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  المستخمص
 والتقدم التطورات بسبب  لمدولة العامة الموازنة قانون  تطور  الماضي القرن  خالل

 التخطيط منيا المتعددة المجاالت في التطور الى ادى مما المجاالت بكافة التكنموجي
 واعتباره االولى المرحمة مع متماشيا يكون  وأن العامة الموازنة قانون  اعداد يسبق الذي
 وحدة ىناك يكون  بحيث الموازنة مراحل لكل المسؤولية وتحديد الموازنة، قانون  من

 المحاسبة انظمة تحسين الى باإلضافة الموازنة، لقانون  محور تكون  وبرامج  قراريو
 عمل عن قيمة نتائج توفر بحيث والواردات لمنفقات لجداو  تضع بحيث الحكومية
 ومتابعة ألعداد متطور قياس اسموب ووضع تؤدييا التي واالنشطة والبرامج االدارات
 ليكون  والتوقيت ومحتويات شكال التقارير تحسين ثم ومن الموازنة قانون  وتنفيذ ورقابة
 االساسية الميمة غيراتالت ىذا بحثنا ويتضمن. وفعال افضل عميو المستخدمين عمل

 ىي والتي العامة الموازنة لقانون  جذرية تطورات تمثل والتي الموازنة قانون  لمراحل
 التخطيط موازنة واألداء، البرامج موازنة ،(التقميدية الموازنة) والرقابة البنود موازنة

 الشكل موازنة, الدولة, الكممات المفتاحية: .الصفري  االساس موازنة واخيرا والبرمجة
Abstract 

   During the past century, the state budget law has been developed 

due to technological developments and progress in all fields, 

which led to development in several fields. 
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Planning is the first that precedes the preparation of the general 

budget law or is in line parallel with the initial stage which is 

considered as a part of the budget law to determine the 

responsibility for all stages of the budget so that there is a 

decision-making unit and programs that represents the core line of 

the budget law. In addition to improving government accounting 

systems so that they set schedules for expenditures and imports so 

as to provide value results on the work of the departments, 

programs and activities that they perform. The development of an 

advanced measurement method for the preparation, follow-up, 

control and implementation of the budget law, and then improving 

the reports in form, contents and timing so that the users’ work on 

it is better and effective. This study includes the basic important 

changes to the stages of the budget law, which represent radical 

developments in the general budget law, which is the budget items 

and control (traditional budget), the program and performance 

budget, the planning and programming budget, and finally the 

zero-base budget.. Keywords: balancing state shape 

 المقدمة
تعد الموازنة التقميدية الشكل االول الذي عرفت منو الموازنات والزال العالم بأغمبيتو 
يطبقيا وليا ميزات منيا السيولة والبساطة في االعداد والتنفيذ وايضٍا في رقابتيا اضافة 

ين بقانون الموازنة بحيث تبنى عمى جداول الى معرفتيا ببساطة من غير المختص
لمنفقات والواردات في ابوابيا الرئيسة حتى يمكن معرفة عناصرىا التفصيمية لمنفقات 

والميم في ىذا النوع من الموازنة ىو تنفيذ الرقابة سواء كانت  ومصادر االيرادات .
ع المناخ السائد في القانونية او المالية عمى النفقات والمدخالت وىو ما تم تنفيذه م

القرن التاسع عشر كسيولة الييكمية االجتماعية واالقتصادية لمدولة وتحديد دور 
الحكومة في السيادة والدفاع والقضاء واالمن والوظائف البسيطة مما يتفق وحجم االفراد 

مى القيام بيا بما يتالءم مع االقتصاد الحر الذي كان من رواده عوالمشاريع الخاصة 
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وقد كان اىم  اىداف ، (1)ومن بعده المدعين باالقتصاد التقميدي (ادم سمث)ائل االو 
الحكومات آنذاك التركيز عمى توازن الموازنة أي التوازن بين موارد الدولة ونفقاتيا 

وكذلك تركز الموازنة التقميدية ، المضرة اذا ما حصل عجز فييا لالبتعاد عن األثار
لتي تحتاجيا قطاعات الحكومة  في تنفيذ اعماليا وتمتزم عمى توفير البضاعة والخدمة ا

ىذه القطاعات فقط بعدم تجاوز حدود االعتمادات المحددة ليا دون ان تأخذ بالحسبان 
واردات ىذه القطاعات أي انيا تيتم بالمدخالت وتتجاىل مخرجات ىذه الوحدات من 

ى التقدم الذي حدث في وقد أد ،سمع او ما تقدمو من خدمات والوسيمة التي تمت بيا
دراكيا لمسئولياتيا في تطور المجال العموم اإلدارية والسموكية و  دور الحكومات وا 

االجتماعية تجاه أفراد ومؤسسات الدولة إلى أن أصبحت الموازنة التقميدية ال تتالءم  
م تيتبأنيا  (2)مموازنة التقميديةلو االنتقادات يلذلك تم توج ىذه التطورات واألحداث، مع

وخاصة الرقابة والتحقيق عمى مصداقية ونزاىة العاممين عمى ، فقط بالجوانب المالية
عدم كفاية البيانات والمعمومات التي تحتاجيا االدارة . فضاًل عن االجراءات المالية

ليس ليا القدرة من جية ثانية  الحكومية في اداء اعماليا وخاصة في التخطيط واالداء.
ات ووضع الحمول االساسية لرسم المسار االقتصادي عمى تشخيص السمبي

ر. ىذا العصفي عدم القابمية عمى التكيف مع المتغيرات التي تمر بيا ، و واالجتماعي
بالمدخالت دون المخرجات والربط بينيما وبذلك يؤدي الى عدم  من جية ثالثة أنيا تيتم

. ومن ت الوحدات واىدافياعدم الربط بين مخرجا، و معرفة استخدام الموارد االقتصادية
فأنيا أي الموازنة بالنظر لتوزيع الموارد عمى القطاعات المختمفة والكثيرة جية رابعة و 

 اداء المتابعة بصورة صحيحة عمى تنفيذ البرامج واالنشطة الحكومية. ياال يمكن التقميدية
ازنة العامة شيد شكل المو فقد  انتقادات ة ولما وجو ليا منونتيجة لقصور ىذه الموازن

لمدولة خالل القرن الماضي تطورا ممحوظا بحيث مر بمراحل عديدة مرتبطة بمراحل 
التغيرات االجتماعية واالقتصادية، وقد ركز ىذا التطور عمى الجوانب التخطيطية 

                                                           
1
( خىالًَ، يُار انًىاسَت انصفزٌت وايكاٍَت حطبٍمها فً انىحذاث االدارٌت انًحهٍت فً طىرٌا، (

 .  11-10، ص 2001، جايعت ديشك، كهٍت االلخصاد
2
 . 119، ص 1895( د. ٌىَض احًذ انبطزٌك، الخصادٌاث انًانٍت انعايت، انذار انجايعٍت نهطباعت، (
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والقرارية التي تسبق اعداد قانون الموازنة وكذلك تم التركيز عمى جوانب المسؤولية في 
نظام المحاسبة الحكومي وتوفير  في رالتطو باإلضافة الى  ،ازنةمختمف مراحل المو 

اساليب القياس والمتابعة والرقابة عمى تنفيذىم وىذا ما  في تطورالالبيانات والمعمومات و 
 سيعرضو الباحث في بحثو. 

