءت الحاجة إلى نقل مبلغ من ـــوزراء كلــس الــــــتأذن من مجلـــيجب أن يس، و زانيةالتقديرات الواردة بالمي

س وفي فترة حل ــما بين أدوار انعقاد المجلـفي" ما يجوزـ، كواب الميزانيةــاب آخر من أبــــاب إلى بـــب

اب آخر من أبواب ـلغ من باب إلى بـــالميزانية ونقل مبـــــات جديدة غير واردة بــروفـــــان تقرير مصــالبرلم

يتجاوز الشهر من  تعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم في ميعاد الـــالميزانية إذا كان ذلك لضرورة مس

يجوز لوزير المالية أن يطلب من مجلس الوزراء وقف بعض المصروفات أو الحد ما " ــك، اجتماعه التالي"

" وكذلك األجـــــراء ذاــتلزم هـدولة تســـلحة العامة أو الحالة المالية للـمنها بحسب األحوال إذا تبين أن المص

، تثنائيةـــنة تتضمن موارد ونفقات اســـزانية ألكثر من ســــروع ميـــوضع مشرورة ـاالت الضــــاجة ولحــــعند الح

الية معززة بالمبررات ــــر المـــافية إلى وزيــــــــمادات إضـــــــــــــــح اعتــات فتـــــقدم بطلبــــــوزارات أن تتـــــويحق لل

بع في ــعلى أن تت س الوزراءـــبدراستها وعرضها على مجلويقوم وزير المالية ، ح االعتماداتــة بفتـالخاص

أن الميزانية ـــواعد المتبعة في شـس القــافية نفـــمادات اإلضـــــتثنائية واالعتـــات االســـــماد الميزانيـــــإعداد واعت

 .(11، 19، 11مادة ال: )قانون النظام المالي للدولة العامة
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الية الحالية وال ــنة المـــاق منها على الســــالميزانية يخص اإلنفـــــــالمدرجة ب ماداتــــــافة االعتــــك

بالميزانية بقصد  اردةو ـــمادات الــاق االعتــ، أو إنفمادات المقررةــوال تجاوز االعتـــال من األحـأي حــيجوز ب

اء ـ( لرؤس1 –على النموذج )م م مصلحيةات ضؤول المختص أن يصدر تفويـسما يحق للمكتنفادها، سا

وزارة ـها الـــمادات التي اخطروا بـــــض االعتــيان كل أو بعــــــ، التابعين للمصلحة لبامــاء األقســالفروع أو رؤس

لحة إلي وزارة ويتم ــدارها من وزارة إلي مصلحة أو من مصـــــما يجوز إصــ، كب األحوالــلحة حســأو المص

راعي عملية ــــما يجب أن يـــك ،هذا الغرضــة لــمادات المخصصــــــــلالعت اـً ـــــراء مصروف وفقـا إجـــاهــــــبمقتض

ن أ، و دار العامــنوية على مــماداتها الســـــعلى اعت ماً ــــــنوية المتكررة خصــــــات الســـــفاق المصروفـالتدرج في إن

افذة ـــريعات النــللتش روفات وفقاً ـــــ، وأن يتم إنفاق كافة المصوللضرورة اجة الفعليةــروفات للحـتكون المص

 .(11، 11، 11والحسابات والمخازن : المادة  الئحة الميزانية)

 :نفيذ االعتمادات الشهرية المؤقتةت -
( 16، 11، 14، 11ادة )ــــــــل من المــــــكازن في ــــات والمخــــابـزانية والحســـــالئحة المينصت 

نفـــيل االيـــــا يتم تحصــــــــــزانية في موعدهـــــــــماد الميها اعتــــــــأخر فيــوال التي يتــأنه في األحـــب اق ــــــرادات وا 

فإنه ال ، وحتى موعد اعتماد الميزانية ابقةـــالية الســـانون السنة المـــــافذة في قـــللقواعد الن اً ـــــات وفقـالمصروف

فة ــــرورة وأن تكون الوظيــــــاالت الضــــــات جديدة إال في حـدة أو ترقيــنات جديــــوز إجراء أي تعييـــــــجي

، على أن ك الوحدة اإلدارية أيا كان نوعهاالــها معتمدة في مـراء ترقية عليـها أو إجـــن عليــلوب التعييــالمط

ت ما يخص المصروفاـــا فيــــــأم، ونــــــألحكام القان بقاً ــــــنوية في موعدها طــــــادات الســــــــيتم صرف الزي

 :واعد التالية في عملية إنفاقهاإنه يتبع القـــف العمومية قبل اعتماد الميزانية

المقترحة فتعتبر وكان تم روع الميزانية ألول مرة ال يعمل بها أما البنود ـالبنود المقترحة في مش -1

 .إلغاؤها
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ابقة أم ــــــفي الميزانية الس ها في حدود ما كان معتمداً ــــادتها يكون الصرف منــــــالبنود المقترح زي -9

 .ضها فيكون الصرف في حدود التخفيضالبنود المقترح تخفي

ماد ـــــبة المقررة في االعتـــود الميزانية النســـــــد من بنـــــرف في أي بنـــــا يصـــــاوز مـــــــيجوز أن يتج -1

 الشهري المؤقت على أن ال يتجاوز مصروفات الباب الثاني للنسبة المذكورة . 

ا األعمال ــ، أمإقراراهاروع الميزانية إال بعد ـــأعمال جديدة مقترحة في مشــــــاط بــــــــما ال يجوز االرتبـــك " 

روع الميزانية فيجوز ـــابقة وأدرج لها اعتماد في مشــة سـنوات ماليــذها في سنة أو ســــرع في تنفيــــــالتي ش

واردة في ـــــــال الــرات األعمـــــــرط عدم تجاوز تقديــهري المؤقت بشــماد الشـــــاق عليها في حدود االعتـاإلنف

 ." دةــل حالة على حـدر في كــالي يصــاء على تفويض مــالميزانية وأن يتم ذلك بنروع ــمش

 :التحول" وازنةمالتنمية " وازنةم  1.01.8
ماعية وتخضع هذه ــــــادية واالجتــــياساتها االقتصـــــمية وســــأهداف التنــــــب ةوازنذه المـتختص ه

ام ــــــس القيــــــيتولى المجل، و ريعيةـــــلطة التشــــتكون تبعية المجلس للسو عام ــــس التخطيط الــــــــلمجل وازنةالم

ماعي ومراجعة خطط وميزانيات التحول ـــصادي واالجتــــــات التحول االقتـــــياســة واقتراح أهداف ســـبدراس

ريعات التي ـــــتثمارات كبيرة واقتراح التشـــــادية واالجتماعية التي تتطلب اســـروعات االقتصـــة المشـــودراس

، بموجب ندت إليهــــات األخرى التي أسـكل عام وغيرها من االختصاصــات التحول بشـــــيها عمليــــــتقتض

عب ـــادرة بقرار أمانة مؤتمر الشــأن التخطيط والئحته التنفيذية الصـبش 1411( لسنة 11القانون رقم )

أن ـ( ب11ادة ـــ: الم(11م )ـــانون التخطيط رقــقص )ـث نــحي، ور 1111ــنة ( لس66رقم ))البرلمان(العام

 الية :ــالتحول تمول من الموارد الت وازناتخطط وبرامج وم

 %( على األقل من دخل النفط والغاز .11) -1

  .  حولــميزانية التيتم تمليكها والممولة من ــآت المملكة أو التي ســـروعات والمنشـــاط المشــــأقس -9
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وال التحول عن طريق ـــراض من أمــمها لمختلف األغــــــيتم تقديـــاط القروض التي تم أو ســـــــأقس -1

 المصارف المتخصصة والمصارف التجارية .  

 .صة من القروض التي تعقدها الدولة، أو توافق على عقدهاالمبالغ المخص -4

ع المنظمات ــ، أو اتفاقات مةـــحول بموجب اتفاقيات دوليــت ألغراض التــالغ التي خصصـــالمب -1

 الدولية أو اإلقليمية .

 عوائد االستثمارات التي تم أو سيتم تمويلها من ميزانيات التحول . -6

 ل.ـو المجتمع من تشغيل الشركات والمشاريع العامة التي تم تمويلها من ميزانيات التح ةــحص -1

 .ألغراض التحولو أموال أخرى توفر أية مبالغ أ -2

( بأنه مع 14، 11، 19 ،11الية)ــمختلف مواده الت( في 11ون التخطيط رقم )ــــقان اء فيــــما جك

، األهلية ومصارف التمويل المتخصصةعدم اإلخالل بأحكام التشريعات المنظمة لنشاطات المصارف 

ابات تلك ـــــطريق االقتراض من حسذها عن ـول التي يقرر تنفيــــروعات التحـات مشـيجوز أن تودع مخصص

روعات في صورة ــــلك المشــــت فيذــــالزمة لتنــــــالالغ ـــــم المبـــولى تقديـــــليت رف المعنيـــــصدى المـــــروعات لـــــالمش

شروط االقتراض ذية للقانون ـــــالئحة التنفيـــــــن الـعلى أن تبي، ـات المعتمدةـــــوض وفي حدود المخصصقر 

، كما تحدد دور المصرف المقرض في ومدة سداد القروضة تحديد مقابل الخـــدمات المصرفية وكيفي

هاء ـــــــدد لالنتـدول الزمني المحــــات وفق الجـــرف الدفعـوصلف مراحلــها ــــــروعات في مختمتابعة تنفيذ المش

اب ـــحسمى "ــالتحول يســــاص بــــــاب خــــــيا المركزي حســـــ، حيث يفتح بمصرف ليبروعاتـــمن تنفيذ المش

، على أن ترحل نويةـــات التحول الســــــ، وفق ميزانياريع التحولـــــــــل مشـــــــالله تمويــــــــول" يتم من خــــالتح

على أن يقوم مصرف  ي سنوات الخطةالية حتى تنتهــــالل السنة إلى السنة التـــالغ التي ال يتم إنفاقها خــالمب

ا يودع ـــــماب التحول ــية بكل تفاصيل حركة حسوزارة المالكزي بإخطار مجلس التخطيط العام و يا المر ـــليب

الحها بشكل شهري على أن تتم عملية ـــــا يسحب منه والجهات المودعة والجهات المسحوب لصـــفيه وم
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المدرجة في خطة التحول في حدود االعتمادات المخصصة  ــالاألعم عاقد على تنفيذ المشروعات أوــالت

زامات ـــرف في حدود االلتـأن يكون الصــــهة المتعاقد معها بــ، وال يخل ذلك بالتزام الجلك الخطةـها في تــــل

زام أو تقديم ــــأي التبــــاط ـــــحول وال يجوز االرتبـالتي تدرج لتلك المشروعات أو األعمال سنويا في ميزانية الت

على أن  ع أو عمل غير مدرج في خطة التحولرو ـــــذ أي مشـــل تنفيـــوال من ميزانية التحول من أجــأية أم

ريعات ـــــــــللتش اً ــــــتتولى وزارة المالية مسك حسابات أموال التحول واإلشراف على عملية الصرف منها وفق

سات والوحدات اإلدارية وما في حكمها حفظ الدفاتر ـــالح والمؤســـــوزارات والمصـــــــولى الـــــما تتــ، كافذةـــــــالن

 ول .ـــوال التحـــرف من أمــجالت لقيد البيانات والمعلومات المتعلقة بالصــوالس

المنظمة  ون التخطيط بمواده المختلف بالقواعدــالئحة التنفيذية لقانوجاء الفصل الثـــالث من الـ

( بأنه ال يجوز سحب 14، 11، 19واد )ـحيث نصت كل من الم، رف منهإلدارة حساب التحول والص

ها ـــــــصوص عليــــراءات المنـــــتكمال اإلجـــــذلك بعد اسخصصة للتحول إال ألغراض التحول و األموال الم

اد ـــــــالية ووزارة االقتصـــــة الحكومة ووزارة المــــــيا المركزي بموافاة رئاســــعلى أن يقوم مصرف ليب، وناً ــــقان

على ، و كطلب منه ذل وكلمااب التحول هرية عن وضع حسـوف ششابة بكـــوديوان المحاسبة وهيئة الرق

عتمادات ابع عمليات الصرف في اـــــوان تتابات التحول ـاالمساك بالسجالت الخاصة بحسوزارة المالية 

 اناً ــــها أن تعد بيــــــروعات المعتمدة وعليــــــ، ومقدار ما فوض به منها لتنفيذ المشزانية وبنودهاــــأبواب المي

هر من بدء السنة المالية وعن السنة المالية ــــالثة أشــــروع كل ثــــــرفه على كل مشــــما تم صــــب اً ــــــتفصيلي

اها شهر ــــاد في مدة أقصــوزارة االقتصام و ــــس التخطيط العـلمجلبكاملها عند انقضائها وترسل هذه البيانات 

 .اتــــيانــدة المعد عنها البـاء المــــاريخ انقضـــمن ت

ك ــبأنه تمس ون التخطيطـــــالئحة التنفيذية لقانــ( من ال12، 11، 16، 11واد )ــــت المـما نصـك

ـمالية المخصصة العتمادات الل الً ـــتقـمس الً ــــامة سجـــــسات العـــــــلمؤساات و ـــالهيئات و ــــات والبلديــــالقطاع

فيه  مبيناً ها ـــــالية والمصلحية المتعلقة بـلمات اـــــ، تقيد فيه أسماء المشروعات وأرقام وتواريخ التفويضللتحول
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ا يتبقى من جملة ـــبأول وم عليها أوالً  ماً ـــا ينفق خصـــــالغ المعتمدة ومـــــرف وتقيد فيه المبــأوجه الص

عداد أوامــــــك الســـــات ومســـــراعى في قيد الحسابــــــــنه يجب أن تإ، على ادــــاالعتم رف ـــــــر الصــــجالت وا 

، كما يجب على افذة، والقرارات التي تصدر بالخصوصـوالتحقق من وثائقه ومستنداته أحكام التشريعات الن

وفي أي الثة أشهر ـــهاية كل ثــــالي أو مصلحي أن تعد في نـــــض مــــها تفويـــــع الجهات التي يصدر لـــــجمي

 وماً ـــــل في مدة أقصاها خمسة عشر يــكل مشروع ويرســع المالي لـــبالوض اناً ــــوقت يطلب منها ذلك تقدم بي

بة وهيئة ــوان المحاســالية وديــــاد ووزارة المــــــل من وزارة االقتصــان لكــــــلبيها اـــــرة المعدة عنـــــاء الفتـــــمن انقض

أول ـــزامات تقيد فيه أول بـــــااللتمادات و ـــــاك بسجل االعتاإلمســـــافة إلى أنها تقوم بـــ، باإلضة اإلداريةـالرقاب

أو  زامات عقوداً ـــــواء أكانت هذه االلتـــسالنسبة لكل مشروع على حدة ــجهة بها الــزامات التي تحمل بــــااللت

راعى قيد االلتزام وما طرأ عليه من تغيرات بحيث يمكن التعرف في ــــعلى أن ي، ـراء أو غير ذلكر شـــأوام

 .واجب الوفاء به ومواعيد استحقاقهأي وقت على المبلغ ال

إصدار ــــــعلقة بـــكام المتـــاألحط ــــون التخطيـــــقانئحة التنفيذية لع من الالـــــبل الراـــــأوضح الفص

أن ـــــ( ب91) ادةــــالم تــــحيث نص، زانية التحولـــــل ميـــــات داخـــالتفويضات المالية والنقل من المخصص

ظر في طلبات االقتراض من ـــاب التحول والنــــرف من حســتحديد قواعد الص ،يتولى مجلس التخطيط العام

ل ــــــــــــــنوية للمراجعة قبــــــــات المالية ربع الســـــ، وتخضع التفويضابعة القروضـــــاب التحول، ومتــــــحس

أنه ال يجوز ــ( ب99المادة )ما أكدت ــ، كتي يصدر بها قرار من أمين المجلسآللية الــل اً ـــــدارها وفقــإص

، ويجوز أن دور التفويض الماليــزانية التحول، إال بعد صـــــروع ممول من ميــــرف على أي مشـــإجراء الص

( 94) المادة ، وأضافتات التنفيذـــــأحوال ومقتضيالي حسب ـــد أكثر من تفويض مـــروع الواحـــيصدر للمش

لفروع أو األقسام أو لجهات واء لــالية سـدار تفويضات مصلحية ممن صدر لهم تفويضات مـبأنه يجوز إص

هات ــع الجــ، وعلى جميـهامادات المخصصة لــــــــابها من االعتــــــــرف لحســــــراء الصـاه إجــأخرى تخول بمقتض

الل ـرف عليها خــالصــــروعات المفوضة بــذ المشــدأ في تنفيــالية أن تبــات مـــــــها تفويضدر لــالتي يص
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ذا أنقضت المدة علية لتاريخ صدور التفويضات الماليةأشهر التاليالثة ـــالث عن  ها أن تقدم تقريراً ــــ، وا 

 المادة ، هذا ما نصت عليهروعــــــدء في تنفيذ المشـــــــعدم البرف أو ــــباب التي أدت إلى تأجيل الصـــــاألس

 ط .ـــــــ( من الالئحة التنفيذية لقانون التخطي91)

( أنه يجوز بصدور قرارات من 96)الـــمادة في  الئحة التنفيذية لقانون التخطيطـــــــلازت اـــأجما ــك

 الوزارات والبلديات إجراء النقل من مخصصات ميزانية التحول وذلك على النحو التالي :

ا ــــواحد بمـــــاب الــــات بند آخر داخل البـــــها إلى مخصصـود المنقول منــد أو البنـمن مخصصات البن -1

 .قلــــها النــاللــاري خــــنة المالية الجـــقول منه في الســــــد المنــــات البنـــمن مخصص %91اوزــــال يج

ا ال ــد الواحد بمـات بند فرعي آخر داخل البنــات بند فرعي أو أكثر إلى مخصصــمن مخصص -9

نة المالية ـــها في الســـــود الفرعية المنقول منــــــرع أو البنـــات البند الفـــ% من مخصص11يجاوز 

 الجارية خاللها النقل .

ما ال ـــــد الفرعي بــل البنــروع آخر داخـــات مشـــــروع أو أكثر إلى مخصصــــــمن مخصصات مش -1

 .قلنة المالية الجاري خاللها النــروع المنقول منه في الســات المشــ% من مخصص41يجاوز

هذا ـــكلة لــــــة دائمة مشــــعد أن يتم أخذ رأي لجنــــــوب، بباً ــــرار مســـوال أن يكون القـع األحـــــب في جميــجوي

ابة اإلدارية ـــــاسبة وهيئة الرقـــــــوان المحــــــاد ووزارة المالية وديـــــــ، وان تخطر كل من وزارة االقتصالغرض

ذا زادت النسقل ــإجراءات النــب ات وزارة إلى مخصصات وزارة ـب عن ذلك أو كان النقل من مخصصــوا 

س ــــــرار من مجلــدر قــــرى وجب أن يصــــلدية أخــــات بـــــلدية إلى مخصصــــات بـــرى أو من مخصصـــأخ

 .امـــط العــالتخطي

 :المستقلة وازناتالم  1.01.8
ي المصلحة ــها التي تقضا في حكمــــامة ومـــــسات العـــات بعض المؤســــــها ميزانيــد بـــــيقص"

حيث ال يتم إدراج ، اطهاـــام بنشـالي إلعطاء المرونة الالزمة للقيــإداري وم تقاللـــــــمتع باســـالعامة أن تت
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يــمص راداتها إلى ــائض إيــرحيل فل يتم تــ، بةـعامة للدولــسات في الميزانية الــذه المؤســرادات هــروفات وا 

 .(121:9111ــالخير، وبن غربيةــب)" امةـة العــتم تغطية عجز ميزانيتها من الخزانــوي، مةاـة العــالخزان

 :الخالصة  02.8
مثل في مجملها ـت وقديماً  اك العديد من الموازنات العامة حديثاً ــــأن هنالحظ ـــــنبق ــــا سمـــــم

يراعى عند تطبيق هذا النوع من الموازنات مجموعة من المبادئ العامة و ، للموازنة العامة ار العامطاإل

راحل تختلف هذه ـمر الموازنة بمجموعة من المــــت، و هاـــــلدان ودرجة التطور فيـــــب البـــتتأثر هذه المبادئ حس

لعملية التنفيذ  والً ـــــبعملية وضع التقديرات وص دأــــ، حيث تبائدةـــــلطات الســـــــاختالف الســــــالمراحل ب

األخص في ـــدول األخرى وبـــــيا عما هو عليه في الــ، وال يختلف الحال عن الموازنة العامة في ليبوالمتابعة

وازنة العامة ام للمــــالع ارـــــــاإلطل ـــات في مجملها تمثـــــاك عدد من الموازنـــــ، حيث نجد أن هنالدول النامية

  .  ليبيافي 
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 :مقدمة  0.1
 نةالمواز هما بتقابة وعالط والرقالنظري للتخطي ارطــــل إلى التعرف على اإلــيهدف هذا الفص 

ع جالرجوع للمراـــبيا ـــابة في ليبــللتخطيط والرق ا يتم التطرقـــم، كواع كل منهماــة للدولة وأهداف وأنالعام

أن ـ( ب111:9111رى حماد)ـــــــدد يـــــــوفي هذا الص، الموازنةـافذة ذات العالقة بــــــالن ريعاتــالعلمية والتش

اعدة في لمسرية على اـات التقديــعمل الموازنــــوت، ابة وجهين لعملة واحدةـــــالرق طةــوأنشأنشطة التخطيط 

ط ـالتخطيأن الموازنة تسهم في تحقيق  ذكرـحيث ي، ةـــاإلداريائف ــــــيتين من الوظــتحقيق وظيفتين أساس

 .ةــــوالرقاب

  : طــــــطيالتخ  8.1
ع الفروض التي ضو داف في صورة كمية و ــاأله فـــيظالل تو خــــمن  طــــم عملية التخطيـــتت

دالت لألداء ـــداف ووضع معــذه األهــق هـــحقيتالزمة لــــائل الــــد الوســــداف وتحديـــذه األهــها هــــوم عليــــتق

مكن ـــا يـــوفرة ومــــات الفنية المتــــاضي والمعلومــرات في المــاء على الخبــــتخدام الطرق العملية أو بنـاسبـــ

أة وذلك ـــــــمنشــتوى الــــط على مســـــهي التخطي اتــــــــاألولى للموازنفة ـــن الوظيإ، تقبلـــبه في المس ؤــــالتنب

ذلك فهي ــــك، ــأةـــــلة األجــل للمنشــويطـ تراتيجيةـاالســـــبزام ـــــق االلتــــم في تحقيهــــ، تسطقيةــــمة ومنــــبطريقة منظ

لفة على ــــطة المختـــأداء األنشــــــطة بــراف المرتبــن األطــــراع بيـــــالصع ـــوافق ومنـــــداث التـــــحإؤدي إلى ـــــت

 .أةــتوى المنشمس

هزة اإلدارة ـــها أجــــتند عليــــتســــعامة التي ـــــائف الـــــم الوظـــط من أهـــيملية التخطــــععتبر ــــتو  

وح ـــطم ادـــــوازديها ـــــخم أجهزتـامها وتضـــــــوع مهــدور الحكومة وتن اعـــــها مع اتســــتــأهمي توازدادامة ــالع

ها التي ـــق أهدافــومة لتحقيــــيد أداء الحكــــــــكبير لترشـــر الـــوامل األثـــذه العــــكل هــــان لــــث كـــــحي، دافهاـــأه

اح ـعبدالفت عرف، و تقبليةــــــرامج مســــــع خطط وبضــــالل و ـــــمن خاالت ـــتلف المجـــــها في مخــــــح إليــــتطم

ل ــلكه لكي نحصـــــــذي نســـــق الـــــتقبل والخطة هي الطريــــللمسطلع ـــــهو الت"التخطيط بأنه  (21:1229)
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ما ــــــــك" بيلناــــرض سـالتي قد تعتات ـــــر بعض الصعوبـــــا العامة وتقديـــــب أهدافنــــــرغب فيه حسـا نعلى م

مواجهة المستقبل بخطط منظمة  ىإلر الذي يرمي ـي"التدبأنه ـب ( التخطيط124:1222)العكيلي عرف 

مل ـتشماعية عامة ــاهرة اجتـظ"هو عبارة عن مفهوم التخطيط ن إ، ولذلك ف"لتحقيق أهداف محددة لفاً ـس

 ـاحـــــ)عبدالفتةاتهم الخاصـــــراد في حيـــــه األفسمار ــــل ويـــــب ـروعات العامة،ـــــشالخاصة، والم ـروعاتـــــالمش

 (111: 9111، حماد14:9119، فتح اهلل والعوام121:1222، العكيلي24:1229

  :لية التخطيطــات عمـــمقوم  0.8.1
ذه ه إجمالمة ومدروسة بشكل جيد ويمكن ـيلــــات ســـــس ومقومـــــأسعلى  ة التخطيطييجب أن تقوم عمل

 :( 111 :9111، حماد1222:126ليالعكي ،21:1229)عبدالفتاحيلي  ات في ماالمقوم

 التخطيط  أهدافتحديد  :أوالً 
د هذا الهدف بوضوح حتى ــــخطيط هو تحقيق هدف معين وأن يتم تحديتن الغرض من الإ

الزمة ـــــلبشرية الادية واــــالم انياتـــاإلمكيتم تقدير  األهدافد ـبناء على عملية تحديطريقة تنفيذه و  تسهل

واضحة  األهدافذه ـــوأن تكون ه دافــــــاألهل لهذه و لك الفترة الزمنية الالزمة للوصلتحقيق الهــدف وكذ

 .وء الفهمــك أو الغموض أو سـللش كل دقيق مما ال يدع مجاالً ـــوبش

 لتي تعتمد عليها الدولة ا والمالية الماديةتحديد المصادر  :ثانياً 
تكون  ادية والمتاحة بحيث الــــالم اتــــاإلمكانيب ـــحس األهدافد ــــيجب أن تتم عملية تحدي

ب مع تحقيق هذه األهداف والتي تؤدي إلى ــيطة ال تتناسـات بسـمقابل إمكانيأهداف ــــبهناك طموحات 

 .الفشل وعدم أمكانية تحقيق هذه األهداف وزيادة المشاكل واألعباء على عاتق الدولة 

 اْلدارة الالزمة للتنفيذ  :ثالثاً 
امة فقد ـع الخطط العـوضفي عملية التخطيط و  ية كبيرةــالالزمة للتنفيذ ذات أهم تعتبر اإلدارة

محددة وقابلة للتنفيذ ولدى الدولة الوسائل المادية والمالية الالزمة لذلك غير أنها ال تملك تكون األهداف 

ع الخطة يجب دراسة مدى أمكانية الجهاز اإلداري ـــل وضــ، ولذلك قبهاز اإلداري الالزم لتنفيذ الخطةالج
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، ذ الخطةــالزم لتنفيـــــهاز اإلداري الـــــداد الجــعإاس يجب ـــــذا األســــة وعلى هــذ للخطــام بعلمية التنفيــــللقي

 هذا الجهاز. هاائف الفنية وغير الفنية التي يجب أن يتكون منـــوتحديد مختلف الوظ

 تحديد أولويات التنفيذ  : رابعاً 
ن عملية تحديد أها األولوية في علمية التنفيذ و ــاريع التي تكون ليتم تحديد المشــــيجب أن 

، وما مدى روع على االقتصاد القوميـــمدى تأثير تنفيذ المش،  والتي منهاخضع العتبارات عديدة تاألولوية 

نفذة على المشروعات األخرى ، روعات المـ، وما هو تأثير المشواأليدي العاملة بعملية التنفيذ تأثر األسعار

 . اــوغيره عــالمة المجتمـــأمن وس تضيهيقوما 

  تحديد الوقت الالزم للتنفيذ :خامساً 
كون ـوقت زمني ي ة التخطيط فيــاصر التخطيط فالبد أن تتم عمليـمن أهم عن الوقت يعتبر

ل ـــــ، والخطط الطويلة األجيةـــــ، والخطط الخماسنويةـــوجدت الخطط الساس ــــ، وعلى هذا األسللتنفيذ اً بـــــمناس

المدة الزمنية ــــة محددة فالل فترة زمنيــة خـــذ الخطــــم تنفيــــتــ، وهذا يعني أن ياألخرىرها من الخطط ــــوغي

ا تم تحديد الوقت خطة إال إذ أنهـــــامج للعمل بــــبرنال يعقل أن يسمى ــاح أي خطة فــــفي نج عنصر مهم

 . الالزم للتنفيذ

 مراقبة التنفيذ :سادساً 
عمل في ـــير الــــابعة لخطوات التنفيذ ومراقبة ســــالتنفيذ عملية مت يجب أن يتزامن مع عملية

وهل راحل الخطة ــــل مرحلة من مــــــتنفيذ كجاح في ـــــن عن الخطة مدى النو ولؤ ــــالخطة كي يعرف المس

الجهاز اإلداري في كفاءة  اإلضافة إلىـها بـــية أو يوجد عجز فيودة للخطة كافـــــالموارد المختلفة المرص

بان ـــة لم تكن في الحسئار ـــعرف على أي ظروف طــابعة يتم التـــــالل عملية المتــــ، ومن خذـــعملية التنفي

 غيرات التي حدثتــماشى مع التــــــلة محلها تتــــالل خطة بديـــحإل الخطة أو ــــاللها يتم تعديــــوالتي من خ

ابعة يتم ومن خالل المتمن الخطة  ةــاآلتيراحل مــــيذ لعالجها في الـــالدقة في التنف باب عدمـــــمعرفة أسو 

 .اح في تحقيق األهداف المحددة لهامن نج هما وصلت إلي الستخالصتقييم شامل للخطة ككل 
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  :أنواع التخطيط والخطط العامة  8.8.1
لمعيار المتبع للتقسيم أو ل تقسيمها وفقاً ويتم ، واع للتخطيط والخطط العامةهناك العديد من أن

 .لتي يتم من خاللها تناول الموضوعللزاوية ا وفقاً 

  ( 4:9112والعبيدي شريعة  ،122:1222) العكيلي لتخطيطالتقسيم وفقا لمعيار نطاق ا:  أوالً 

 القومي الشامل التخطيط -0
لعموم الدولة لغرض التحكم في  ةوع من التخطيط وضع خطط شاملــــيتم من خالل هذا الن

ومن أهم ، حاجات المجتمع في كافة المجاالتطة الدولة في نظام متكامل من األهداف لتلبية ــمختلف أنش

يق بين قطاعات ـــها الخطط القومية الشاملة تحقيقها لعملية التكامل والتنسبفات التي تتصف ـــــالص

 ومحاولة منع التداخل واالزدواج بين هذه القطاعات.طة المختلفة في المجتمع ـومجاالت األنش

 لتخطيط القطاعي ا -8
ات المجتمع مثل ــاعـــاع معين من قطـــوع من التخطيط التخصص في قطنــــذا اليستهدف ه

ركز هذا النوع من الخطط على ـــوي ،رهاـــوغيرفي ــــصالم وأزراعي ــلا أواعي ـــــالصن أوالقطاع التعليمي 

أثر به من ـــــات القطاع وما يتــــ، في حدود إمكانياع معينـــعلقة بقطــرامج المتـــات والبياســـداف والســــاأله

 القطاعات األخرى .

 التخطيط اْلقليمي -1
رامج التي تخص منطقة جغرافية معينة من ـــياسات والبـــوع من التخطيط بالســذا النـيتعلق ه

 تحقيق النمو والتوازن داخل اإلقليم وبين أقاليم الدولة .مناطق الدولة ويهدف إلي 

 (141: 9111دحما)ر البعد الزمني التقسيم وفقا لمعيا :ثانياً 

 طويلة األجل الخطط   -0
كأن  سنوات ،س ـــكبر من خمالب أــكون في الغـوت بياً ــــويلة نســزمنية ط ةر ــك الخطط التي تغطي فتــهي تل

 سنة . ةعشر  تكون خمس
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 الخطط متوسطة األجل   -8
أكبر من سنة وحتى خمس  ما تكون ت بالطويلة األجل وغالباً ــوع من التخطيط فترة زمنية ليســذا النــيعنى ه

 لك تسمى بالخطط الخماسية .سنوات ولذ

 الخطط قصيرة األجل   -1
مراحل الخطة دة ، وتعتبر مجرد مرحلة معينة من ـــنة واحــلمدة س ع عادةً ـــهي تلك الخطط التي توض

 الخماسية .

  :طيطظروف وعوامل نجاح التخ   1.8.1
، وان دافـــاألهق ــيلة لتحقيســــــــو  يل هـــــــب اهـــد ذاتــة في حـــغاي تــــــط ليســــــــــــة التخطيــن عمليإ

حدوث الفشل قائمة  فاحتماالت، ألهداف المطلوبةيعني بالضرورة الوصول ل عمليات وضع الخطط ال

  21:1229احـــعبدالفت) ليــــي اـــل كثيرة ومن أهمها مــــها عوامـــدخل فيــــط تــــــفنجاح عملية التخطي اً ـــأيض

 (141: 9111اد ، حم126: 1222العكيلي

 والموارد : الواقعي لإلمكانياتالتقدير -0
وارد ــــمـوال كانياتـــاإلم، فهذه احةـــوالموارد المت اتــــانيـــاإلمكمكن أن يغفل ـــي ع الخطط الـــن عملية وضإ

 اتـــــاإلمكانياسبة مع ـــــمتن دافـــــاألهانت ــــفكلما ك األهدافالقدرة على تحقيق  تعطي احة هي التيـالمت

الواقعي والعلمي لعملية  اســـفاألس، احــــلوبة بنجـــــالمط دافــــــاألهما أمكن تحقيق ـــــاحة كلـــــوارد المتـــــوالم

التي يمكن  األهدافكل دقيق حتى يتم تقدير ـــــبش والموارد اتـــــاإلمكانيذه ـوم على حصر هـالتخطيط يق

 .اإلمكانياتل هذه ــتحقيقها في ظ

 :استقرار وثبات الظروف العامة -8
المباشر على  األثرن عملية استقرار الظروف االقتصادية والسياسة واالجتماعية والطبيعية يكون لها إ

 تسخير كافة الموارد والقدرات في تنفيذ الخطة ومتابعتها .
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 :االجتماعيالخصائص السلوكية لألفراد ومستوى الوعي  -1
لوضع  ةالحـــماعي لديهم بيئة صـــــتوى الوعي االجتــــومس لألفرادلوكية ــــائص الســـــل كل من الخصــــــــيمث

مكن دى المجتمع كل ذلك يـتقبل وتغلب الجانب العلمي لـسالمفاهتمام األفراد ب، الخطط وتنفيذها بنجاح

، وعلى اــــع الخطط طويلة األجل على أساس موضوعي وعلمي يضمن نجاحها وتنفيذهضدولة من و لا

كل علمي ــــع الخطط بشــانية وضـــــدم أمكـيؤدي إلى عــــــمع ســــى التعليم لدى المجتتو ــــس فتدني مســـالعك

مكــــه األثــــكون لــــوف يـــوس، النيـــــوعق التالي تتحول الخطط إلى ـاح وبــجنانية الــــر على عملية التنفيذ وا 

 .الدعاية والسياسة من قبل الحكومةشعارات 

 : ةــــابـــالرق  1.1
اعتباره المحرك ـــــــامية بــــــدول النــات الــــاديـسي في اقتصـام ورئيــــــــكومي دور هـــاع الحـــــللقط

ل للموارد ــتخدام األمثـيد اإلنفاق واالسـ، وتشكل عملية ترشلخطط ومشاريع التنمية لهذه الدولاألساسي 

 اعليتها وتطوير العمل اإلداريــوف احة ورفع كفاءة األجهزة اإلداريةــــالمتادرة والمحدودة ـــادية النــــــاالقتص

ن ، ق أهداف الدوللنجاح عملية التنمية وتحقيـــاسية ـــالمتبــع من العناصر األس لك ال يتم أال تحقيق ذوا 

نجعم خطط اعد في دـــــــــومالية ذات كفاءة عالية وفاعلية تس أداريهة ـــــبوجود رقاب احها ــــعملية التنمية وا 

ومن ، الً ـــــوتتم عملية الرقابة من خالل مقارنة ما تم تقديره مع ما تحقق فع، تحقيق األهداف المطلوبةو 

وف ــباب التي أدت إلى هذه التغيرات بين التقديري والفعلي والوقـــل األســــيتم تحلي ــالل عملية المقارنةخ

جيع ـالزمة والعمل على تشـوات الصحيحة الـاتخاذ الخطـــها بــالخطة وتعديلعلى االنحرافات الهامة عن 

تحقيق الرقابة على  في يرينج الفعلية بالنتائج المخططة يساعد المدــن عملية مقارنة النتائإ ،فاءاتــالك

ابة دراسة وفحص ــــــمل عملية الرقــــــما تشــــــك، لتقييم األداء مفيداً  اساً ــــعطي أســـتقبلية ويـســات المـــــــالعملي

ل ل أو عدم تعديــــاء عليه يتقرر تعديــــــوبن، اــــلمحددة عن طريق اإلدارة العليداف اـالموازنات وتقييم األه

ابة عن ـــــاسية إلنجاح نظام الرقـــالمتطلبات األسف، فيذ الفعليالتن من خالل نتائجاألهداف لضمان فـــاعليتها 
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، 111: 1229ا يلي)عبدالفتاحامة التخطيط الذي يتطلب مـعلى س اساً تبنى أس ،يق الموازنات التقديريةر ط

 :(9112:1شريعة،العبيدي ،141:9111حماد ،14:9112، حسن14:9119فتح اهلل،العوام

 وط ـتكون خطد ينبغي أن ـــــلفة وفي هذا التحديتــائف اإلدارية المخظـــــق للتنظيم وللو ـــد دقيــــتحدي

 .ولية واضحةؤ السلطة والمس

 ر علمية تستخدم في أغراض التخطيطتحديد معايي. 