الموازنة العامة لو اىمية كبيره في بناء الثقة بين  ان مراحل قانون  اهمية البحث:
ومة وتتجمى ىذه االىمية من خالل التطرق في بحثنا االتصال بمصمحة المواطن والحك

لخمق التوازن بين  ةدا أالدولة من جية وبحقوق االشخاص من جية اخرى مما يجعمو 
مصمحتين متكاممتين احدىما عامة واالخرى خاصة، اذ يطرح البحث صورتو فيما 

يذ واالداء وكذلك وجو اإلشكاليات يخص تطبيق قانون الموازنة العامة وتأثيرىا اثناء التنف
نوعية تتمثل في بناء  ةالمتمثمة في متطمبات تطبيق قانون الموازنة والحاجة الى نقم

ادارات مواكبة لمتطور التكنولوجي والقضاء عمى حمقات الروتين واساليب العمل 
 فضال عن ،التقميدي المتوارث والوقوف امام التحديات جميعيا التي تقاوم التغيير

بعد االخذ بتطبيق قانون الموازنة المتطور وبيان اىمية ىذا  جميع االشكاليات مواجية
التطور في مراحل قانون الموازنة وبيان الفوائد التي يقدميا ىذا التطور ومن ثم 

 تشخيص التحديات التي يواجيا اثناء معالجة مشاكل قانون الموازنة التقميدية.
كالية الرئيسية التي يتم معالجتيا في ىذا البحث ىو بالنسبة الى االش مشكمة البحث:
الوحدات الحكومية بتطور القانون الموازنة العامة يتصل في  في تطورالكون مراحل 

تطورا واضحا، وبالتطور المتسارع الذي يشيده عالمنا اليوم ومن اجل االحاطة واالجابة 
تطور الذي التتمحور حول  عمى االشكاليات البد من التطرق الى معالجة عده تساؤالت

 لحق الشكل القانوني لمموازنة التقميدية وكما يمي : 
ما ىو شكل موازنة البرامج واالداء ؟ وما ىي مزايا تطبيق ىكذا موازنة ؟ وما  -1

 ىي مشكالت  تطبيقيا ؟
ما ىو شكل موازنة التخطيط والبرمجة ؟ وما ىي مقومات ىذه الموازنة ؟ وما  -2

 ىو تقييميا ؟ 
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شكل الموازنة الصفرية ؟ وما ىي مراحل اعداد ىذه الموازنة ؟ وما ىي ما ىو  -3
 المزايا والصعوبات في تطبيقيا ؟ 

بيدف تحقيق اىداف الدراسة واىميتيا سنقسم الدراسة الى مقدمة وثالث هيكمية البحث: 
مطالب وخاتمة، نتناول بالمطمب االول عرضا عن موازنة البرامج واالداء وفي المطمب 

 ي نعرض موازنة التخطيط والبرمجة و في الثالث نتناول الموازنة الصفرية.الثان
 المطمب االول

 موازنة البرامج واألداء
Programs & Performance Budget 

اشتركت عدة عوامل في اظيار جوانب القصور التي تم عرضيا في موازنة 
ومن اىم ، لعامة لمدولةالبنود والرقابة وبيان الحاجة الميمة في تطوير شكل الموازنة ا

من تغيرات  1929ىذه العوامل ىو ما ترتب عمى الكساد العالمي الكبير في سنة 
واعتماد االسموب الكنيزي الذي يقضي بتدخل  (1)بالجوانب االقتصادية واالجتماعية

الدولة في الحفاظ وترشيد االيرادات االقتصادية واستخداميا في مجال االنتاج المختمف 
في االدخار واالستثمار والعمالة واول من سار بيذا االنجاز ىو الرئيس والتدخل 

ثم انتقل تيار موازنة  New Dealاالمريكي روزفمت فيما طبقو من برامج المعروفة 
االداء الى اليابان ومصر واصدرت االمم المتحدة كتيبا عن  موازنة البرامج واالداء في 

ور في المجال االداري والسموكي واتخاذ باإلضافة الى ذلك كان لمتط، 1956سنة 
القرارات والتقدم في عموم الرياضيات واالحصاء لو النتائج المميزة في مجال قانون 

 .  (2)الموازنة خاصة والرقابة والتخطيط والتقييم في القطاعات االدارية العامة
ي  وبرزت فكرة موازنة البرامج واألداء تحصيل حاصل من جيود المتخصصين ف   

وأول ىذه المجان التي  شكمت ونادت  ،الواليات المتحدة األمريكية في ىذا المجال
 . Howver Commissionبتطبيق موازنة البرامج واالداء عرفت باسم 

                                                           
1
يٍانت، بطزص، انًحاطبت انحكىيٍت، يُشىراث جايعت -انخطٍب، خانذ شحادة-( انًهاًٌُ، دمحم خانذ(

 . 378، ص2010ديشك، كهٍت االلخصاد، 

(
2
) Granof, michael H, Goverment & not-for-profit Accounting "3d ed., Jojn 

Wiley & Sons, United Stated America, 2005.p.201-202.  
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 الفرع االول
 مفهوم موازنة البرامج واألداء

عمى ما بالرغم من تعدد مفاىيم موازنة البرامج واالداء لكن بين ىذه المفاىيم ىو التركيز 
تقوم بو الوحدات من اعمال ونشاطات وليس عمى عناصر االستخدامات المختمفة من 

وكذلك ىذا النوع من قانون  ،سمع وخدمات كما ىو الحال في الموازنات التقميدية
يركز عمى التنسيق بين البرنامج في قطاعات  الموازنة المتطورة  )البرامج واالداء (

دولة ويتم ذلك من خالل تقسيم الموازنة العامة لمدولة الى الحكومة واالىداف العامة لم
او متفرعة حسب الوزارات والييئات ثم تقسم ايضا الى اقسام رئيسة  ةموازنات مصغر 

 . (1)وفرعية حسب الوحدات االدارية التي تكون اصغر حجما
موجب نستنتج من ذلك ان ىذه الموازنة  )البرامج واالداء  ( تبنى من خالل تبويبيا ب

برامج ووحدات االداء او المسؤولية عمى اعتبار انو التبويب الرئيس عمى ان تستخدم 
 تبويبات فرعية اخرى كالتبويب النوعي.