 ات بين ــــاكل المتوقعة وللعالقــــفيه وللمش المختلفةام ــــروع واألقســــة تفصيلية ألهداف المشـــدراس

 .أقسام المشروع المختلفة

اعلية على عمليات التنفيذ ـــابة أكثير فـــة في تحقيق رقــــالمعاوندولة إلى ـامة للـــهدف الموازنة العـــت ماــــــك

 للوحدات اإلدارية الحكومية وذلك من خالل  :

 مج الحكومةمتابعة وقياس األداء الفعلي ألنشطة وبرا. 

 راح ـــارق واقتـــل الفـــــروفات وتحليــــرادات والمصــيكل من اإلــإجراء مقارنة بين الفعلي والتقديري ل

 .اإلجراءات التصحيحية

 ات الوحدة وأصولها والحفاظ عليهارقابة ممتلك. 

 زام بتطبيق التشريعات ـــالل التأكد من مدى االلتـــاق الحكومي من خــيد اإلنفـــاعدة في ترشــالمس

 .رية والمالية الصادرة من الحكومةوالتعليمات والقواعد اإلدا

العمل الجماعي أكثر من راف على ـــعتمد على التوجيه واإلشـتابة الفعالة ـــــحيث نجد أن الرق

، فيتطلب من اإلدارة أن تتبع ابةــراءات التي تتضمنها الرقــــواإلجمة ـــية التعرف على األنظلمعــــام بـــــــالقي

مكن ــيالرقابة الحكيمة وبناء عليه ــعنه بمكن التعبير ـــذي يــــاليد و شلوك الر ــلك الســوأن تس محدداً  اً ــنظام

  .داف اإلدارةـــدف من أهــها نتيجة أو هـــابة على أنــر للرقــالنظ
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مجموعة العمليات واألساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن األداء يتم "أنها ـتعرف الرقابة ب

يفة التي تحقق ـالوظ" ما تعرف الرقابة بأنها ـــــك، دته األهداف والمعايير الموضوعة "على النحو الذي حد

، "رينابة هي المعلومات المتوفرة بين أيدي المديـــاس الرقــ، وأسلفاً ـتويات المحددة سـتوازن العمليات مع المس

هداف وهل م تحقيقه من األـكوظيفة هي أداة تستخدمها اإلدارة لتوضح ما توأصبح ينظر للرقابة بمفهومها 

اط ـقمي( عن خطة النشر مي و ـكتعبير رقمي) هيات ــــالموازنف؟ بــــوقت المناسـبكفاية وفي التحقيقه  تم

وليات ؤ اللها توزيع المســ، وأداة يتم من خيلة للرقابة الفعالة على التنفيذالمعلقة بفترة مالية مقبلة و وس

ومة ــــرسداف المـوالتحقق من تحقيق األهالتنفيذية بين العاملين حتى يمكن تقييم األداء ومتابعة التنفيذ 

األداء الرقابية للسلطة  هيابي ــــمفهومها الرقـــموازنة بـــال نإــــف هـــاء عليــــبن، رارات المطلوبةـــاذ القـتخوا

وأن تم مادات المخصصة ــــــــاالعتقيمة زام بــــالل االلتــن خـذية مــلطة التنفيـال الســـالتشريعية لمراقبة أعم

امت ـــــد قـدات قـن الوحأــــلتحقق بل، وذلك هاــــرة المخصصة لــمن الفتـواع المحددة وضــــألنرفها على اــــص

،  فتح اهلل ،911: 1222، العكيلي111-114: 1229احعبدالفت) لوبةـداف المطــــبتحقيق األه

 .(21: 9116الغبان، 11: 9119العوام

 :(1: 9112، شريعة، العبيدي911: 1222)العكيلي أهم مكونات العملية الرقابية  0.1.1 

 :د األهداف و وضع المعاييرتحدي .0
ابة ـكل أحد مقومات الرقـــبق عملية الرقابة نفسها ويشـسع المعايير عمل يضـــداف وو ــد األهــعملية تحدي

  موضوعية وفاعليةهل متابعة ومراقبة التنفيذ والغرض منها تسهيل عملية الرقابة وجعلها أكثر سه ينكو 

 :قياس األداء الفعلي  .8
الل ما تم وضعه من معايير وأهداف فإذا كان ــــــخكومة من اس ما حققته األجهزة اإلدارية للحــــــم قيـــــيت

د من التحقق مما إذا كان ـــــولهذا الب إيجابياً  اً االنحراف يعتبر انحرافألهداف الموضوعة فأن ــــــهناك تجاوز ل

يجابية وانب اإلــابة تعزيز الجــــــارجية ومهمة الرقـــــل خـــــسة أو نتيجة لعوامــــراف نتيجة لوعي المؤســـهذا االنح
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ات أما إذا كان االنحراف ــــفي هذه العمليلعب دورها ـــــادفة تــــرك المصــــفي أداء األجهزة اإلدارية وعدم ت

ث عن األسباب ـــذلك يجب البحــــومة لـــــــذ للخطط المرســــور في عملية التنفيــــــاتج عن القصــــ، ونلبياً ــــس

 .د العالج الالزمومحاولة إيجا

 :                                 اكتشاف االنحرافات ومعالجتها  .1
ابعة عملية التنفيذ والوقوف على ـعني متــ، فالرقابة ال ترقابةــات عملية الـــات ومقومـــم مكونــأهيعتبر من 

من ع الحلول الالزمة لذلك ـل يجب أن تقوم بوضــومة بـعمليات الفشل والنجاح في تنفيذ الخطط  المرس

 . خالل دراسة األسباب ومعالجتها

 :أنواع الرقابة  8.1.1
من الرقابة وهي الرقابة الداخلية ويتم هذا النوع على العمليات الجارية والرقابة يوجد نوعان  

اب أصحاب ــــال هذين النوعين لضمان حســ، وكدولةــالخارجية والتي تتم عن طريق أجهزة الرقابة في ال

رقابة الداخلية لــــــن فاو ــــن العموميو وظفـــــاز الحكومي والمـــــولين في الجهؤ ـــخاص المســــلطة وهم األشـــالس

رعية ــدى شــالتحقق من مــــابة الخارجية تهتم بــــما الرقــ، بينص بتحقيق الكفايةـرفون وتختــــها المشسمار ــــي

)عبدالفتاح   كومي للدولةـــــهاز الحـــــالج ون فيـــــــها الموظفون العموميـــــــال التي يمارســــات واألفعـــــالتصرف

1229 :114). 

 الرقابة الداخلية : أوالً 
، ويطلق ل الجهاز التنفيذيأي من داخ ارس من موقع التنظيم اإلداريمابة التي توهي الرق

افة األعمال الرقابية ألنها تعني قيام ـــزاوية في كـ، وتعتبر بمثابة حجر الرقابة التنفيذية الداخليةــعليها ال

ف على مكن األجهزة من التعر ـها تــــاله كما أنــــطته وأعمــــبعملية الرقابة بنفسه على أنشالجهاز اإلداري 

، 1: 9112حويو، 11: 9119ادـاحش)ابة الداخلية هماـوهناك نوعان من الرق، نقاط الضعف والتغلب عليها

  :(6: 9112، والعبيدي، شريعة42: 9112حسن
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 :الرقابة المركزية-0
الل ـمن خويكون من خارج الوحدة اإلدارية  ،لطات التنفيذيةـــمارس في إطار السـيوع الذي ـــهو الن

ها الضمانات والحصانات ـوزراء وتعطى لــــس الـما تتبع رئي اً ـــأجهزة رقابية مستقلة متخصصة غالب

هم ــــــالي واإلداري ويكون لـــــــتقالل المــــــة من االســـدرجة عاليــــمتع بــــما أنها تتــــهام عملها كـــــألداء م

 .أداء مهام عملهم فيفي الحصول على المعلومات التي تساعدهم  ةلطات كبير ـصالحيات وس

 :الرقابة الالمركزية-8
رعة ، ومن أهم أعمالها كشف نقاط الضعف بسها األجهزة اإلدارية ذاتياً ــــــــــابة التي تمارســـــــهي الرق

عف ـــاط الضـــــــغلب على نقــــــراءات الالزمة للتــــاتخاذ اإلجـــــبق بــــالتالي يكون لها الســــ، وبوتصليحها

 .والقصور ومعالجتها

 الرقابة الخارجية  :ثانياً 
لطة التنفيذية ــــ، أي من خارج السدولةــاري في الدهاز اإلـــارج الجـــــلك التي تتم من خــهي ت

عبية التي تأخذ اء والرقابة الشـابة أجهزة القضــــ، ورقريعيةـــــلطة التشســــابة الـــــقابة في ر ــــمثل هذه الرقــــتوت

ا لمجالس الشعبية واألحـزاب وغيرهـعالم والمنظمات وارأي العام واإلـابة الــــمنها رق ةعديد وراً دورهـا صــــب

 .(6: 9112والعبيدي  ، شريعة،991: 1222 )العكيلي

 :الرقابة التشريعية -0
كون تبعية هذه ـتو ، معاـاع الــــابة على القطــــمهمته الرق ةتقلـــــة مسز أجهة ــــل دولـوجد في كــــي

يام وتتمكن من الق كاملةتقاللية الاالســحتى تتمتع هذه األجهزة ب دالبـــــريعية في الــــلطة التشــــاألجهزة للس

 اتالحيعض الصــــــجهزة وموظفيها يتمتعون بباء هــذه األــــ، كما أن رؤسوجهبدورها الرقابي على أكمل 

ات ــــــذه الحصانــن هـــومن بي، هــمل وجــــــابية على أكــــــائفهم الرقـــــتطيعوا أداء وظـــــــحتى يس اتـــــوالحصان

  :(112: 9111والنخاط ،غربيةبن ، 991: 1222العكيليوالصالحيات)

 . حق مأموري الضبط القضائي 
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 . حق عدم العزل من الوظيفة إال بعد تحقيق من المحكمة التأديبية 

 .  حق عدم النقل من الوظيفة 

 ، بل إنها مخولة بمقتضىات فقطــــــــا على مراجعة الحسابـــــالعلي ابيةـــــر دور األجهزة الرقـــــما ال يقتصــــك

 : قوانين الرقابة بمهام أخرى منها

 . " المراجعة المالية ومتابعة التقارير والتوصيات الصادرة بشأنها " 

  ًلمبادئ االقتصاد والكفاءة الفعلية ". " مراجعة األداء طبقا 

 ري والتقصي عن المخالفات والممارسات المضرة بالمال العام وتأكيد مفاهيم ــــ" التح

 . الشفافية والمساءلة "

لطة سفال هاز اإلداري ـل الجـــــــريعية على عملطة التشــــل الســــن قبـارس مـــــــابة يمــــــرقــن الـوع مالنـــــــــ ذاــه

امة ـــياسات العـــــرئيسي في مراقبة تنفيذ الســـا الــدورهــفإنها تقوم ب وعليه، معــل إرادة المجتــريعية تمثـــــتشال

لسائد في ظام السياسي اـطبيعة الن بــــحسريعية ــــابة التشــــالرق، وتختلف وضعت لتحقيق الصالح العامالتي 

  .الدولة

 :التشريعية في النظام البرلماني الرقابة -
ومن األساليب التي ، ذية فتمثلها الحكومةرلمان السلطة التشريعية أما السلطة التنفيــيكون الب

 :(141)عواضه:  رقابة على أعمال الحكومة ما يليممارسة ال يستخدمها البرلمان في

الوزراء لغرض استيضاح  ة أو إلىمس الحكو مان بتوجيه األسئلة لرئيـيقوم البرل :تقديم األسئلة -أ 

 .هام التي تقوم بها أجهزة الحكومة فيما يتعلق بالم أمور معينة

 استجواب أحد الوزراء.حق للبرلمان استجواب الحكومة بكاملها أو : ياالستجواب -ب 

تشعر أن الحكومة تقصر في موضوع ـذا اسإها البرلمان ــيلة يلجأ إليـــهذه الوس :جراء التحقيقإ -ج 

  معين وذلك من خالل لجنة تشكل من قبل أعضاء البرلمان .
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قة من ـــالثان فعملية سحب لمر ــــــام البظــــنابة لــــرقلائل اســـــيلة من و ــــوى وسـي أقوه :سحب الثقة -د 

 الحكومة يعني ذلك استقالتها . 

 :بة التشريعية في النظام الرئاسيالرقا -
ولذلك فأن عملية الرقابة التي تقوم لى أساس الفصل التام بين السلطات، اسي عــيقوم النظام الرئ

فكون رئيس ، ريةاحية النظـل من النـــريعية على الجهاز اإلداري تكون ضعيفة على األقـلطة التشــبها الس

مارسه البرلمان ـن ما يإوبالتالي ف، أو طرح الثقة به فال يحق للبرلمان عزله عبـبل الشمن ق الدولة منتخباً 

اعدين ــاسي يعتبرون بمثابة مسـوالوزراء في النظام الرئ بيل االستثناءسس تكون على الرئي من رقابة على

عبد وعزلهم وال دخل للبرلمان في ذلك ) الحق في محاسبتهم للرئيس فهو الذي يعينهم وهو صاحب

 .(911:9111المولى

  :الرقابة القضائية-8
على أنشطة االجهزة اإلدارية في أنشاء هيئة قضائية مستقلة عن ابة القضائية ــرقـل الــــتتمث

ن اإلدارة ــل بيـــات التي تحصــــالمنازعل في ــــ، تكون مهمتها الفصـلطة التنفيذيةـــية والســـياسـلطة الســــالس

ائية هي توفير حماية ضرورية ــــ، والغاية من الرقابة القضن جهة وبين االفـراد من جهة أخرىالعامة م

       مــراد ومراكزهــوق األفــــر بحقـــــ، وتضهاــــــلطاتــاوز ســـــجتتد ــــهم في مواجهة اإلدارة، التي قــــفراد وحقوقألـــل

 .(911: 9112، يونس916: 1222) العكيلي

 : الرقابة الشعبية-1
وتستمد فاعليتها من  ،من قبل أجهزة وقنوات الرأي العاموهي رقـابة غير رسمية تتم ممارستها 

ى علاح السياسي ـــــــمن االنفت ابة يتطلب نوعاً ــــــوع من الرقــذلك ألن هذا الن ياسي القائمسـام الطبيعة النظ

 ةواقص وأخطاء الوحدات اإلداريرأي العام من التعبير وبشكل واضح عن نهور حتى تتمكن قنوات الــالجم

  :(911: 9111، عبد المولى912: 1222)العكيلي وتنقسم لآلتي
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 :رقابة االحزاب السياسية -أ 
على حسب دور وموقع ابة على أداء األجهزة اإلدارية ـــياسية في الرقــــتختلف فاعلية ودور االحزاب الس

ادة ــــز في قين الفاعلية الرقابية تتمركــإف الحزب الواحد امنظ، ففي ياسيسـذه االحزاب في النظام الــه

ن وبرامج سياسية تكون ـــــ، حيث يقوم الحزب بترجمة أهدافه الى قوانيلطةســـزب المهيمن على الــــالح

نه يقوم بدور إالحكومية وفي حالة سيطرته على مقاليد السلطة فاس أداء األجهزة ـــبمثابته معايير لقي

 .توجيهي ورقابي على الجهاز الحكومي

 :رقابة اْلعــــــــالم -ب 
ــة وسائطــــعة وهي سلـــــطة رابـــــدولة سلــــالثة في الثــــــابية الـــــلطات الرقــــيف إلى الســـــاك من يضــــهن ل                 ــ

بة السـلطات األخرى في المجتمع ــائل االعـالم من دور كبير في مراقـ، وذلك لــما تقوم به وساالعالم

 .لطة التنفيذية واجهزتها اإلداريةوبالذات على الس

 :هورـــــمرقابة الج -ج 
في  اً كبير  اً لعب دور ييمكن أن  ثل الجمهور الذي يتعامل مع الجهاز التنفيذي للدولة قاعدة هامة جداً ــــــيم

الحظات على ـ، وذلك من خالل ما يقدمه االفراد من شكاوي ومذه األجهزةرقابة على هـــعملية ال

 . مية أو قنوات الرأي العام األخرىألجهزة الرقابة الرس اإلداريةالوحدات 

 :إلى عادة تصنف الضوابط الرقابيةأن  (111: 9111)، والنخاط غربيةكل من بن  ىير كما 

   يقاف الخلل قبل وقوعه كما في حالة المراجعة السابقة " :رقابية مانعةوابط ض مهمتها منع وا 

 ."للصرف

  ما في ـــــأ بعد وقوعه كـــــف أو التنبيه عن الخلل أو الخطـــمهمتها الكش": ضوابط رقابية كاشفة

 ."حالة استخدام موازين المراجعة
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 ما هو في ـــك عمل على تصحيحهلأو الخلل وامهمتها اكتشاف األخطاء " :وابط رقابية مصححةـض

 . "بط المستخدمة بالنظم اإللكترونيةحالة بعض الضوا

  :التخطيط والرقابة في ليبيا 1.1
المال التخطيط والـرقابة على وظيفتي من  ل تناول كلـفي هـذا الجانب من الفص يتمحيث 

 افذة والكتب والمراجع العلمية المتخصصة وذلك وفقاً ـــريعات المالية النــــبيا بالرجوع الى التشــالعام في لي

 :للسياق التالي

 :ممارسة عملية التخطيط في ليبيا  0.1.1
مر الشعب ــــعن مؤت –أن التخطيط ـــــالدية بشـــــمي 1411نة ــــ( لس11ون رقم )ـــــقانالدر ــص

ينشأ أن ( ب9,1واد )ـنصت كل من الم حيث، ميالدية 11/2/1411في  (البرلمان حالياً  -سابقا) العام

بع مؤتمر الشعب ، يتار إليه في هذا القانون بالمجلســشوي –ام ــــس التخطيط العــمجل –س يمسى ـــمجل

ات التحول ياســـة واقتراح أهداف وســـس دراسـيتولى المجل ،كل من أمين وعدد من األعضاءـــويش، العام

راء ــــالخب هـــــإليوصل ــــما يتالل ــــــومن خ ةنيهات المعــــه من الجـــيعرض علي اـــل مـــالمن خ ماعيـــــاالجت

مراجعة مجلس التخطيط العام كما يتولى ، " البلديــات حاليًا"عبياتــــوالمختصون ومجالس التخطيط بالش

وله على األخص في عبية األســاسية ـــــنها للمؤتمرات الشوتقديم تقارير عروعات خطط وميزانية التحول مش

 :ا يلي ــأن مـذا الشــه

 اقتراح أهداف وسياسات التحول االقتصادي واالجتماعي . -1

ات ـــماعي وأولويـــــــادي واالجتــــــــول االقتصــات التحــــج وميزانيـــروعات خطط وبرامـــــعة مشــــمراج -9

 تنفيذها.

 . ةواالجتماعية التي تتطلب استثمارات كبير دراسة المشروعات االقتصادية  -1

 التحول بشكل عام وتحديد أهداف الخطط . يقتضيهااقتراح التشريعات التي  -4
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 .ـدما حققه تنفيذ الخطط من تقـوتقويم م تعراضــباسدورية ـــارير المتابعة الـــالل تقـــالقيام من خ -1

 تحقيقها .اقتراح تعديل خطط التحول على أساس النتائج التي يتم  -6

 .روعاترها من المشـروعات التحول وغيشوارد المالية المتاحة بين ماقتراح أوجه استعمال الم -1

 .عامة لإلقراض في الداخل والخارج وضع سياسات -2

كانية والتخطيط ـــات الســــــاء والتعداد والدراسصـــــون اإلحؤ ـــــعلقة بشـــرامج المتــــاقتراح الخطط والب -2

 والمساحة .العمراني 

ها نــات التي يرى أـات والدراسـات واإلحصائيـــول على المعلومــكما يكون للمجلس الحق في الحص

والهيئات راء ـــروابط الخبــــتعانة بـــه االســما لـــك ،ولـــرامج التحــــداد خطط وبـــول أو إلعـــحراض التـــة ألغــالزم

 اتـــــات المالية والتفويضــــور من التفويضــــس صـــكما يحال للمجل، بحوثسات والجـامعات ومراكز الــوالمؤس

على و ، نية التحول والميزانية التسييريةزاــــرف من ميــــللصصة ــــــات المختـــــــالجها ـــــة التي تصدرهـــــحيلالمص

يئات ـواله ًا"ـــات حالي"البلدي واللجان الشعبية للشعبيات "الوزارات حاليًا" وعيةــــامة النــــعبية العشـــان الــاللج

رف ـــــصلح اـنوية وسنوية توضــــابعة نصف ســــس بتقارير متــاة المجلــــسات والمصالح العامة موافــوالمؤس

ا من ـــــروع وغيرهــالمش ا يعيق تنفيذــذ مع إبراز مـــبة التنفيـ، ونسهاــــاريع التـــابعة لـــروع من المشـــــعلى كل مش

اذ ـــــاتخد المحددة ــــر المتابعة في المواعيـات عن موافاته بتقاريـــأخر الجهـــوللمجلس عند ت رىات األخــالبيان

من  اريةـــــاستشة أو ــــان فنيــــس بتشكيل لجــللمجلويحق دى الجهات التنفيذية المختصة ـــلزم من إجراء لـــــا يــم

انون ـقراف والتوجيه على هذه اللجان)ـــــشس حق اإلــــــكون للمجلــــرهم، على أن يـائه أو من غيـــن أعضـــــبي

 .(1، 6 ،1المادة : (11التخطيط رقم )

 –أ في كل شعبية مجلس يسمى ـ(  ينش2,2)في المواد من قانون التخطيط جاء الفصل الثاني 

س التخطيط ــــن مجلــــار أميـــويخت، عبيةعبي للشــــــــــع المؤتمر الشـــــيتب –عبية ـالشـــــــط بـــــس التخطيـــمجل

 .ة من قبل المؤتمر الشعبي للشعبيةبالشعبي
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 : ص مجلس التخطيط بالشعبية بما يلييخت -
ب -1   .ما يطرح على مجلس التخطيط العام قبل مناقشته من قبل المجلســــرأي فيـداء الــــدراسة وا 

 .ق بتنفيذ مشاريع التحول بالشعبيةاقتراح األولويات فيما يتعل -9

ول بالشعبية وغيرها من وارد البشرية والمالية المتاحة بين مشروعات التحـــتخدام المــاقتراح أوجه اس -1

 .المشروعات

تناسب مع ما يــــدمية بــاجية والخـــــــاشط اإلنتـــــرية والمنــــالموارد البشــــات المتعلقة بــــياســوضع الس -4

مكانيات الشعبية  .ظروف وا 

بداءدراسة مشاريع ميزانيات التحول بالشعبية  -1  .يةالرأي بشأنها للجنة الشعبية للشعب وا 

بداء الر ـــة المشاريع المقترحة لخطط التحول الخاصة بــــدراس -6 أي بشأنها للجنة الشعبية الشعبية وا 

 .للشعبية

زانيات التحول أو اريع المقترح إدراجها في ميــــللمش اقتصاديةوى ات جدــالتحقق من وجود دراس -1

 .الخطط بالشعبية

ات الالزمة بشأنها وموافاة مجلس ــاستعراض تقارير المتابعة لمشروعات التحول وتقديم التوصي -2

 التخطيط العام بذلك .

 اقتراح تعديل خطط التحول على أساس النتائج التي يتم تحقيقها . -2

ع لفترة أو ـياسات التي توضــمجموعة الس –ماعي ــادي واالجتـالتحول االقتصيقصد بخطة 

 لتحقيق جملة منن ــتثماري معيـــــص وتنفيذ حجم اســــاللها تخصيـــــــتهدف خــــــ، يسية محددةــرات زمنــــلفت

اس ما ـــــول على أســخطة التحع ـوتوض، الكلية والقطاعية والتفصيلية األهداف االقتصادية واالجتماعية

رات ـــــز على تقدييتركال ، حيث يتمية محددةـــــرات زمنـــرة أو فتـــالل فتـــــتثمارات خــــــمكن تحقيقه من اســــــي

 رحات التيــللمقت اً ــــوذلك وفقــل فترة الل كـــتهدف تحقيقها خـــــــمو المســــــدالت النــــيرادات المتوقعة ومعاإل
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تم إعداد مقترحات ــأن يعلى ، اسيةــرات المؤتمرات الشعبية األسار قراـتقدمها الجهات المختصة في إط

تنفيذية الالئحة ال)ل في نطاق اختصاصهبشأن خطط التحول وميزانياتها من قبل البلديات والوزارات ك

 .(4، 9: المادة11للقانون

روعات محددة ـــميزانية التحول في شكل بنود ومشوزيع ــــت لشعبيةس التخطيط باـمجليتولى 

ات كل في نطاق اختصاصه ــديوزارات والبلـــــولى الــــعلى أن تت، لديةـــــمن الب هــا يتم عرضـاء على مــــــبن

مال ـــروعات وأعـــــع البرامج التنفيذية لمشـــوض، العامس التخطيط ـــدة زمنية معينة يحددها مجلالل مــوخ

 هــ، وطرقـات التنفيذــــذي تحديد أولويـــالتنفي امجـــــمن البرنـ، ويتضماعيـــــادي واالجتـــخطة التحول االقتص

إلى  ه المجلس بعد صيرورته نافذاً ـا ينتهي إليـيحال م، ثم سـللمعايير التي يضعها المجل اً ـــــ، وفقوأدواته

روعات خطة ــــــــعها أي من مشـات التي تتبـــــعلى الجهو ذ ــــع التنفيـــعبية العامة لوضعه موضــــــشاللجنة ال

وية ـابعة نصف سنـــر متـــالشعبية تقاريــــط بـــس التخطيــــــالل إلى مجـــذها أن تحيــــرى تنفيــالتحول التي يج

وما يتعرض سير التنفيذ الية والفنية ـــات المـــــمن البيانـــتتض على أن ها ذلكــــب منـــلما طلـــــوك، نويةـــــوس

 .(11، 2 ،2 ،1المادة: 11الالئحة التنفيذية للقانون)

 ممارسة عملية الرقابة في ليبيا  8.1.1
ـــــيا حيث ــتعتبر وظيفة الرق ابة من أهم الوظائف التي أهتمت بها السلطات المختلفة في ليب

داريريعات ــــدرت بالخصوص تشـــــص يتم تناولها على ام ــــال العــــابة على المــــة تنظم عملية الرقـــمالية وا 

  :النحو التالي

  الرقابة الداخلية :أوالً 
دارة المراجعة إم أو ــــكتـب أو قســـطة مــــــهات العامة بواســــداخلية في الجــــــالابة ـــــارس الرقــــــتم

ـلطة تنفـــيذية في الوحدة ــداخلية ألعلى ســـمراجعة الــــما يكون تبعية ال اً ــــ، وغالبداريةداخلية بالوحــدة اإلال

ر ـوتنحص، رىخـاأل مياتأو رئيـس مصـلحة أو غيـرها من المسـ اً أو وزير  اً عام اً كان مدير أواء دارية ساإل
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ة للجوانب ـود أي تغطيـــها دون وجـــأكـد من صحتـــــات الصرف والتــــة أذونـــــة في مراجعــــة المراجعـــــعملي

ا ـــــــأكد من وجودهـــــائل رقابية يجب التــــوجد وستما ــــك، ابة االلتـزامـــــداء أو رقابة األـخرى كرقرقابية األـــال

شريعة ، ، 119 :9111والنخاط، ن غربيةــــب 9: 9119ـادــأحش) ـا يليــدات الحكومية ومن أهمها مبالوح

   :(11: 9112والعبيدي

 الزمة ـاسية الـــــات األســــعلى أن تتوفر له المقوم –داخلية ــــراجعة الــكتب للمــــم أو مــود قســــوج

 .ثل أهم الضوابط الرقابية وأفضلها، والذي يمعة بفاعليةليؤدي عملية المراج

 اك رقابة ذاتية فعالة.ـــكي تكون هنتوزيع االختصاصات والمهام وباألخص للوظائف المالية ل 

 ت المالية لما هو وارد بالتفويضا قاً ــامة طبــــــوازنة العـــــليم للمــــــح والســــالتنفيذ الصحيـــــــزام بــــااللت

أول في سجل االعتمادات وفي ــرف أول بـصـــات الـــــعملي لك تسجيلوكذ، واردةـــــوالمصلحية ال

 .النافذةدفتر يومية الصندوق حسب ما ورد بالتشريعات 

  للوقوع في  اـً ـــــمي وموضوعي تفاديــــكل علــكل وحدة حكومية بشــــرات للموازنة لـــعداد التقديإأن يتم

 بالتفويضات.دات المالية الواردة دة االعتماــالتجاوزات والمخالفات بحجة عدم كفاية أرص

 نوية ـــــالس لإلجازاتارم ــــــام صـــــ، وتطبيق نظراف والمالحظةــــشام جيد لإلــــك نظاـــــأن يكون هن

  .لموظفين وتناوبهم في شغل الوظائفل

 :قابة وزارة الماليةر   -
في عند مباشرة اختصاصاتها واعد وفق برنامج زمني محدد ــتتبع وزارة المالية مجموعة من الق

الل المراحل المختلفة التي تمر بها ـــوذلك من خدولة، رادات والمصروفات للـــــيراف على اإلــمجال اإلش

وتتولى  ريعية ـــمادها من السلطة التشـــــى اعتزانية العامة للدولة ابتداء من مرحلة التحضير للميزانية حتــــالمي

راف على تنفيذ الميزانية ــن الذين يقومون بعملية اإلشياليــن الميالمراقبالل ـالية عملية الرقابة من خـوزارة الم

الغة ـــوظيفة ذات أهمية ب –ذا تم تأديتها بالصورة المثلى إ –راقب المالي ــتعتبر وظيفة الم، و دولةـــلــامة لالع
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ا ــائف التي فرض وجودهــوظيفة المراقب المالي من الوظو ، الحكومي احية الرقابية على القطاعـــــمن الن

الي وعدد ـــيكون لكل وزارة مراقب مذه الوظيفة ، حيث ــلألهمية البالغة التي تحتله ه نظراً  ريعــالتشص ــبن

، ويكونون تابعين لوزارة الخزانة ر الخزانة من بين موظفي وزارتهــاف من المساعدين يختارهم وزيـك

جالت ـاعدوه بإمساك السـويختص المراقب المالي ومس، فهمأمامها عن القيام بأعمال وظائولين ؤ ومس

، وعليهم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لقانون واللوائح الصادرة بمقتضاهحكام هذا األ ابية وحفظها وفقاً ــالحس

عن أي فقد أو  ياء ذات القيمة والتبليغ فوراً ــالعامة وغيرها من األش وال الحكومية والمخزوناتبحفظ األم

، 111: 9111ن غربية، والنخاط  ـب ،912: 9111غربية، و بالخيرن ــب) ضياع فيها فور اكتشافه

 . (99زانية والحسابات والمخازن المادة:، الئحة المي12ادة:ـالم دولةـون المالي للـالقان

أو مصلحة إبـــرام عقد أو  ةر اوز  أليةال يجوز أنه ـــب ريعات النافذة بالخصوصــت التشـصما نـك

راقب المالي أو المابي من الي إال بعد الحصول على إقرار كتـاط مـــــب عليه ارتبـرتـــــاذ إجراء يتــــــاتخ

ويجب  ،ذا االرتباطــم منه بقيمة هـــــز الخصـــــماد الجائـــــبيان االعتـــب األحوال بسـبحاعد ســـــراقب المــــالم

أو القواعد المالية بقواعد الميزانية  اللـاإلخأنه ــــان االرتباط من شــك إذا رارـاإلقذا ـاالمتناع عن تقديم ه

الوزارات ـــــاعديه بـــــالي ومســــــب المــراقــــرف للمــــات الصــــــع على أذونــــــكون حق التوقيــــيعلى أي وجه، و 

 ماداتــلالعتسجل  ةر اوز كون لكل ــيعلى أن ة دون غيرهم ــووحدات اإلدارة المحلي والمصالح التابعة لها

الي ــها موزعة على بنودها المختلفة مع بيان التفويض المــــنفاقإروفات المفوض بــتدون فيه جميع المص

اطات المالية التي ــــاالرتبروفات صحيفة أو أكثر تقيد فيه ــــد من بنود المصـــكل بنـبها ويخصص لادر ـــــالص

مة ــرف في أي وقت على قيـــمكن من التعــــها وبطريقة تــــجرائإأول فور ــــب لذا البند أو ـها من هــــيخصم ب

ة التقييد في سجل ــن تكون عمليأ، و دـــــالبن مادـــــاعتا يتبقى من جملة ـــاء بها ومـــــواجب الوفــات الــااللتزام

الي أو ــتفويض م لهوكل من يصدر  جراء أي كشط أو تعديل فيهإاالعتمادات بطريقة واضحة وال يجوز 

أول ـــــب رف منه أوالً ــا يصــيبين فيه المبلغ المفوض إليه وم لالعتمادات الً ـــــك سجـــمصلحي عليه أن يمس
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د ال يجاوز اليوم العاشر ــفي موع اـً هريــش اناً ــــمصدر التفويض بيلى إأن يقدم  هوعلياقي منه ـــرصيد البــــوال

الئحة الميزانية ،  91: المادة دولةلانون المالي لـالق )هرالل الشخالي عن المبالغ التي أنفقت من الشهر الت

 .(96، 91، 91 ،12المادة  سابات والمخازن:ــوالح

اصه ويجب ــــرة اختصـــــاالعتمادات كل في دائ اعدوه سجالتــــــك المراقب المالي ومســيمس

 تكونو شرافه إوتحت  هموافقة المراقب المالي أو مساعدــب إالمح بتداولها ــــسحفظها في مكان أمين وال ي

اطات ــاوز االرتبــاة عدم تجــابة على تنفيذ الميزانية ومراعــــضبط الرق اعدوهــــالي ومســـراقب المــــمهمة الم

وعلى رف منها ـها والصالحة للصــــمادات المقررة لــلحة في حدود االعتــوزارة أو المصــها الــالتي تجري

عد اعتماده من ـوزارة وأن يوافي به وزارة الخزانة بـــال الـــــعن أعم اً ـــــــهريـش الي أن يعد تقريراً ـــــالمراقب الم

، 99المادة: حة الميزانية والحسابات والمخازنالئ) هر التاليالشعد ال يتجاوز نهاية وكيل الوزارة في مو 

91 ،91) . 

ب أن يختص المراقــ( ب94) ادةـــالم ازن فيـــــات والمخـــــما نصت الئحة الميزانية والحسابــــــك

 -:المالي على وجه الخصوص بما يلي

وزارة توطئة إلحالته إلى ـــــوعرضه على وكيل الوزارة ــــروع ميزانية الـــــعداد مشإتراك في شــــــاال  -1

 الوزير للموافقة عليه .

 االشتراك في مناقشة مشروع الميزانية مع اللجنة المالية .  -9

 عداد طلبات تعديل الميزانية .إ -1

 عداد التقارير الشهرية للوزارة .إ -4

 السارية . اإلشراف على القسم المالي للوزارة للتحقق من حسن تطبيق القواعد المالية -1

 حكام الخاصة بالمخازن الحكومية.اإلشراف على المخازن التابعة للوزارة مع مراعاة األ -6



  
 

94 
 

الح ــــــوزارة والمصـــــالابية في ـــــير األمور المالية والحســــوزارة عن ســــل الــــر إلى وكيــم تقريـــــــتقدي -1

 .ما طلب منه ذلكللك كالتابعة لها وذ

ابقة ــــقابة السر ــولية الؤ ــع على المراقب المالي مســـ( بأنه تق9: 9112ة )اف شريعـــما أضــك

رتبط بأي ارتباط مالي دون ــــلحة أن تــيجوز ألي مص نه الأابقة نجد ــابة الســــفمن حيث الرق، الحقةــوال

الل توقيعه على ــاط ويتأتى ذلك من خــــين فيه قانونية االرتبــــــمالي يبراقب الـــــول على موافقة المـــالحص

ة ـــــابة الالحقة في دراســــــث الرقـــوليته من حيؤ ـــــــ، أما مسكوكــعداد الصإتندات الصرف قبل عملية ـــــمس

اة الجهات المختصة بتقرير عن ـــــل وموافــالثة أشهر على األقـالحالة المالية للجهة المنتدب للعمل بها كل ث

بالغ جهات االختصاص بنتائج نة المالية وا  ــــامي في نهاية الســــــاب الختـــــــالجهة وكذلك فحص الحس تلك

 .الفحص

 الخارجية رقابة ال :ثانياً 
ويحقق هذا ، لطة التنفيذيةتقلة عن السسمن الرقابة من قبل اجهزة مة هذا النوع ستم ممار يـ

تندات ــا مراجعة جميع المســــتم عن طريقهــــ، حيث يداخليةــــالـــرقابة الا عجزت عنه ـــــمالنوع من الـــرقابة 

، على أن تتوفر لهذه االجهزة ات التي ارتكبتـــاء أو المخالفـالخطاصة بالصرف لكشف اـائق الخــــوالوث

  .(911: 9119لذلك )يونساالمكانيات المادية والبشرية الالزمة 

 :لتشريعيةا الرقابة -
، وذلك دولةــــائد في الـــــياسي الســـام الســـب النظــــحسه و لـــعب أو ممثــمارسها الشــــالتي يهي 

عمال لما جاء في وزراء على ما قاموا به من أعمال وعلى مدى مطابقة هذه األـــاء أو الـــبمساءلة األمن

ختامي من قبل السلطة التشريعية اب الـالحس اعتمادكما تظهر هذه الرقابة في ضرورة  ،قانون الميزانية

 .(11: 9112، شريعة، والعبيدي911: 9112ـسن)يو 
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 :عليا التي تتبع السلطة التشريعيةاألجهزة الرقابية ال
     (عادة تنظيم ديوان المحاسبةإبم 8101لسنة  01قانون رقم ) :ديوان المحاسبة –0

ن المحاسبة من ، ويشــــــكل ديواالســـلطة التشريعيةـــتقلة تلحق بــــسيعتبر ديوان المحاســـبة هيئة م

ث الل لمدة ثـس والوكيـــــن تعيين الرئيموظفين ويكو ــــاء والـــر وعدد كاف من األعضل أو أكثــــس ووكيــــرئي

عفى ـــزاهة ويعين ويــــالكفاية والنــــرأس الـــديوان شخصية مشــهود لــها بــ، يمرة واحدةـــــــنوات قابلة للتجديد لس

مرتب والمزايــا معاملة ـامل من حيث الــــــريعية ويعـــــلطة التشــــتقالته بقرار من الســــل اســـبه وتقبـــمن منص

ن الحاصلين ـــــالوزير، ويشــترط في رئيس الـديـــوان ووكيله وأعضـــــائه وموظفيه الفنيين أن يكونـوا مـن الليبيي

به ــلـــانون أو االقتصاد أو المحاسـبة أو الهندسة أو أي مؤهل آخر تتطهـل عال أو جامعي في القــعلى مؤ 

الديوان أو منــح ـــــاء بـــــن أعضـــائه وال يجوز تعيــــبة ألعضـــــوان بالنســـــوان يحدده رئيـس الديــــعمل الدي طبيعة

اء ـــائف أعضــــــترط في من يرشـح لشـغل أحدى وظلمذكورة ويشالت اــــصــفة العضوية لغير حملة المؤهــ

، نوات متتاليةس ثالــــوان ال تقل عن ثـــمل الديال عــدمة في مجــكون قد قضى مدة خـــــديوان أن يـــــلا

لعضوية قـرار من رئيـس الـديوان، و ال أعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة ا

امة أو ــــيفة عـــظفيه أثنـــاء توليهم وظائفهم شغل أيه وظائه أو مو يجـوز لرئيس الديوان أو وكيله أو أعض

كــما ال يجوز لهم ، اً أو خدمي اً يأو مال ناعياً صأو  اً اط تجاريــــواء كان ذلك النشـــــاط آخر ســـــة أي نشسار ــــمم

س إدارات ــــــامة أو تولي عضوية مجالـأو التــزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤســـسات الع رام عقداً ــــاب

طة ممتلكات حكومية ـالواســـــالذات أو بــــتروا أو يستأجروا بـــــان المراقبة والمراجعة أو أن يشــــــركات ولجـــــالش

جروا شيئا من ممتلكاتهم ال يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤ  ، كماان بطرق المزايدةــــتغالل ولوكـــسبقصد اال

  .(11، 92، 1، 4، 1)المادةللحكومة

 يلي: الديوان يهدف الى ما أنـــ( ب9كما نصت المادة )
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ابة الداخلية اليدوية ــتحقيق رقـــــابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى مـــالئمة أنظمة الرق -1

ريعات ــــــللتش قاً ـــود المحاسبية والتقارير المالية طبـــات المالية والقيـالتصرف ـالمةــــواإللكترونية وس

 .افذةــــــــــــــــــــــــــــــالن

 بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح واالنظمة المعمول بها . -9

 الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان . -1

تقييــم أداء الجــهات الخاضــعة لـــرقابة الـديوان والتحقق من اسـتخدام الموارد بطـريقة اقتصادية  -4

 وبكفاية وفاعلية .

 : رقابة على الجهات اآلتيةيمارس الالديوان  أنــــب (1كما أضافة المادة )

اتب هزة العامة والمكــسات واألجــــالح والمؤســـات والمصـئـــــافة الهيــوزارات وكــوزراء والـــس الــمجل -1

ية بالخارج ـــاسية الليبـلومــــات الدبـــات والبعثــــفارات والقنصليـــــ، والسالتابعة للدولة وما في حكمها

 .على نظام خاص للمراجعة أو لم تنصسواء نصت قوانينها 

 وأسات ـالمؤس وأروعات أو الهيئات أو المصالح ــدولة أو المشـــها الــــاهم فيــركات التي تســــالش -9

ها الحكومة امتياز ــالها أو تلك التي منحتــــمن رأس م (%91)ما ال تقل عن ــــامة بـألجهزة العا

ام خاصة قد تنص ــأية أحكــالل بــوذلك دون إخ، ام أو مورد للثروة الطبيعيةـــرفق عتغالل مـــاس

 .لها االتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً عليها القوانين أو 

ات والهيئـــات التي تضمنها ـــامن وكــذلك الجهـــوال التقــاعد والتضــــولى ادارة أمـــالجهــات التي تتـ -1

 وتدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان . 

ريقة ـدعمها بطـــــدولة أو تــــــها الـــرف عليــــتشات الخاصة ذات النفع العام التي ـــالهيئات والجمعي -4

 مباشر أو غير مباشر والنقابات العامة واألحزاب السياسية .
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اذا  اشرة من الدولة وعلى قروض منهاـات مبـــــــاحبها على أعانـــــــروعات التي يحصل أصــــالمش -1

 اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان . 

ــريعية أو بطلب من ــــالتشــلطة ـــــرار من الســـــها بقـــاألخرى التي يعهد بفحصها ومراجعتالجهات  -6

 الحكومة.

)بن ابة ـــرقـبأكثر من نوع من أنواع اليقوم  بةــديوان المحاسفــأن  9111( لســنة 12ون رقم )ـــــــللقــان طــبقاً و   

 :(161 -161: 9111غربية، النخاط

 : المراجعة المالية  –0
حالته للسلطة التشريعية  .عداد تقرير المراجعةا  مراجعة الحساب الختامي للدولة و  .أ   ، وا 

 يرادات .مراجعة عمليات تحصيل اإل .ب 

 مراجعة العمليات المتعلقة بالمدفوعات . .ج 

 مراجعة جميع حسابات التسوية للعهد واألمانات والحاسبات الجارية . .د 

 مراجعة األداء:  – 8
ذي يتضمن مقارنة بيانات الموازنة مع ـــامي الـــــــــــاب الختــــــر األداء المرفق بالحســـــمراجعة تقري -أ 

 .ات الفعليةالبيان

 تقييم أداء الوحدات الحكومية لبيان مدى كفاءتها في ممارسة أنشطتها . -ب 

ت راءاـــــــعليها للتحقق من إج عاقدـــــيع المتار ــــــراحل المختلفة لتنفيذ المشـــــــــابعة المتـــــــمراجعة وم -ج 

 تعاقدها وسالمة عملية التنفيذ 

 :مراجعة االلتزام –1
 التأكد من تطبيق التشريعات المالية الالزمة للوحدة محل المراجعة . .أ 

 يرادات والمصروفات .التحقق من تطبيق ضوابط رقابية على كل من اإل .ب 
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 هت عليـــــــما نصــل اً ـــــال وفقإكل باب وبند ــمادات المخصصة لـــــــــاوز االعتــالتحقق من عدم تج .ج 

 التشريعات المخصصة بذلك .

 :رى من المراجعة والمهام الرقابيةأنواع أخ – 1
ع ــــــعاقد وتوقيــــل إجراء التــذه المراجعة قبــ، وتتم هوريدــــــاوالت والتـــــابقة لعقود المقـــمراجعة السال .أ 

ذه المراجعة بالنسبة ــ، وتختص هحة وسالمة التعاقد واإلجراءات، لغرض التحقق من صالعقد

 .زيد قيمتها عن خمسة ماليين دينارللعقود التي ت

 مراجعة الدفعات قبل الصرف للعقود التي تزيد قيمتها عن خمسة ماليين دينار. .ب 

الزمة لعلمية ــــراءات الــلم تتخذ اإلجتحقة للحكومة والتي ـابعة عملية تحصيل األموال المســــــمت .ج 

 تحصيلها .

ائر أو ضرر ـأن وجود خســـــوان بشــات التي قد يتحصل عليها الديـــتنبيه الحكومة عن المعلوم .د 

 محتمل بالمال العام .

ام نتيجة لإلهمال أو ــال العــالمــــائر أو التلف الذي قد يلحق بـــــمتابعة عملية ترجيع قيمة الخس .ه 

 االختالس وغيرها .

 .ديوان بعملية المراجعالكشف عن األخطاء والتجاوزات المالية التي تظهر أثناء قيام ال .و 

  (هيئة الرقابة اْلدارية م8101( لسنة 81قانون رقم )( :ريةهيئة الرقابة اْلدا – 8
الية ــالذمة المارية و ــــــاالعتبة يــــــاإلدارية تتمتع بالشخصابة ـــــهيئة تمسى هيئة الرق اءـــــــإنش يتم

س ووكيل أو أكثر ويحلق بها العدد ــمن رئي الهيئةعلى أن تشكل ، التشريعية بالسلطةق حالمستقلة وتل

هما من ؤ ما ال يجوز إعفاـــك، ـلطة التشريعيةوالموظفين ويتم تعيينهم بقرار من قبل الس األعضاءالكافي من 

س الهيئة ووكيلها وأعضائها صفة ـــيكون لرئي و، لطة التشريعيةـــمن قبل الساء على قرار ــال بنإوظائفهم 



  
 

99 
 

ذه ـح هــس الهيئة منــرار من رئيــــيجوز بقو  انونــــذا القــما يتعلق بتنفيذ أحكام هــــائي فيــــأمور الضبط القضـــــم

 .(91، 11، 1، 1)المادةعة عملهم حصولهم عليهاــلب طبيــذين تتطــــن الـــفة للموظفيــالص

  :اختصاصات الهيئة
  :يكون للهيئة االختصاصات التالية من القانون بأن ( 91)المادة حيث جاءت في 

أكد من ــــات الخاضعة لرقابتها للتـــافة الجهــدوري على كــــش الـــــات الالزمة والتفتيــإجراء التحري -1

اطة أو ـــؤدون مهامهم دون وســـاملين يـافذة وأن العــــــريعات النـــــــللتش اً ـــــي مهاما وفقؤدـــــــت هاـــــــأن

 تغالل لوظائفهم .ــمحسوبية أو اس

جراء التحريات الالزمة لكشف أية ا  يب اإلداري و ــافحة التســـمكو  المختلفةالجهات ـــــبابعة األداء ـــمت -9

 .للقوانين واللوائح ة ضد أي من العاملين خالفاً ر جائ ةداريإممارسة 

ثناء أ ضعة لرقابة الهيئةاالجهات الخــــالفات اإلدارية التي تقع من العاملين بــف عن المخـالكش -1

 .زمة لضبط تلك الجرائم والمخالفاتالــــببها واتخاذ اإلجراءات الـــأو بسرتهم ألعمالهم ــمباش

أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة ــاس بـــــتهدف المسـات التي تســـم والمخالفـــعن الجرائ اإلفصاح -4

رائم ـــمة لضبط  تلك الجراءات الالز ــاذ اإلجــعامة واتخـالمصلحة الـــــاق الضرر بـــــالعامة أو إلح

 .والمخالفات

االت التي ــــــل في شتى المجـــــور في العمـــــباب القصــــــتقصاء أســـــات الالزمة الســجراء التحريإ -1

ظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة ـوب النــــــا يشـــــعم كشفــــدولة والــــؤديها الــــت

 حسن سير العمل في مرافق الدولة ، واقتراح  الوسائل الكفيلة بتالفي أوجه القصور.

 ةأو من أي ومنضمات المجتمع المدني ألفرادالغات ــوب ىا تتلقاه الهيئة من شكاو ـــبحث ودراسة م -6

 .ج التي يسفر عنها البحث والدراسةـــضوء النتائ علىدولة والتصرف فيها ـــجهة في ال
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ات ـقـــــوتحقي ىكاو ـــن شــــة مــــــالم المختلفــــــعائل اإلـــــــرد في الصحف ووســــا يــــــة وبحث مـــــــدراس -1

ابة ـــــعة لرقـــــل في الجهات الخاضــــــير العمـــــات تتعلق بســراء ومقترحآتطالعات إعالمية و ــواس

 .الهيئة

ألغراض ــــأكد من كفايتها لــها للتـــافذة واألنظمة المعمول بــة القوانين واللوائح والقرارات النــدراس -2

وكذلك ها، ـــــفيالفي أوجه النقص ـــت إلىؤدية ـــــالت المـــــراح التعديـــــها واقتــــــالتي شرعت من أجل

ائل الكفيلة ـراف في تطبيقها واقتراح الوســــراخي أو االنحـــــور أو التـــــباب القصـــــالتحري عن أس

 .لتداركها وتالفيها

 .بداء الرأي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بالدولة بناء على طلب من الجهات إ -2

م ــــــــــــات والجرائـــــف عن المخالفــــالزمة للتحري والكشــــــائل الــــللهيئة أن تتخذ الوس يحقما كــ

كان ثمة  إذاردية ـــــراقبة الفــــــالم إجراءبيل ذلك ـــــها في ســـــ، ويجوز لور في العملـــوضبطها وأوجه القص

 حقها ــــلما يكون ـــك، ئةـــالهيس ــــابي من رئيتــــــذن كإـــراء بـــذا اإلجــــيتم هعلى أن  هاـــضيتيقمبرر جدي 

واقعة والنتيجة التي ـــــابة وأن يتم تحرير محضر يتضمن الـــــات والرقــــرطة إلجراء التحريــــتعانة بالشــاالس

ولها  ق األجهزة األمنيةــــة عن طريـــذي تجريه الهيئــــط الـــــــمراقبة أو الضبـــــات أو الـــــأسفرت عنها التحري

راء من أي ــــــهود والخبـــــم والشـــالزمة لحماية المبلغين عن الجرائــدابير الــــــــراءات والتــــــاتخاذ اإلجـــالحق ب

عامة ـــــمفاجئ على الجهات ال تفتيشجراء إــــــب أن تقوم في أي وقتويحق للهيئة ، داء قد يقع عليهمــاعت

علقة بتلك ــــــتندات المتــــــاالطالع على جميع المســــــوأن يكون لعضو الهيئة الحق ب ،ابتهاــــــــــالخاضعة لرق

تندات أو ــــــات ومســــــراه من حسابـــــوالتحفظ على ما ي، ت سريةتنداــــانت هذه المســــــو كــحتى ول الجهات

   هلسماع أقوال استدعائه يرى لزومسجالت أو أية أوراق أو وثائق أخرى وله الحق في استدعاء من 

 (11، 92، 92، 91ادةــم)
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 احتياطياً  هو التحقيق بها طلب إيقاف الموظف عن عملـالهيئة وعضـــو الرقابة بضيحق لع

 تخاذالررات قوية تدعو ــــاك مبـــانت هنــذا كإلحة التحقيق ـــامة أو مصـــات المصلحة العــــواء لمقتضيـــــس

كان أواء ــالمال العام ســب ضرراً  ألحقتاك تصرفات ــــهن ذا تبين للهيئة أنإما أنه ــــ، كراءــــاإلجل هذا ـــمث

اق الضرر عن العمل كما له ـإلحبب في ـــمن تس إيقافــبأمر ـــس الهيئة أن يــــرئيـاز لـــج قوالً ــأو من ابتاً ــث

ص الهيئة بالتحقيق في ــتختما ـــ، كلدى المصارفالتصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر  إيقاف

تم أواء ــــابتها ســـــعة لرقـــــالجهات الخاضــــن بــــل العامليــــمرتكبة من قبـــالية واإلدارية الـــات المــــالمخالف

هات المختصة وتكون ــل الجــها من قبــتها لمهامها أو المحالة إليــــالل ممارســـافها وضبطها من خــــاكتش

ية لامالات ــــمخالفال فيق ــــوأن يكون التحقيه في ذلك ـــــس الهيئة أو من يفوضـــئيـالة للتحقيق من ر ــــاإلح

 .(11، 19، 11ادةم) بمعرفة عضو التحقيق بالهيئة

 :ةرقابة القضائيال  -
مارسها المحاكم على ــــهي الرقابة التي ت"أن الرقابة القضائية ــ( ب911:9112)ســــيرى يون

 حيث نجد أن، "اهــالفات المالية أو اإلدارية التي تعرض عليــتالف درجاتها في حالة النظر في المخـاخ

وص ـالل نصــــ، وذلك من خصة للحماية الجنائية للمال العامأهمية خاأولى يا ــــرع الجنائي في ليبـــالمش

 9ون رقم ــــــقانالاء في ــــج، فقد اديةـــرائم االقتصـــأن الجــم بش1219لسنة  9ون رقم ــات والقانــــانون العقوبـق

ايتها واجب على ــــ، وحمألموال العامة حرمةـــل" ادة األولىــادية في المـــأن الجرائم االقتصشم ب1219نة لس

ئم ون الجراــــالثة من قانــــادة الثــــعليه الما نصت ـام حسب مــال العـــري تحديد مفهوم المــــويس، "ل مواطنـك

شـــوال المملوكة للدولة أو الخاضــــافة األمـعلى ك"االقتصادية    عبيةــان الشــراف اللجــعة إلدارة وا 

المؤسسات ئات أو ـــــات أو وحدات اإلدارة المحلية أو الهيـــــأو البلديات ـــــعبية أو األمانـــــمرات الشـــــوالمؤت

أو  عام ــــذات النفع الة ـئات الخاصيات أو الهيروابط أو الجمعــــات أو الـــــادات أو النقابـامة أو االتحــالع
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أنها مقولة ـآت التي طبق بشـــ، وكذلك المنشمالها هذه الجهاتــــاهم في رأســـركات والمنشآت التي تســالش

 .ء"ركاء ال أجراـش

، وذلك بتقرير عقوبات رادعة توسع في قاعدة جرائم المال العامالالمشرع الليبي أضاف و  

 19ل رقم ـعرف قانون عالقات العمام، الذين يعتدون على المال العالنسبة للموظفين العموميين ــــومشددة ب

بمالك الوحدة لوظائف حدى اإكل من يشغل "منه الموظف العام بأنه  في المادة الخامسةم  9111نة ــلس

بعمل دائم في خدمة  إليهخص الذي يعهد ـالش" أنه ـــيا الموظف العام بــعرفت المحكمة العلكما ، "اإلدارية

ن ولوائح الخدمة المدنية، بما ــــري عليه جميع قوانيــــم تسث، ومن رف عليهـــدولة أو تشـ، تديره الامـــمرفق ع

ادية في تعريف الموظف العام فنصت المادة ــــون الجرائم االقتصــتوسع قانو ، "زاماتــــــــفيها من حقوق والت

يقصد بالموظف في تطبيق أحكام هذا القانون كل من أنيطت به مهمة عامة من اللجان "انية على أنه ـالث

ادات ــــالعامة أو االتحئات أو المؤسسات ــات أو وحدات اإلدارة أو الهيـــات أو البلديـــمرات أو األمانـــأو المؤت

آت ـــــركات أو المنشـــة ذات النفع العام أو الشئات الخاصــــات أو الهيـــــروابط أو الجمعيـــــأو الات ــــأو النقاب

أو  ماً ـــــدائ الً ــــــعامأو  اً ـــــجتأو من فاً أو موظ واً ـكان عضأواء ــــأجراء( س الشركاء ولة )ــــأنها مقشــــطبقت ب التي

والمترجمون والشهود ويدخل في ذلك محررو العقود والمحكمون والخبراء ل ـــل أو دون مقابـــــبمقاب اً ـــــمؤقت

 ( 14:9112، شريعة،العبيدي149:9119المجبري)"اء قيامهم بواجباتهمأثن

 المال العام وفقاً ــالمتعلقة بم ــــــــهم الجرائ( أ111-142: 9119ري )ــــــاول المجبـــــــــما تنـــــك

 :على النحو التاليم 1219لسنة  9رقم  اديةـــكام قانون الجرائم االقتصــألح

 :ريمة التخريب العمدي للمال العامج -1
بأية  مداً ــــد من خرب عــــــالسجن المؤبـــــاإلعدام أو بـــــيعاقب ب"( من القانون بأنه 4ادة )ـمحيث نصت ال

أو ة، ـــواد األوليــــللم تودعاً ـــــامة، أو مســـأة عـــمنش ة، أو أيهاــاتملحق ىحدإية أو ـــآت النفطــــالمنشيلة ــــوس

 ."ةالمنتجات أو السلع االستهالكي
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 :ق الموظف العام ضرر بالمال العامجريمة إلحا-8
رد قيمة قل عن ألف دينار ويـــــغرامة ال تـوبالسجن ــــعاقب بـــي"أنه ـــون بـــ( من القان2ادة )ــــــنصت الم كما

إذا ــف ،بمال عام أو مصلحة عامــة مياً جس رراً ــــض ام أحدث عمداً ــل موظف عــها كــرار التي أحدثــاألض

 . وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ديناراقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ـان الضرر غير جسيم يعـــك

 :المال العاممة اْلهمال في صيانة جري-1
ه بحكم ــــــتخدم ما عهد إليـــــام اســــالسجن كل موظف عـــــب"عاقب ـون بأنه يــــ( من القان14ادة )ـــنصت الم

ادية ــــــول االقتصــــــضى خطة التحـــــها بمقتـــراض التي خصص لـــر األغــــام في غيـــال عــــــــوظيفته من م

 ."يها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطةيترتب عل ، وبطريقةواالجتماعية

يعاقب بالسجن الموظف العام المكلف بحفظ أو صيانة مال عام "بأنه ون ـالقانمن ( 11كما نصت المادة )

 .                          "، إذا قصر في حفظ أو صيانة هذا المال

 :اختالس المال العام جريمة-1
" يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات كل موظف عام ( من القانون على أنه 91ادة )ـــــــــنصت الم

 ".كها لغيرهـــه أو أدعى ملكيتها أو مللمة إليه بحكم وظيفتـخاص مســـلألش واالً ــ، أو أمامةــع واالً ـس أمــاختل

 :جريمة االستيالء على المال العام-1
ال ــيعاقب بالحبس كل موظف عام استولى دون حق على م"ون على أنه ـ( من القان92ادة )ـنصت الم

رامة ال تجاوز ألف دينار أو ـغــس وبــــملك تكون العقوبة الحبــــل غير مصحوب بنية التـــإذا وقع الفعـ، فامـع

 ".حدى هاتين العقوبتينإ

 :الخالصة  1.1
وحتى  ،زنةاسيتين من وظائف المواـــوظيفتين اسابة ــبق أن التخطيط والرقسا حيث نجد مم

 جيد وفقاً كل ـذي وضعت من أجلة يجب أن تتم عملية التخطيط بشـــال لهدفا تحقيقوازنة ــتطيع المـــتس

، على أن يتم مراقبة عملية ات ســـليمة تخدم عملية التخطيطـــــمس ومقو ــــانيات المتاحة وعلى أســـــــلإلمك
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بوظيفتي التخطيط والرقابة وفي  راً ــكبي ماماً ـيا اهتـها لمــا هو مخطط، وأولت ليبــقتأكد من مطابـالتنفيذ للت

في بيل تحقيق أهداف الموازنة والتي أصحبت سالمالية واإلدارية النافذة في سبيل ذلك أصدرت التشريعات 

 مجملها ضمن أطار الموازنة العامة للدولة.
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 : دمةــمق  0.1
اء استطالع ار ، حيث تم ـانب العملي للدراسةالج ليط الضوء علىـست ل إلىصـهدف هذا الفي

لدعم الجانب النظري لهذه غازي وذلك ــــــــلدية بنـــــات المالية بـــــة الخدمــــئولين في مراقبـــمن المس انتقائيةعينة 

امة ــــحول الموازنة العاركين ــــالمشـتقصاء أراء ـــلة الشخصية شبه المقننة الســـتخدمت المقابـــما اســ، كةـالدراس

ولكي  ،هاــــــــعليتحصل ات المـــــــالبيانسبي على ـــــالن لــــتحليال بعد ذلك تم أجراء ، ثمكلها التقليديللدولة في ش

ات وافق في اإلجابـرفة مــدى التتخدام التحليــل العنــقودي لمعسجيدة تم ااحث الوصول إلى نتائج يســتطيع الب

لجميع العمليات التحليلية (SPSS) امج الرزم االحصائيـــــــبرنحيث تم استخدام  ـاركين في الدراسة،ــبين المش

  .صياتوسرد مجموعة من التو النتائج  ســتخالصالذلك و 

 :منهج الدراسة  8.1
لمصادر األولية والمتمثلة في البيانات تقرائي من خالل اــهج االسـة على المنــالدراساعتمدت 

 التي تم جمعها بواسـطة استمارة المقابلة الشخصية من المشاركين.

 :المنتظمةينة أسلوب الع  1.1
اسب مع أهداف ـأستخدم أسلوب العينة المنتظمة الختيار المشاركين نظرًا ألن هذا األسلوب يتن

الموازنة العامة ـة وطيدة بلصن لهم ــذيلن اــــدور حول الموظفييـــة ســــــمع الدراـــلى أن مجتإافة ـــــ، باإلضالبحث

الية ــــياسة المـــدر الرئيسي للموازنة العامة وهي التي تتحكم في السـها هي المصــــة كونـاليــــــوزارة المـــــ، بللدولة

ــــة ــــة، بــــهــــا ومراقاتعــــن طريــــق إدار ، العامــــة فــــي الدول  عديوفــــي هــــذا الصــــدد يــــرى الســــات الخــــدمات المالي

لوب العينة المنتظمة في اختيار وحدات العينة أنه في بعض االحيان يعتمد الباحث على أس "(46:9114)

فـي  ، وهذه الطريقة رغم كونها تمثـل تحيـزاً رًا لخصوصية المجتمعات اإلحصائيةمن المجتمع اإلحصائي نظ

ووفقــًا لهــذا األســلوب فــأن كــل مشــارك يجــب أن يتمتــع  ،الحــاالت اال أنهــا ال تــؤثر علــى نتــائج البحــث بعــض

، وهــذه الخصوصــية هــي التــي تجعــل مــن المشــاركين اركين فــي الدراســةـعــه مــع بــاقي المشــبخصوصــية تجم

 . " قادرين على تكوين مجتمع إحصائي متجانس بصورة جيدة
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 :أسلوب المقابلة الشخصية  1.1
الغرض الرئيسي  ةســــدراداف الهـــق أالزمة لتحقيـــات الــــول على البيانــــــعتبر عملية الحصـت

ات ـــــحصول على البياناحث من خالل وضع الخطط للوصول والـــــها كل بــــعى اليــالذي يس اسيــــواألس

حوث ـال توجد طرق محددة لكل الب "بأنه( 91:9114)عديـرى السي، وفي هذا الصدد البحثــالخاصة ب

نما تختلف من حالةــــــوالدراس ن م ى أخرى على حســب نوعية البــحوثال ات وا  حث من ـلح لبـــا يصــــــوا 

ل ــإن لكــوبصورة عامة فــلح لغيره من البحوث، ات قد ال يصــول على البيانــلوب الحصــــالبحوث في أس

 .هـــلات تعتمد على طبيعة البحث والضرورة الموضوعية ــع البيانبحث من البحوث خصوصيته في جم

الباحث الستخدام  المال العام لجأـة وطيده بة وارتباطه بعالقــألهمية موضوع الدراس اً ونظر 

ـب لمتطلبات هذه األنساألسلوب  اركين على اعتبار أنهـــات من المشـــأسلوب المقابلة الشخصية لجمع البيان

حيث ب، اركينــــــالمشمع اشر ــــــالل االتصال المبـات من خـــلوب يتم جمع البيانــــلهذا االس اً ــ، ووفقةــــــالدراس

اب احث فهم واستيعـــــتطيع البــــيس حتىو ، ةئلة الدراســـــمن أسلتوضيح الهدف  لوجه وجهاً يتم التحاور معهم 

احث على الوصول ـاعد البــــوالتي تسة ـــالغرض الحقيقي من الدراستحقق وتدوينها على حقيقتها ل اتــــاإلجاب

ات ـــــابجعن اإل اركين أنفسهم بعيداً ــات من المشـــحصول على اإلجابألبعد ما يمكن من نتائج البحث وال

( 112:9111)ان وغنيم ـــــعلياف ـــــما أضـك، تبيانـــصحيفة االس اللــها من خــــالنمطية التي يتوصل إلي

ات ــات والمعلومـــــع البيانــجم اطتهــــــتم بواســذي يــاليدة ـــيلة الوحـــــالوسهي "ية ـــــلة الشخصــــأن المقابـــب

هذا  يتمتعو  ،"لةـــــــخالل المقاب ات منهم بدقةــــجابلوجه ألخذ اإل هاً ــــاركين وجــن المشـم حثللب المطلوبة

 :أهما ما يلي لوب بمجموعة من المزايا ـاألس

الصعب الحصول عليها بأي من اركين مشــــــمن ال ات دقيقة وصحيحةـــحصول الباحث على معلوم -

 . طريقة من الطرق األخرى
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لة وجود في حا اً ـــخصوصاملة ات واضحة وكـــول على إجابــــخصية الحصلة الشابــــتضمن المق -

 .أسئلة تحتاج لشرح وتوضيح

 . اً خاصة أذا كان عدد المشاركين صغير  تعتبر المقابلة الشخصية مناسبة جداً  -

 لذلك اً ـــــموذج أعد خصيصــلن ــاً ـــلة الشخصية وفقـــــالمقاب إجراءة ـــــذه الدراسـم في هـــتحيت 

ور اـــالل ثالث محـــحول الموازنة العامة للدول تم تناوله من خ الً ؤاـــن سيواحد واربعمن موذج ـالنيتكون 

امة حول ـــــئلة العــــارتبطت بمجموعة من األس الً ؤاــــــــس رـــــــالثة عشــــــور األول من ثيتكون المح، رئيسـية

فية ـــيـتخدمة وكـوازنة المســـة المــــاهية وأهميـــدراك بمول المعرفة واإلــــن حوار حــــوازنة أعدت لتكويـــــالم

أثر ـــها كب ةاطــــــهام المنــــــوازنة من أداء المـــــــمكين المـــــــاعدة في تـــــــرى المســخألوامل اــــــعـتخدامها والــــاس

اني ــا فيما يخص المحور الثـ، أمداء الموازنةيلحق بها من أدوات تنفيذية على أ ريعات المالية وماــــالتش

ول ـحول الموازنة كأداة تخطيط للوصتكوين حوار  اللهتم من خــ الً ؤاـــس الثة عشرــثــذي يتكون من ـــــوال

اليب المستخدمة ـــــساهمتها في عملية التخطيط واألــــــسمية الموازنة ومــائدة حول أهــــــدى المعرفة الســــــلم

والتوجهات لمختلف ت ثر التغيراأثرها على التخطيط و أع التقديرات و ضفي و دارية المختلفة دات اإلـللوح

، وتكون المحور الثالث من على عملية التخطيط في الموازنةادية ــماعية واالقتصـياسية واالجتـمة السـألنظا

ات ــتخدم للموازنة واآلليـموذج المسالل النــأداة رقابة من خــحول الموازنة ك الً ؤاـسة عشر ـخمستمارة من ـاالس

ريعية وأثر البيئات ـكانت التنفيذية منها أو التشأواء ـرقابة على الموازنة ســبعملية الخرى المرتبطة األ

، حيث تم ربط موازنةالرقابة على الفي عملية ة واالقتصادية واالجتماعية يوالظروف المختلفة كالسياس

 .(1.4بالجدول ) االسئلة بأهداف الدراسة حسب ما هو موضحاً 
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 (1.4جدول )
 الدراسة مع أسئلة المقابلةربط أهداف 