 وبذلك يمكننا ايجاز تحديد الخطوات بأعداد ىذه الموازنة ) البرامج واألداء(  فيما يمي:  
او طويمة عمى ان يتم تحديد ما مطموب من اموال  لتحقيق اىداف قصيرة االمد  -1

 التنسيق بين تمك االىداف.  
 تثبيت ما مطموب  من نشاطات وبرمجتيا من اجل تحقيق االىداف المرجوة.  -2
 تثبيت وتعيين ما مطموب من وحدات اداء لكل نشاط وبرنامج. -3
 معرفة تفاصيل التكاليف  لكل برنامج  وتحديده .  -4
لمل تحتاجو البرامج والنشاطات  المحددة   تثبيت جداول الكميات  والنوعيات  -5

 بالموازنة. 
 تعيين  مراكز المسؤولية التي تقوم بتنفيذ النشاطات والبرامج. -6
 تثبيت منابع التمويل ليذه الموازنة.-7
 ان نضع االولويات والبرنامج الزمني لكل نشاط  في التنفيذ. -8

                                                           

(
1
) Harold, Hovey, The Planning-Programming-Budgeting Approach to 

Goverment Decision-Makinh, New York . Praeger , 1970, P. 79.  
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موازنة البرامج واالداء  يعمى نظامفأنو يالحع  وبالنسبة لمفرق بين البرامج واالداء
اال ، عمى انيما  يمثالن موازنة واحدة ويالحع عمى انيما  يمثالن موازنتين منفصمتين

ان المعروف عن موازنة االداء ىي ألصغر وحدة ادارية وبالمقابل تتكون موازنة البرامج 
ك يميز بينيما اضافة الى ذل، وفيما بينيما برامج (1)من موازنات اداء اصغر الوحدات

عمى اعتبار ان موازنة البرامج اداة تخطيطية بينما تعد موازنة االداء اداة رقابية عمى 
 .(2)اساس ان الرقابة تحتاج التخطيط المسبق الذي يمثل عنصرا الزم ا لمرقابة

 ويمكن لنا ان نفرق بين موازنة البرامج وموازنة االداء عمى اساس المحاور التالية:   
االرتباط يكون ارتباط موازنة البرامج عمى اعمى مستوى اداري من الذي من حيث  -1

ي يكون ارتباطيا بالعموم بالمستويات التنفيذية الدنيا تال ،ترتبط بو موازنة االداء
 وىذا يعني ان البرنامج يضم مجموعة من وحدات االداء.

نما موازنة ارتباط موازنة البرامج بالتخطيط  لممستقبل بي، من حيث عامل الزمن -2
 االداء تقاس بما تم سابقا انجازه وتقييمو.

تعد موازنة البرامج قبل اعداد موازنة االداء كون موازنة ، كيفية اولوية االعداد -3
 البرامج ىي مقياس االداء.

 الفرع الثاني
 تبويب موازنة البرامج واالداء 

أ بالوظائف ثم البرامج يكون تبويب  نظام  موازنة  البرامج  واالداء  متدرج  وىرمي يبد
بحيث يمثل المستوى االول  الوظائف الرئيسية  ،وينتيي باألنشطة ووحدات االداء

وبعدىا  ،(...االقتصادية، الخدمات االجتماعية ،)الدفاع )االساسية( لمدولة مثل وظائف
 ،العدالة، تقسم الوظائف الرئيسية الى فرعية بحيث تبوب الوظائف العامة الى )االمن

، مواصالت، ماء، ( وتبوب الوظائف االقتصادية الى ) كيرباء...المالية، ارجيةالخ

                                                           
1
، 1888كزخً، انًىاسَت انعايت نهذونت، دار انكخب نهطباعت واانُشز، بغذاد، ( د. يجٍذ عبذ جعفز ان(

 .669ص 
2
( انعشًاوي، دمحم عبذ انفخاح، "انًذخم انًعاصز نإلدارة انًانٍت انعايت يٍ يُظىر انًىاسَاث" يهخمى (

 .  48-47، ص2007االحجاهاث انحذٌثت فً االدارة انًانٍت انعايت، حىَض، 
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اما المستوى الثاني يكون تبويبو بالبرامج او االعمال , (1)(...الزراعة، التجارة، صناعة
الرئيسية  ومن ثم يقسم الى برامج فرعية مفصمة حسب التقسيم الجغرافي وما مطموب من 

ويكون ارتباطو بالييكل التنظيمي لمدولة عمى  ،من الخدمة اعمال وطبيعة المستفيدين
مستوى المديرية او المصمحة عمى سبيل المثال تبويب  وظيفة الصحة حسب المديرية  او 

 .(2)المحافظة وعمى اساس  نوع العمل  وعمى اساس  المستفيدين
ت او فرعي الى حزمة من النشاطاالرئيس ويتعمق المستوى الثالث من التبويب 

امج الذي اخيرا يحقق اليدف او نالتي تشترك بإنجاز البر  (3)المتجانسة والمتميزة
ثم تبويب ىذه االنشطة الى وحدات االداء وبموجبيا تقييم الوحدات ، الوظيفة االساسية
 ويمكن ان نسجل المالحظات التالية عمى ىذا التبويب:، االدارية والبرامج

تبويب االساسي وباألخص التبويبات الفرعية وجود تبويبات مضافة اخرى فرعية لم -1
 حسب النفقة او االيراد.

، تزايد النقاش والمالحظات في معالجة استخدامات االدارة العامة او االدارة المعاونة -2
حيث يرى البعض توزيع االستخدامات بين  االدارة العامة والمعاونة عمى البرامج 

الل االدارة العامة عن االدارات في حين ان الراي االخر ىو استق، واالنشطة
وأرى اعتبار الرأي االخير  ىو االفضل لصعوبة توزيع ، المعاونة في البرامج

االستخدامات عمى االدارة العامة والمعاونة والرغبة في قياس الكفاءة في اداء نشاط 
 لإلدارة العامة واالدارة المعاونة كاٍل عمى حدة.
 الفرع الثالث

 امج واالداء تقويم موازنة البر 
لتقييم أي نظام يفترض مالحظة الجوانب االيجابية وبالوقت نفسو مالحظة السمبيات 

 التي تواكب ىذا النظام.