 سؤال البحث           
 اســـئلة المقابــــالت

 المحور الثالث    المحور الثاني   المحور األول      

 التعرف على مدى مالءمة موازنة
 واب والبنود كأداة تخطيط ورقابةاالب 

1-9-1-4-1-6-1-2  
2-11-11 19-11 

1-9-1-4-1-6 1-
2 2-11-11-19-

11 

1-9-1-4-1-6-1  
2-2-11-11-19 
 11-14-11 

 رف على القيود التي تحد منالتع
 تخدام الموازنة كأداة تخطيط اس 

 ورقابة على المال العام في ليبيا

1-9-1-6-2-2 
 11-11-19 11 

1-9-1-4 
1-2 2-19-11 

1-9-1-4-1-6-1  
2-2-11-14-11 

 التأكد من موازنة األبواب والبنود
 التغيرات في البيئةع تتماشى م 
 الليبية لمختلف أنواع األنشطة 

9-1-4-1-2-2 
 11-19-11 

9-1-4-6-2  
11-19-11 

9-4-1-2-2 
11-11-14-11 

 :مجتمع وعينة الدراسة   1.1
لة ـات المالية ذات العالقة والصـام المختلفة لمراقبة الخدمـقسـيتكون مجتــمع الدراسة من األ

قسم الخزينة، قســم ، والتجميع اباتـــــــم الحســــ، قسعدادـم اإلـــ، قسـم المراجعةـقسـ ،ـم الميزانيةبالموازنة ) قس

حجم  بنغازي يعتبر ذا - ات الماليةـــالخدم( فالـعمل المالي بمراقبة المراقبين الماليين، الشـــؤون القانونية

اركين في ـــــــار المشــــــاختي تمحيث ، راقبةــــــمل الـاألمر داخــــــــن المعنيين بـالموظفي لخبرةاإلضافة ـــــب كبير

فات الوظيفية أما فيما يختص بالمراقبين الماليين فقد ـدات بالصـــاء الوحــرؤسام و قســــاء األــرؤسة من ــالدراس

من حملة رات ــــــاب الخبـــــصحأهم ـــا يليـــــات العليــــــلمية من الدراســــــالت العــــــــة المؤهــار حملـــــتم اختي

استغرقت مدة المقابلة  اً اركــــمش( نسبعة وعشري)اركين ــعدد المش بلغ، و البكالوريوس تخصص محاســبة

ات المقابلة كان ــللخلط في معلوم وتفادياً ، اعاتــ( س1-9ارك فترة زمنية تتراوح بين )ـل مشـالشخصية مع ك

الل ــــالت الشخصية خــــجريت المقابأحيث ، دواحــوم الــــلة في اليــــر من مقابـــــراء أكثــــدم أجـرص على عـــالح

 . يام بين كل مقابلة وأخرىأ ثالثةبمعدل تقريبي  تقريباً  ثمانين يوماً مدة زمنية استغرقت 
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 :المشاركين في الدراسة خصائص  0.1.1

 :حسب المؤهل العلمي – 0
 ليةامة بمراقبة الخدمات الـــاركين في الدراســــتوى التأهيل العلمي للمشسـبمهذا الجانب يهتم 

ا ــن مأو ، اركين هم من حملة الماجستيرــــمن المش (%96)(أنه حوالي9.4)الجدول بينحيث ي، غازيــبن

ا ـوأن م، بةــــوريوس محاســـكالهم من حملة ب (%11)بتهســــا نـ، ومونــــانس قانمن حملة ليس(%4)بتهنس

ا ـمو  بةـــلوم عالي محاســــحملة دبمن  (%12)بتهما نس اً ـــيضأ، و اءصوس أحــــمن حملة بكالوري (%4)بتهنس

  .لوم متوسط محاسبةـدب (%4)ا نسبتهـمو ، الـدارة أعمإلوم عالي ــدب (%1)بتهــنس

(                                                                                      9.4جدول )
 توزيع المشاركين حسب المؤهل العلمي

 %      التكرار   المؤهل العلمي 
 96         1    ماجستير محاسبة
 1.1       1    ليسانس قانون

 11      11   بكالوريوس محاسبة
 1.1     1    حصاءإبكالوريوس 

 12.1    1    دبلوم عالي محاسبة
 1.4     9    دارة أعمالإدبلوم عالي 

 1.1     1    دبلوم متوسط محاسبة
 111    91   المجموع

 :حسب التخصص – 9
ويوضح ، يةملب التخصصات العــة حســـاركين في الدراســـــتوزيع المش في هذا الجانب تم

ا ــوأن م، بةــــــتخصص محاساركين هم من أصحاب ــــــمن المش (%21) بتهـأن ما نســــب( 1.4)دول ــــــالج

 نأو ، الدارة أعمإتخصص  (%1) ا نسبتهــــ، وأن مـونـــــاركين هم من تخصص قانـــــــمن المش (%4) نسبته

الب على ــــــالتخصص الغبة هو ـــحيث نجد أن تخصص المحاساء، ــحصإتخصص  (%4) بتهـــــــا نسم

 .ومات المتحصل عليها من المشاركينوهذا يعطي مصداقية أكبر للمعل ،ةاركين في الدراسالمش
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(                                                                                                1.4جدول )
 توزيع المشاركين حسب التخصص العلمي

 %   التكرار   التخصص  
 21  91   محاسبة   
 4    1   قانون    
 1   9   دارة أعمالإ  
   4   1   حصاءإ   
 111 91  المجموع   

 حسب سنوات الخبرة : – 1
من أصحاب اركين هم ــــــمن المش (%1) بتهــــــ( بأن ما نس4.4الل الجدول )ــــــنجد من خ

وهذا  سنة 11ثر منكأخبرة اركين الذين يتمتعون بمن المشـ (%21)بتهـ، وما نسنةس 11حتى11 الخبرة من

عملي اعد في عملية البحث من الواقع الــــــات تســــول على إجابــــــتطيع الحصـــــة حتى نسسللدرا اً يعتبر جيد

 من الدراسة نب العملياـــــفي الج اً كبير  اً ب دور ــــرة يلعــــفجانب الخب، اركينــــــلمشا هاــــع بمتـــوالخبرة التي يت

 .قبة من الزمنــذه الحـالل هــالد خــعاصروا الظروف التي مرت بها البد ق اركينفالمش

(                                                                                             4.4جدول )
 توزيع المشاركين حسب الخبرة العملية

 %    التكرار  سنوات الخبرة      
 1    9    سنة 11حتى  11من    

 21   91   سنة 11أكثر من      
 111  91   المجموع         

 

 :تحليل الدراسة   1.1
مة ءالــدى مـة حول مــليها الدراسإج التي توصلت ــالنتائعرض انب تحليل و ـذا الجـاول هــتن

لحفــاظ تخدم لــــــائل التي تســـــــيلة من الوســابة ووسـإحدى أدوات التخطيط والرقـود كــــــواب والبنـبة األـموازن

ألساليب  اـً فقو ات المتحصل عليها من اسئلة المقابالت ــل البيانــتحليتم قد و  ،مال العام في ليبــياعلى الـ

 :ل التاليةـالتحالي
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 : لإلجاباتلتحليل النسبي ا   0.1.1
تخدام ـــــاس ةمن الدراسـ انبـــــتم في هذا الجقد ورة جيدة ـــــائج بصـــــــتخالص النتــــيتم اسلكي 

ة فقد تم ـق الهدف من الدراسيتحق لكيو ، اركينـة بين المشئلة الدراسـأسعلى ردود إجابات النسبي  تحليلال

 .التاليها على النحو يتم تناولسئلة الى ثالث محاور رئيسية األ تقسيم

 :سئلة عامة حول الموازنةألمحور األول / ا   0.0.1.1
ام وموازنة ـــــكل عــــدول بشـامة للــــــوازنة العــــــول المـــحوار ح نـــذا المحور على تكويـــز هــرك

دراك المعرفي ل لإلــواع الموازنات العامة وآليات تطبيقها للتوصــــنأأحد ــكل خاص كــواب والبنود بشـــباأل

اسية لتنفيذ ـــــسائز األـحدى الركإها ـــمع كونــن المجتـــــا في تكويــــوازنة ودورهـــــائد حول المـــــاع الســواالنطب

 .، وفيما يــلي تحليل ردود المشــــــاركين فيما يتعلق بهذا المحورياسات العامة للدولةــالس

لى إم ـسمة تنقموازنة قديود هي ــــــواب والبنـــــموازنة األبائد على أن ـــــاق الســـان االتفـحيث ك

ون المالي للدولة ــالقان عليهلما نص  اً ـــــالواقع العملي للموازنة ووفق اتج منـــــنوكان ذلك ، ودــــــوبن وابـــأب

 (. 1.4في الجدول ) هو مبيناً  وذلك حسب ما، الميزانية والحسابات والمخازنوالئحة 

(                                                                                      1.4جدول )
 موازنة األبواب والبنود

 % العدد ماذا تعرف عن موازنة األبواب والبنود ؟ – 1
 111 91 موازنة أبواب وبنود  تنقسم للباب االول والثاني وميزانية التنمية

 111 91 المجموع

ل أو كتيب للتعريف بنوع الموازنة المطبق وتوضيح ـــــــــذا كان هناك دليإا ـإلجابة عن مـــل

ل أو ـدلي( أكدوا عدم وجود %21) ا يقارب عنم هنإلوب العمل بهذه الموازنة كأداة للتخطيط وللرقابة فــسأ

( أكدوا أنه موجود وغير متوفر %11) ارب عنـــــيقا ـــ، وماوعها وكيفية تطبيقهـــــكتيب للتعريف بالموازنة ون

( باعتباره %4) اً ــــــتقريببته ــا نسـابة مـجوأمتنع عن اإل ،ـلسبطراببالمراقبة ولكنه متوفر فقط بوزارة المالية 

 .(6.4في الجدول ) اً كما هو موضح ،غير متأكد من عملية توفر الكتيب من عدمه
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(                                                                                        6.4جدول )
 كتيب إرشادي أو دليل للتعريف بالموازنة

 ادي أو دليل للتعريف بنوع ـــــــــــــــــــرشإهل يوجد كتيب   - 9
 الموازنة المطبقة في ليبيا وتوضيح األسلوب العلمي للعمل 

 ؟ بالموازنة كأداة من أدوات التخطيط والرقابة على المال

 
 العدد 

 
  % 

 21.1 99  ال يوجد
 14.2 4   يوجد

 1.1  1   ال إجابة
 111  91  المجموع

ع ـــب مع الوضـــــــيتناسلوب موازنة األبواب والبنود ـــــــا إذا كان أسمع اإلجابةانت ـــما كــــــــك

مًا غير مناسب ــــلوبًا قديــبأنه أسيعتبرونه اركين ــمن المشتقريبًا  %(44)ن ما نسبته إف ،في ليبياالراهن 

هذا اج ـــنفاقها ويحتإها لغرض ـــد القيمة المتحصل عليـــح العمل به متكررًا الغرض منه تحديـــحيث أصب

والي بته حــــــما نس أنما ـــــــكرية، ــــــالبش ر الكوادرــــــتقبل مع تطويـــر وتغيير في المســــلوب إلى تطويـــاألس

 اعب فيهـي يصتفي ظل الظروف الحالية ال األسلوب مناسب اركين يعتبرون أن هذاــمن المش( 16%)

ؤولين ـــــــخاص المســـاالش لـــمن قب تنفيذ الموازنةفي عملية  العيبن ا  و ، خرآ لوب موازنةــــــأسق أي يتطب

ببند  اً صرف كونه مرتبطلل اً دـــــمرش ـاً لوبـــأس م يعتبرونهكما أنه، الدــــغلوا الظروف التي تمر بها البتــــالذين اس

 (.1.4موضحًا في الجدول ) وباب وفرع، وذلك حسب ما هو

(                                                                                       1.4)  جدول
  الموازنة المطبق أسلوب

 ــ هل أسلوب الموازنة المطبق في ليبيا  1
 يتماشى مع الوضع الحالي أم ال ؟ "وضح

 %   العدد

 44.4 19 مناسبغير 
 11.6 11 مناسب
 111 91 المجموع
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من ( %41) يقارب عنا ـــم هنإفدولة ــــف الرئيسي من وضع موازنة الدــــعن اله عند الحوار

رادات حيث يتم من يات واإلـفذ عن طريقها المصروفـوعة كأداة تنضأن الموازنة مو المشاركين يعتبرون 

رادات المراد تحقيقها لتغطية هذه المصروفات حتى ـيالل العام واإلـاللها توضيح حجم المصروفات خخ

ا تم تحصيله من ـرف مقابل مـأوجه الصها من خالل تحديد ـــروفاتيطرة على مصــــدولة الســــتطيع الــــــتس

ادية ــــدولة االقتصــــأن الهدف من الموازنة هو تحقيق أهداف الـــــ( تطرق ب%11بته )ــا نســـــوم، راداتيــــإ

تخدام ستطيع أن تتحكم في كيفية اـــــدولة من خاللها تســــاء الــياسية واالجتماعية فالموازنة أساس بنـوالس

ماعية ــدالة االجتــادي والعــمو االقتصـها تحقيق النـها والتي منـها وطموحاتـاحة لتحقق أهدافـا المتــموارده

روا أن ـاعتب (%12) ارب عنــــيقا ـوم، معــراد المجتـــلع ألفـــات والســروات وتقديم الخدمـوزيع فعال للثــــوت

راد ــــــاق وااليـــنفابة على اإلــط والرقـــة التخطيــتخدامها في عمليــــاسمثل في كيفية ــوازنة يتـــهدف من المــال

( %4)حوالي بته ـا نسـوتطرق م، ا تم إنفاقهمقدر والرقابة على م دولة للتخطيط لما هولفالموازنة اداة ا

 اً ـــــــهو موضحا ـــــــحسب مذلك و ، ياــــامة في ليبـوازنة العــــــع المـــــــة وضليــــدف من عمـــوجد هــــــــنه ال يأـــــب

  (.2.4) الجدولــــب

(                                                                                       2.4جدول ) 
 الهدف من الموازنة

 %   العدد ما هو الهدف الرئيس من وضع الموازنة العامة للدولة ؟  – 4
 41.2 11 يراداتإلوا المصروفات

 11  11 أهداف اقتصادية واجتماعية
 12.1  1  لغرض التخطيط والرقابة

 1.1 1  هدفال يوجد 
 111 91 المجموع

ائف ـــغل الوظــخاص لشـــاالشاختيار ها ـــــب تم يايير التي ــــــــعن المعات ــــابا ردود اإلجــــــأم

 تم وفقاً ن عملية االختيار تإيعتبرون اركين ـــمن المش( %11)حوالي ن ما نسبته إالموازنة فـــــالمرتبطة ب

ار تتم ـــعملية االختيأن اركين يعتبرون ـــــمن المش( %16) يقارب عنا ــا مـــ، أميةـــــالت العلمــــللخبرة والمؤه
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شخاص شاغلي ار األـــــاختي في اً ـــــهام اً دور ها ـــــوالمحسوبية التي ل ،اطةــــوالوس، ت الشخصيةاــــب العالقــحس

د وجــــي اركين بأنه الـــلمش( من ا%11) تقريباً بته ـوتطرق ما نسالموازنة، ـائف المختلفة المرتبطة بالوظ

االختيار الموازنة فعملية ــــائف المرتبطة بـــــغل الوظـــاالشخاص لش ريقها اختيارـتم عن طــــيايير معينة ــــــمع

 ونـــــــخاص ال يحملـفهناك اش اً ـبـمناس اً س مقياسـلمي ليـعــــل الــكما أن معيار المؤه، ـــوائيةتتم بطريقة عش

بكل الموازنة ـالقة بـــــــــــــلفة ذات العــــــائف المختـــــالوظادرين على أداء ــــــالت عملية متخصصة ولكنهم قـــــــمؤه

  . (2.4دول )ـفي الج ب ما هو مبينـاً ذلك حسان، ر واتقـيس

(                                                                                                2.4جدول ) 
  المرتبطة بالموازنةمعايير اختيار األشخاص لشغل الوظائف 

 الوظائف المرتبطةما هي المعايير التي يتم بها اختيار األشخاص لشغل  – 1
 دارة الميزانية ولجنة الميزانية ..وغيرها من الوظائف األخرى ؟إبالموازنة مثل  

 
 العدد

 
  % 

 11.1  2  الخبرة والمؤهل العلمي والكفاءة
 11.6 11 العالقات الشخصية والوساطة والمحسوبية والمحاباة والمصالح

 11.1 1  ال يوجد معايير لالختيار 
 111 91 المجموع

لغرض الحقيقي الذي وضعت من لولين ـؤ ـات التي تواجه تفهم المســــــا فيما يخص الصعوبــأم

دى ــدراك لا  ود وعي و ــــلعدم وجع ـإن ذلك راجـ %(22) اً ــــــــتقريب بتهـــــا نسفقد تطرق م ،أجله الموازنة

رف على ــالية للصــــــات مـــال تفويضإار الموازنة ماهي ـموازنة واعتبــلل يولين من الغرض الحقيقؤ ــــــــالمس

بته ـــــــما نسأكد و ، ايةــــدون هدف وغ اقهاـــــفـنإيتم ب ــات حق مكتســـــــن هذه التفويضأو ة، ـــــــداريالوحدة اإل

 (%4)تقريباً  بتهــــــما نسو ، الموازنةـهي التي تحكم العمل ب دولةـــــامة للـــــــياسة العــــــالس بأن( %4)حوالي 

ا ـــوأمتنع م، وازنةـــــفهم الغرض من عملية وضع المولين في تؤ ات مع المســــــال يوجد لديهم صعوبم بأنه

دارية الوحدات اإلــولين بؤ ــــــــيلة أتصال مع المســو وسأجابة لعدم وجود طريقة ( عن اإل%4) يقارب من

 .(11.4توضيحه بالجدول )العامة، وهو ما تم 
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(                                                                                     11.4جدول )
  صعوبات تفهم المسؤولين الغرض من الموازنة

 ؤولين عن ــــــــــــما هي الصعوبات التي تواجهكم في تفهم المس – 6
 أجله الموازنة العامة للدولة ؟الغرض الحقيقي الذي وضعت من 

 %   العدد 

 22.2  94  المسؤولين غير مدركي الموازنة
 1.1   1   السياسة تحكم الموازنة
 1.1  1   ال يوجد صعوبات
 1.1  1   ال يوجد اتصال

 111  91  المجموع

نفاق من يد عملية اإلــــــا التأثير على الجهات العامة لترشما يخص الكيفية التي يتم بهــــــفيأما 

ن الماليين ــــالل المراقبيخـن ذلك يتم من إ( %11) يقارب عنا ــم هنإفرات، ـــــمن تقدي ها تم وضعــــالل مـــــخ

 ةتخدام رقابة شديدـاس همحيث يحق ل ،ـالي والئحته التنفيذيةـــــون المـــــللقان اً ــرافية وفقـــــــاإلش ةألنهم األدا

الل ـــــأن ذلك يتم من خــ( ب%11) يقارب عنا ـم دــأكو ، رقابيةــجراءات الديد على اإلـــمن خالل التشة ورشيد

 وذلك ياسة االحتياجــــــلس عاً ـتب بقاً ــــــرامج وخطط معدة مســـــــــلب اً ات وفقـــــة للمصروفــــــوجود مبررات مدروس

اع ـابقة وأوضـــــــوات ســعلى سن اـً يســـــس علمية ومهنية تأســـــوفق أس، عدادهـايتم إات ــتناد على موازنـــــــباالس

أن ذلك يتم من خالل ــــ( ب%99)حوالي ، وما نسبته عداد مع نتائج التنفيذس اإلــة على أن يتم ربط أســحالي

ياسة ســــالما أن ك وااللتزام بهاريعات الصادرة بالخصوص ـيح التعليمات والتشـالمناقشة والتوجيه وتوض

نو لة تحكم مثل هذه المواضيع، دو ـالعامة لل س للمراقبة ـفلي ، لاتصاأنه ال يوجد ـ( ب%12)ارب عن ــيقا ـــم ا 

 تـتم عمليةحيث ، هارافـــــــشإع تحت ـالتي تق العامة لجهاتالتي تضعها ارات ــــة التقديــاقشـفي عملية من اً دور 

من قبل المراقبة من خالل عدم تجاوز المخصصات الممنوحة لكل وحدة إدارية رف ـــفي الصيد ـــــالترش

 . (11.4)حسب ما هو موضحًا بالجدول
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(                                                                                            11.4جدول )
 ترشيد عملية اْلنفاق  

 الكيفية التي يتم بها التأثير على الجهات لترشيد عملية اإلنفاقما هي  – 1
 من خالل مناقشة ما تم وضعه من تقديرات لموازنات الجهات العامة ؟ 

 %    العدد

 92.6    2   من خالل المراقبين الماليين
 92.6  2   لسياسة االحتياج أن تكون هناك مبررات مدروسة للمصروفات والخطط وفقاً 

 99.1  6   المناقشة والتوجيه والتشريعات
 12.1  1   ال يوجد اتصال

 111   91  المجموع

ا على وضع ـــالح ودورهـــخصية والمصـــات الشــوالعالق ياسيــــوذ الســـــبخصوص تأثير النف

في  الً فعا اً ها دور ـــــياسية لــــــالسات وذـــأن النفــــ( تؤيد ب%22) تقريباً بته ـــــــا نســ، كانت مالتقديرات للموازنة

الح من ــات شخصية ومصــحيث يتمتع أصحاب النفوذ أومن لهم عالق، عملية وضع التقديرات للموازنة

ن أب( %1)حوالي بته ـا نسـم دأكو ، اآلخرينعها في الموازنة عكس ـرات التي يتم وضــــول على التقديــــالحص

 ان تمنح جهات زيادةـع في وضع التقديرات بالموازنة ففي بعض األحيــــدور واس لــهليس ياسي السالنفوذ 

ن ، و في المخصصات لتحقيق مصـالح شخصية ( بأن النفوذ السياسي والعالقات الشخصية %4) يقاربما ا 

 . (19.4الجدول ) وضحةوهو ما ، ع التقديرات للموازنةضا دور في عملية و هــس لــلي

(                                                                                           19.4جدول ) 
 دور النفوذ السياسي في عملية وضع التقديرات

 ات الشخصية والمصالح ــــــــــــــــــــــــهل للنفوذ السياسي والعالق – 2
 %   العدد للدولة ؟دور في عملية وضع تقديرات الموازنة للجهات العامة 

 22.2 94 نعم للنفوذ السياسي دور في وضع التقديرات للموازنة
 1.1  1  ليس للنفوذ السياسي دور في عملية وضع التقديرات للموازنة

 ال يوجد دور واسع في عملية وضع التقديرات لألشخاص
 1.4   9  يتمتعون بنفوذ سياسي الذين 

 111 91 المجموع
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 هنإــــف ة ووضع التقديرات للموازنةشمناق دؤخذ في االعتبار عنــالعوامل التي ت إلىعند التطرق 

المعدة والمرفقة ابقة والمذكرة التوضيحية سـات الـــــار البيانـــــؤخذ في االعتبـــــــانه يـــــ( ب%11)ارب عنــــيق اــــم

دمة المقدمة ــــــوع المصلحة وطبيعة الخـــــب نــــيختلف حس أن ذلكــ( ب%96بته )ــــــــسا نمــــ، و للوحدة اإلدارية

ادرة ـــصهات الـــمات والتوجيـــأن التعليـــ%( ب11)حوالي بته ـــا نســ، ومأثيرها في المجتمعــــوحجمها ومدى ت

ادرة من ــــاإلدارية أو الص ؤولين بالوحداتـــــل المســــواء من قبـــــرات ســــع التقديـر في وضــثأالخصوص لها ــــب

( بأن اتجاه االقتصاد الوطني من حيث %11) حوالي نسبتها ــ، ومالدولةـــــو التنفيذية بعية أريـــــالجهات التش

التغيرات في الوحدة اإلدارية رات ومناقشـتها باإلضافة إلى ــــتقديكماش له دور في وضع الـــــمو أو االنــــالن

قتصادية بيعة والظروف االـمن احتياجات والتي تختلف من وحدة إدارية ألخرى حسب الط ا يطرأ عليهــوم

ة ـــــــــشراقبة في مناقــــــــللم اً دور  وجود لإلجابة لعدم أصحابها ( لم يتطرق%11)تقريبًا بته ــــــ، وما نسللوحدة

 .(11.4وضيحه بالجدول )ــــــتم تا ــــب مــــــوذلك حس، امةــــــة العــــــــــدات اإلداريـــــــرات مع الوحــــــــــالتقدي

(                                                                                            11.4جدول ) 
 العوامل التي تؤخذ عند وضع تقديرات الموازنة

 مناقشة ووضع  ما هي العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند - 2
 تقديرات الموازنة للجهات العامة ؟

 %   العدد

 11.1  2   من خالل البيانات السابقة والمذكرة التوضيحية
 96  1   داريةحسب نوع وطبيعة عمل الوحدة اإل

 14.2 4   حسب التعليمات والتوجيهات الصادرة
 11.1 1   األخرىيؤخذ في االعتبار التغيرات في االقتصاد الوطني والظروف  

 14.2 4   ال أجابه لعدم وجود دور للمراقبة
 111 11  المجموع

ل العام للموازنة وليس الغرض من ـمام الجهات العامة للدولة بالشكــــما يخص اهتــــــفيا امـ

اب ــؤولين لغيـعدم المعرفة والكفاءة من قبل المس عناتج ـــأن ذلك نـــــب %(61عادل )ــــما ي دموازنة، أكال

ال إن الموازنة ماهي إعلى اعتبار ــل وزارة المـالية، وازنة من قبـــدور المــوعية بــــفافية والتــاح والشــفصاإل
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هي ولذلك ، دولةـــات الــــــلتطوير خدم خططللدولة لتنفيذ  اً روعـــمش تللصرف وليس مالي عبارة عن تفويض

       دافـاألههذه ـــررات لــــبداف ومــــود أهــــظر عن وجــــات بغض النــــالمخصصتنزاف ـــــاق واسفــــــنإأداة 

الية دون فهم أغراضها ونية ومـــــات قانــــــتيفاء لمتطلبـــأنها ماهي اال اســـــــــ( ب%12) تقريباً بته ـا ما نســعتبرهاو 

كلية ــامة عملية شـحيث أصبحت الموازنة العــياسية للدولة، وذلك ناتج من التوجهات الس، تخدامهاـــــــواس

 يقارب عنا ـــــــ، ومامة إلى تحقيقهاــــعى الجهات العـــبقة تســــــدم وجود خطط مســــلع اً اسيـــــــاس اً ــت هدفــــــوليس

على أعلى رقم من الموازنة دون ما يتم تحقيقه كقيمة بالحصول ـــم بــامة تهتــــــأن الجهات العــــ( ب11%)

ن و ، معللمجت وف تقدمهــــــا ســـــوازنة ومــــالنظر للهدف من الم حساس بالمسؤولية من عدم اإلاتج ــنذلك ا 

 .(14.4موضحًا في الجدول )حسب ما هو وذلك ، خصيةوالسعي لتحقيق المصالح الش

(                                                                                      14.4جدول ) 
 شكل الموازنة 

 بالغرض ســـــــــكل العام للموازنة وليــــــــالجهات العامة للدولة تهتم بالش –11
 ؟ما تعليقك حول هذا الموضوع...الذي وضعت من أجله

 %   العدد

 66.1 12 عدم كفاءة ومعرفة المسؤولين بأهمية ودور الموازنة أن ذلك ناتج من  
 14.2 4  ناتج ذلك من عدم احساس المسؤولين  بالمسؤولية والسعي وراء المصالح 

 12.1 1  ينظر للموازنة ماهي أال استيفاء متطلبات قانونية ومالية         
  111  91 المجموع

%( من 61)ا نسبتهمــــكانت ، خة كربونيةـــاعتباره نســـــــور الميزانية بن منشع عند الحوار

والئحته ة من القانــون المالي للــدولة واده مســتمدـب مـحيث أغل، ذلك راجع لعدم التطوير نأباركين المش

 اتــضعف األليذلك نتيجة ع و ـماشى مع الواقتــــــــال يور ــــــالمنش نا  و  للتطوير اجـــما يحتـــــالهــوكالتنفيذية 

دوري من دون أي  كلـــــخاص بششألل نفس اـــعداده من قبإيني يتم راء روتـجإالموازنة أن ار اعتبعلى 

اءة ــدم كفـــــــلع عــأن ذلك راجـــــ( ب%12) اً تقريــب بتهــنسا ـموكـــان ، ات معينة للــدولةــــياسلســ اـً ــــوفق ريــــتطو 

 اإلداريةدات ــداف الوحـــــوح أهـــــــضـوعدم و ، االةـــوالالمبات ـــــــعداد الموازنإولين على ؤ ـــــــخاص المســاالش
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، ومـــا تقبليةـــــالية والمســــــحروف الــــــلى الظإر ــــداد التقديرات دون النظـاريخي ألعـــانب التـــواالهتمام بالج

وما ، ياسية للدولةـــوجهات السمات والتــللتعلي اً ــــور يصدر وفقـــــوضحوا أن المنشأ( %11) واليـح بتهنس

يحه في ـــــــم توضـــا تـــــــب مــــحسوذلك ، زانيةــور الميــــــيه على منشـــــهم خلفيدـــد لـــــــوجـت( ال %1بته )ســــــــــن

 .(11.4الجدول )

(                                                                                   11.4جدول ) 
 منشور الميزانية

 ونية متكرر ــــــنسخة كربال إزانية ما هو ـــــــــور الميـــمنش – 11
 لماذا ؟من سنة ألخرى 

 %   العدد

   61  11 لعدم الرغبة في التطوير
 12.1 1 المسؤولينلعدم كفاءة األشخاص 

 11.1 1 سياسيةيمات قانونية وتوجهات اجتماعية و لتعل وفقاً 
 1.4 9 ال توجد خلفية
 111 91 المجموع

ن إــف أثير ندرة الدورات والمؤتمرات وورش العمل للتعريف بأهمية الموازنةـــما يخص تــــــــفيأما 

بير ر كـأث هــوأن ذلك لالموازنة العامة،  فيدورات وورش العمل ـالدرة ــــن علىأكدوا ( %26)حوالي  بتهـا نسم

 اتـــمن السياســــدورات خارجية أو داخلية وهي ضــــانت هذه الــكأواء ــها سوازنة وأهميتــــللتعريف بــدور الم

المخرجات ـإن ف عليةو الت المدخه تأثير على عملية ـها لـن غيابإالي فـالتــــوبالية، ــــل وزارة المـــالمتعبة من قب

س لها جدوى ألنها ال تعطى ـبأن الدورات لياركين ــمن المش( %4)حـوالي بته ـــا نسـم وأن، يئةـتكون س

لوا على ــــــم يتحصها ولـــــتفيدوا منــــــلين على دورات لم يســـــوظفين المتحصــــح فمعظم المــــكل الصحيـــــبالش

 .(16.4بالجدول ) هو ما تم توضحيه معلومات مفيدة،
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(                                                                                           16.4جدول ) 
 الدورات والمؤتمرات العلمية و ورش العمل

( %61) نسبتها ـــــــمن، إريعات قديمة فــــكونها تشريعات المالية النافذة ـــــما يخص التشــــفي

ر لمواكبة التطور والتغيرات في الظروف ــــــل وتطويـــــاج لتعديــــــمة وتحتـــــريعات قديــــــأن هذه التشــــبأكدوا 

اركين ــــــمن المش( %11بته )ــــــا نسـا مـأم، ياســية أو اجتـماعيةـــــادية أو ســــقتصاانت ــكأواء ــــــالمختلفة س

 غير أنهماشى مع العصر ــل في بعض المواد حتى تتـاج لتعديـبة وتحتــاســـــريعات منــــهذه التشإن يعتبرون 

 .(11.4في الجدول ) وذلك حسب ما هو مبيناً  ،حكل الصحيـال يتم تطبيقها بالش

(                                                                                   11.4جدول ) 
 التشريعات المالية النافذة

 

 

 

 
 :االجابة على األسئلة التاليةتهدف الدراسة 

 التعرف على مدى مالئمة استخدام موازنة األبواب والبنود كأداة تخطيط ورقابة . -1

أداة تخطيط ورقابة على المال العام في دام الموازنة كختعلى القيود التي تحد من اس التعرف -2

 .ياــــليب

 ندرة الدورات والمؤتمرات العلمية و ورش العمل للتعريف بأهمية – 19
 ابةــــــــــــــدورها كأداة تخطيط ورق وكيفية العمل بها وتفعيللموازنة ودور ا
 على المال العام له التأثير على التعريف بدور الموازنة ؟       

 
 العدد

 
  % 

 26.1 96 نعم  لها تأثير بشكل كبير
 1.1 1 ليس للدورات جدوى

 111 91 المجموع

 ة كونها تشـــريعاتـــــــــــالية الحاليــــمـــا رأيك في التشــريعات الم – 11
 %  العدد قديمة ومضى عليها أكثر من نصف قــــرن ؟            

 61 11  عادة النظر فيهاإتشريعات قديمة وتحتاج الى تعديل وتطوير و  
 11 11  تشريعات جيدة وتحتاج لتعديالت في  بعض المواد

 111 91  المجموع
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واع ــــغيرات في البيئة الليبية لمختلف أنـماشى مع التـــــواب والبنود تتـــوازنة األبـــأكد من أن مــالت -3

 طة .ــاألنش

 :األول لإلجابة على هذه األسئلةر وفيما يلي النتائج التي توصلت اليها المحو 

توافق رتيب ــــــب تــــــردها حســـــسيتم ج ــــــل هذا المحور إلى مجموعة من النتائــــــحيث توص
 :التاليالنسب ك

المالي للدولة %( بنوع الموازنة المطبق بالرجوع للقانون 111) اركين بنسبةـــاك أجماع لدى المشــــــــهن -1

 .التنفيذيةوالئحته 

 اً كبير  اً درة الدورات وورش العمل في الموازنة لها دور ـــأن نـــــــًا بـــــ%( تقريب26بة )ـــــبنس الدراســةلت ـــتوص -9

 . ازنة ودورها في التخطيط والرقابةللتعريف بنوع المو 

دراك لدى اركين ـــــــــ%( من المش22ارب عن )ــــاع عن ما يقـــــــاك أجمــكما كان هن -1 بأنه ال يوجد وعي وا 

 .ولين من الغرض الحقيقي للموازنةالمسؤ 

في  الً اـفع اً ياسية لها دور ــأن النفوذات الســــاركين بـــ%( من المش22اع عن ما يقارب عن )ــــــــيوجد أجم -4

 عملية وضع التقديرات للموازنة  .

ادي للتعريف بنوع الموازنة ــــــل أو كتيب إرشــــوجود دليًا بعدم ــــــ%( تقريب29بة )ــاركين بنســـع المشـــأجم -1

 المطبق وكيفية العمل بها في التخطيط والرقابة .

امة ـــباب اهتمام الجهات العـأن من أســـاركين بـــًا من المشـــــ%( تقريب61ة بنسبة )ـــلت الدراســــتوصكما  -6

 .ؤولين بدور الموازنة العامةـــل المســفاءة من قبـدم المعرفة والكـــام للموازنة يرجع لعـــــكل العــللدولة بالش

رى ــنه ألخــأن من أسباب تكرار منشور الميزانية من سـ%( تقريبًا ب61بته )ــبما نس اً ــايضكما توصلت  -1

 ون المالي للدولة والئحته.ــتمده من القانــأغلب مواده مســدم التطوير فــع لعــراج

الية قديمة وتحتاج لتعديل اركين بأن التشريعات المالية الحـ%( من المش61ة بنسبة )ــــالدراسلت ـــتوص -2

 .وتطوير
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ائف المرتبطة ــغل الوظــــــــاص لشــــــًا إلى أن عملية اختيار األشخـ%( تقريب16بة )ـبنس اـً ايضلت ـــتوص  -2

ب العالقات ــــــائف األخرى تتم حسظـــــا من الو ـــــــيزانية وغيرهـــــيزانية ولجنة المـــــوازنة مثل أدارة المــــــبالم

 .والمصالح، والوساطة، والمحسوبية الشخصية،

مناسبه في األبواب والبنود وازنة ـاركين يعتبرون أن مــــــ%( من المش16بته حوالي )ـــــا أن ما نســــــكم -11

 أسلوب موازنة آخر .ظل الظروف الحالية التي يصعب فيها تطبيق أي 

 ات حول الهدف من ضع الموازنة العامة. بــــــكما تفاوتت اإلجا  -11

 .تأثير على الجهات لترشيد األنفاقات حول الكيفية التي يتم بها الـــــكما تقاربت اإلجاب  -19

ووضع  ةاقشــــار عند منـــات حول العوامل التي تؤخذ في االعتبــــــاك تقارب في اإلجابــــكان هن  -11

 .للموازنةالتقديرات 

اتج من عدم وجود توجه واضح في ــــات نــــحيث نجد أن هذا التفاوت والتقارب في اإلجاب

رات ـة التقديـفي عملية متابعة ومناقش اتوالتي منها عدم وجود دور للمراقبللدولة، السياسة المالية العامة 

ما أن ندرة ــــامة، كـــدات اإلدارية العـــرف على الوحصــــلات على عملية المراجعة واــــوأقتصر دور المراقب

وار عدم وجود ــالل الحخظ من ـــــحيث لوح ها،توازنة وأهميـالمدور ــــف بــــبير للتعريـــها دور كلـــدورات ـــال

 .ةالموازنة العامة للدولرى في أعداد ـاليب االخـــاركين باألســـل أغلب المشــالمعرفة من قب

 : حول الموازنة كأداة تخطيطأسئلة الثاني/  المحور   8.0.1.1
التخطيط ـــط بـــن حوار أرتبـــتكوي هااللـــمن خئلة تم ـــــــوعة من االســمجم اول هذا المحورـــــتن

في عملية  اهمة الموازنةـــال العام ومفهوم ومســـود كأداة تخطيط على المـــواب والبنـــوعالقته بموازنة االب

موعة من األسئلة الل مجـالموازنة من خـــــط بــــلفة في عملية التخطيـــــختغيرات المـــأثير المتـــط وتـــالتخطي

 .تحليل ردود المشاركين في الدراسةوفيما يلي ، وضعت لهذا الغرض
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مة للدولة في عملية التخطيط وازنة العاـــها المـــاهم بـــالكيفية التي تســـؤال األول بــــأرتبط الس

بأن ذلك يتم من خالل الخطط المدروسة  واأجمع اركينــــؤال فإن المشـــذا الســالل اإلجابة عن هخومن 

م أدراج هذه الخطط ــــع الخطط ثــــم وضــــحيث يت ،طـــــلية التخطيــــاس عمـــــوازنة أســـــفالم بقاً ــــدة مســـوالمع

كما هو موضحًا في الجدول ، وذلك لجأللة اــوسطة أو طويـــل أم متجألا ةير صكانت قأواء ـــبالموازنة س

(11.4). 

(                                                                                         11.4جدول ) 
 مساهمة الموازنة في التخطيط

 %  العدد عملية التخطيط  ؟كيف يمكن أن تساهم الموازنة في  – 1
 111  91  دراج الخطط والبرامج  في الموازنةإتساهم من خالل     

 111 91  المجموع

ن إف المصروفات العموميةلوب القياس المتبع في تحديد مخصصات ــــيخص استخدام اسما ـــفي

المخصصات باعتباره  لوب غير جيد لتقديرــــسألن هذا اإ وااعتبر اركين ـــــمن المش( %19) تقريباً بته ـما نس

ل فهناك متغيرات ومستجدات تحدث يجب أن ـاج لتطوير وتعديـــوغير دقيق ويحت وبدائياً  اً اطئـــخ اً لوبــــأس

ماعية ــياسية واالجتـــــالسادية و ــــرات في الظروف االقتصـــالتغيب مع ـــاســــما أنه ال يتنــــــك، تؤخذ في االعتبار

عملية غياب نه أسلوب غير فعال ويدل على إوبذلك ف، عارــسألالتي لها التأثير على التغيرات في ا

في انيات المتاحة والمتوفرة ــــــكب االمــحس اً روتيني جراءً ابصفته وجرت العادة على استخدامه ، طـــــالتخطي

لوب جيد كمقياس للصرف ومعدل ـــــسألأن هذا ا اركينــــــالمش( من %41)حوالي ا نسبته ــ، وأعتبر مدولةـــــال

مع وجود مرونة في ، وري للعمل به في موازنة الدولةداء في الوقت الحالي وأساس قياس مناسب وضر ألا

ادل ـا يعـمتنع ما، و لهذه التــغيرات  اك مبررات مقنعةــتغيرات على أن تكون هن ىلإاج ـود التي تحتــبعض البن

ــا ورد ــــــاس المتبع، وذلك حســب مــــــــد خلفية عن أســـلوب القيو ـــــدم وجــابة لعــــــــجعن اإل نةـــ( من العي1%)

  (.12.4بـــالجدول )
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(                                                                                              12.4جدول ) 
 أسلوب القياس

 اس المتبع في عملية تقدير المصروفات العموميةـــــالقيهل أسلوب  – 9
 روفات ستة أشهر للسنة الحالية ـــاب الثاني" من خالل مقارنة مصــــ" الب 

 نة مع التقديرات المطلوبة للسنةـــــــــلغ المعتمد بالكامل لنفس الســــوالمب   
 المقبلة يعتبر أسلوبا جيدا باعتبار الموازنة أداة تخطيط ؟       

 
 

 العدد

 
 
  % 

 41.1 11 أسلوب جيد  
 11.2 14 أسلوب غير جيد

 1.4  9  جابهإال 
 111  91 المجموع

لى عملية وضع ماعية عـياسية واالجتـــادية والســفيـــما يخـص مدى تــأثير المتغيرات االقتص

 ـاشر على الموازنة ـأثير مبــــــــــت واعها لهاـــــــأن المتغيرات بمختلف أنــــفأجمعت العينة ب، للموازنةالتقديرات 

الل فترة زمنية ـــات خـــاسي لتقدير التوقعــامل أســـــرامج الحكومة فالمتغيرات عـــــكون الموازنة تعبر عن ب

راهن ـــع الضوالو ، فطـــعتمد على النـــيبي ريعي ياد اللــوكون االقتص امـــالمال العبـــها مرتبطة ــــــلة كونـــقبم

ر على ـــــه األثـــــدولة لــــة النواز ــــدعم مـــــة لـاليــــــوارد المــــوافر المـــــدم تــــل فعــــالد خير دليـــمر به البــــــــذي تـــال

ن هذه المتغيرات إ، لذلك فرارتفاع األسعاـب اً واالجتـماعية للبالد وخصوص، روف االقتصادية، والسياســيةالظ

 .( 12.4حسب ما جاء به الجدول )وذلك  ،الل فترة زمنية مقبلةخلتقدير التوقعات  اسياً ـأس عامالً 

                                                                               ( 12.4 )جدول 
 المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 هل المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية – 1
 %  العدد لها التأثير على عملية وضع التقديرات للموازنة ؟    

 111 91  نعم لها تأثير بشكل كبير
 111 91  المجموع

مات الصادرة بخصوص وضع ـــــفي تنفيذ التعليامة ـــــــزام الجهات العـــــما يخص مدى التــــــفي

%( من المشاركين بأن هناك التزامًا من قبل الجهات العامة في تنفيذ 1التقديرات فإن ما نسبته تقريبًا )
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ا نسبته ــروف المختلفة، أمـا مـــــرات في الظــــوالتغي ـاتـــــوص مواجهة التحديــــادرة بخصـــــالص ماتـيـــــالتعل

من بعض الجهات، وجهات أخرى غير ملتزمة فهناك خروقات من  نسبياً  %( اعتبروا أن هناك التزاماً 11)

اتج ــــزام من قبل الجهات العامة وذلك نـوجد التـــ%( بأنه ال ي19بعض القطاعات، وأن ما نسـبته حوالي )

ـادية في الوحــدات ـــاغلي الوظـــائف القيــــــش ـفاءة األشـــخاصـالواقع ونقص كـــــؤولين بــــاب وعي المســــعن غي

امة ــــاك جهات عــــاإلضافة لثقافة الفســـاد المــالي الســائدة في المجتمع، حيث نجد أن هنـــاإلدارية المختــلفة ب

ـت لديه ــه ليس%( ألن4ابة بــما نسـبته حوالي )ــــــض، وأمتنع عن اإلجــها فائــها عجز وجهات أخرى لديــــلدي

 .(91.4اء به الجدول )ــــوذلك حسب ما ج، زامهاـــــدى التـــات المقدمة من الجهات ومــــــخلفية عن الموازن

                                                                                          ( 91.4 )جدول 
 التزام الجهات في تنفيذ التعليمات

 ما مدى التزام الجهات في تنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص – 4
 وضع التقديرات لمواجهة التغيرات والتحديات في الظروف الطارئة 

 كانت االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية ؟أسواء         

 
 العدد 

 
 % 

 1.4   9   يوجد التزام
 11  11  التزام نسبي
 11.2 14  ال يوجد التزام

 1.1  1   جابه إال 
 111  91  المجموع

 
ـــؤولية على عملية التخطيط في ـــأثير التغيرات في مواقع المســـــأمـــا فيـــما يخص الحوار حول ت

اشر على ـــــأثير مبــــ%( أكدوا إلى أن لها ت42ارب عن )ــــــوازنة للوحـــدات اإلدارية العامة، فـــإن ما يقـــــــالم

لمعايير  اـً ـؤولين تتم وفقـــ، فعملية االختيـار الخــاطئ للمسـيط وذلك حسـب التوجهات للمســؤولعملية التخط

غل ــؤهلين لشـــار األشخاص غير المـــلحة العامة، واختيـــــ، والجهوية بغض النــظر عن المصالحــــالمص

ما أن ــــك ف معينه دون النظر لمصلحة الدولةاص وطوائأشخـــــأثير مرتبط بــــــالوظيفة العـامة يكون لها ت

نشــــهاء الســـة إنؤولين يتمتعون بعقليــــغالبية المس %( من المشاركين 96ا نســـبته )ـــ، ومدـــــــاء الجديـــــــابق وا 
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، مة للدولةط مرتبطة بالسياسة العاأكدوا بــأن ذلك ليس له تأثير على عملية التخطيط ألن عملية التخطي

%( من المشــاركين إن عملية التأثير متروكة حسب خبرة وكفاءة الشخص وقدرته 12أمـا نسبته حوالي )

عامًا، أو وكيل وزارة، أو وزيرًا  فالخبرة لها دور على القيادة ســواء أكان المسؤول مراقبًا ماليًا، أو مديرًا 

على عملية ـه قدرة على القيـادة وبـالتالي لـه أثر ، حيث نجد أن المســؤول حديث العــهد ليـس لـكبير

اركين أيدوا بأن التغيرات لها تأثير نسبي ــــــــ%( من المش4ا نسبته حوالي )ـــ، ومالتخطيط داخل الموازنة

ألنـه ال %( عن االجابة 4ا نسبته )ــــ، وأمتنع موصـــادرة بالخصــافذة والصـــيعات النـلتزم بالتشر ــــفالمسؤول ي

وهو ما يوضحه ، أثير على عملية التخطيطـؤولية تـــــيعرف كيف يمكن أن يكون للتغيرات في مواقع المس

 (  .91.4الجدول )

                                                                                         ( 91.4جدول )
 التغيرات في مواقع المسؤولية

ولية على ؤ ما مدى تأثير التغيرات في مواقع المس – 1
 عملية التخطيط في الموازنة ؟

 %   العدد

 42.1 11  لها تأثير حسب التوجهات
 12.1 1   لها تأثير حسب الخبرة

 1.1  1   تأثير نسبي اله
 91.2 1    ليس لها تأثير
 1.1  1   ال إجابة
 111 91  المجموع

 
صول على أكبر قدر أن الجهات العامة تتبع عملية المبالغة في التقديرات للحأمـا لـإلجابة عن 

وازنة من قبل المسؤولين ــــادة في المــــماد الزيـــــتم اعتـــــــ%( أنه لكي ي42ًا )ــــــفإن ما نسبته تقريبمن النفقات، 

اق كما أن عملية ـــــــــالزيادة في اإلنف البد من وجود مبررات مقنعة وحقيقية لعمليةـــكالمراقبين الماليين فـ

وأن ذلك ناتج من  ،اليةـوزارة الـم و دات اإلداريةـــعامل بين الوحــــية التالغة ناتجة من غياب مصداقــــالمب

وضع التـقديرات للوحدات السياسة المتبعة من قبل الـدولة مما أدى إلى المبالغة من قبل المسؤولين في 
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وازنة ــــــائف المرتبطة بالمـــــــــغل الوظــــــــؤهلين لشــــــخاص غير المـــــار األشـاإلضافة لعملية اختيــــــ، باإلدارية

الغة في وضع التقديرات ـــــــــها الـدور في عملية المبـــدات االدارية كان لـــــسـواء في وزارة الـمالية أو الـوح

%( بأن لجنة الموازنة المختصة بوزارة المالية 12ل مــا نسبته حوالي )ــــرد من قبــــ، وكما كان الوازنةــــــللم

فالوحـدات الية ـــة ووزارة المـــوحدات اإلداريــــــــرات بسبب فقدان الثقة بين الـــــــار للتقديـــــمعينة كمعي ماً ــــــتضع قي

ن الحصول على الحد األدنى من المخصصات اإلدارية تظن أنها من خالل المبالغة سوف تتمـكن م

رات للحصول على أكبر ــــــأن الوحدات اإلدارية تبالغ في وضع التقديــــــالمرغوبة ووزارة المالية لديها جزم ب

ار وتقوم برصد المخصصات ــــــــــوعة بعين االعتبــــــرات الموضــــاق، ولذلك فال تأخذ التقديــــقدر من االنف

تخدم في ذلك سلطتها المالية بإصدار التفويضات ــوتسوازنة ـــللماريخي ـمن الواقع الت اسباً ـــــراه منـــــما تحسب 

ت %( أمتنع عن اإلجابة لغياب دور مراقبة الخدمات المالية في منـاقشة التقديرا11وما يعادل )، المالية

كل أقطاعي ودور المراقبة للصرف ــرات تتم بشـــ، ذلك ألن عملية وضع التقديلموازنات للجهات التابعة لها

، ومنهم من أمتنع رافهاــــت اإلدارية التي تقع تحت إشرات للوحداـــاركة في عملية وضع التقديــــفقط دون المش

ارة المالية تقارن أن وز ـ%( ب12ومـا يعادل ) ،زانيةـييل لقسـم المـاص أصخلفية وألن هذا اختص ألنه ال يملك

ـاس ــــحيث تعتبره المقي، ر المصروفاتــــــالغة من خالل تقاريـــذه المبــة هـــــابقة ودراســـنوات الســــت السبنفقا

ا ـادة أو تخفيضها أو تثبيتهـاء عليه تقــوم لجنة المــوازنة بإلغاء الزيـــرات المطلوبة للموازنة وبنـــــلمعرفة التقدي

 .(99.4حسب ما هو موضحًا بالجدول )، وذلك بالموازنة ودورها ويرجع ذلك لقلة الوعي والمعرفة
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                                                                                   ( 99.4 )جدول 
 سياسة المبالغة في وضع التقديرات

تتبع الجهات العامة سياسة المبالغة في عملية  تقدير النفقات   - 6
 للحصول  كانت التسييرية منها أو التنمية وذلكأللموازنة العامة سواء 

 . كيف يتم التعامل مع عملية المبالغة ؟..على أكبر قدر من النفقات

 
 العدد

 
  % 

 42.9 11  أن تكون هناك مبررات مقنعة وفقا لسياسة االحتياج
 12.1 1   الرجوع للسنوات السابقة  كمقياس

 12.1 1   وضع قيم معينة كمعيار وممارسة السلطة المالية تبعا للتعليمات
 14.2 4   جابهإال 

 111  91  المجموع

يد ــــوازنة الـعامة في عملية ترشـــــاهم بها المـــــــمكن أن تســرق عن الكيفية التي يـــد التطـــعن

ق ــاركين أن ذلك يتم عن طريـــــــ%( من المش99ًا )ـــــن مــا نسبته تقريبإاإلنفاق لتحقيق أهداف الــدولة، ف

الزمة ــــــــات الـــــمكن من خاللها الحصول على البيانــكل الحقيقي التي يـــتفعيل دور األجهزة الرقابية بالش

، وكذلك تفعيل دور رقابة األداء الوحدات اإلداريةــوازنة بــفي الم ةالغ الموضوعـــــأكد من صحـة المبــــــللت

وأيدوا ما ، نة المطبقدء في تغيير أسـلوب المواز ـفاق والبــن واللوائح التي تحكم عملية اإلنـــل القوانيـــوتعدي

 دولةلتخطيط السليم والصحيح ل%( من المشاركين إلى أن ذلك يتم من خالل أتباع ال14)نسبته حوالي

الل وضع ـــمن خ بقاً ـــــلدراســـة حقيقية معدة مس اً ـــدولة وفقــــفاق في الموازنة العامة للــــد قيم اإلنــحيث يتم تحدي

بيقها من خـالل عملية راد تطــرامج المـــللخطط الموضوعة والبـ قاً ـــرات الســليمة حســب األولوية طبـــــالتقدي

%( أمتنع عن 4ا نسبته حوالي )ـرات، ومـــــع التقديـــلغة في عملية وضاــــرك المبـــالحقيقة وتوابط ـــوضع الض

تبدل بموازنة أخرى ــــــولذلك يجب أن تس، اقـــــــيد في اإلنفـــــت موازنة ترشســـوازنة الحالية ليـــــابة ألن المـــاإلج

 .(91.4ا هو موضحًا بالجدول )م حسب، طوير الكوادر العاملة عليـهاوأن يتم ت
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                                                                                             (91.4)جدول
 عملية ترشيد اْلنفاق 

 اهم الموازنة العامة في عمليةــــــــــكيف يمكن أن تس –1
 %   العدد ؟ ترشيد اإلنفاق لتحقيق األهداف العامة للدولة    

 99.9 6  عن طريق تفعيل دور االجهزة الرقابية
 14.1 91 من خالل اتباع التخطيط السليم

 1.1  1  جابهإال 
 111  91 المجموع

دولة فإن ما ـعقود المؤجلة على عملية التخطيط للموازنة العامة للــــأثير الـــللحوار عن مدى ت

اشر على عملية التخطيط حيث ــكل مبأثير بشـــــــــل هذه العقود لها تــمث%( اعتبروا أن 22ًا )ــــــبته تقريبـــنس

التحول اقد تم بدون اإلدراج ضمن خطة ـــــلتعؤثر على خطة التحول ألن اـــــاق وتــــادة في االنفـــؤدي إلى زيـــــت

نها ترهق ، كما إمتابعةليم والــيذ لغياب التخطيط السعار والتنفــــويكون لها أثر على اإلنفاق من ناحية األس

كثر من التغطية ها أوتكون القيم المتعاقد عليعلى الدولة  اً زامـها تشكل التــحيث أن، الموازنة العامة للدولة

اكل في الســــنوات المقبلة من ناحية التخطيط أو يكون له األثر على ــبب مشــمما قد يس، المالية المتوفرة

%( من المشاركين بأن ذلك ليـس له تأثير حيث تم 4بته حوالي )، وما نسكل عـامشة بالتقديرات للموازن

%( أمتنع عن اإلجابة كون العقود المؤجلة تتم في 1ا نسبته حوالي )دولة، أما مللبعلم السلطة التنفـيذية 

 .(94.4وذلك حسب ما ورد بالجدول )، لةعمليــــات البيع للمحاســبة المالية ولم تستخدم في محاسبة الدو 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

131 
 

                                                                                           (94.4)جدول 
 العقود المؤجلة

    هناك تعاقدات في الدولة في الوقت الحاضر بطريقة ما يسمى  – 2
" العقود المؤجلة " والتي منها على وجهة الخصوص في ميزانية التحول 

 ثر لهذه التعاقدات على أبمبالغ طائلة تصل لماليين الدنانير هل يوجد 
 عملية التخطيط للموازنة سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل ؟

 
 

 العدد

 
 
  % 

 22.2 94 نعم لها تأثير بشكل كبير على عملية التخطيط
 1.1  1  ليس لها تأثير على عملية التخطيط

 1.4  9  جابهإال 
 111  91 المجموع

عند الســـؤال عن عمليـــة شـــغل الوظـــائف القيادية من قبل أشـــخاص غير ذوي اختصاص وأثره 

ط ــــعلى عملية التخطياشر ــــلبي المبــــر الســــــاركين بأن ذلك لها األثـــعلى عملية التخطيط، حيث أجمـع المش

ن ذلك ن العملية اإلدارية والمالية ــــالجوانب المتعلقة بــــامهم بــــــاص ونقص إلمشخـــــفاءة األـــص كـــاتج عن نقـوا 

نهاء عمليممـا يؤدي لتدني مســتوى الخدمة ف ، كـما حدات اإلدارية العامةة التخطيط بالـو ي الجهات العامة وا 

، ولذلك يجب أن يتم اختيار الشـخص اءة لعملية التخطيط في الدولةـــإلسباب اــــأحد أهم أسأنها تعتبر من 

اء به ــــحسب ما ج، وذلك مؤهالت العلمية المتخصصة والخبرةـاسـب حسـب الــــاسب في المكان المنـــــالمن

 (.91.4)الجدول

                                                                                    ( 91.4)   جدول
  شغل الوظائف القيادة لغير المتخصصين

شغل الوظائف القيادية من قبل أشخاص غير ذوي خبرة وتخصص في  – 2
 المجال على سبيل المثال " يقوم بإدارة المستشفيات أطباء غير متخصصين

 رة المستشفيات " فما أثر ذلك على عملية التخطيط للموازنة ؟بإدا       

 
 العدد

 
% 

 111 91 نعم لها تأثير سلبي على عملية التخطيط
 111 91 المجموع

أداة من أدوات التخطيط فإن ما ــود كــــواب والبنــــعن موازنة األبؤال ــــدما تم التطرق للســــعن

مكانيــــاسبة وتتماشى مع الوضـع الليبي الــــوازنة منـــالم%( بأن هذه 61نسبته تقريبًا ) ات الدولة ـــــراهن وا 
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وتحتاج إلى تعديل وتطوير حتى تتـــماشى مع  دة كأداة من أدوات التخطيطـــزنة جيواــــحيث تعتبر م، الليبية

كوادر ها وتطوير الـــــانونية المرتبطة بـــالنصــوص القم معها تعديـــل ــــ، وأن يتقنيــــلمي والتـــقدم التـــالتطور الع

اسـبة وليس لـها دور في ــوازنة غير منـــــ%( بـــأن هذه الم96، ومـــا نسبته حوالي )البشــرية العامــلة عليها

عملية  ف، ويصــعب فيهااإليــراد والصر ـــهتم بــــائج وتـــي نتها أـــس لـــمة ليـــــوازنة قديــعملية التخطيط فهي م

بته وما نسام، ـال العــــابة على المــــلتخطيط والرقها عملية اــــعب فيـــل وبـــالتالي تصـــاس والتحليـــــالقي

يط وهل هناك اب الخلفية الجيدة عن الموازنة وكيفية عملها كأداة للتخطـع عن اإلجابة لغيـ%( أمتن1)حوالي

 . (96.4حسب ما هو موضحًا بالجدول )؟ ، وذلك موازنات أخرى أم ال

                                                                                     (96.4)جدول 
 الموازنة كأداة تخطيط

 %   العدد  ما رأيك في موازنة األبواب والبنود كأداة من أدوات التخطيط  ؟ – 11
 66.6 12  لتطوير وتحديث لتواكب العصرو تحتاج مناسبة 

 96  1   غير مناسبة وليس لها دور في عملية التخطيط
  1.4  9   جابهإال 

 111 91  المجموع

ات السابقة كمقياس إلعداد الموازنة ـــترشاد بالموازنســـما يخص بالحوار عن كيفية االــأما في

ات السـابقة ـــات التـــاريخية للموازنــــأنه يمكن االســـتفادة من البيان%( 14ن مـــا نســـبته حوالي )إالحالية فــ

حيث يمكن الرجوع للموازنات السابقة ومعرفة ما حققت من فائدة ، ات التاريخية ال يمكن إهمالهاــفالبيان

ازنة الجديدة مع نوات الســابقة كمقياس للمو ــــــــروفات الســوخدمات ألفراد المجتمع فيتم االطالع على مص

وسطات ـــــالل السنة كما يمكن من خـاللها استخدام المتــــــتجدات التي تحدث خـــــــاألخذ في االعتبار المس

%( بأنه يستفاد منها بوضــــع 11)رادات والمصروفات، وما نسبته حواليــــــــاالنحرافات لإليوالوقوف على 

حيث ، لغرض مواجهة التطورات المستقبليةادة للموازنة الحالية يـــز  ابقة كمعدلــــنسبة على الموازنة الس

% دون 11ت السابقة بحيث يتم منح ما يعادلا تم إنفاقه بالسنواجرت العادة أن يتم االسترشاد بقيمة م
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%( بأنه ال يمكن االسترشاد بالموازنات 11، ومـا نسبته تقريبًا )والنظر الحتياج الوحدة اإلدارية التركيز

وهو ما ، وعيــاجح وغير موضـــاس غير نـــعتبر مقيما أنه يـــ، كفلكل سنة موازنتها الخاصة بها ابقةــالس

 .(91.4يوضحه الجدول )

                                                                                  ( 91.4 )جدول  
 االسترشاد بالموازنات السابقة

 %   العدد الموازنة الحالية ؟ إلعدادكيف يتم االسترشاد بالموازنات السابقة كمقياس  –11
 14.1  91  من خالل االستفادة من البيانات التاريخية للموازنات السابقة

 11.1 1   استخدام نسبة زيادة على السنة السابقة كمعدل زيادة للموازنة الحالية
 14.2   4   غير موضوعي وغير ناجح اال يتم االسترشاد كونه مقياس

 111 91  المجموع

وازنة العامة أم ــــــات إلعداد المــــــاك قاعدة معلومـــانت هنــــا إذا كــــابة عمــــما يخص اإلجــــــــفي

اك ــــأن هنــب (%12)حواليبته ــــــن ما نسإابقة فـــــنة السســــرات الـــــعتمد على تقديـــــيني يـــراء روتــــمجرد إج

ها ــرجـوع إليــات يتم الـــــاعدة معلومــــوجد قـــ، حيث يراتـــــــالتقدي قها وضعـــات يتم عن طريـــــمعلوم اعدةـــــق

لباب الل المالكات والرقم الوطني واويكون ذلك في الباب األول من خـ واالعتماد على هـذه المعلومات

كل ــــمد عليها بالشـــات يعتـــاعدة معلومـــنه ال يوجد قأب( %12)ا نسبته ، ومللعقود المبرمة اً ــــاني وفقــــالث

الكات ـــــاب األول للمـــــات البـــــا على معلومــماد إلى حد مــــــم االعتـــحيث يترات، ـــــع التقديالصحيح لوض

ا ــاإلضافة لمــــرات السابقة بــــاني وتتم االســـتفادة من التقديــــاب الثـــــابتة في البـــرقــم الوطني والعقود الثــوال

ا نسبته حوالي ــــ، وذهب مداد للموازنةــزانية من خبرة ومهارة في عملية اإلعــــيتمتع به موظفي لجنة المي

مجرد إجراء روتيني يعتمد على ات يمكن االعتماد عليها بل هو ــاعدة معلومــــــأنه ال يوجد قــــ%( ب61)

ن ذلك ناتج عن ــاف على موازنة السنة الســـب معينة تضــــاعتماد نســــابقة بــــات السنة الســـــمعلوم ابقة وا 

ه عن الكيفية ـابة ألنه ال خلفية لــــ%( أمتنع عن اإلج4بته )ــــوما نسدولة في التطوير، غياب الطموح لل

 .(92.4ذلك حسب ما جاء به الجدول )و ، لموازنةالتي يتم بها إعداد ا



  
 

134 
 

                                                                                           ( 92.4 )جدول 
   ْلعداد الموازنة قاعدة معلومات

 الموازنة العامة إلعدادات ـــــــــهل يتم االعتماد على قاعدة معلوم – 19
 جراء روتيني يعتمد على تقديرات السنة السابقة ؟إأم هو مجرد     

 %    العدد 

 12.1  1   يوجد قاعدة معلومات يتم عن طريقها وضع التقديرات
 12.1   1   ال يوجد قاعدة معلومات يعتمد عليها بالشكل الصحيح

  ع من سنةــــــــــــــيتب جراء روتينيإات وهو مجرد ـــــــــال يوجد قاعدة معلوم
 يعتمد على معلومات السنة السابقةخرى أل

 16  12.1 

 1.1   1   جابهإال 
 111   91  المجموع

داف ـــة هل تتم وفق أهـــــدات اإلداريـــــات للوحـــع المخصصــــؤال عن عملية وضـــــعند الس

ة ألهداف محددة ومدروس المخصصات تتم وفقاً %( أن عملية وضـــع 11بته تقريبًا )ن ما نسـإـف، محددة

ـادرة والتوجهات ــــتعليمات الصب الـــــ%( بـــأن وضع المخصصات تتم حس11بته حوالي )ــــــــــوما نس، ـبقاً ـــــمســ

لضوابط  ع المخصصات وفقـــاً ضبحيث يتم و  ون النظر لوجود أهداف محددةة دلالسياسية العامة للدو 

ل إلى صقد ت والتي مات معينة تفرضــــــاء على تعليــــــــبن ـقفية وقيم محددة وســــــجيهات سياسمات وتو وتعلي

اني ــاب الثـــــبلق بـالـــعما يتـــــاألخص فيـــــنوية بـــــــف ســـــــنوية أو نصـــــع ســـــالية ربــــــــات المـــــحجب التفويض

ــب ـلى أن عملية وضــع المخصصــات تتم حسإ%( 11مـــا يعادل من) ، وذهب)المصروفات العمومية(

%( 11ــا يقارب عن )ــــ، أمــــا مالتغيرات ــات البسيطة الناتجة منــــعض اإلضافـالميزانيات الســابقة مع ب

دخل في ـــرات وتــــــات ال تتفق مع التقديـــأن المخصصات توضع بشكل عشوائي حيث نجد أن المخصصــــــب

الوحدة ـــؤول بــــــأثير المســــــــالح ومدى تــــــية والمصـــــات الشخصــــــاة والعالقـــــعملية وضــع المخصصات المحاب

ابة مـا نسبته ــــ، وأمتنع عن اإلجابقـــفي الــوقت الحـالي او الســــواء ــالـــدولة ســالوظـائف العلــيا بـــاإلدارية ب

، ذلك حسب ما هو ع المخصصات من قبل وزارة الماليةــعملية وضــــ%( ألنه ال علم له ب4ًا )ــــــيبتقر 

 ( .92.4موضحًا بالجدول )
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                                                                                            ( 92.4 )جدول 
 وضع المخصصات للموازنة

 اً ـــــوازنة للجهات العامة تتم وفقـــــــــع مخصصات المـــــــهل عملية وض – 11    
 ألهداف محددة ومدروسة مسبقا ؟

 %   العدد 

  14.2 4   ألهداف محددة ومدروسة مسبقاً  نعم تتم وفقاً 
 11.1 1   ة بالخصوص والتوجهات  السياسية للدولةر تتم حسب التعليمات الصاد

 11.6 11  بشكل عشوائيتوضع المخصصات 
 14.2 4   وية بسيطةئيتم وضع المخصصات حسب الميزانيات السابقة مع زيادة نسبة م 

 1.1 1   ال إجابة
 111 91  المجموع

اولها وفقًا ـالتخطيط لمجموعة من النتائج يتم تنــــــاني المرتبط بـــــــــل المحور الثـــــما توصـــــك

 :افق لألدنىالتوافق من األعلى تو للترتيب التالي حسب 

أن الموازنة العامة للدولة تساهم في عملية التخطيط من ــــــــــ%( ب111اركين بنسبة )ـــــــــــاجمعوا المش -1

 .ل الخطط المدروسة والمعدة مسبقاً خال

اشر على ــــــواعها لها تأثير مبـــــرات بمختلف أنــأن المتغيــــــــ%( ب111بة )ــــــة بنســـــــلت الدراســـــــتوص -9

 .عملية التخطيط للموازنة

ائف القيادية من ـــــــأن شغل الوظــــ%( ب111اركين بنسبة )ـــــاع كامل لجميع المشـــــــــاك أجمــــكان هن -1

 .  لسلبي المباشر على عملية التخطيطقبل أشخاص غير ذوي خبرة واختصاص لها األثر ا

اشر على ـــكل مبـــــأثير بشـــها تــــــأن العقود المؤجلة لــــًا بـــــ%( تقريب22بة )ــــــــاع بنســــــك أجماـــــكان هن -4

 .عملية التخطيط

اركين بأنه يمكن االستفادة من البيانات ـــ%( تقريبًا من المش14ة بما نسبته )ــــــلت الدراســــــتوص -1

 .كمقياس ألعداد الموازنة الحالية السابقة للموازنة
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من  %( تقريبًا بأن الموازنة تساهم في عملية ترشيد اإلنفاق14ائد بنسبة )ـــاك أتفاق ســــكان هن -6

 . خالل التخطيط السليم والصحيح

أداة من زنة جيدة كواب والبنود مواــــوازنة األبـــأن مــــــًا بـــــ%( تقريب61ة بنسبة )ــــــالدراس لتـــتوص -1

 .أدوات التخطيط

ماد ـاركين بأنه ال يوجد قاعدة معلومات يمكن االعتـ%( من المش61ًا بنسبة )ـلت الدراسة أيضـتوص -2

 .ات السنة السابقةـــــــوهو مجرد أجراء روتيني يعتمد على معلوم، إلعداد الموازنة العامةعليها 

امة ـوضع المخصصات للموازنة للجهات الع%( تقريبًا بأن عملية 11دراسة بنسبة )ــما توصلت الـك -2

الح ع المخصصات المصــــدخل في عملية وضـــرات وتـــــوائي وال تتفق مع التقديــــكل عشــــتتم بش

 . والعالقات الشخصية والمحاباة

ات ـخصصد مـــــاس المتبع في تحديــلوب القيـــأن اســـ%( تقريبًا ب19بة )ــــاق بنســــاك أتفـــــكان هن -11

 .ومية أسلوب غير جيد وغير دقيقالمصروفات العم

زام من قبل الجهات العامة في ــ%( بأنه ال يوجد الت19ة أيضًا بنسبة حوالي )ــلت الدراســــتوص -11

 .ليمات الصادرة بخصوص وضع تقديراتتنفيذ التع

ية التخطيط ـــــأثير على عملـــــؤولية لها تــــأن التغيرات في مواقع المســــة بـــــلت الدراســكما توص -19

%( من المشاركين بأن 42بته )ـــــ، حيث أكدوا ما نسؤولينـــــالف المســباختأثير ـــــويختلف هذا الت

 .التأثير تكون حسب توجهات المسؤولعملية 

 لموازنة للوحدات اإلداريةما تفاوتت اآلراء حول سياسية المبالغة في وضع تقديرات النفقات لـــك -11

اب ــــــالغة ناتجة من غيـــــملية المبــــاركين أن عــــــ%( من المش42بته )ــــــ، حيث ذهب ما نسالعامة