                                                           

(
1
)Leone hay. Essential of Accounting for Goverment and not for Profit 

Organization. Richrrd D. Irwin. INC.1987. 
2
، 1892( د. دمحم طعٍذ فزهىد، عهى انًانٍت انعايت، يطابع االدارة انعايت، انًًهكت انعزبٍت انظعىدٌت، (

 .  615ص 
3
 . 39، ص 1889، عًاٌ، 1نهُشز، ط( دمحم انهىر، اطاطٍاث انًحاطبت انحكىيٍت، دار وائم (
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اال انو يتوجب عمينا ، بالرغم من نجاح نظام موازنة البرامج واالداء في اغمب البمدان
نطمع عمى   كما بالمقابل ،عرض جوانب القوة في ايجابيات تطبيق ىكذا نظام  موازنة

 وكما يمي:، من خالل المشكالت عند تطبيقيا جوانب الضعف
 .(1)ايجابيات )مزايا( وفوائد تطبيق نظام موازنة البرامج واالداء -1

يكون لمتخطيط  فاعمية اكثر في تحديد اىداف كل وحدة  :مرحمة التخطيط - أ
بيت كما يتم تث، ادارية عمى شكل برامج وانشطة مترجما بإنجازات كمية ونوعية

تكاليف البرامج واالنشطة لكي يحقق مقدار االنجاز المخطط لو  وبالتخطيط 
 تحدد االعتمادات والتكاليف الالزمة لمنشاطات واالعمال.

يكون الترشيد في انجاز االنشطة والبرامج من خالل تطبيق  :(2)مرحمة التنفيذ  - ب
داء ومقارنتو بما نظام موازنة االداء والبرامج بمتابعة االنجاز في صورة وحدات ا

 مخطط لو مسبقا .
الرقابة المالية واالقتصادية يكون ليا ابعاد فعالة عند تطبيق  :(3)مرحمة الرقابة -ج

موازنة االداء حيث باإلمكان عمل التقييم الفني االقتصادي لكل االنشطة والبرامج التي 
برلمان رقابة كل تقوم بيا الوحدات االدارية وتبرر الخمل واالنحرافات ويسيل عمى ال

 اعمال الحكومة )السمطة التنفيذية ( عن طريق التقارير  عند االطالع عمييا. 
نظام موازنة البرامج واالداء يمنح الكثير من الفرص لألشخاص  :المجال السموكي–د 

في الوحدات االدارية بالمشاركة في اعداد الموازنة وتحديد االىداف بطريقة واقعية 
بين الجيود المبذولة واالنجاز المتحقق الذي يكون العامل المؤثر في  اضافة الى الربط

رفع الروح المعنوية لدى العاممين واندفاعيم نحو تحقيق افضل االنجازات لسبب  
 قناعتيم  ومشاركتيم بأعداد نظام ىكذا موازنة.

                                                           
1
 2002(، 2-1( عايز، دمحم حظٍ، جىاَب عًهٍت فً يىاسَت االداء، يجهت االداري، عذد )(

 (.121-113)ص
2
، دائزة انًطبىعاث وانُشز، 1( د. دمحم احًذ حجاسي، انًحاطبت انحكىيٍت واالدارة انًانٍت انعايت، ط(

 . 190، ص 1882عًاٌ، 
3
 52-50عبذ انفخاح، انًذخالث انًعاصزة نهذارة انًانٍت انعايت، يصذر طابك، ص ( انعشًاوي، دمحم (
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قق في نظام موازنة البرامج واالداء يتيح تقييم ما تح :المستوى االجتماعي والقومي -و
مجال الترشيد باإلنفاق الحكومي واالستخدام االفضل إليرادات الدولة وتخفيض االعباء 

 .(1)عن المواطن من خالل خفض انواع الضرائب
ىناك العديد ايضا من السمبيات سمبيات موازنة البرامج واالداء في التطبيق  -2

ة التطبيق العممي )العيوب( عند تطبيق نظام موازنة البرامج واالداء فقد ظيرت نتيج
 :(2)ليذا النظام الجديد وفي ما يمي اىميا

عدم استطاعة تحديد المخرجات حيث تفتقد العديد من الوحدات االداء الى  - أ
، وجود مقاييس مادية ممموسة المعايير لقياس اداءىا كنشاط وزارة الخارجية
ءىا وزارة االعالم واالمن والعدالة فمن الصعب او من المستحيل تحديد ادا

بسبب طبيعة خدماتيا وغير متكررة وغير ممموسة وتقتصر اداءىا عمى 
 االجيزة الحكومية.

ىناك دوافع لدى قسم من العاممين ضد تطبيق نظام موازنة البرامج واالداء  - ب
 ألسباب عديدة منيا فكرية وسموكية وتنظيمية.

صعوبة تطبيق ىذا النوع من الموازنات لضعف االنظمة المحاسبية وضعف  - ت
خبرة العاممين في الوحدات  االدارية حيث تتطمب ىكذا موازنة الى خبرات 

 وكفاءه فنية مدربة يندر وجودىا في الوحدات االدارية.
موازنة االداء يكون تركيزىا عمى تحقيق الكفاءة من خالل المشاريع قصيرة  - ث

ىناك الحاجة في عدة دول الى تخطيط طويل المدى  االجل )سنة واحدة( لكن
وىذا باعتقادنا سبب التحول فيما بعد الى  ،جل انجاز مشاريع كبيرة وىامةمن ا

 موازنة البرامج.

                                                           
1
، 1897( طعاد طعٍذ غشال، اطخخذاو انًىاسَاث انخخطٍطٍت فً انزلابت انًانٍت، جايعت انًىصم، (

 . 64ص 
2
( عبذ انجهٍم، حىفٍك حظٍ عبذ انًهذي، انًحاطبت انحكىيٍت، انجايعت االردٍَت، عًاٌ، انطبعت (

 .2003الونى، ا

  40دمحم انهىر، اطاطٍاث انًحاطبت انحكىيٍت، يصذر طابك، ص . 
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تداخل اختصاصات الوحدات االدارية وتشابو برامجيا كميا او جزء من برنامج  - ج
يؤدي الى عدم مالئمة الوحدات االدارية والتنظيمية لمدولة لتطبيق نظام   وىذا

 موازنة البرامج واالداء.
تطبيقيا الرتفاع تكمفة تطبيق  ما يحتاجو نظام موازنة البرامج واالداء صعوبة  - ح

من جيود  ونشاطات مكتبية متعددة ألعداد الجداول الخاصة بمتابعة وتنظيم 
بناءًا عمى ىذه االشكاالت  التي ظيرت خالل تطبيق  ،وتقييم البرامج واالداء

اخر قادر عمى التخمص موازنة البرامج واالداء لذلك برزت الحاجة الى قانون 
لذلك استحدث نظام موازنة التخطيط والبرمجة كنظام متطور لموازنة ، منيا

 الدولة.
 المطمب الثاني

 موازنة التخطيط والبرمجة
Plnning Programming Budgeting  

نتيجة لمقصور في ربط الموازنات الفرعية مع االىداف القومية لموحدات االدارية في 
اضافة الى االجل القصير ليا وعدم االختبار العممي لمبرامج ، واالداءموازنة البرامج 