 . الوحدات اإلدارية ووزارة الماليةمصداقية التعامل بين 
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 :حول الموازنة كأداة رقابةأسئلة : المحور الثالث  1.0.1.1 
 تأثيرو عام ـــال الـــــابة على المـــــوازنة كأداة من أدوات الرقــركيز على المـالتذا المحور ـفي هم ـــت

ما يلي تحليل ردود ـــــــوفي، وازنةــــــعلى المابة ـــدولة على عملية الرقلل ياسيةــــوالتوجهات السابية ـــــالوظائف الرق

 .المشاركين

ابة على ـــــــكأحد أدوات الرقالي ــــــراقب المـــــدور الم دى تفعيلـــــاركين حول مـــــكانت ردود المش

الي والئحته ـــانون المــل بقوة القــأن دور المراقب المالي مفعـ%( ب61ًا )ـرق ما نسبته تقريبـ، حيث تطوازنةـالم

ي ومدى قدرته الية المراقب المصب قوة شخســالي على حــــراقب المـــــلمل دور اــــزداد عملية تفعيـــــالتنفيذية وت

ين المراقبين في أداء مهام ارق بـهما دور كبير وفلكفاءة الوظيفة فعامل الخبرة والــى أداء المهام المناطة بلع

ات طالي راجع إلى وجود ضغو اب تفعيل دور المراقب المــغي لى أن%( إ11)يقارب عن اـــ، وذهب معملهم

الحوافز  افة لفقدانضة باإلـــاإلدارية على وزارة المالي وحداتــأثير الـاتجة عن تنعلى المراقب المالي ال

راقبين بدورهم الوظيفي والناتج عن ــــــير من المـل الكثـــكافية من قبــرفة الــــــذلك قلة المعــوك، اديةــالمعنوية والم

 جاء بهحســب مـــا ، وذلك راقب الماليـــاغلي وظيفة المـــالح في عملية اختيار شـــالمجاملة والمحاباة والمص

 . (11.4دول )ـــــــــالج

                                                                                     ( 11.4 )جدول 
 دور المراقب المالي

 كل الذي يؤديـــــــيرى الكثير أن دور المراقب المالي غير مفعل بالش – 1
 ؟ كأداة من أدوات الرقابة على تنفيذ الموازنة فما رأيك في ذلك عمله   

 %   العدد 

 66.1 12  يعتبر دور المراقب المالي مفعال
 11.1 2   يعتبر دور المراقب المالي غير مفعل

 111  91  المجموع

الرقابية فقد تطرق ـغل الوظائف ـــخاص لشــها اختيار االشــــما يخص المعايير التي يتم بـأما في

ارس العمل ــعلمي والخبرة وأن يكون قد مــــؤهل الــعملية االختيار تتم حسب الم ن%( بأ99ًا )ـما نسبته تقريب
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اطة والمحسوبية والعالقات ــــــأن ذلك يرجع للوســـــــباركين ـمن المش( %61)بته ـوما نس في األقسام المختلفة،

انه ـ( ب%11)وما نسبته تقريباً ، مي والمهنيــاس العلــــــوالء الوظيفي دون النظر لألســــاة والـــالشخصية والمحاب

 بته تقريباً سحقاق والجدارة، وامتنع ما نـتراعاة لالسمدون  وائياً ـ، حيث يتم االختيار عشرـاييـال يوجد مع

، وذلك اك )معايير أم ال( ــــوهل هن ها االختيارـــايير التي يتم بـــ%( عن اإلجابة لكونهم ال علم لهم بالمع4)

 (.11.4حسب ما هو موضحًا بالجدول)

                                                                                   ( 11.4 )جدول 
 معايير اختيار شاغلي الوظائف الرقابية

 %   العدد ما هي المعايير التي يتم بها اختيار األشخاص شاغلي الوظائف الرقابية ؟ – 9
 99.9 6  المؤهل العلمي الخبرة والكفاءة

 61  11 الوساطة والجهوية والمصالح والعالقات الشخصية والمحاباة
 11.1 1  االختيار يتم بطريقة عشوائية  ويتم وجد معايير تال 

 1.1  1  ال إجابة
 111 91  المجموع

على شاغلي وظيفة  أثير المؤهل العلمي )محاسبة(ـــــــؤال عن مدى تـــــــــــــأما فيما يخص الس

خص غير ــوظيفة فالشــــــر على الـــــــن ذلك له أثأـــــــــب%( 16والي )ــــبته حـــــــن ما نسإــــــف، اليالمراقب الم

اعد ـــــالي فالتخصص الوظيفي يسالوقـت لكسب الخبرة والمهارة وفهم العمل الم المتخصص يأخذ الكثير من

، والمهنية فعملية الخبرة في لمهنة المتعلقة بالدقة المحاسبيةالمراقب المالي على تجاوز الوقوع في هفوات ا

ل حســب ـث يكون العمحي، غل وظيـفة المراقب الماليــــــهادات األخرى تكون محددة في القـدرة على شــــالش

ور ـًأ أو صحيحًا( وهذا ما سبب في قصـل ســـواء أكان )خطــــمــا أكتسبه من خبر وأتبعه في ســـياق العم

ؤثر على ـــــأن ذلك ال يــــ%( ب11ا يقارب عن )ـــــب مـوذه، هام المنـــاطة بهذه الوظيفةــــــالم وعجز في تنفيذ

ها ـــامة يغلب عليـفمحاسبة االموال الع يعتبر المؤهل العلمي محاسبة مقياساً وظيفة المراقب المالي فــال 

مية األخرى ــــالت العلــــــــل حملة المؤهـــــــغل الوظيفة من قبــــــ، حيث يمكن أن يتم شونيــــــالجانب القان

ادة والنزاهة ــــمل الخبرة والقيبين فمع وجود عاـــــ( على أن تكون األولوية للمحاسقانون – إدارة –)اقتصاد
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ل علمي مؤهد من المراقبين ال يحملون ـــــاك العديــــقان فهنــتإهام عمله بكل ــالي أداء مـــراقب المـــــيستطيع الم

اك العكس، كما تطرق ما يعادل عن ــــــان وهنــــــالص واتقـــــؤدون عملهم بكل إخـــــوي بةــــــتخصص محاس

مراقبين استطاعوا ـكل جزئي في الجوانب الفنية بمهنة المحاسبة فكثير من الـــــر بشـــــبـأن ذالك يؤث%( 11)

وذلك حسب ما هو وارد ، دورات واالطالعــة والــــالل الدراســـب من خــانـهم في هذا الجا أنفســأن يطورو 

 .(19.4بـــالجدول )

                                                                                       ( 19.4 ) جدول
  أثر المؤهالت الغير متخصصة على وظيفة المراقب المالي

 التهم غير متخصصةـــــاليين مؤهـــــــين المراقبــــــــــــــاك الكثير من المــــهن – 1
  كونها وظيفة الرقابية المالية" هل يؤثر ذلك على أداء وظيفتهم "محاسبة 

 الوسائل الرقابية الهامة على الموازنة العامة للدولة ؟ ىحدإو مالية    
 %  العدد

 11.6 11 يؤثر على أداء وظيفة المراقب المالي ألنها وظيفة مالية
 11.1 2  ال  يؤثر على وظيفة المراقب المالي

 11.1 1  يؤثر بشكل جزئي 
 111  91 المجموع

هاية ننفاق الفعلي والتقديري في اص بأنه هل يتم إجراء مقارنة بين االــــؤال الخــبخصوص الس

دوا بأن عملية ـ%( أك14بته حوالي )ـات فإن ما نســارير والوقوف على االنحرافــالل التقــنة المالية من خــالس

راجعة ـــــرقابي على مـــــــعمل الـــــل يقتصر الـــــابعة لها بـــــة أو الجهات التيالـــــــلموزارة اــــــواء بــــــارنة ال تتم ســــالمق

اإلضافة لوجود ــادية بــــالقيائف ظـاغلي الو ــــــش فاءة االشخاصــتندات المؤيدة للصرف فقط وذلك لعدم كــالمس

وازنة مراقبة ـــــاك مقارنة تتم بمـــأن هنـ%( ب96، وتطرق ما نسبته حوالي )الدولةبري اد المالي واالداــــــــالفس

ذلك ، و للمراقبة واقعة تحت إشرافـرى الـــــة االخـــالجهات االداريـغازي وعدم وجـــودها بـات المالية بنـالخدم

 .(11.4حسب ما ورد بالجدول )
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                                                                                      ( 11.4 )جدول 
 المقارنة بين االنفاق الفعلي والتقديري

تم المقارنة بين اإلنفاق الفعلي والتقديري من خالل تقارير المصروفات في تهل  –4
 ب ؟نهاية السنة المالية والوقوف على االنحرافات ومعرفة األسبا

 %  العدد

 91.2 1  نعم تتم المقارنة 
 14.1 91 ال تتم المقارنة
 111 91 المجموع

م 9119( لسنة 921ـا الممنوحة للمراقبين الماليين بموجب القرار رقم )ــــفيـــــما يخص المزاي

%( 14ما نسبته حوالي )ن إف، راقب الماليتقاللية المـا على اسايالية و أثر هذه المز ــــــادر عن وزير المــالص

راقب المالي ألنها تمنح من الوحدة ــتقاللية المـــــــأثير على اســــــمن المشاركين تطرقوا بــأن هذه المزايا لها ت

ا ـرار والصحيح أن يتم منح هــذه الــمزايـــــفي الق ، وهـذا يعتبر خلالً راقب الماليـرف عليها المـلتي يشاإلدارية ا

، وتطرق تقاللية المراقب الماليـــــاظ على اسراقب الــمالي المتمثلة في وزارة المــالية للحفـــمل الــمــــــمن جهة ع

ـبقة من ـموافقة مس ، حيث تم الحصول عليها بنـــاء علىن هـذه المزايـــا ليس لها تأثير%( بـــأ99بته )ــــــمـا نس

ن إأثير يكون على حسب شخصية المراقب المالي فـأن التـــــ%( ب4تقريبًا ) بتهـرق مــا نســـــ، وتطةـــاليـوزارة الم

مكانياته العلمية والعملية في أداء مهام عمله ال تؤثر على حصوله على  قوة شخصــية المراقب المالي وا 

 (.14.4حسب ما هو موضحًا بالجدول )، هذه المزايا

                                                                                       ( 14.4 ) جدول
 الماليينالمزايا الممنوحة للمراقبين 

 هناك مزايا ممنوحة للمراقبين الماليين بموجب القرار – 1
 ادر عن وزير المالية ــــــــــــم الص9119( لسنة  921رقم )  

 المزايا على استقاللية المراقب المالي ؟ما أثر هذه     
 %   العدد

 14.1 91 لها تأثير على االستقاللية
 99.9 6  ليس لها تأثير

 1.1 1  التأثير حسب شخصية المراقب المالي
 111 91 المجموع
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المالية ارية والذمة ـــح الشخصية االعتبــــع في منــــوص الحوار المتعلق بالتوســــــا بخصـــــأم

%( من 16ن مـــا نسبته حوالي )ـإف، ال العامــــــهدار المإببات ــالمستقلة للوحدات اإلدارية كونها أحد مس

 ادة في االنفاقــــه يكلف الـدولة زيكونـال العام ــــأثير في إهــدار المـاركين مؤيدين بأن التوسع لـه تـــــــالمش

كانها ــــات في مـــــتعمال المصروفـــاصة إذا لم يتم اســام خــدار للمال العـكال اإلهـــع شكل من أشــفالتوس

دوى للوحدة ــــق أي جــــعام دون تحقيـــهاية الــــوازنة في نـــالم ــــتنزافسالن عملية الصرف تتم الصحيح، أل

ال العام ــــــابة على المــــإلى ضعف الرقؤدي ــــــوسـع يـــــن التإوزارة المالية، كـما ـاإلدارية، ودون الرجوع ل

منوحة الحيات المـــــتعمال الصـــــاءة اســــاتج عن إســـزيد اإلنفاق، وذلك نـــــالس، ويــــهل عملية االختــويس

ع في منـح الشخصية ــــ%( مؤيد لعملية التوس44، كــما أن ما نسبته حوالي )للوحدات اإلدارية المستقلة

، حيث يرون بأنه ال يمكن اعتبار منح المزيــد من ية المســـتقلة للوحدات االداريةرية والــذمة المالاالعتبا

نما يرجع ذلك لعملية إكال من أشكال ــالصالحيات والتفويض في االختصــاصات ش هدار المال العام وا 

ة ، وغياب المتابعدات اإلدارية العامةـــدية في الوحاــــــــــائف القيـــــــغل الوظــــــاءة اختيار االشـخاص لشــــــإس

دول اتجهت ــــ، فأغلب الال العامـــــب الرئيسي في إهـدار المبــــهي الس ن واللوائـحـــور القوانيـــوضعف وقص

اء ــوذلك حسب ما ج، ل وجود أدوات رقابية جيدة ومشددةتقاللية على أن يتم ذلك في ظــــإلعطاء االس

 (.11.4دول )ـــــبالج

                                                                                      ( 11.4 )جدول 
 االعتبارية التوسع في منح الشخصية 

هناك من يرى أن التوسع في منح الشخصية االعتبارية  – 6
 امة من أحد ـــــــــتقلة للجهات العـــــــوالذمة المالية واإلدارية المس

 هدار المال العام .. فما رأيك في ذلك ؟إمسببات      
 %  العدد

 11.6 11 هدار المال العامإنعم لها تأثير على 
 44.4 19 هدار المال العامإليس لها تأثير على 

 111 91 المجموع
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وحدات اإلدارية ــــــل الــــل داخـــــير العمــداد المركزي معطل لســسلوب الللحديث عما إذا كان أس

ير العمل داخل ســـــمعطل ل لوبـــــأن هذا االســـــدين بــــاركين مؤيــــــ%( من المش11)يعادل عن اــــن مإالعامة ف

ـلوب غير ـــ%( بأن هذا االسـ61مؤسسات الدولة وقد يحد من نمو الجهات العامة، بينما ذهب ما نسبته )

فاالستعمال الصحيح للمركزية يؤدي إلى  ال العامــــــلوب أكثر رقابة على المهو أس معطل لسـير العمل بل

ائف ـــــغل الوظـــعلى أن يتم ش ل العاماـــــهدار المإار الصحيح وبالتالي الحد من ــــنفاق في المسيد اإلـــترش

ائف ــــغل الوظـــــخاص لشـــة اختيار االشليـــــكلة تكمن في عمـفاءة ألن المشــــادية من قبل أشــخاص ذوي كالقي

أن المركزية سالح ـ%( مؤيدين بـ1بته تقريبًا )ـــومـا نس، رـــــفي الوقت الحاض اـً س في المركزية وخصوصليــــو 

ـائف ـــــــــالعمل على الوظـــبـ مينـــــــــكون حســـب االشـــخاص القائـــــركزية تــــــيل في المـــلية التعطـــــن فعمــــذو حدي

 ( .  16.4ا هو موضحًا بالجدول )محسب ، القيادية

                                                                                  ( 16.4 )جدول 
 أسلوب السداد المركزي

 هناك من يرى بأن أسلوب السداد المركزي معطل لسير العمل – 1   
 داخل مؤسسات الدولة.. فما رأيك في ذلك ؟              

 %   العدد

 92.6 2  معطل لسير العمل
  61  11 غير معطل لسير العمل

 1.4 9  بالعمل في الوظائف القيادية ينشخاص القائمأليكون التأثير على حسب ا
 111 91 المجموع

لى عملية الرقــابة السياسية واالجتـماعية واالقتصــادية ع ئات المختلفةــــأثير البيـــــــما يخص تــــــــفي

الح ـتحقيق مصبشـكل كبير جــدًا ل أثيرــــــأن لــها تــاركين بـــل المشـــــاع من قبــــجمإـاك ــــــفكان هن، على الموازنة

ن ذلك نأشخاص وفئـات وأحزاب ـاد ــــار الفســـؤسسي وانتشـــــمالـدور الــــاب الوعي بـــاتج من التخلف وغيــــ، وا 

في البيئات التي يغلب  اً ــــ، وخصوصلــلبية على بيئة العمـــاره الســــع وآثائد في المجتمقي السخـــالالفكري واأل

ب ـــــائدة بحســــب الثقافة الســــالف الثقافة الفكرية والتي تختلف حســـختاعية الـعليها العادات والتقاليد االجتم

روف ـة للتغيرات في الظمـــ، ومالئومستقرةليمة ـــــها، فمتى كانت البيئة سدن ودرجة التمدن فيـــاطق والمـــالمن
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من االبتكار  وعاً ـــــافس وتخلق نـــــود تنــــلى وجإؤدي ـــــن ذلك يـإياسية فــــماعية والســـــ، واالجتاديةـــاالقتص

 .(11.4بالجدول ) مبيناً هو حسب ما وذلك ، والعكس غير ذلك

                                                                                               ( 11.4 )جدول 
 أثر البيئات المختلفة على عملية الرقابة

 هل البيئة السياسة واالقتصادية واالجتماعية – 2
 %  العدد عملية الرقابة على الموازنة العامة؟ على تؤثر    

 111 91 نعم لها تأثير على عملية الرقابة
 111 91 المجموع

ـؤولون بالوحدات اإلدارية على ـــياسي الذي يتمتع به المســــأما بخصوص تأثير النفوذ الس

سياسي تأثير على عملية ليس للنفوذ الاركين بأنه ــــمن المش %(1بته حوالي)ــــن ما نسإابة فــــعملية الرق

ابية ودرجة ـــــل الوظيفة الرقاغــــب قوة وشخصية شــــروكة على حســــابة متــــــأن عملية الرقنجد ، حيث الرقــابة

ياسي ـــــلسأن للنفوذ اـــــ%( ب21)ـاركين بــــما نسبته تقريباً ــــل باقي المشــــجماعًا من قبإاك ــــ، كما كان هننزاهته

ا ـاك ضغوطات على حسب منــعـامة، حيث تكون هــوازنة الجهات الـــابة على مــــرقعلى عملية ال أثيرــــت

أدية عملية ـــــتمكن أن يتم ــــــال يفالوحدات اإلدارية ــــؤولين بـــــــياسي من المسســـــوذ الـــــاب النفـــع به أصحـــــيتمت

ادية ــــاغلو الوظائف القيــخاص شـمتع به األشـــياسي الذي يتـــوذ الســــبنفس الوتيرة دون أن ينظر للنفابة ـــــالرق

كون في هذه ـــ، حيث يكل الصحيحـــــابة فيها بالشــــية الرقـام بعملــــتطيع أحد القيــــاك جهات عامة ال يســــفهن

 ها ــابية أن تفعل شيء فيـــــجهات الرقتطيع الــــــوال تس وابـــــبود وأـــات تجاوزات كثيرة في بنـــــالجهات عملي

السياسية التي للحصانة  تناداً ــان على عملية الرقابة اســــفي كثير من األحي كبيراً  ياسي يلعب دوراً ـفالنفوذ الس

  .(12.4الجدول) به حسب ما جاءهذا ، بيان أثرة ، وهذا ال يمكن تجاهله وال بد منيتمتع بها المسؤول
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                                                                                            ( 12.4 )جدول 
 الرقابة على الموازنة

          هل يمكن أن تؤدى الرقابة على الموازنة العامة للجهات  – 2
          ذيالسياسي الالمختلفة بنفس الوتيرة دون النظر في النفوذ 

 ن في الجهات المعنية بعملية الرقابة ؟و ولؤ المسبه  يتمتع

 
 العدد

 
 % 

 1.4  9   ليس للنفوذ السياسي تأثير على عملية الرقابة
 29.6 91  للنفوذ السياسي تأثير على عملية   الرقابة

 111 91  المجموع
 

اللها الحكم على أدوات ــبيئة يمكن من خيا هل هي ـالل الحوار عن بيئة العمل في ليبـمن خ

ليمة ـــيا هي بيئة ســــة العمل في ليبئلى أن بيإوا ــاركين تطرقشـ%( من الم14)بته حواليــــن ما نسإــف، ذــالتنفي

عض التجاوزات التي يجب ـود بـــعتبر بيئة جيدة رغم وجـــ، حيث تها الحكم على أدوات التنفيذلمكن من خالـي

ها بيئة غير نأـــ%( ب12ًا )ــــبته تقريبســـــا ند مــــوجيه، وأكــــوعية والتـــــا عن طريق التـــارهمل على عدم تكر ــــالع

القات ـالناتجة من الع لفة والتأثيراتــغيرات المختــــاتج عن المتـــــبب في ذلك نـــوالس هيئة للحكمتليمة وغير مس

رهـا على بيئة العمل مما أدى النتشار الفساد اإلداري والمـالي فيها ــــــالح وأثـــــياسية والمصــــوالس ماعيةـــاالجت

لى أن بيئة إ%( 1)بته حواليـــا نســوذهب م، لدولةامة لـــياسات العــــاب توجهات واضحة للســـافة لغيـــباإلض

يذ ــمكن من خاللها أن نقيم بعض أدوات التنفـوي فيها ذيــور الــة رغم القصـــل في ليبــيا هي بيئة مقبولــالعم

 .(12.4الجدول)ب هو مبيناً حسب ما  ا، وذلكونطوره

                                                                                               ( 12.4 )جدول 
 ياــعمل في ليبــة الــبيئ

 هل بيئة العمل في ليبيا هي بيئة يمكن من خاللها الحكم  –11
 ؟على أدوات التنفيذ كونها جيده من عدمه            

 %   العدد

 14.2 4  بيئة سليمة يمكن من خاللها الحكم على أدوات التنفيذ
 11.2 91 بيئة غير سليمة ال يمكن من خاللها الحكم على أدوات التنفيذ 

 1.4  9  تعبر بيئة مقبولة نوعا ما 
 111 91 المجموع
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من الناحية  -المؤجلة  بالعقود –صــحة التعاقد بطريقة مــا يسمى عند الســـؤال عن مدى

اركين يعتبرون أن هذه العقود غير قانونية وهي عبــارة عن ـ%( من المش29ن ما نسبته تقريبًا )إف، القانونية

ال هدار المإلى إونية للتعاقد وتـــؤدي ـــتها، وتعتبر طريقة غير قانــــالظروف وفرض طريقة للتـعاقد أتت بها

ذية ـه التنفينون المالي للدولة والئحتـها مخالفة للقانذلك كو  ن خطة التحولراجها ضـمن تم أدا  العام حتى و 

من ـــدم أدارج العقود ضــــلعوالئحته التنفيذية ط ــون التخطيـــــنها مخالفة لقاــــما أنــــك وفر التغطية الماليةلعدم تــ

ًا ــــــبته تقريبســــا نــــو م، داريةها الئحة العقود اإلـــعاقد لم تنص عليـــــما أن هذه الطريقة في التــــك خطة التحول

شــرعية ولكن ذا كانت الحكومة إ انونية كونها ملزمة بسداد العقد خصوصاً ــــ%( يعتبرون أن هذه العقود ق4)

كم متروك على كونها ح%( بأن ال1بته حوالي )ــــ، ومـا نسنوات المقبلةـلى الموازنات في السأثيرها ســلبي عــت

السنوات  كن يعـاب عليـها أن يتم تحميلول ياسة المتبعة في الدولةقانونية أو غير ذلك على حسب الس

دى عاقد ومـــرق التــــرفة بطــــ%( لقلة المع1نسبته حوالي )جابة مــا وامتـنع عن اإل ،المقبلة بقيم ال تخصها

 (41.4)و وارد بالجدولـــــا هــــب مــــــحس وذلك، ونيةـــــاحية القانـــــحة ذلك من النـــص

                                                                                      ( 41.4 ) جدول
 المؤجلة قانوناً  العقود

 ا يسمىاك الكثير من العقود التي يتم التعاقد بها بطريقة مـــــهن – 11
 الظروف الحالية  والتي تتعامل بها الدولة في ظل العقود المؤجلة() 

 مدى صحة هذه الطريقة بالتعاقد من الناحية القانونية ؟  ما       
 %   العدد    

 21.1   99      غير قانونية اً تعتبر عقود
 1.1  1       ةقانوني اً عقود تعتبر

  أو غير ذلكمتروك الحكم على أنها قانونية 
 على حسب الظروف السياسية المتبعة

      9  1.4  

 1.4   9        جابهإال 
 111 91      المجموع

قدي ـمن األساس الن تحقاق بدالً ـاس االســــهناك من طالب بتطبيق أسة بأن ــــتطرقت الدراسما ـك

ل ــــاسب وأفضـــــاس االســتحقاق منــــ%( بــأن أس99بته حوالي )ــــبما نس، يا فكانت النتائجــعدل في ليبــــالم
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د من ـــــاس والعديــــالب بتطبيق هذا األســــريعات الحالية فصندوق النقد الــدولي طــــلى تعديل بالتشإاج ـــويحت

ال تقـــل عن  يا يحتاج لفترة زمنيةــــاليب الموازنة الحديثة، غير أن في ليبـــــدخال أسإالدول قامت بتطبيقه بعد 

 اســـدخــال ثقافة المحاسبة الحكومية على أسا  و  البيئة الستيعاب ذلك عداد الكوادر وتهيئةسـنوات إل 1-1

اسب فالهدف من الموازنة تغطية ــــتحقاق غير منــــــاس االســــــأساعتبروا أن  (%11)عادلــــتحقاق، وما يــاالس

%( 44)بته تقريباً ـــــا نســـوذهب م، أو النقدي المعدل ـاس النقديـــيدوا تطبيق األسـأرادات و ــــروفات باإليــالمص

على أن يتم العمل  داً ــــجي اماً ـــعدل باعتباره نظــــقدي المـــاس النـلى تأييد استمرار تطبيق األسإمن المشاركين 

اس االستحقاق هو غياب الثقة بين المقــــاول والحكومة فالهدف ـــاس في رفض أسكل الصحيح فاألســبه بالش

ن إس تحقيق أرباح ولذلك فـمــع وليـمن الموازنة العامة للدولة هو تحقيق الخدمة والرفــاهية ألفــراد المجت

ب الظروف المحيطة ـــروكة حسـعملية التطبيق مت أنما مع الميزانيات التجارية كشى اس االستحقاق يتماأس

اس ـــن األسإبة وفي الظروف الحالية فـــات مادية وبشرية مناســــها من أمكانيـــدولة وحسب ما يتوفر لديـــبال

ضلون %( يف11)نسبته تقريباً دولة الحالية، ومــا لمكانيات اا  للتشريعات و  وفقاً  النقدي المعدل يعتبر مناسباً 

بة ــــــــقدي فالمحاســــاس النـــــل تطبيق األســـب ويفضـــــتحقاق غير مناســـاس االســــاس النقدي فأســـتطبيق األس

ا ــوم، رفا بالصـــنوات سابقة ويعد األساس النقــدي أكثر واقعية والتزامــنة بسـلب أال تحمل الســالحكومية تتط

عن  اس االستحقاق والــــسهم خليفة عن أــــابة فليس لديـــجاركين امتنع عن اإلــــــ%( من المش4حوالي )نسبته 

 (41.4)حسب ما هو موضحًا بالجدول، قدي المعدلاألساس الن
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                                                                                             (41.4)جدول 
 أساس االستحقاق

  اس االستحقاق بدالً ســــــــــــــهناك من طالب بتطبيق أ –19
 بةـــــــــــــــــــاس النقدي المعدل في نظام المحاســـــمن األس    
 ؟يا...فما رأيك في ذلكـــــالحكومية المتبع في ليب     

 
 العدد 

 
  % 

 99.9 6   ساس االستحقاق مناسبأ
 14.2 4   أساس االستحقاق غير مناسب

 44.1 19  فضلأساس النقدي المعدل ألا
 14.2 4   ساس النقديأليفضل تطبيق ا

 1.1   1   ال يوجد خلفية على كليهما
 111 91  المجموع

ن إالم المختلفة فـــــعائل اإلـــــوازنة العامة في وســــاح والشفافية عن المــــــفصا بخصوص اإلـــأمـ

م ـالعائل اإلــــموازنة العامة للدولة في وســــفافية عن الــــاح والشـــــفصانهم مع اإلـــجميع المشاركين قد أجمعوا ب

ريقها توضيح التقديرات ـــــابية الهامة ويتم عن طـــــلطات الرقـدى السـحإالم ـعائل اإلسعتبر و ـالمختلفة، حيث ت

، كـما أنـــها تســــاهم في إيضاح مدى ها وغير المنفذــــوعة والمنفذ منـضرف والخطط المو ــــللموازنة وأوجه الص

ظهار الحقائق ومتـابعة التنفيذااللتزام بالتنفيذ  ، غير أن الدولة ساد الماليحدى أدوات مكافحة الفإ، وتعتبر وا 

لضوابط علمية وقانونية دون استثناء مع  فصاح وفقاً ال تقوم بذلك بالشكل الصحيح على أن تتم عملية اإل

 ( .  49.4ـسات األمـنية، ذلك حسب ما هو وارد بالجدول )ــــمراعاة األمور المتعلقة بالمؤس

                                                                                  ( 49.4 )جدول 
 عن الموازنة العامةوالشفافية اْلفصاح 

 وازنةــــــللم فافيةــــــاح والشــــما رأيك في عملية اإلفص – 11
 %  العدد ائل اإلعالم الحديثة ؟ــــسالعامة للدولة في و          

 111 91 االفصاح والشفافية في وسائل االعالم المختلفة تعم مع   
 111 91 المجموع

%( بــأن النظام الحالي 11بته حوالي )ـن ما نسإف، بي المطبقـام المحاسـابة عن النظــجلإل

مكانيـــماشى مع الوضــــنظام جيد ويفي بالغرض ويت ادية األخرى غير ـــــــات الدولة البشــرية والمــــع الحالي وا 
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طى ـها أو الوســـواء أكانت القيادية منقبل األشخاص شاغلي الوظائف ســ ن المشـكلة تكمن في التطبيق منأ

، وذهب ما تقبلســــاسبي في المام المحظـــير النعلى أن يتم تطو  رى التنفيذيةــــائف األخــــرها من الوظوغي

دم التقني ــــواكب التقـــــر وللتعديل ليـــام قديم غير جيد يحتاج للتطويـــظاسبي نـــأن النظام المحـــ%( ب11)بتهنس

وتوفير اإلمكانيـات من  ر الكوادر البشـريةـوال العامة، وتطويــــاألم بةــذي حدث في محاسـمي الــطور العـلـوالت

دخال تعدي، والسجالت النظام المحاسبي الجيد كالدفاتر المكينة وغيرها من متطلبات ينات عن ــالت وتحســوا 

ات والدورات ــ، واالتصال بها عن طريق الدراسل ومواكبة الدول المتقدمة األخرىـــطريق الدورات وورش العم

 . (41.4وذلك حسب ما هو موضحًا بالجدول) ،لمعالجة الخلل بالنظام المحاسبي الحالي

                                                                                      ( 41.4) جدول 
 النظام المحاسبي

   الغرض ـــــــيا يفي بــــــاسبي المطبق في ليبــــــام المحــــــالنظ – 14
 %   العدد واب والبنود كأداة من أدوات الرقابة ؟ـــــبمتطلبات موازنة األب

 92.6 2  جيد ويفي بالغرضنظام 
 11.4 12 غير جيد ويحتاج لتطوير ايعتبر نظام

 111 91 المجموع
 

قابة على الموازنة العامة حدى أدوات الر إيا كونه ــــــاب الختامي في ليبــــلإلجابة عن الحس

ابة ـــــامي له جدوى كأداة رقـــاب الختـــن الحسإاركين اعتبروا ـــــمن المش %(41بته حوالي)ـــــا نسـن مإف، للدولة

وجود  راد ويحددــيإروف وكل ـــح كل مصــــحيث يعتبر مرآة للجهات العامة فهو يوض، وازنةــــهامة على الم

ماد ـــــمكن االعتــــــــبة ويـــــاس جيدة ومناســويعتبر أداة قيـ اك عجزاً ـــــن هنأ، أو وال المخصصةـــــفــائض في األم

س في ـــــذ وليــمن في عملية الصــرف وأدوات التنفيــــكلة تكـــــابة على تنفيذ الموازنة فالمشـــــــاعد للرقـــــكمس عليه

أداة رقابيـة على  %( بأن الحساب الختامي في ليبيا ليس19)اً ، وذهب ما نسبته تقريبالحساب الختامي

روفات ـــــات المصـــــارة عن تفريغ لبيانــــدوى وهو عبــــس له جــــــنة وليل حركة الخزيـــــ، حيث يمثدولةـــــوازنة الـــم

 فصاحور في عملية اإلــويعاني من قص أي مؤشر على البرامج التي تحققت اناتهـرادات، وال تعطي بيــيواإل
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تندات ـــــــوهو مجرد تكرار للمس راراتــــالق اذــــــابة واتخــــط والرقـــتخطية الــــماد عليه في عمليــــــمكن االعتــــوال ي

جـود أي خلفية عن دم و ـــابة لعــــذروا عن االجــــ%( اعت1بته )ـــا نســـ، أما مس له أي جدوىــــام وليــــــواالرق

 .(44.4حسب ما هو موضحًا بالجدول )وذلك ، الحساب الختامي

                                                                                 ( 44.4 ) جدول
 الحساب الختامي

دوات أ الحساب الختامي في ليبيا غير ذي جدوى كأحد – 11
  للبيانات المالية تفريغاً حيث يعتبر ، الرقابة على تنفيذ الموازنة

  ؟ذلكفما رأيك في ... من واقع السجالت              

 
 العدد 

 
  % 

 41.1  11  الحساب الختامي أداة رقابية على الموازنة
 11.2 14  الحساب الختامي ليس أداة رقابية على الموازنة

 1.4  9   ال يوجد خلفية على الحساب الختامي
 111  91  المجموع

 التالي :توصل المحور الثالث إلى مجموع من النتائج سيتم تناولها وفقًا للترتيب 

بأن البيئات المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لها  %(111لت الدراسة بنسبة)ـــــتوص -1

  .ثير بشكل كبير على عملية الرقابةتأ

%( بأنهم مع اإلفصاح والشفافية عن الموازنة العامة للدولة في 111)أجمع المشاركين بنسبةكما  -9

 وسائل االعالم المختلفة .

ياسية الذي ــــــاركين بأن النفوذات الســـــــ%( تقريبًا من المش21الدراسة بأجماع ساد بنسبة)وصلت ت -1

ابة على موازنة الجهات ــــلرقأثير على عملية اـــــــة له تــالوحدات اإلداريــــؤولين بــــــتع به المســـــيتم

 .العامة

 .مؤجلة غير قانونيةبأن العقود ال %( تقريباً 29توصلت الدراسة بنسبة ) -4

%( تقريبًا بأن بيئة العمل في ليبيا هي بيئة غير سليمة للحكم على 12)كما توصلت الدراسة بنسبة -1

  أدوات التنفيذ .
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اق الفعلي ــأن عملية المقارنة بين االنفــــــــاركين بـــــــــ%( من المش14)اع بنسبةــــــــاك أجمـــــكان هن -6

 .السنة المالية ال تتم سواء وزارة المالية أو الجهات التابعة لهاوالتقديري في نهاية 

موجب القرار ـــــــوحة للمراقبين بـــا الممنـــــأن المزايـــــاركين بـــــ%( من المش14)لت الدراسة بنسبةـــــــــتوص -1

رف ــــح من الوحدة اإلدارية التي يشــــها تمنـــــالي ألنــــــراقب المــــــتقاللية المــــأثير على اســـــها تـــــــل 921

 المالي . عليها المراقب

يا نظام قديم ـــبي المطبق في ليبـــــام المحاســـــ%( تقريبًا بأن النظ11)ًا بنسبةــــضلت أيــــكما توص -2

  .يحتاج لتطوير وتعديل في المستقبلو 

مالي كأداة من ادوات الرقابة على ــــــراقب الـأن دور المــــــًا بـــــ%( تقريب61)ة بنسبةــــلت الدراســـتوص -2

 .المالي للدولة والئحته التنفيذيةالمال العام مفعل بقوة القانون 

%( بأن أسلوب السداد المركزي غير معطل لسير العمل بل هو 61)بةــة أيضًا بنسسلت الدراتوص -11

 .لى المال العامأكثر رقابة ع

ًا بأن المعايير التي يتم بها اختيار الوظائف الرقابية يرجع ـــ%( تقريب61بته )ـــبما نسلت ـــــما توصــــك -11

النظر لألساس العملي  وظيفي دوناطة والمحسوبية والعالقات الشخصية والمحاباة والوالء الــللوس

 . والمهني

لى شاغلي %( تقريبًا بأن للمؤهل العلمي تخصص محاسبة له تأثير ع16اك اتفاق بنسبة )ـهن -19

 وظيفة المراقب المالي .