 واختيارالتي تدرج بموازنة االداء من اجل اتخاذ القرارات التي تؤدي الى المفاضمة 
ظير نظام موازنة التخطيط والبرمجة لعالج ىكذا قصور والتي سنبين ، افضل البرامج

 قانون الذي سبقو بموجب التالية :  مفيومو ومقوماتو وتقييمو ومقارنتو مع ال
 الفرع االول

 مفهوم موازنة التخطيط  والبرمجة
، الوصول لفكرة ىذا النظام الجديد التي من اىميا في متيساىناك الكثير من العوامل  

اقرار جانب التخطيط كأحد االسس الرئيسة في اعداد نظام الموازنة  والحاجة الماسة 
تخاذ اي قرار كتحميل التكاليف وااليرادات في القرارات التي الى االسس العممية عند ا
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التالية  (1)وىذا النظام يعتمد عمى تكامل وربط العوامل الثالثة، تخص االنفاق الحكومي
 وىي:
 التخطيط  يعني  ىو  االىداف التي يجب تحققيا. -1
 البرامج واالنشطة  اي  وسائل تحقيق تمك األىداف.  -2
  .لتي تمول البرامج واالنشطةالموازنة اي االموال ا -3

بين ىذه العوامل اعاله التي تبدأ ىذه الموازنة بالتخطيط  وىذا يعني تحقيق التكامل
وتحديد االىداف ثم وضع البرامج واالنشطة التي تنجز ىذه االىداف ومن ثم البحث 
عن مصادر التمويل من خالل معرفة االيرادات المتحققة ألجل تحقيق وتنفيذ البرامج 

بأنو  ويمكن لنا تعريف نظام موازنة التخطيط والبرمجة واالنشطة والفترة الزمنية لذلك.
عن الموارد  نيابة خطة عممية التخاذ قرارات لتحديد التكمفة وااليراد الستخداميا

االقتصادية واستخدام تمك المعمومات باستمرار وانتظام لوضع السياسات المالية  في 
 .(2)خاذ القرارات  في كل وحدات الدولةالحفاظ عمى االموال وات

في زمن الرئيس  1965واول من طبق ىذا نظام ىي وزارة الدفاع االمريكية سنة     
في كافة الوحدات الحكومية المركزية  (3)نظامالجونسون الذي اوصى بتطبيق ىذا 

كبرنامج  والوزارة قسمت موازنتيا الى العديد من البرامج تحت عناوين رئيسية ، والمحمية
ومن اجل  ،وبرنامج قوات الدفاع االستراتيجية.....الخ من االمثمة ،البحث والتطوير

تحديد نوعية البرامج عمى اساس الربط بينيا والخطة التي تضعيا وزارة الدفاع تتناسق 
ويتم تحديد البرامج لمدولة من اجل تحقيق وتقديم ومفاضمة  ،مع  البرامج العامة لمدولة

ف بموجب التكاليف وااليرادات اضافة لالعتبارات االمنية واالجتماعية ىذه االىدا

                                                           
1
يٍانت، بطزص، انًحاطبت انحكىيٍت، يصذر طابك، ص -انخطٍب، خانذ شحادة-( انًهاًٌُ، دمحم خانذ(

315-316 . 

(
2
) Axel rod. Donald" 1995. Budgeting for modern goverment. 2

nd
 ed. New 

yourk" st matins press P.19.  
3
( دمحم شاكز عصفىر، أصىل انًىاسَت انعايت، دار انًظٍزة نهُشز وانخىسٌع وانطباعت، االردٌ، (

 . 231-212، ص 2014عًاٌ، 
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ويمكن تنفيذ ىذا البرنامج لمدة زمنية  طويمة  وذلك بأعداد  االخرى . (1)واالقتصادية
ويمكن تترجم ىذه الجداول الزمنية بصورة موازية ، جدول لفترة زمنية  من اجل التنفيذ

نظام ما ىو اال  تطبيق وتنفيذ لمقواعد االقتصادية نستنتج  من ذلك  ان ىذا ال سنوية.
والتجارية واالسس العممية  لمعمل  في النشاطات الحكومية  بما يتالءم مع االتجاه 

وىذا مما يدفعنا ان ندعو  , الحديث في تنظيم  وتطوير المحاسبة  الموازنة  الحديثة
زنة التقميدية الى االعداد  واقرار السمطة التنفيذية والتشريعية في العراق لمتحول من الموا

 ىكذا نموذج من انظمة الموازنة.
 الفرع الثاني

 مقومات موازنة التخطيط  والبرمجة
عمى المستويات كافة )االقتصادية  وتقييميا ألجل ربط البرامج باألىداف العامة لمدولة

، (2)قوماتواالجتماعية( يتم تطبيق موازنة التخطيط  والبرمجة  الذي  يعتمد عمى  م
 يمكن تمخيصيا بما  يمي:

لمعرفة اىداف الدولة العامة  ومحاولة  وضعيا  بشكل  اىداف  صياغة  االهداف  – 1
 ومن ثم الى برامج رئيسية وفرعية  يتطمب ذلك ما يمي: ،فرعية  واضحة ومحدده

 ان تكون سياسة الدولة  محددة بإطارىا العام. - أ
 تثبيت االىداف الفرعية والرئيسية.  - ب
 تحديد ما تقدمو الوحدات االدارية من خدمات وسمع.  - ت
وىذا ، تثبيت كمية السمع  وحجم  الخدمات التي  تقدميا الوحدات االدارية  - ث

 يرتبط بنظام التسعير ونوع التوزيع وااللتزامات االجتماعية.
فك االختناقات في القطاعات من خالل التنسيق والتكامل  بين القطاعات   - ج

وقد تختمف عند افراد المجتمع من  ،(1)داف تختمف من بمد ألخواالى المختمفة.