ًا بأن منح الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة لها ــــ%( تقريب16لت الدراسة بنسبة )ـــــتوص -11

 تأثير في أهدار المال العام .

 .  س أداة رقابية على موازنة الدولة%( تقريبًا بأن الختامي في ليبيا لي19كما توصلت بنسبة ) -14
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حيث ، اس النقدي المعدلـــبداًل من األساس االستحقاق ـات حول تطبيق أسـتقارب في اإلجاباك ـــهن -11

 .اس النقدي المعدلــتأييد االستمرار بتطبيق األس علىًا ـــــ%( تقريب44اركين بنسبة )ـــــالمشتوافق 
 

 التحليل العنقودي:  8.1.1
، وهو عبارة عن االحصائي متعدد المتغيراتتحاليل يعتبر التحليل العنقودي من أهم أسـاليب ال

إجراءات تهدف الى تجميع العناصر المتماثلة بطريقة معينة وترتيبها داخل عناقيد بحيث تكون متجانســـة 

اء على التماثل ــــاقيد أخرى، وتتم عملية التعنقد بنــــائص محددة وتختلف عن بعضها في عنــفيما بينها بخص

ـاب التماثل مدخالت ألســلوب ـــــات المستخدمة في حســــلحاالت أو المتغيرات، وتعد البيانالف لــــــأو االخت

ريقة ـــكل طــــقودي ولـــل العنـــــتخدم في عملية التحليــــد من الطرق التي تســــاك العديـــــقودي، وهنــــــالتحليل العن

ا يعتمد على ـــومنها م ،عـــا يعتمد على طريقة التجميــــها مـــها عن الطرق األخرى، فمنــــائصها تختلف بـــخص

 (.122: 9112طريقة التجزئة )القماطي 

طبقًا ألسلوب العينة المنتظمة فأن كل مشارك يجب أن يتمتع بخصوصية تجمعه مع باقي و 

قًا ألسـلوب ( أن جميع الفئات التي تم اختيارها وف41:9114المشاركين في الدراسة، حيث يرى السعدي )

العينة المنتظمة، تمثــل عينــات منحـازة بشـكل أو بــآخر الى صـفة معيـنة أو مجـموعة صفات من صفات 

ائج التي تظـهر عن البحوث التي تكون ـــذلك فـإن النتــــائي الكبير الــذي اختـيرت منه، وبـــالمجتمع اإلحص

بب طريقة االختيارات، حيث نجد أن هناك مجموعة ــــمتأثرة بسعيناتها تم اختيارها وفقًا لهذه الطريقة تكون 

  -لي :اسة، والتي من أهمها مـا يمن الخصائص تجمع المشاركين في هذه الدر 

شـرافيه شة موظفين في وزارة المالية يسجميع المشاركين في الدرا -1 غلون وظائف قيادية ورقابية وا 

 بنغازي . –بمراقبة الخدمات المالية 

الوظائف جميع المشــــاركين في الدراســـــة لهم عالقة عمل وطيدة بالموازنة العامة للـدولة بحكم  -9

 .مراقبين ماليين( –رؤساء وحدات  – رؤساء أقسامالمختلفة التي يشغلوها )
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 (. %21) بة بنسبةسالعلمية تخصص محاالت ـة من حملة المؤهساركين في الدراشيعتبر أغلب الم -1

وزارة المالية، ومـــا ـــفي العمل المالي ب نواتســــتعون بخبرة ال تقل عن عشرة ــاركين يتمــجميع المش -4

 .في العمل المالي بوزارة المالية ( يتمتعون بخبرة تفوق خمسة عشر سنة%21نسبته )

هذه الخصــائص التي جمعت المشــاركين كــانت والبــد أن يـكون لــها األثــر على ردودهم من 

وحتى يتـمكن البــاحث من ، خصيصـًا لــهذه الدراســةــع اســــتمارة المقابــلة الشــخصية التي تم اعدادهــــا واق

الوصــول الي نتــائج جيـدة صار لزامًا عليه التحقق من التوافق على االجابــات بيـن المشــاركين في الدراســـة 

ـاييس باســتخدام مقـ قوديــــل العنـــق اســتخدام التحليـــيوذلك عن طر  ،اســــتمارة المقابــلة الشخصـيةمن واقــع 

ويستخدم Minkowski Metric أو مــا يعرف باســم التماثـــل، ومن المقاييـس المسـتخدمة مسافة)منــكوسـكي(

 (:122: 9112منــكوسكي مقياس المسافة التالي )القماطي 

 

 (   )  [∑ |     |
  

   ]
 
 ⁄

  

 من االبعاد . pمقياس التماثل أو المسافة بين نقطتين في فراغ  (   ) تقيس  r=1ما عند
 يؤدي الي تغيير األوزان المعطاة للفروق الصغيرة والفروق الكبيرة . rأن تغيير قيمة  

 
اركين في ــات بين المشـــــالل هذا التحليل يمكن التعرف على مدى التوافق في اإلجابــــمن خ

راسـة الموجودة في ـاركين في الدــــات المشــــالدراســة، حيث نجد أنه من خالل نتائج التحليل العنقودي إلجاب

وافق ــلى جنب في كــل مرحلة من مراحـل دمـج التإًا ــــاركين جنبـــالذي يعرض إجابــات المش( 41.4الجدول )

دول كل مرحلة ، حيث يظهر العمود األول من الجساراءة الجدول من اليمين إلى الي، ويتم قر في االجابات

، ويحتوي العمود الثاني والثـالث على أرقام المشاركين الذين حققوا اندماج مع بعض من مراحل االندمـاج

والعمود الرابع فأنه يبين معامل مسافات التوافق بين المشــــاركين، كما يوضح العمود الخامس والســـادس في 
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المراحل السابقة قد حققوا المشاركين اندماج، أما العمود الســـابع فأنه يوضح في أي مرحلة أي مرحلة من 

 . لعمود األول اندماج مع مشارك آخرمقبلة سوف يحقق فيــها المشارك في ا

( الخطوات التي تمت فيها عمليات االندماج للمشاركين في الدراسة 1.4كـما يوضح الشكل )

بين المشـــــاركين وصــــواًل لمرحلة اندماج العناقيد مع بعضها البعض، حيث تم في  ومراحل تكوين العناقيد

وتعتمد هذه الطريقة على أساس دمج   Single Linkageهذه الدراسـة التركيز على طريقة الربط المنفرد

وفي هذا هكذا، المشاركين في الدراسة الذين حققوا توافق في االجابات من األكثر توافق فاألقل واألقل...و 

طريقة الربط المنفرد تعتمد باألســاس على اعتبار أن العنصرين " بأن( 121: 9112الصدد يرى القماطي )

األكثر تشـــابها بين العناصر يشـــكال نواة العنقود ثم تضــاف باقي الوحدات الى هذه النـــواة بالتسلسل وحسب 

اف األكثر شـبها ثم األقل وبالتدريج، وفي حالة ربط درجة التشابه مع عناصر نواة العنقود بحيث يض

مجموعة من العناقيد مع بعضها البعض فأن ذلك يتم باالسـتناد على أقرب المسـافات أو معامـالت التماثـل 

 :ات االندماج حسب المراحل التالية، وقد تم تناول عملي"بين أزواج العناصر
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 (41.4جدول )
 جـــــدولـــــ المجمـــــــــوعـــــة                     

Agglomeration Schedule 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 25 27 7.000 0 0 3 
2 1 3 14.000 0 0 7 
3 24 25 14.500 0 1 5 
4 20 26 15.000 0 0 12 
5 5 24 16.000 0 3 8 
6 10 22 16.000 0 0 9 
7 1 6 17.000 2 0 12 
8 5 23 19.000 5 0 13 
9 10 21 19.000 6 0 14 
10 9 13 20.000 0 0 19 
11 7 14 22.000 0 0 15 
12 1 20 23.833 7 4 15 
13 5 12 25.000 8 0 17 
14 10 11 27.000 9 0 17 
15 1 7 27.800 12 11 18 
16 4 16 31.000 0 0 21 
17 5 10 31.167 13 14 18 
18 1 5 33.629 15 17 19 
19 1 9 36.412 18 10 21 
20 2 8 37.000 0 0 22 
21 1 4 41.342 19 16 22 
22 1 2 42.929 21 20 24 
23 18 19 44.000 0 0 25 
24 1 17 49.174 22 0 25 
25 1 18 61.500 24 23 26 
26 1 15 68.423 25 0 0 
 

SPSS 



  
 

155 
 

 ( 1.4شكل ) 
 شجرة النسب العنقودي لمتوسط الترابط بين المجموعات

 

SPSS                                                                                              
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  :المشاركين وتكوين العناقيدق بين التواف  0.8.1.1
ت التي حققت ، ثم توضيح اإلجابـــاح عمليات التوافق وعملية التعنقدتم في هذه المرحلة توضـي

، حيث نجد أنه في المرحلة األولى قد تحقق أول توافق، وكان ذلك ما بين المشارك توافق بين المشاركين

وافق ــــ(، ويمثل هذا الت1)ـافة بينهماــــوكان معامل المس رون(ارك )الخامس والعشـــ)السابع والعشرون( والمش

)الخامس  حلة الثالثة توافق كل من المشاركالنواه األولى لتكوين العنقود رقم )خمسة(، كما شهدت المر 

ارك ـــــ(، ثم توافق المش14.111والعشرون( والمشارك )الرابع والعشرون( وكان معامل المسافة بينهما )

(، وشهدت 16) خامسة وكان معامل المسافة بينهماالعشرون( و) المشارك الخامس( في المرحلة ال)الرابع و 

( وكان معــامل المســافة المرحلة الثامنة توافق كل من المشــارك )الثالث والعشرون( والمشــارك )الخامس

امس( في المرحلة الثـالثة عشر خارك )الـــــــ)الثـاني عشر( والمشــاركــــوافق كل من المشــــما تـــــ(، ك12)بينهما

كونه يعتبر المشارك الذي حقق  سمي العنقود المشـارك رقم )خمسة(وي، (91وكـان معامل المسافة بينهما )

%(، حيث 22ًا )ـــــلغت تقريبــــود بـــوافق في هذا العنقــــبة تــــاركين في هذا العنقود، وبنســــوافق مع المشـــأكثر ت

 .التي حققت توافق في هذا العنقود ( االسئلة46.4(، ويوضح الجدول )41(سؤال من)41وافقوا على عدد)ت

 (46.4جدول )
 التوافق في االجابات للعنقود المشارك )خمسة(

 جابات المتوافق عليهاإلا    االسئلة المتوافق عليها            المشاركين 

91-91-94 
1-91-19 

1-9-1-4-1-6-1-2-11-11-19-11 
14-11 16-11-12-12-91-91-99 
91-94-91-96 91-92-92-11-11 
19-11-14-11-16-11 12-12-41-41 

1-1-9-9-9-1-9-1-1-1 
1-1-1-1-1-1-1-9-9-1 
1-1-1-1-9-1-9-1-9-1 
9-9-1-9-9-1-1-1-9-1 

 % 21.6 نسبة التوافق

وافق بين كل من المشارك )الثالث( مع المشارك ــــعملية التاهدت ــــــانية فقد شــــأما المرحلة الث

) واحد(، كما لنواه األولى لتكوين العنقود رقم(، وهذا التوافق يمثل ا14)ألول( وكان معامل المسافة بينهما)ا

توافق المشـارك )الســادس والعشـرون( مع المشـارك )العشرون( في المرحلة الرابعة وكان معامل المسافة 



  
 

157 
 

ـان معامل المســافة (، وتوافق المشارك )السادس( مع المشــارك )األول( في المــرحلة السـابعة وكــ11بينهما )

وكـان معــامل  )التاسع( اركــــ)الثالث عشر( مـع المش اركــــت المرحلة العاشرة توافق المش، وشهد(11بينهما)

ر ـــــــارك )السابع( في المرحلة الحادية عشــــ( توافق مع المشارك )الرابع عشرـــ(، والمش91)ــافة بينهماـــالمس

(، وجــاءت المرحــلة الثانية عشر بالتوافق بين كل من المشــارك )العشرون( 99)وكان معامل المسافة بينهما

(، وفي المرحلة الخـامسة عشر توافق كل من 91.211مع المشـارك )األول( وكان معامل المسافة بينهما )

(، كــما توافق كل من 91.211لمشارك )السابع( مع المشارك )األول( وكان معامل المســافة بينـــهما )ا

وكان معامل المسافة بينهما  المشــارك )الســادس عشر( مع المشارك )الرابع( في المرحلة السـادسة عشر

معامل ة الثامنة عشر وكـان ، وتوافق كل من المشـارك )الخامس( مع المشــارك )األول( في المرحل(11)

، كمــا أوضح العمود االخير المرحلة المقبلة التي يتم فيها تحقيق التوافق بين (11.692المســافة بينهما )

ـافة ــــــاسعة عشر وكان معامل المســـــــارك )األول( وكانت في المرحلة التــــارك )التاسع( والمشــــــكل من المش

ارك )الثاني( ـــــامن( مع المشــــــارك )الثـــــرين توافق كل من المشـــــ، وفي المرحلة العش(16.419بينهما هي )

ارك )الرابع( مع ـــن توافق كل من المشـــــ، وفي المرحــلة الواحد والعشري(11افة بينهما )ـــــوكـان معامل المس

ارك )الثاني( مع المشــارك ـــــ، كما توافق المش(41.149ما )ــافة بينهــــــمعامل المسارك )األول( وكــان ـــــــالمش

والمشــارك )التاسع عشر( ، (49.292ن معامل المسافة بينهما ))األول( في المرحــلة الثــانية والعشرين وكـــــا

وفي  ،(44وكان معامل المسافة بينهما ) ارك )الثامن عشر( في المرحلة الثالثة والعشرينــــتوافق مع المش

ارك )األول( وكان معامل المسافة بينهما ـــــارك )السابع عشر( والمشـــــــالمرحلة الرابعة والعشرين توافق المش

ارك )األول( ـارك )الثامن عشر( مع المشـــاهدت المرحلة الخامسة والعشرين توافق المشـــ(، كما ش42.114)

وافق كــل من ــــن واالخيرة تــــــادسة والعشريـــــ، وفي المرحـلة السـ(61.111افـة بينـهما )ـــــــامل المســـــــمعوكان 

ومن خـالل هذه ، (62.491امل المســافة بينــهما )ـارك )األول( وكان معــــارك )الخامــس عشر( والمشـــــــالمش
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 %(21ـبة توافق بلغت )ـــد نسالعنقو  )واحد(، حيث حقق هذاسمية هذا العنقود بالمشــارك رقممكن تــــالنتيجة ي

 (.41.4(، كما هو موضحًا بالجدول )41( ســؤال من أصل )11فالمشاركين حققوا توافق في )

 (41.4جدول )
 التوافق في االجابات للعنقود المشارك )واحد(

 االجابات المتوافق عليها  االسئلة المتوافق عليها             المشاركين     

1-1-96-91 6-11 
2-94 1-96-4-92 

12-11-12-11 

1-9-6-2-11-11-19-11-14-11-16-11 
12-91-91-99-91-94-96-91-92-92-11 
11- 19-11-14-11-16-11-12-41-41 

1-1-1-1-1-1-1-1 
1-9-1 1-1-9-1-1 
1-1-1-1-9-1-9-1-1 
1-9-1-9-9-1-9-9 

 %21              نسبة التوافق

اهدت المرحلة السـادسة تكوين النواة األولى للعنقود رقم )عشرة( وكان ذلك عند توافق ــــما شـــــــــك

وفي المرحلة التــاسعة ، (16وكان معامل المسافة بينهما )المشارك )أثنان وعشرون( مع المشارك )العاشر( 

(، كما 91افة بينهما )ـالمس ــارك )العاشر( وكان معاملــــــــارك )واحد وعشرون( مع المشـــــتوافق كل من المش

عامل ـــفي المرحلة الرابعة عشر وكان م، ارك )العاشر(ـــــــالحادي عشر( مع المشـارك )ــــــوافق كل من المشـــــت

( 41عدد) حيث توافقوا المشاركين على ،ميته العنقود المشارك رقم )عشرة(ويمكن تس (،91المسافة بينهما )

( الذي 42.4ًا بالجدول )ـ%( تقريبــًا، وذلك حسب ما هو موضح22ـبة توافق بلغت )ـــــ( وبنس41)ؤال منــــس

 يوضح االسئلة التي حققت توافق بين المشاركين في هذا العنقود.

 (42.4جدول )
 التوافق في االجابات للعنقود المشارك )عشرة(

 عليها جابات المتوافقإلا    االسئلة المتوافق عليها          المشاركين

11-11 
91-99 

1-9-1-1-6-1-2-2-11-11-19-11 
14-11 16-11-12-12-91-91-99 
91-94-91-96 91-92-92-11-11 
19-11-14-11-16-11 12-12-41-41 

1-1-9-9-1-4-1-4-1-1 
1-1-1-9-1-9-1-1-9-1 
1-9-1-1-1-1-1-1-9-1 
1-9-1-9-9-1-1-1-9-1 

 %21.6 نسبة التوافق
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  :وتحقيق التوافقدمج العناقيد   8.8.1.1
شـهدت هذه المرحلة عملية توافق العناقيد وتوضيح اإلجابـات التي حققت توافق بين جميع 

توافقوا جميع المشـاركين المشاركين والتي ساهمت في الوصول إلى نتائج جيدة تخدم أهداف الدراسة، حيث 

ب ما هو ــًا، وذلك حســـــــتقريب %(21)غتوافق بلـــــ( ســؤال، وبنســبة ت41)لـــــــؤال من اصــــــــ( س12على عدد)

اركين في العناقيد ـــــــع المشن جميـــــــوافق بيــــئلة التي حققت تــــــذي يوضــح االســـ( وال42.4ًا بالجدول )موضح

 .الثالثة

 (42.4جدول )
 دمج العناقيد وتحقيق التوافق 

 جابات المتوافق عليهاإلا   عليهااالسئلة المتوافق         العناقيد   

 العنقود )واحد(
 العنقود )خمسة(
 العنقود )عشرة(

1-9-1-1-6-2-11-11-19-11-14 
11-16 11-12-12-91-91-99-91 
94-91-96 91 92-92-11-11-19 
11-14-11-16 11-12 12-41-41 

1-1-9-9-1-1-1-1-1-1  
1-9-1-1-1-1-9-1-1 
1-1-1-1-1-9-1-9-1 
1-9-1-9-9-1-1-1-9-9 

 %21                نسبة التوافق                        
 

 ، فعند النظر إلى مسافات التوافق وفقاً اس منكوسكي لتحقيق هذا الغرضـحيث تم استخدام مقي

( 1( الذي يوضح حدود مسـافات التوافق الواقعة مــا بين الحد األدنـى من مســافة التوافق )4.41للجدول )

 :جًا وفقــًا للعناقيد حسب التالياكين قد حققوا اندمـار (، فإن جميع المشـ62حد األعلى من مسافة التوافق )وال

ــاركين ـمع المش، حيث حقق هذا العنقود توافقًا (افقًا في العنقود رقم)عشــرةاركون الذيــن حققوا تو المش -

 .(11شر عند معامل مسافة تقريبًا )( في المرحلة السابعة عفي العنقود رقم )خمسة

)الخامس والعشرون( والمشــارك )السابع والعشرون( ًا بين المشــاركتقريبـ %(21بة التوافق)بــلغت نس -

 ( ســـؤال .41( سـؤال من )11)(، حيث توافقوا على 1عند معامل المسـافة )
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)الخامس عشر( لغت نسبة التوافق بين المشارك)األول( والمشاركتقريبًا ب (62عند معامل المسافة) -

 .( ســـؤال41( سـؤال من )96على ) %( تقريبًا، حيث توافقوا61)

اركين ــالمش مع (المشـاركين في العنقود رقم )عشــرةذي وافق يعتبـر العنقود رقم)خمسة(هـو العنقود ال -

 . (11معامل المســافة تقريـــبًا )( وكان ذلك عند في العنقود رقــم )واحــد

 (62)و( 1سافة الواقعة ما بين )اركين وتكوين العناقيد في المــــبعد اكتمال عملية التوافق بين المش -

جابات بنسبة في اإل فأن جميع المشاركين حققوا توافق في ثــــالثة عناقيد، وتوافقت هذه العناقيد

 .%( تقريباً 21بلغت )

ة قد ـــــاركين في الدراســـ، فــإن جميع المشام عملية دمج التوافق للعنــاقيدـمـــحيث نجد أنه بعد إتـ

 :سئلة الدراسة وفقًا للسرد التاليحققوا توافق على إجابات محاور ا

ود حسب ما نص عليه ــواب وبنـــم إلى أبمة تنقســــوازنة قديـــود هي مــــبنواب والـــأن موازنة األب 

ل أو كتيب للتعريف ــــوجد دليـــــازن، وأنه ال يـــــابات والمخـــزانية والحســــالي للدولة والئحة الميــون المنــالقا

 ، وعدم وجود المعرفة والكفاءة من قبل المسـؤولين من الغرض الحقيقبالموازنة ونوعها وكيفية تطبيقها

ون المالي للدولة والئحته ــــتمدة من القانـــــور الموازنة نتيجة أن أغلب مواده مســــــللموازنة، وأن تكرار منش

لوب غير جيد ـوكـالهما يحتاج للتعديل والتطوير، وأن أسلوب القياس المتبع في تحديد المخصصات أس

مكـاشى مع الوضـع الليبي الاسبة وتتمــــواب والبنود منــوغير دقيق، وأن موازنة األب دولة ــــانيات الــــراهن وا 

وازنة ـــــ، وأكــدوا بــأن نــدرة الدورات وورش العمل في المتقبلـــــاج إلى تعديل وتطوير في المســــالليبية وتحت

اهم في عملية ـــولة تسوازنة العامة للدـــــ، وأن الموازنة وأهميتهاــــدور المـــللتعريف ب ر كبيرـــالعامة لها أث

ياسية لها دور ــــما أتفقوا على أن النفوذات الســـك ،بقاً ــــة والمعدة مســـل الخطط المدروسالتخطيط من خال

ياسية ـــــادية والســــ، وأن المتغيرات االقتصت للموازنة وعملية الرقابة عليهاراــــية وضع التقديـفعال في عمل

 .التقديرات للموازنةثير مبـاشر على عملية وضــع واالجتمــاعية لـها تأ
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ادرة ـمات الصـيذ التعليــــامة في تنفــــمن قبل الجهات العالتزام  على عدم وجود م أتفقواهنأ ماـك 

لية ـــــــــــأثير على عمـــــؤولية لها تـــــغيرات في مواقع المســــاتها، وأن التــــــرات لموازنـــوص وضع التقديـــــبخص

التخطيط اع ــــــالل أتبـــــفاق من خـــيد اإلنــــــاهم في عملية ترشـــــالتخطيط، وأن الموازنة العامة يمكن أن تس

داقية ــاتجة من عدم وجود المصـــالغة في تقدير النفقات في الموازنة نـــياسة المبـ، وأن سالسليم والصحيح

كل ــؤجلة لـها تـأثير بشـــود المــــــوا على أن العقـــة، وأجمعـوحدات اإلداريـالية والـــــعامل بين وزراه المـفي الت

وأجمعوا على  ،ونية للتعاقدـــقة غير قانريطما أنها تعتبر ، كوازنة العامةـى عملية التخطيط للماشر علـمب

لية ماشر على عــــلبي المبسر الـــص له األثاـــــختصاالادية من غير ذوي ــــائف القيــــغل الوظـــأن عملية ش

الي ــــــقب المراـــــاغلي وظيفة المـــــــأثير على شــــــبة( له تــــــــ)محاساب التخصص العلميــــــالتخطيط، وأن غي

اطة ـــائف الرقابية تتم عن طريق الوســـوأن عملية اختيار االشخاص لشــغل الوظ، باعتبارها وظيفة مالية

الي مفعل بقوة ــــــراقب المــــــوالء الوظيفي، وأن دور المــــــاة والــــــــات الشخصية والمحابــــــــوالمحسوبية والعالق

اريخية للموازنات ــــــات التـــتفادة من البيانــــما أنه يمكن االســــــــالي للدولة والئحته التنفيذية، كـــــــون المـــــالقان

 .عداد الموازنة الحاليةالسابقة كمقياس إل

على عدم وجود قــاعدة معلومــات يمكن االعتــماد عليــها في  كما أتفقوا المشـاركين في الدراسة

ري في ـــــــفاق الفعلي والتقديـــن االنـــ، وأنه ال يتم إجراء مقارنة بيضــع التقديـرات للموازنة العامةعملية و 

ا الممنوحة للمراقبين الماليين لها ــــ، وأن المزايالية أو الجهات التابعةـــوزارة المواء بـــالمالية سنهاية الســنة 

ــرف عليــها المراقب ـــة التي يشــــمنح من الوحدة اإلداريـــــتقاللية المراقب المالي ألنـــها تـــــتــأثير على اس

أثير على أهدار المال ـها تــــاالعتبارية والذمة المالية المستقلة لح الشخصية ـــع في منـــالمالي، وأن التوس

عمل، وأجمـعوا على أن البيئات المختلفة ــــير الــــركزي غير معطل لســـــــداد المـــــــلوب الســـــوان أس، العام

ب ــــأن أغلو  ،ابة على الموازنةرقــــر في عملية الكل كبيــأثير بشـــالسـياسية واالجتماعية واالقتصـادية لها ت

 اعتباره مناسب في الظروف الحاليةاس النقدي المعدل بــساألتمرار في تطبيق ــدو االســــاركين مؤيـالمش
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بيئة العمل في ليبيا  تعتبرأن الحساب الختامي في ليبيا ليس أداة رقابية جيدة على موازنة الدولة، و  و

بي نظام قديم غير جيد ـــ، وأن النظام المحاسمتهيئة للحكم على أدوات التنفيذ ـليمة وغيرــــبيئة غير س

ائل ــــفافية عن الموازنة العامة للدولة في وســـــما أنهم مع اإلفصاح والشـــــــ، كرـل والتطويـــــاج للتعديــــــويحت

 . اإلعالم المختلفة

ل ــــلوب التحليـــــاركين في الدراسة وفقًا ألســــحيث نجد أنه من خالل معالجة البيانات بين المش

ائص ـكان ناتجًا من الخص ئلة المحاورسعلى أتوى جيد من التوافق في اإلجابات سأن ظهور مـالعنقودي، ف

 . له األثر على نتائج الدراسة ــة، وهو ما كاناركين في الدراســـالتي جمعت المش

 :الخالصة  2.1
 حيث ة الميدانية ،ــــوء على الدراســليط الضـــم تســـتقد ل ــفي هذا الفص هأن الحظــنـا ســبق ممـــ

 أعدت خصيصاً مقابلة شخصية تمارة ـــــالل اســـمن خ ةــــفي الدراس اركينــتم أجراء مقابلة شخصية مع المش

نظرًا ألهمية الدراسة المنتظمة ألسلوب العينة  قاً المشاركين وف تم اختيار ، وقدداف الدراسةلتحقيق أه

بعد ذلك  ثــم تم تحليــل البيانــات عن طريق أجراء التحليل النسبي، ،وخصوصية المشاركين في هذه الدراسة

التـوافق  توى جيد منــوالذي نتج عنه ظهور مس ات،ـــــإلجابافة لتحديد التوافق في اــــتم استخدام مقياس المس

   . لدراسةفي ا اركينفي اإلجابـات بين المش
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 :مقدمــة  0.1
الل خة الميدانية، وذلك من سدرات لها اللالى عرض النتائج التي توص لصدف هذا الفه

مجموعة من تم سرد ، ثم اركينـــــمع المشلة الشخصية ـــات المتحصل عليها عن طريق المقابـــل البيانــــتحلي
 .التوصيات

  :نتائــج الدراســة  8.1
ابقة ذات ــوالدوريات والدراسات السمراجعة الكتب الل ـالدراسـة النظرية من خعلى  مادتم االعت

واعتمدت الدراسة الميدانية  معاتـــــهدافها ودورها في تنمية المجتأالعالقة بالموازنة العامة للدولة وأهميتها و 

( %21ن في الدراسة بنسبة )ياركـــــــمعدل المش نإ، حيث نجد المختارة من المجتمع اإلحصائينة على العي

كين يتمتعون بخبرة عملية ( من المشار %21، وما نسبته )الت العلمية تخصص محاسبةـمن حملة المؤه

لت الدراسة ــصحيث تو  ،ةدراسثر على الجانب العملي من الألا كان له اـهذا مو  سنة  ةخمس عشر أكثر من 

 إلى النتائج التالية:

ن وا   التنفيذية بالرجوع للقانون المالي والئحته جماع بالكامل بنوع الموازنة المطبقإان لدى العينة ــك -

لتخطيط والرقابة أداة من أدوات اـتخدامها كـــالقصور في التعريف بنوع الموازنة وأهميتها وكيفية اس

ة ادي للتعريف بنوع الموازنة المطبق وكيفيــدليل أو كتيب إرشيرجع لعدم وجود ، على المال العام

 .العمل بها في التخطيط والرقابة

ة بأن ندرة الدورات العلمية والفنية المرتبطة بأهمية الموازنة ودورها سواء أكانت ـــلت الدراســــــتوص -

أداة ـــــتخدامها كــيفية اســيتها وكــــوازنة وأهمــــدور المـــعريف بـــها دور كبير للتــــــداخل لـــارج أو بالـــبالخ

 .الرقابة على المال العامو للتخطيط 

رجع لعدم ــــكل العام للموازنة يـــباب اهتمام الجهات العامة بالشــــة بأن من اســــلت الدراســــا توصــــــكم -

إدراك س لديهم ـــؤولين ليــــفأغلب المس وازنة العامة،ــــؤولين بدور المـــــل المســـالمعرفة والكفاءة من قب

  .وعي من الغرض الحقيقي للموازنةو 
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الوظائف ــــؤولون بســـــذي يتمتع به المـــياسي الــــــاركين بأن النفوذ الســــــالمش اك إجماع لدىـــــان هنك -

دات اإلدارية ــــات الوحـــــرات لموازنــــوضع التقديكل كبير على عملية ـــــأثير بشـــالدولة له تـــادية بـــالقي

 العامة وعلى عملية منح المخصصات وعملية الرقابة على موازنات هذه الوحدات.

باب تكرار منشور الميزانية راجع لعدم  التطوير فأغلب مواده مستمده ــلت الدراسة بأن من أســـتوص -

 . الية قديمة وتحتاج لتعديل وتطويرالتشريعات المالية الح، وأن ن القانون المالي للدولة والئحتهم

كل كبير في ــــها دور بشـل اةـــ، والمحابوالءـ، والوبيةـــــاطة، والمحســــــوالوس، ت الشخصيةاـــأن العالق -

ا ائف المرتبطة بالموازنة والتي من أهمهــادية والوظـــائف القيــغل الوظـخاص لشــيار األشـة اختيعمل

 .دون النظر لألساس العلمي والمهني، الوظائف الرقابية

بة في ظل الظروف الحالية للدولة الليبية التي ــواب البنود مناســـأن موازنة األبــــة بــــــلت الدراســـتوص -

 يصعب فيها تطبيق أي أسلوب آخر، كما أنها جيدة كأداة من أدوات التخطيط.

اس عملية التخطيط على أن يتم وضع ـــــن على أن الموازنة أسياركـــــــالمشع لدى ااك اجمـــــــان هنــك -

  .امج طبقا للتخطيط السليم والصحيحالخطط والبر 

ـياسية أو ســــــانت الــــواء أكــــــــــس ئات المختلفةـــوالبي غيراتـــــالكامل على أن المتــــاركين بــــع المشــــــــأجم -

للموازنة العامة والرقابة اشر على عملية التخطيط ـأثير بشكل مبــــادية لها تـــــماعية أو االقتصــــاالجت

 .للدولة

اص غير ذوي خبرة ـــــل أشخــــادية من قبـــــغل الوظائف القيـــأن شــــاع بالكامل بــاك أجمــــما كان هنـك -

 .التخطيط للموازنةباشر على عملية واختصاص لها األثر السلبي الم

كما أنها كبير ومباشر على عملية التخطيط ة بأن العقود المؤجلة لها تأثير بشكل ــلت الدراســــتوص -

( 11ذية وقــــانون التخطيط رقم )ـــــدولة والئحته التنفيـــالي للــــون المــــلنص القان ـــقاً طبونية ـــــغير قان

 .والئحتـــه التنفـــيذية
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 ا حققتهــتفادة منها ومــات الحالية، حيث يمكن االســإلعداد الموازن اً ابقة مرشدـات الســتعتبر الموازن  -

رامج واألنشطة للوحدات اإلدارية ــتجدات من البـرات والمســة للمتغيــــــعلى أن تعطى أهمي ازمن إنج

 العامة.

وعملية  جراء روتيني متبع من سـنة ألخرىإل ـدات اإلدارية العامة وفقاً ع تقديرات موازنة الوحضتو   -

 منــح المخصصــات تتم بشــكل عشـوائي وتدخل المصالح الشخصية والمحابــاة في ذلك . 

دات ـــــــد مخصصات الوحــــأن أســلوب القيـــــاس المتبع في تحديـــــرون بــاركين يـــــأن الغالبية من المش -

 . دقيق إلدارية العامة تقليدي وغيرا

 أثيرها على عملية التخطيطــــلها ت ؤوليةـــــع المســدون إلى أن التغير في مواقــــاركين مؤيـــــب المشأغل -

ويكون هـذا التأثير حسب التوجهات وعلى حسب عملية االختيار للمسـؤول التي يغلب عليها طابع 

 .لحة الشخصية على المصلحة العامةالمص

ائل اإلعالم ــدولة في وســـوازنة العامة للــفافية على المـــاح والشـــانهم مع اإلفصــاركين بــــأجمع المش  -

ائل اإلعـالم ـــ، حيث تعتبر وسابة للموازنةــمليتي التخطيط والرقر الكبير على عـالمختلفة لما له األث

 .مكافحة الفسـاد اإلداري والمالي إحدى أدوات

 . ات التنفيذر سليــمة للحكم على أدو يا هي بيئة غيــالعمل في ليبة بأن بيئة ــتوصلت الدراس  -

المزايـــــــا المالية والعينية الممنوحة للمراقبين الماليين من الوحدات اإلدارية العامة لها بموجب القرار  -

 .شر على استقاللية المراقب المالي( تأثير بشكل كبير ومبا921)

رفة ــــات ومعــــوف على االنحرافــــري والوقــــفـاق الفعلي والتقديـــن اإلنــــنة بيقار ـــهنــاك غيــاب لعملية الم -

 أسبابها سواء بوزارة المالية أو المراقبات أو بالوحدات اإلدارية العامة . 