                                                           
1
( دمحم عبذ انفخاح بٍج انًال، ))احجاهاث جذٌذة فً انًٍشاٍَت انعايت(( يجهت دراطاث فً االلخصاد (

بُغاسي، نٍبا( انًجهذ انظابع عشز، -جارة فً جايعت لارٌىَضوانخجارة، )حصذر عٍ كهٍت االلخصاد وانخ

 . 28، ص1891انعذد انثاًَ، 

(
2
) Miliered. Planning Programming Budgeting, chicago: Rand McNally 

College Publishing Company.p. 144-147.  
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، الصحة، العدالة، حيث االولوية  خالل فترة معينة كأن يتفق عمى االمن
، .....الخ عمى انيا االىداف الرئيسية لمرحمة معينة مع تحديد االولوية لألمن

 ة.وحتى يتم  تطبيق  ىذه االىداف يجب تقسيميا الى اىداف فرعية واضح
ومن  ،تحديد االىداف وصياغتيا وكذلك اولوياتيا تحتوي عمى مشكالت عدة

واخيرا تترجم ىذه  ،اىميا  التوازن بين طويمة  وقصيرة االجل وما ينفذ لممستقبل
االىداف الى مخرجات يفترض الحصول عمييا متمثمة بمقدار الخدمات وسمع 

 ذات مواصفات محددة.
موازنة التخطيط والبرمجة  اىم مقوم اساسي ليا ىو معرفة :هامقوماتتقييم البرامج و -2

 :(2)طرق تحقيق االىداف المتمثمة بخطط الوحدات االدارية لكي تنجزىا ويقتضي ذلك
 معرفة البرامج البديمة وتحديدىا. - أ

 تحديد االنشطة  من خالل تحميل  كل برنامج. - ب
مي في المجال معرفة  نفقات وايراد كل  برنامج  واثره  عمى المستوى القو  - ت

 االقتصادي  واالجتماعي والسياسي ووضع التقييم لكل برنامج.
مساىمة اجتماعية غن استخدام االيرادات  افضل برنامج يوفر اكبر تحديد - ث

 المتاحة.
لتحقيق البرنامج يحتاج جداول زمنية لتوزيع نشاطات البرامج عمى المدد  - ج

 الزمنية.
الى تبويب القطاع االداري الى وحدات او ىذا النظام يحتاج  :تحديد  المسئوليات-3

مراكز مسؤولية تراقب البرنامج او النشاط الذي في نطاقيا, مما يظير مشكمة التعارض 
وعمى سبيل المثال في حالة  ،بين متطمبات التنفيذ في المراكز المسؤولة او الوحدات

                                                                                                                                                      
1
ث يمذو نُذوة انًٍشاٍَت ( دمحم شاكز عصفىر، االحجاهاث انحذٌثت فً انًٍشاٍَت )يذخم َظزي(، بح(

 . 17، ص هـ1387انظعىدٌت والعها وكٍفٍت حطىرها،انزٌاض،يعهذ االدارة انعايت، فً انًًهكت انعزبٍت
2
، انًىصم، 1( د. طزيذ كىكب انجًٍم، انًىاسَت انعايت نهذونت، دار ابٍ االثٍز نهطباعت وانُشز، ط(

 . 63ص 
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بحث العممي يتم في مراكز)وحدات( متعددة وايضا برنامج ال (1)تييئة وتدريب العاممين
لكن باإلمكان التغمب عمى ىذه  ...... الخ في جامعات ومراكز بحثية مختمفة

االشكاالت من خالل الجمع بين التبويبات الفرعية وتبوب حسب نوع البرنامج ثم حسب 
  .المراكز او الوحدات المسؤولة

 تطبيق ىذا القانون )قانون موازنة التخطيط: وضع معدالت ومؤشرات لألداء -4
او وحدة ادارية وتقويم  والبرمجة( يحتاج الى وضع معدل تقويم كل مركز

بالرغم من ظيور صعوبات في اغمب القطاعات االدارية ، االنشطة الحكومية
يتم التغمب عمييا من خالل التحميل والدراسة لمراكز او وحدات االداء التي في 

 في ىذا المجال.نطاقيا برامج وانشطة وتطبيق الوسائل العممية الحديثة 
يحتاج تطبيق ىذا القانون الى كفاءات :توفير الكفاءات والخبرات البشرية  -5

وخبرات بشرية في التخطيط والقرار والتقويم في القطاعات الحكومية, لذا يحتاج 
   .مع ىذا القانون  يتالءمالى تدريب وتأىيل وتنمية العاممين بما 

جداول ومعمومات فورية في مختمف  يحتاج ىذا القانون  :نظام فعال لممعمومات -6
مراحمو عن الماضي والحاضر والمستقبل تخص السياسات االقتصادية 
 واالجتماعية وااليرادات واالمكانات المتحققة لكل مركز او وحدة او لكل نشاط. 

يعتمد ىذا النظام عمى تييئة بيئة ناجحة لرفع  :تهيئة الظروف والبيئة المالئمة -7
تدريبيم بالحفاظ عمى المال والصالح العام ووضع نظام معنويات العاممين و 

تقويم لمعاممين والربط في الحوافز والعقاب عمى اسس تقويم العاممين اضافة 
الى المعدات الحديثة مثل الحواسيب واالنظمة والعمل بموجبيا لتحقيق السرعة 

 . (2)والدقة المطموبة
 الفرع الثالث

                                                           

(
1
) Miliered. Planning Programming Budgeting, chicago: Rand McNally 

College Publishing Company.p. 144-147. 

  ،ٌىطف ابزاهٍى طهىو، يٍشاٍَت انبزايج بٍٍ انُظزٌت وانخطبٍك، حانت بزَايج طالح انصٍاَت

 هـ .1400، يحزو  24االدارة انعايت، انعذد
2
 . 75، ص 2009لً، بغذاد، طٍزواٌ انشهاوي، انزلابت عهى حُفٍذ انًىاسَت انعايت فً انماَىٌ انعزا((
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 تقويم موازنة التخطيط والبرمجة
بالرغم من ان ىذا النظام يعتبر من االنظمة المتقدمة الحديثة الذي يربط بين البرامج  

ويعد التخطيط من  ،واالىداف عمى نطاق الوحدات االدارية وعمى المستوى القومي
مراحمو الميمة واستخدام االساليب العممية في اتخاذ اي قرار لتحديد البديل االفضل 

ايا التي ذكرت اعاله اال ان وضع ىذا القانون موضع وتقييمو. بالرغم من كل المز 
التطبيق في الدول المتقدمة كما حصل في الواليات المتحدة االمريكية ظيرت عدة 
اشكاالت تؤثر عمى تطبيقو وفي ما يمي اىم ىذه االشكاالت عمى قانون موازنة 

 :(1)التخطيط والبرمجة في البمدان المتقدمة
صبح ىناك صعوبة في تحديد االىداف رئيسية كانت نظرًا لتداخل عوامل عده ا -1

 ام فرعية. 
 ىذا النظام اداة تخطيطو طويمة االمد اىتمامو االول بالمستوى القومي.  -2
 تحديد كمية المخرجات دون التدخل في التخطيط وحل المشكالت اليومية. -3
اىتمام المراكز العميا في حل مشكالت محددة اكثر من االىتمام في الوصول  -4

 ىداف افضل.أل
 ال يحقق ىذا القانون دليل عمل واضح لممراكز االدارية الدنيا.  -5
اتصف ىذا القانون بالفصل بين التخطيط والبرمجة والموازنة واعتبار اخر  -6

مرحمة ىي الموازنة وىذا ما يتناقض مع السياسات والقرارات التي تم بمورتيا 
 من خالل الموازنة. 