ام المحاسبي الحالي إلى تطوير بنظام محاسبي آخر أكثر كفاءة ليواكب  التطور في يحتاج النظـــــــ -

دخال عملية الميكنة على المحـاسبة الحكومية وتطوير الكوادر البشرية. المحاس  بة الحكومية وا 
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كما ، الي للدولة والئحته التنفيذيةـــالمون ـــراقب المالي مفعل بقوة القانـــدور الم لت الدراسة بأنـــتوص -

يل وظيفة ــــعفملية تــها دور كبير في عــــملية لــــمية والعــــاءته العلــــالي وكفمــــراقب الـــــشخصية المأن 

 المراقب المالي.

دارية جزء مكن اعتبار عملية منــح الشخصيــة االعتبــارية والــذمة المالية المستقلة للوحدات اإلـال يـ  -

 خطأ، ألن الل داخل الوحدات اإلداريةـــير العمــــسركزية معطلة لـــأو أن الم، ال العامـــمن إهـدار الم

رتبطة بالموازنة العامة ــــــائف المختلفة والمـــــغل الوظـــــاص لشـــــخوء اختيار األشــــــيكون في عملية س

للقصور في التشريعات وغياب عملية المتابعة   اـً وأيض، أو الرقابيةللدولة سواء أكانت القيادية منها 

  لها دور في ذلك.

صص المراقب المالي من قبل األشخاص حملة المؤهالت العلمية تخغل وظيفة ــل أن يتم  شـــيفض -

 .محاسبة

 .جيدة على الموازنة العامة للدولةالحساب الختامي في ليبيا ليس أداة رقابية  -

ات الوحدات اإلدارية ــــرات لموازنــــة وضع التقديــــات الخدمات المالية في مناقشـــوجد دور لمراقبــال ي -

رف الية والصـــــراجعة المــــات على عملية المــــر عمل المراقبـيقتصو ، رافهاــــشإع تحت العامة التي تق

 .فقط

رها على المجتمع ـطبيعة الخدمة التي تقدمها وأثو  ابقة للوحدات اإلدارية العامةــــالبيانات المالية الس -

 .في وضع التقديرات ومنح المخصصات لها دور كبير

لية ـــــعمباب ـــالية من أحد أســـــوزارة المامة و ــــــة العــن الوحدات اإلداريــداقية بيـــوالمصفقدان الثقة إن  -

سة العامة للدولة لها ياــــما أن الســ، كوحدات اإلدارية العامةرات لموازنة الــــالغة في وضع التقديــالمب

 . دور في ذلك
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الحالية ابقة كمقياس للموازنة ــــنوات الســـالمالية على نفقات السوزارة تعتمد مراقبة الخدمات المالية و  -

 .للوحدات اإلدارية العامة

ة العامة ـــدات اإلداريــــابة على موازنة الوحــــاسي وهام للرقـــامل اســــتعتبر وظيفة المراقب المالي ع -

 .نفاقيد عملية اإلـــلترش

 وبيةــــوالمحساطة ـــــوالوس، الحــــوالمص، ويةـــــهجات الـــل من العالقـــالعمائدة في بيئة ــــافة الســـــقثالأن  -

الي ـــاد المــياسة العامة للدولة لها أثر على انتشار الفســــاإلضافة لعدم وجود توجهات واضحة للســــب

 .واإلداري

اس ســــعدل أو االـقدي المـــالناس ـــق االسيتمرار في تطبـفضل االسمن األكما توصلت الدراسة بأنه  -

 .ليبيا باألخص في الظروف الحالية فيبة الحكومية ـــــقدي في المحاســـــالن

 :لتوصياتا  1.1
تخدمة من خالل استمارة المقابلة الشخصية المس ةـها الدراسيلاالنتائج التي توصلت في ضوء 

بواب والبنود كأداة تخطيط ألمة موازنة امالءمدى التي أعدت خصيصا لتغطية هذه الدراسة للوقوف على 

 :من التوصيات والتي أهمهما ما يليمجموعة تم التوصـل إلى ، حيث ورقابة على المال العام في ليبيا

توفير دليـــل توضيحي للتعريف بنــــوع الموازنة المطبق وكيفية اســـتخدامها كأداة تخطيط ورقابة  -

 على المال العام .

واكبة ـــــالداخل والخارج لمـــل على الموازنة العامة بـــــدوات وورش عمـــــعداد دورات ونإل على ـــالعم -

عملية الفهم  رـيح وتطويـــــبقتنا وذلك من أجل توضــــدول التي ســــتفادة من تجارب الســـالتطور واال

 .األهداف المختلفة دورها في تحقيقدراك لدى الموظفين بالدولة بأهمية الموازنة و واإل

سلوب آخر في الظروف الحالية ألعدم استيعاب (بواب والبنودألا)لوب المستخدم حالياً تطوير االس -

رية وتغيير ـــر الكوادر البشـــمل على تطويــــوالع، احةـــــات المتـــمكانيــماشى مع القدرات واإلــكونه يتـ
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وازنة ــــملداء أو اآلرامج واــــتقبل )كموازنة البـــفي المس لوب أكثر كفاءةـــي بأسلوب الموازنة الحالسـأ

دولة ـقني وتحقق أهداف الطور التــماشى مع التــــــات الحديثة التي تتــــ( وغيرها من الموازنالصفرية

 .الحديثة

 ريعات المالية الحالية وتطويرها بتشريعات أكثر حداثة تتماشى مع متطلبات العصرـــتحديث التش -

مكانيات الدولة الليبية  .وا 

اق ـــــفنيد اإلـــــهــــميته في عملية ترشأدورات حــول التـخطيط ودوره في الموازنة و ـــتكثيف النــدوات وال -

إدخال عملية التخطيط في ـــرورة الزام الجهات العامة بضـــمع العمل على ، ار الصحيحســــفي الم

وازنة ـــــع الخطط في كتيب يرفق بمــم وضــــتثناء على أن يتـــة دون اسوازنـــــواب المــاب من أبـل بـك

 بواب. أللجميع االوحدة اإلدارية العامة 

عامة ــــة الـــــاريدوحدات اإلــــات الــــــر موازنـــــتخدمة في تقديـــــدية المســـــاليب التقليـــــــسألعن ا عادــــاالبت -

اعدة ـــالل قــــــد من خـــــطيط الجيمد على التخــــاليب حديثة تعتــــسأتخدام ـــــــاس( باســـــلوب القيـــــــ)كأس

وأن تكون هنـــــــاك واقعية في عملية وضع تقديرات موازنة الوحدة ، سس علميةأات حقيقية و معلوم

 . طبيعة واحتياج الوحدة االدارية دارية تحتوي على برامج ومشــروعات تتماشى معاإل

العمل على دعم ثقة التعامل في وضع التقديرات بين الوحدات االدارية العامة ووزارة المالية من  -

ات ــــــالية وبمراقبــــــوزارة المـــــالموازنة بــــلة بـــــام المختلفة ذات الصـــــقسـألن الماليين واــالل المراقبيــــــخ

 .المالية الخدمات

شخاص ألار اـــاة والجـهوية في اختيــــية والمحابــالح الشخصـــامة على المصـــلحة العــــب المصـــتغلي -

اسب للقضاء على ــب في المكان المنساـــابية باختيار الشخص المنـــالقيادية والرقائف ـغل الوظـــلش

اف الدول ـول لمصــــدولة للوصـــات العامة في الــــالخدمالي والرقي بمســــتوى مداري و الاد اإلــــالفس

 . لالمتقدمة في المستقب



  
 

171 
 

شـراف على المال العام من دعم وظيفة المراقب المالي كونها من أهم الوظائف التي ترتبط باإل -

ية خـــــــالل وضع معايير لشــــاغلي هذه الوظيفة كالمؤهالت العلمية والخبرة والكفاءة واالستقالل

الكاملة  دون وجود أي تأثير أو ضـــــغوطات ومنحهم الحصانة القانونية والمـــــزايا المالية والعينية 

التي تمكنهم من أداء مهام عملهم على أكمل وجه حيت تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الهامة 

 . هدار المال العامإالتي ال يسـتهان بها للحد من 

       واكبةــــ" تكون ماليةـــ"لجنة م ـاءــــنشإالية بــــات المـــزانية بالمراقبـــــــم الميــدور قس لــــمل على تفعيــــالع -

دات ــــدمة من الوحـــرات المقــــاقشة التقديــــمنـــبالية ـــــاللجنة الموتقوم ، اليةــوزارة المـــب" ـــاليةللجــنة الم"

دارية دة اإلـــــوازنة الوحـــــــماد مــــعلى أن يتم اعتراقبة، ــــراف المـــــشإاإلدارية العــامة التي تقـــع تحت 

 .قبل احالتها للوزارة التابعة لهاالعامة من لجنة الميزانية بالمراقبة 

روف ـــوالشـــخصية االعتبارية المســــتقلة في الظالية ـــــة المـــع في منـح الذمـــلية التوســـــــالحد من عم -

ال العام واقتــصارها على الجهات التي تمس ـــهدار المإــباب ـــحدى أسإكونها من ، الحالية الراهنة

 مصلحة المواطن بشكل مباشر كالمستشفيات والجامعات.

علية ــروفات الفــــة دورية بيــن المصارنــــجــراء مقـإالية بـــــات المـــــضــرورة قــيام وزارة المـــالية والمراقب -

وف على ـــــوحة والمقدرة للوقــن المخــصصات الممنــدارية وبيوحة للوحــدة اإلـــات الممنــــوالمخــصص

 .ا ومعالجتها مع الوحدات اإلداريةسبابهأاالنحرافات ومعرفة 

وعن المخصصات المالية الممنوحة ، وازنة العامة للدولةــــمعن الــاح ــــفصاإلمل على ــــضرورة الع -

ائل ــــوسيذ منها في ــــب التنفــــــونسج، وتكلفتها، رامـــــاريع والبــــــوعن المش، امةــــللوحدات اإلدارية الع

 .ن وسائل الرقابة على المال العامالم المختلفة كونها وسيلة معاإل
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 : قائمة المراجع
 الكتب : أوال

باب ــــاريخها ونظرية الملكية والعهود، مؤسسة شــــالمية وتــــــريعة اإلســـــ، الشابو العينين، بدران .1

 الجامعة، اإلسكندرية ، بدون تاريخ نشر .

، ورات الجامعة المفتوحةـــــــــمنش، الميســــــــة الفقه اإلــــــل لدراســــ، المدخعيد محمدســـدي، ـــــيالجل .9
 1221بنغازي، 

، دار زهران ات العامةـــــ، أدارة الموازناهر موسىـــابي، طــــــــ، والجند عبدالرحمنـــ، مؤيدوريلــــا .1

 .  1222، عمان ، للنشر

 . 1221بيروت،  ،الزحيلي ، وهبة ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، دار الفكر .4
اب الجديد المتحدة ــالطبعة األولى ، دار الكت اء ،ـمبادئ علم اإلحصليم دياب ، ــ، سالسعدي .1

 .  9114بيروت، 

 ، مدخـــل بيئي سياسي ذكرات في مبـــادئ اإلدارة العامةمـ، ر عبدالعظيمــ، عبد األميالــعكيلي .6

 . 1222المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ،  ، مطبعة 

ب الوطنية الوكالة ــــن الليبي ، دار الكت، محمد عبداهلل ، نظم المالية العامة في القانو  الفالح .1

 . 9111الليبية للترقيم الموحد للكتاب ، بنغازي ، 

امعي، ـــــــــكر الجـــــــعة دار الفــ، مطبريبيةضالية والمـــــــريعات الــــــ، التشالح، محمد عبداهللـــــــفال .2

 . 9111، ندريةاالسك

،   (SPSS)تخدامـــــل االحصائي باســـــ، المتقدم في التحليمحمد طاهرف ـــــــ، يوسماطيــــــــــالق .2

 . 9112،  منشورات مركز البحوث واالستشارات ، بنغازي

ـاشر دار ــــــــ، النس حمايتهاـــــــــال العام وأسـونية للمــــــ، الطبيعة القانراهيمـــــــمجبري، أحمد ابالـــ .11

 . 9119ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، 
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جامعة الملك ، د الموازنة العامةـول وقواعـ، أصمعارك، محمد عبدالعزيز، وشفيق، عليــالـ .11

 . 9111، سعود للنشر العلمي والمطابع، الرياض

ات العامة بين النظرية ـــــــ، أدارة الموازنلـــــل، والعكشة، وائـــمان، ومرار، فيصـــــ، سليوزيـالل .19

 .1221، عمان ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةوالتطبيق، دار 

، محاسبة األموال العامة والمحاسبة القومية ، أحمد فرجرن غربية، سالم محمد، و بالخيـــب .11

 .9111، ، بنغازيت مركز البحوث للعلوم االقتصاديةوراـ، منش

ات الدخل ـبة الحكومية وحسابـــاســـــ، المحط، خالد عبدالواحدالنخا، و بـن غربية، سالم محمد .14

 .9111، لمتوسط الدولية، بنغازي، منشورات جامعة البحر االقومي

امعية، ــــــدار الجــــــاملة، الــــرة متكــات التقديرية نظــــــــ، الموازنعالـــارق عبدالـــماد، طــــــــح .11

 . 9111، االسكندرية

، تـــرجمة جاريسون، بة اإلدارية ــــ، المحاسد، أحمد حام، وحجاجام الدينــــمحمد عص د،ــزاي .16

 .9112مريخ، السعودية ، الطبعة الثالثة، ، طباعة ونشر دار الأريك نورين 

، ابتراك ال العامـــــــوعة القانونية واألمنية في حماية المــــــ، الموس، محمد على أحمدقطب .11

 .9116 ،القاهرة ،للنسخ والتوزيع

تقبلها في النظرية ــــــــا ومســــــــاضيها وحاضرهـــــــــعامة مـة الــوازنــــــــكري، فتحي محمود، المـــــــش .12

 . 1221والتطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

نشر، ــــــاعة والــــــــعربي الحديــــث للطبــــ، المكتب الــالـــــــ، أدارة األعماح، محمد سعيدـــــعبدالفت .12

 .1229االسكندرية، 

 . 9111، بيروت، جيز في المالية العامة، دار النهضة العربية، الو عبد المولى، السيد .91
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اليب البحث ـاهج وأســــــــ، منيم، عثمان محمد، الطبعة االولىــان، ربحي مصطفى، وغنــعلي .91

 .   9111العلمي النظرية والتطبيق، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

النفقات والواردات العمومية دار  –الية العامة دراسة مقارنة الموازنة ــــ، المنــة، حســــعواض .99

 .ة للطباعة والنشر ، بيروت ، د. تيالنهضة العرب

ما للنشر ـــــ، سال العامـابة على المـــــــــاسبة والرقــــــمح، الافظ عبدالعالــــن، محمد عبدالحــــحس .91

 .9112، لتوزيع والطباعة، الجيزةوا

 . ت ، د.، القاهرةاإلدارية ، المحاسبة، عاطف محمد فتح اهلل، ليلي، والعوا .94

، اعة والنشرــــــللطبسة الوطنية ـــــــ، المؤسامةـــالية العـــــــادئ المــــــ، مبالدــس، منصور ميــونــــــي .91

 .9112 طرابلس،

 المجالت ثانيا : الدوريات 
،  ، البرنامج التدريبي للمراقبين الماليينرقـــابة الداخلية وعوامل نجاحها، الاد، يونس محمدــــــأحش .1

 . 9119، المعهد الوطني لإلدارة، بنغازي

القانون الليبي رقابة دوائر القضاء اإلداري، ة في ــــــــ، الـــرقابة على أعمال الدارسالحراري، محمد .9
 .9111، طرابلس 21-11، ص ص العدد الثالث ،ات العلميةـالمركز القومي للبحوث والدراس

أثير العوامل التنظيمية واالجتــــماعية على ـــــالد شكشك ، درجة تــــــــدرويش ، خيري طلحة ، خــــال .1

 . 9111، ، طرابلس اقـــواألفع ــالواق –ابة الداخلية ــمر الرقــتين، بحوث مؤ ــأداء المراقبين المالي

، مجلة الشريعة ــالمية، مفهوم المال العام ونظم حمايته في الشريعة اإلسـالدليمي، على عبداهلل .4

ص ص ، امســـالعدد الخ ارات العربية المتحدة،ـــاالمعة ر العلمي، جامــس النشــ، مجلونــــــــوالقان

 .9114 دبي، ،41 – 14

، اميةـــــــدول النــــكالتها في الــــ، دوز الموازنة العامة ومش، عبدالمعطيافســـ، وعربي، عليــــــالع .1

 .1226، عمان ،16-1، العدد األول ص ص العربية للعلوم االداريةالمنظمة 
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 -لوب البناء ـاعتماد أســـــــامة للدولة بــــات تحديث الموازنة العـــــــ، أمكانيائر صبريــــ، ثانـــــــــالغب .6

اسب ، مجلة المحنفاق العام بين األعداد والتنفيذيد االـــــلترش (B.O.T)نقل الملكية  -التشغيل 

 .9116، بغداد، 112-14، ص ص 41العدد ، للعلوم المحاسبية والتدقيق

 –في األردن  للموازنة العامة، دراسة تحليلية ان أحمد، والقطامين، أحمد عطا اهللاللوزي، سليم .1

 111 -119ص ص امن، ــالث عددعود، الــــــ، مجلة جامعة الملك سم1222 -1212من سنة 

 . 1226 الرياض، ،

ات في المال ــــحيري، تقييم نظام الميزانية العامة للدولة في ليبيا، دراسالس، محمد اديــــــــاله .2

 1221الجبل الغربي، ، 11-11ص ص ، الثالثواألعمال، جامعة الجبل الغربي، العدد 

مكانيات الهادي، محمد الســـحيري .2 تطويره ، ، تقييم واقع نظام محاسبة األموال العامة في ليبيا وا 

 .9116، بنغازي، 12-1ص ص  ،مجلة البحوث االقتصادية، العددان األول والثاني

، البرنامج التدريبي وكيفية أعدادهالجماهيرية العظمى الخير، أحمد فرج، انـواع الميزانيات بابـ .11

 .9119،  ، بنغازي للمراقبين الماليين، المعهد الوطني لإلدارة

امج التدريبي للمراقبين اخلية وعوامل نجاحها ، البرنــــحويو ، عادل ميالد ، الرقابة الد .11

  .9112، غازي، بنالوطني لإلدارة ، المعهدالماليين

لدية ــ، مدى فاعلية الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بابراهيمدرغام، ماهر، والشيخ عيد،  .19

لوم ــلة األردنية للعالمج، اتــالموازنذ ــن على أعداد وتنفيـميالقائاع غزة من وجهة نظر ــقط

 .9112، عمان ،919-121ص ص  اني،ــادي عشر، العدد الثــ، المجلد الح التطبيقية

امج التدريبي ــ، البرنئولياته و واجباتهــوظيفة المراقب المالي ومس، وبكر فرجــــ، بريعةــــش .11

 .9112، ، بنغازيللمراقبين الماليين، المعهد الوطني لإلدارة
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 بل تطويرـــتورية للنظام المالي في الدولة الليبية وســـ، المضامين الدسوبكر فرجــــــ، بريعةــــــش .14

، العدد حر المتوسطـلة جامعة البـ، مجهــح المكملة لــواللوائ ون المالي للدولةــة حالة القانــدراس

 .9116بنغازي ، ، 16-1، ص ص األول 

تخدام الموازنة التقليدية للدولة كأداة للتخطيط ــ، اسوبكر فرج، العبيدي، عبدالحميدــــ، بــريعةــــش .11

ر المتوسط الدولية جامعة البح، مجلة اد المالي في ليبيا، مدخل استقرائي لمكافحة الفسبةوالرقا

 .9112، بنغازي، 46-91ص ص  ،س، العدد الخام

   الدراسات العلميةثالثا : 
داء في الوحدات اإلدارية العامة، ، أمكانية تطبيق موازنة البرامج واألدي، أحمد يوسفــــالعبي .1

 . م9111، بنغازي ،، جامعة قاريونسرسالة ماجستير غير منشورة

لدية في ـــــــس البــالــــــات في تخطيط ورقابة وتقييم أداء المجــــــ، دور الموازناجح محمدـــــبي، نالزع .9

 .م9114، عمان، ر غير منشورة، جامعة آل البيت، رسالة ماجستياألردن

، ي الوحدات اإلدارية العامةاس الصفري فــــــ، أمكانية أعداد الموازنة على األسالزوبيك، فتحي .1

 .م 9111، بنغازي، ، جامعة قاريونس تير غير منشورةرسالة ماجس

المالي في أداء وظيفته الرقابية،  ، العوامل المؤثرة في فاعلية المراقبوزعكوك، عادل محمدـــب .4

 م.9114، بنغازي ،رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا

 التشريعات : رابعا
 .المالي للدولةالنظام القانون  .1

 م بشأن التخطيط الصادر عن المؤتمر الشعب العام .1411( لسنة 11قانون رقم ) .9

 مسيحي( بشأن إصدار قانون عالقات العمل . 9111ور )1112( لسنة 19قانون رقم ) .1

 في شأن أعادة تنظيم ديوان المحاسبة . م 9111( لسنة 12قانون رقم ) .4
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 دارية .بأنشاء هيئة الرقابة اإل م 9111( لسنة 91رقم ) قانون .1

 م. 9111م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 9111( لسنة 4قانون رقم ) .6

ور بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم 1111( لسنة 66عب القام رقم )ــــــرار أمانة مؤتمر الشـق .1

 ميالدية بشأن التخطيط .  1411( لسنة 11)

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن . .2

أن إصدار ــــمسيحي( بش 9111ور)1112( لسنة 121رار اللجنة الشعبية العامة رقم )ــــق .2

 ور ز 1112( لسنة 19الالئحة التنفيذية لقانون عالقات العمل الصادر بالقانون رقم )
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 جامعة بنغازي

 كلية االقتصاد      

 الدراسات العليا  -قسم المحاسبة 

 

 استمارة أسئلة حول

مدى مالئمة استخدام موازنة األبواب والبنود كأداة تخطيط ورقابة 

 على المال العام في ليبيا
 بنغازي –دراسة ميدانية في مراقبة الخدمات المالية 

 

 ................................./...................................................... السيد المحترم

 تحية طيبة وبعد 

اســتمارة األســئلة هــذه جــزء من متطلبات استكمال دراسة رسالة ماجستير حول  تعتبر        

موازنة األبـواب والبنـود كـأداة من أدوات التـخطيط والرقابة في ليبــيا واإلجابة عن هذه األسئلة 

يط يتعلق بموضـــوع الدراســة لمحاولة التعرف على دور مــوازنة األبواب والبنود كـــأداة تخط

ورقابة على المال العام نظرا ألن هذه األداة من األدوات المهمة والفعالة للحفاظ على المال العام كما 

 أنها خط دفاع أول عن المال العام ولما للموازنات من دور مهم للرقي باقتصاد الدول .

تم اختيار هـذه الدراسة لما لها من دور حساس ومهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي  حيث        

تمـر بها البالد من فسـاد أداري ومالي  لعلة يكون له األثر االيجابي في الحفاظ على المــال العام  , 

زي كونها ثاني كما أننا نسعى في محاولة جادة بتســليط الدراسـة على مراقبة الخـدمات المــالية بنغا

أكبر مراقبة خدمات في ليبـيا واختيار أشخاص من المراقبة الذين يكون لهم دور هام وإلمـام 

بمواضيع الموازنـات وأثـرها على المـال العـام وقد عملت بمواقع مختلفة بالمراقبة سواء كانت 

 . التنفيذية أو اإلشرافية والتي لها عالقة وطيدة بالموازنة العامة للدولة 

نأمـل تـكرمـكم بأن تـكون اإلجـابة عن األســئلة بـكل شـفافية وواقعية كما أنه ال يتم  علية        

اسـتخدامها أال ألغــراض الدراســة لعـل يكـون لـها األثـر في إيجـاد الحـلـول للحـد مـن ظـاهرة 

 أهــدار المــال العــام .

                           الباحث / عبدالحميد العبيدي        



  
 

179 
 

 استمارة المقابلة الشخصية

 

 المعلومات الشخصية :

 

 ......................................................................................................................................الصفة / 

 

 

 المؤهل العلمي :                                                               

 ................................دبلوم          بكالوريوس          دراسات عليا           أخرى تذكر     

 

 

 التخصص العلمي :

 ...................................اقتصاد        أخرى تذكرمحاسبة              أدارة أعمال                 

 

 

 المركز الوظيفي:

 مراقب خدمات مالية             رئيس قسم             رئيس وحدة              مراقب مالي    

 

 

 عدد سنوات الخبرة :

سنة 01حتى  00سنوات            من  01حتى  6سنوات               من  6أقل من         

سنة 01أكثر من                                                 
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 أسئلة عامة حول الموازنة :

 ماذا تعرف عن موازنة األبواب والبنود ؟ – 1
.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

هــل يوجد كتيب ارشـــادي أو دليـــل للتعريف بنوع الموازنة المطبقة في ليبــــيا وتوضيح  – 2

 لتخطيط والرقابة على المال العام ؟األسلوب العلمي للعمل بالموازنة كأداة من أدوات ا
.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

هل أســـــــــلوب الموازنة المطبق في ليبيا يعتبر مناسب مع الوضع الحالي في ليبيا أم ال ؟  – 3

 "وضح " 
.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 ما هو الهدف الرئيس من وضع الموازنة العامة للدولة ؟  – 4
 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

ما هي المعايير التي يتم بها اختيار األشخاص لشغل الوظائف المرتبطة بالموازنة مثل أدارة  – 5

 الميزانية ولجنة الميزانية...وغيرها من الوظائف األخرى ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

مــاهي الصعوبات التي تواجهكم في تفهم المسئولين عن الغرض الحقيقي الذي وضعت من  – 6

 أجلة الموازنة العامة للدولة ؟
 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

ماهي الكيفية التي يتم بها التأثير على الجهات لترشيد عملية اإلنفاق من خالل مناقشة ما تم  – 7

 وضعة من تقديرات لموازنات الجهات العامة ؟
 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

هل للنفوذ السياسي والعالقات الشخصية والمصالح دور في عملية وضع تقديرات الموازنة  – 8

 للجهات العامة لدولة ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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مــاهي العــــــوامل التي تؤخذ في االعتبار عند مناقشة ووضع تقديرات الموازنة للجهات  – 9

 العامة ؟
.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

لــوحظ أن الجهات العامة للدولة تهتم بالشكل العام للموازنة وليس بالغرض الذي وضعت من  – 11

 أجلة ما تعليقك حول هذا الموضوع ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 خرى . لماذا ؟منشور الميزانية ما هو أال عبارة عن نسخة كربونية متكرر من سنة أل – 11

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

ندرة الــــدورات والمؤتمرات العملية ورش العمل للتعريف بأهمية ودور الموازنة وكيفية  – 12

تخطيط ورقابة على المال الــعام له التأثير على التعريف بدور العمل بها وتفعيل  دورها كـــأداة 

 الموازنة ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

عليها أكثر من نصف  ما رأيك في التشريعات المالية الحالية كونها تشريعات قديمة ومضى – 13

 قرن ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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 أسئلة حول الموازنة كأداة تخطيط :

 كيف يمكن أن تساهم الموازنة في عملية التخطيط ؟ – 1

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

هل أسلوب القياس المتبع في عملية تقدير المصروفات العمومية " البــاب الثاني" من خالل  – 2

عتمد بالكامل لنفس الســـنة مع التقديـــرات مقارنة مصروفات ستة أشهر للسنة الحالية والمبلغ الم

 المطلوبة للسنة المقبلة يعتبر أسلوب جيد باعتبار الموازنة أداة تخطيط ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

ـياسية أو االقتصـــادية أو االجتـــماعية لــها التأثير على عملية وضــع هــل المتغيرات السـ – 3

 التقديرات للموازنة ؟ 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

عليمات الصادرة بخصوص وضع التقديرات لمواجهة مــا مدى الـــتزام الجهات في تنفيذ الت – 4

 التغيرات والتحديات في الظروف الطارئة سواء كانت االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 لموازنة ؟ما مدى تأثير التغيرات في مواقع المسئولية على عملية التخطيط في ا – 5

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

تتبع الجهات العامة ســـياسة المبالغة في تقدير النفقات في الــموازنة العامـــة ســواء أكانت  – 6

ك للحصول على أكبر قدر من النفقات . كيف يتم التعامل مع عملية التسييرية منـها أو التنمية وذل

 المبالغة ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

فــاق لتحقيق األهـداف العامة كيف يمكن أن تســـاهم الموازنة العامة في عملية ترشـــيد اإلن – 7

 للدولة ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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هناك تعاقدات في الدولة في الوقت الحاضر بطريقة مــــــا يسمى " العقود المؤجلة " والتي  – 8

وجهة الخصوص في ميزانية التحول بمبالغ طائلة تصل لمـــاليين الدنانير هـــل يوجد  منها على

 لهذه التعاقدات أثر على عملية التخطيط للموازنة سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

شغل الوظائف القيادية من قبل أشخاص غير ذوي خبرة وتخصص في المجال على سبيل  – 9

المثال " يقوم بإدارة المستشفيات أطباء غير متخصصين بإدارة المستشفيات "  فما أثر ذلك على 

 عملية التخطيط للموازنة ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 ما رأيك في موازنة األبواب والبنود كأداة من أدوات التخطيط  ؟ – 11

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 كيف يتم االسترشاد بالموازنات السابقة كمقياس ألعداد الموازنة الحالية ؟ – 11

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

لية وضـــع مخصصات الموازنة للجهات العامة تتم وفقا ألهداف محددة ومدروسة هل عم – 12

 مســــبقا ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

هـل يتم االعتماد على قاعدة معلومات ألعداد الموازنة العامة أم هو مجرد أجراء روتيني  – 13

 يعتمد على تقديرات السنة السابقة ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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 الموازنة كأداة رقابة :أسئلة حول 

يــــرى الكثير أن دور المراقب المالي غير مفعل بالشكل الذي يؤدي عملة كأداة من أدوات  – 1

 الرقابة على تنفيذ الموازنة فما رأيك في ذلك ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 ماهي المعايير التي يتم بها اختيار األشخاص شاغلي الوظائف الرقابية ؟  – 2

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

هناك الكثير من المراقبين الماليين مؤهالتهم غير متخصصة " محاســــــبة " هل يؤثر ذلك  – 3

أحد الوسـائل الرقابية الهامة على الموازنة على أداء وظيفتهم كمراقب مالي كونها وظيفة مالية و

 العامة للدولة ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

نهاية السنة هل يتم المقارنة بين اإلنفاق الفعلي والتقديري من خالل تقارير المصروفات في  – 4

 المالية والوقوف على االنحرافات ومعرفة األسباب ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

م الصادر عن 2112( لسنة  295هناك مزايــا ممنوحة للمراقبين الماليين بموجب القرار رقم )  – 5

 وزير المالية ما أثر هذه المزايا على استقاللية المراقب المالي ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

هناك من يرى أن التوســـع في منح الشخصية االعتبارية والذمة المالية واإلدارية المســتقلة  –6

 .. فما رأيك في ذلك؟ للجهات العامة من أحد مسببات أهدار المال العام 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

هناك من يرى بأن أسلوب السداد المركزي معطل لسير العمل داخل مؤسسات الدولة...فما  – 7

 رأيك في ذلك ؟ 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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 هل البيئة السياسة واالقتصادية واالجتماعية تؤثر في عملية الرقابة على الموازنة العامة؟ – 8

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

هــل يمكن أن تـؤدى الــرقابة على الموازنة العــامة للجهات المختلفة بنفــس الــوتيرة دون  – 9

 النظر في النفوذ السياسية التي يتمتع بها المسئولين في الجهات المعنية بعملية الرقابة ؟ 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

هـــل بيئة العمل في ليبـــيا هي بيئة يمكن من خاللها الحكم على أدوات التنفيذ كونها جيده من  – 11

 عدمه ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

  

هناك الكثير من العقود التي يتم التعاقد بها بطريقة مــا يسمى ) الــعقود المــؤجلة ( والتي  – 11

ية مـــا مدى صحة هــذه الطريقة بالتعاقد من الناحية تتعامل بــها الــدولة في ظل  الظروف الحال

 القانــونية ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

ي المعدل في نظــام هناك من طالب بتطبيق أســاس االســـتحقاق بــدال من األســاس النقد – 12

 المحاسبة الحكومية المتبع في ليبيا...فما رأيك في ذلك ؟

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 في وسائل اإلعالم الحديثة ؟ ما رأيك في عملية اإلفصاح والشفافية للموازنة العامة للدولة – 13

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 
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الحساب الختامي في ليبـــيا غير ذي جدوى كأحد أدوات الرقابة على تنفيذ الميزانية حيث  – 15

 واقع السجالت .. فما رأيك في ذلك ؟يعتبر بانة عبارة عن تفريغ للبيانات المالية من 
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 سجل االعتمادات المالية

 "6...........                      البند............................                              " نموذج رقم م م/.................الباب

 رقم الصحفة..................................                 تفويض رقم...                  ..............المبلغ المعتمد

رقم  التفصيل التاريخ
 لمستندا

 المبلغ
جملة المصروفات 

 الفعلية
االرتباطات 

 القائمة
المصروفات  جملة

 الفعلية واالرتباطات
 مالحظات رصيد البند

  دينار درهم دينار درهم دينار درهم دينار درهم دينار درهم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 اإليرادات -دفتر الصندوق 

 "6"نموذج رقم م ح/                                                                           (منه -)الجانب المدين

 التاريخ
اسم مورد 

 النقود
 رقم ستند التوريد التبويب البيان

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 المصروفات -دفتر الصندوق 

 "6"نموذج رقم م ح/                                                                                             

 له( -الدائن)الجانب              

 التاريخ
اسم 

 المستفيد
 رقم مستند الصرف دفع بصك رقم التبويب البيان

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



  
 

 

Libya has a great impact on the working environment, and consequently it significantly 

affects the performance of the budget.  

Finally, it is our hope that this study will be an introduction to develop and update 

the current methodology in Libya and to eliminate the traditional method with all its 

related negativity regarding the complex and deep-rooted financial performance which is 

linked to the budget, and to eliminate the followed legislations of the financial work and 

budget which create an obstacle to development and progress. 
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A Summary of the study 

This study has aimed at the recognition of how far can the budget of sections and 

entries be used as a tool for planning and controlling the public finance in Libya. 

Considering the significance of the study and its being related to the public finance , a 

personal interview strategy has been adopted in collecting data from all surveyed 

participants , they were given a specifically designed interview form containing a group 

of questions divided into three main themes; the first theme has been a group of general 

questions about budget , the second theme has covered the planning process in budget , 

whereas the third theme has contained a dialogue concerning budget as an overseeing tool 

for public finance. A regular sample technique has been used in order to select the 

participants as it is considered the most appropriate technique for such studies. 

Due to the fact that the Ministry of Finance is the major source of budget , and as 

it controls the fiscal policy of the state through its subordinate managements and oversees 

the financial services ; and on the consideration that controlling the financial services in 

Benghazi is the second most supervised services in Libya , and as Benghazi has a proper 

high volume of work ; it has been chosen to be the society from where the samples have 

been taken .The participants have been selected from employees who are closely involved 

in budget such as ( Financial Services Observers, Department Heads , Heads of units, and 

Financial Controllers). 

An inductive methodology has been used to collect data by referring to previous 

studies, periodicals, books and scientific references, the researcher has analyzed the data 

thereafter through the Statistical Package for the Social Sciences program (SPSS) by 

using the relative analysis to reach the outcome of the responses of the questions, and the 

cluster analysis is used as well to see how far the participant responses are compatible, in 

addition, he has found out several results, the most significant of which, is that the budget 

of sections and entries is consistent with the Libyan current situation , as there are not 

capacity nor human cadres that might be able to apply different approaches . Political 

influences have also a direct impact on the process of planning and controlling the budget, 

moreover; the dominant intellectual social and political culture in .  
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