التقويم في المرافق االدارية الدنيا وعدم  ظيور مشكالت لعدم وضوح اساليب -7
وجود التعاون والتظافر بين ىذه المرافق االدارية باإلضافة الى الشك في قدرة 

 االجيزة الرقابية المركزية وعدم قدرتيا بالتنسيق بالمستوى الشامل. 

                                                           

(
1
) David Ott and Atiat Ott, Federel Budget Policy, (Washington, D.C., The 

Brooking Institution, 1969), P.134.  

  90عبذ انجهٍم، حىفٍك حظٍ عبذ انًهذي، انًحاطبت انحكىيٍت، يصذر طابك، ص . 
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االىتمام تحديدا عمى تقسيم البرامج واالنشطة الجديدة دون االىتمام بتقييم  -8
  .ج واالنشطة الحكومية المستمرة والجاري تنفيذىا من السنوات السابقةالبرام

 ليس من السيل معرفة االثار غير المباشرة لمبرامج واالنشطة الحكومية. -9
بموجبيا يتم تحديد البرنامج اما الفائدة من استخدام موازنة التخطيط والبرمجة 

يمة االمد وتقييميا من اجل االفضل لالستخدام الممكن ومعرفة االىداف والبرامج طو 
تحقيق االىداف المحددة من خالل تحويل االمكانات المتاحة الى منتجات 

وفي ظل تقويم ىذا الشكل من اشكال الموازنة فأنو يمكن المقارنة بين  .(1)نيائية
 : ( 2)موازنة البرامج واالداء وموازنة التخطيط والبرمجة وكما يمي

اما ، واالداء التقسيم الوظيفي وتحديد تكاليف العمليعتمد قانون موازنة البرامج  -1
موازنة التخطيط والبرمجة تضع المبررات اوال لقرار المخطط الخاص بتكاليف 

 وفوائد البرامج البديمة كما يقدم وسائل قياس المنتج النيائي.
قانون موازنة االداء يعتمد عمى محاسبة التكاليف واالدارة اما قانون موازنة  -2

 والبرمجة فيعتمد االقتصاد والبرامج. التخطيط
قانون موازنة البرامج واالداء مرتبط بييكمية الدولة االداري والتنظيمي ومحدد  -3

بالمسؤولية والسمطة من اجل قياس كفاءه االداء وتيتم ىذه الموازنة ايضا لكل 
اما قانون موازنة التخطيط والبرمجة ييتم  ،وسائل االستخدام عند تنفيذ العمل

ىداف ونشاط وتحديد التكاليف والعائد نسبة الى البرامج البديمة وكيفية قياس بأ
ان ىذه الموازنة ىدفيا توزيع االيرادات المحددة عمى مختمف  ،الناتج النيائي

 االستخدامات وبذلك تكون اداة تخطيط. 
 المطمب الثالث

 الموازنة الصفرية
                            Zero Base Budgeting     

                                                           

(
1
) Harold, Hovey, The Planning-Programming-Budgeting Approach to 

Goverment Decision-Makinh, New York . Praeger , 1970, P. 227-232. 
2
يٍانت، بطزص، انًحاطبت انحكىيٍت، يصذر طابك، ص -انخطٍب، خانذ شحادة-( انًهاًٌُ، دمحم خانذ(

322-323. 
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سنبين في ىذا المطمب مفيوم نظام الموازنة الصفرية ومراحل االعداد لو ومزاياه 
 وصعوبات تطبيقو في الفروع التالية:

 الفرع االول
 مفهوم الموازنة الصفرية

نظام الموازنة الصفرية يتم بموجبة اعتبار البرامج والمشروعات الجديدة والقديمة 
نقطة الصفر من اجل قياس فاعمية كل دينار تم جديدة عمى افتراض انيا تبدأ من 

مع شمول ىكذا موازنة عمى التحميل المفصل لكل برنامج حالي او جديد  ،انفاقو
وتقويم البدائل المتوفرة مع دراسة تكاليف وعائد كل البدائل اضافة الى تحديد فيما 

تمرار عمى اذا كان من الميم االستمرار بنشاط معين او الغائو او تخفيضو او االس
نفس المستوى الحالي لإلنتاج والخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة او تخفيض 
االعتماد المحدد لكي يتناسب مع العائد من اجل الوصول الى افضل استخدام 
لإليرادات المتاحة مع تحديد المسؤوليات من خالل اعادة توزيع االيرادات عمى 

م ىذا القانون من الموازنات في االنشطة وباإلمكان استخدا، (1)كافة االستخدامات
الخدمية والصناعية وكافة الوحدات االقتصادية والموازنة العامة لمدولة من اجل 
السيطرة عمى االنفاق واحكام الرقابة عمية واالستخدام االمثل لتحقيق االىداف 

  .المطموبة
 الفرع الثاني

 مراحل اعداد الموازنة الصفرية

                                                           

(
1
) John Worthley and William Ludwin, Zero – Base Budgeting in State and 

Local Government, (New York m Praeger Publishers, 1979) pp.1-2.  

  لاطى يحظٍ ابزاهٍى انحبٍطً، حزشٍذ حكهفت انخذياث يٍ خالل انًىاسَت، كهٍت االدارة

 . 90، ص 1898وااللخصاد، جايعت انًىصم، طُت 
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فري يعتمد عمى اشتراك كل قطاع في تحديد ما يحتاجو من نظام الموازنة الص 
ايراد وما يحدد من برامج لتحقيق اىداف عامة لذا تكون ىذه الموازنة من االعمى 

 : (1)الى االسفل ومن االسفل الى االعمى وذلك الن
 تحدد االىداف من قبل االدارة العميا. - أ

ب منيا تثبيت االمكانيات اشعار كافة المستويات االدارية بتمك االىداف والطم - ب
 واالحتياجات لتحقيق تمك االىداف. 

 : (2)لذلك تكون مراحل قانون الموازنة الصفرية ىي
يقَسم كل مشروع )وحدة ادارية( الى وحدات صغيرة تسمى مراكز مسؤولية لذلك  -1

يستوجب وجود ىيكل تنظيمي يثبت فيو المسؤوليات والسمطة ويشتمل عمى 
دات القرارية اوال ىو الذي يسمى االنشطة الرئيسية المستوى الرئيسي لموح

لممشروع )انتاج ومبيعات( عمى ان يقوم كل مسؤول بدراسة وتقييم كل نشاط 
وبرنامج وربطيا مع االىداف العامة لممشروع اضافة الى االىداف االخرى اما 
الثاني ىي المستويات الفرعية التي تتبع المستوى الرئيسي والتي تسمى 

يات الفرعية لموحدات القرارية المتمثمة بمركز كمفة او خدمة عدد من المستو 
  .القائمين بنشاط محدد مثل ميندسين او محاسبين

تحدد الوحدات القرارية وترتبط بمسؤول معين وعند تحديد وحدة القرار بعد  -2
يراداتو العائدة منو  دراسة النشاط واىدافو والفائدة من استمراره وتكاليفو وا 

باإلضافة الى وضع معايير  ،ادات المحددة لتنفيذه والعقبات  عند تنفيذهواالير 
 اداء لو  وكذلك معرفة البرامج والبرامج البديمة  التي تحقق االىداف.

 الوحدات )المجموعات( القرارية بعد ان تم تحميميا وتقوييما ترتب تفاضميا. -3

                                                           
1
ؤطظت انىراق نهخذياث ( د. لاطى ابزاهٍى انحظًٍُ، انًحاطبت انحكىيٍت وانًٍشاٍَت انعايت نهذونت، ي(

 . 127، ص 1888انحذٌثت، عًاٌ، 

(
2
) Vean. Burton and S. Cowen. Scott, "Zero-Base-Budgeting in the Private 

Sector, Business Horizons, August, 1976, p77".  

  اَىر عبذ انخانك صذٌك، َظاو االطاص انصفزي، يجهت االلخصاد واالدارة، جذِ، جايعت

 .86هـ، ص 1400ذ انعشٌش، انعذد انعاشز، يحزو انًهك عب
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الى افضل توزيع  بعد تحميل التكاليف وااليرادات بإمكان االدارة ان تصل  
 ثم تقسم ىذه الوحدان )المجموعات ( القرارية الى: ،لإليرادات المتاحة ليا

تحديد وسائل بديمة من خالل حزم البدائل المقاومة لإلنجاز العمل نفسة  - أ
وذلك باختيار بديل محدد بموجب دراسة التكاليف والعائد وترفض باقي 

 ل لفع حزمة او مجموعة.ويطمق عمى ىذا البدي، الوحدات ) المجموعات(
وضع اولويات المجموعات القرارية من خالل حزم قرارات مكممة بعد  - ب

دراستيا باستكمال قرارات اخرى وتم تحديد الحزمة النيائية من خالل تقسيم 
الوحدات القرارية عمى اساس معيار واحد ثابت كالعائد عمى االستثمار 

دة معايير مثل االحتياجات اوصاف القيمة او التدقيق النقدي او طبقا لع
 درجة المقارنة . ،صافي العائد، االمكانات الفنية ،القانونية الى المشروع

 الفرع الثالث
 تقويم الموازنة الصفرية

 :(1)ا القانون عدة مزايا يمكن تمخيصيا بما يمي ليذ
 نظام الموازنة الصفرية يمثل تطورا واستكماال لقانون موازنة التخطيط والبرمجة. -1
متاز ىذا النظام بدراسة وتحميل مراكز العمل من نقطة الصفر وعمى اساسو يتقرر ي -2

 االستمرار او االستبعاد ليذا العمل.
االقسام الخدمية ىي االكثر استفادة وخاصة التي تكون سياستيا االدارية ليس ليا  -3

 عالقة مباشرة  بالمدخالت والمخرجات .
 في التمويل والتقديم.التساوي بين البرامج القديمة والجديدة  -4
اشتراك كل قسم في تعين ما يحتاج من ايرادات وما يقوم بو من برامج في ضوء  -5

 االىداف.
 يتحقق التكامل بين االعداد واالىداف والرقابة عمى تنفيذ الموازنة. -6

                                                           
1
 .1891( َعٍى دهًش، انًىاسَت انصفزٌت، عًاٌ، انًُظًت انعزبٍت نهعهىو االدارٌت، (
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زيادة فعالية االداء وتحقيق االىداف من خالل تحقيق التكامل الرأسي واالفقي في  -7
 افة.مستويات االدارة ك

وهناك ايضا مشكالت عند تطبيق الموازنة الصفرية ويمكن لنا ان نوضحها كما 
 : (1)يمي
صعوبة تطبيق ىذا النظام ببدء من نقطة الصفر حيث ال يتناسب مع  المشاريع  -1

 المستمرة بموجب برامج متكاممة.
 ال توجد جدية في اسموب المشاركة . -2
 ق الرغبة في التعامل بينيا.من الصعوبة تحديد الوحدات القرارية ولم تحق -3
 ضخامة وتوسع االعمال االدارية وزيادة الحزم مع النقص في الوعي االداري. -4

 الخاتمة: 
 وبعد اكمال دراستنا ليذا البحث نخمص الى النتائج والتوصيات التالية: 

 النتائج: 
قق من يالحع عند تطبيق موازنة البرامج واالداء أنو يكون التقييم متاح لكل ما تح-1

برامج وانشطة وعوائد، ويتحقق االستخدام االفضل لموارد الدولة، وأنو يخفض االعباء 
  .عن المواطنين نتيجة لتخفيض معدالت الضرائب

عند تطبيق موازنة التخطيط والبرمجة نجد انو يربط بين البرامج واالىداف عمى -2
  .مي في اتخاذ القراراتالمستويين القومي واالداري، ويركز عمى استخدام االسموب العم

عند تطبيق الموازنة الصفرية يتساوى تقييم بين البرامج الجديدة والقديمة ويتحقق -3
اساليب االستخدام في االعداد واالىداف الرقابية عمى التنفيذ اضافو الى تحقيق التكامل 

    .االفقي والرأسي في المستويات االدارية كافة
 التوصيات: 

وازنات التقميدية التي تنفذىا الحكومات المختمفة عامو وفي العراق بسبب القصور في الم
خاصو لذا نوصي المشرع العراقي والمتخصصين بيذا المجال عمى العمل في التركيز 

                                                           
1
( لاطى يحظٍ ابزاهٍى انحبٍطً، حزشٍذ حكهفت انخذياث يٍ خالل انًىاسَت، كهٍت االدارة وااللخصاد، (

 .91، ص 1898جايعت انًىصم، طُت 
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عمى تطوير قانون الموازنة في كل االتجاىات لمسايرة التطور في العالم. وصياغة 
اد قانون الموازنة. وبما ان العراق اىداف كل وحده ادارية في شكل برنامج وانشطة ألعد

ال زال يطبق الموازنة التقميدية لذا نرى من االفضل عمى المشرع العراقي ان يطبق نظام 
موازنة البرامج واالداء في الوقت الحالي كونيا افضل الطرق في تحديد وصياغة اىداف 

مادات كل وحدة ادارية في شكل برامج وانشطة وتقدير تكاليفيا وتخصيص االعت
واالموال الالزمة عمى اساس التكاليف المقدرة كون الواقع الحالي لمعراق نجده بحاجة 

 ماسة ليكذا نظام موازنة. 
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