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أنموذج مقترح لتطبيق موازنة البرامج واألداء
بحث تطبيقي في (مديرية بلدية النجف األشرف)
أ .م .د .إبراهيم عبد موسى السعبري الباحثة :والء معين كاظم فخرالدين
جامعة الفرات األوسط التقنية  -الكلية التقنية اإلدارية  /كوفة  -قسم تقنيات المالية والمحاسبية
تاريخ استالم البحث0222/20/02 :

تاريخ قبول النشر0226/0/2 :

المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المقوماات األساساية المةماة لتقبياا مواةلاة الباراما واألداء فا
الوحدات الحكومية العراقية والمساهمة ف تقويرهاا مان لامق تقاديم ألماوتر مقتاري لتقبياا مواةلاة
البااراما واألداء ف ا مديريااة بلديااة الن,ا األ اارف إت تلعاام مااديريات البلديااة دورا هامااا وحيويااا ف ا
الم,تمع وألن مواةلة البراما واألداء تم تقبيقها ف العديد من دوق العالم وأثبتت ل,احها ولها العديد
من المزايا واإلي,ابيات كان من الضروري االستفادة منها من لمق تقبيقها على مواةلة مديرية بلدية
الن ,األ ارف لكا تكاون ألموتجاا لتقبيقهاا علاى بااق الوحادات الحكومياة فا العارا  .وقاد التاار
الباحثااان مديريااة بلديااة الن,ا األ اارف أللهااا تتبااع المواةلااة التقليديااة فا تقاادير التخ ي ااات للساانة
القادمة وامكالية تقبيا مواةلة البراما واألداء ف تلك الدائرة .ومن أهام النتاائا والتواايات التا تام
التوال إليها من لمق البحث ه على النحو اآلت :
أوال :االستنتاجات
 .3إن عملية إعداد المواةلة العامة للدولة ف العرا تتم على وفا أسلوب مواةلة البنود (التقليدية)
والت بموجبها يتم مراقبة الوحدات الحكومية ف عدم ت,اوةها للتخ ي ات الموضوعة لها وأن
ة لها دون أن تعير اهتماما لتقييم مدى تحقيا األهداف الت
يتم ارفها ف األغراض المخ
ارفت من أجلها االعتمادات وبذلك يمكن القوق بأن االسلوب المتبع ألعداد المواةلة ف العرا
يهدف إلى تحقيا الرقابة المالية فقط .
 .2إن النظام المحاسب الحكوم ف العرا القائم على تقبيا األسلوب التقليدي ف إعداد المواةلة
وتقبيا األساس النقدي ف القياس المحاسب ال يوفر المعلومات والبيالات المالية واإلدارية الت
تساعد الوحدات الحكومية على القيام بمهامها وتحقيا أهدافها لذلك فإن هذا النظام بحاجة إلى
تقوير .
 .1إن مواةلة البراما واألداء تؤدي إلى تر يد وضغط النفقات العامة من لمق التخقيط الدقيا
للتكالي الخااة بكل لشاط ومن ثم تقدير تكالي البراما وبالتال فإن هذه التكالي المقدرة سوف
تكون قريبة إلى حد ما من التكالي الفعلية األمر الذي يؤدي إلى الحد من اإلسراف ف الموارد
العامة .
ثاليا :التوايات
 .3ضرورة التحوق من األسلوب التقليدي ف إعداد المواةلة العامة إلى أسلوب مواةلة البراما
واألداء ف الوحدات الحكومية العراقية لكولها تزود متخذي القرار بالمعلومات والبيالات المالية
واإلدارية الت تساعد الوحدات الحكومية على القيام بالمهام الموكلة إليها وتحقيا أهدافها .وكذلك
ضرورة تبن وةارة المالية العراقية اسلوب مواةلة البراما واألداء عند إعداد المواةلة العامة
للدولة لكولها تستند إلى أسس علمية وعملية ف إعداد التقديرات مما يؤدي إلى تر يد اإللفا
وتقليل الهدر ف الموارد العامة.
 .2ضرورة التحوق من األساس النقدي المستخدم ف مواةلة البنود إلى أساس االستحقا والذي يُ َعد
أحد متقلبات تقبيا مواةلة البراما واألداء.
 .1وضع مؤ رات أداء لكل لشاط من ألشقة البراما لك يتم قياس الكفاءة والفاعلية وال,ودة ف أداء
البراما وبالتال الوحدة الحكومية ككل وبذلك تتم الرقابة عليها.
A Model Proposal for The Implementation of The Programs Pudget and
Performance An applied study in Al Najaf Municipality
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This study aims to identify the basic components necessary to implement the
programs budget and performance of the Iraqi government units and contribute to
the development, by providing a model proposal for the implementation of the
programs budget and performance in Najaf Municipality Directorate, where
municipal districts play an important and vital role in the community, and because
the programs and performance budget It has been applied in many countries of the
world and proved to be successful, and it has many advantages and pluses, it was
necessary to make use of them through their application to the Directorate of the
municipality's budget Najaf al-Ashraf in order to be a model to be applied to the rest
of the units of government in Iraq. The researchers chose Najaf Municipality
Directorate, as they follow the traditional estimate in the budget allocations for the
coming year, and the possibility of application programs and budget performance in
that department. Among the most important findings and recommendations that
have been reached :
First: Conclusions
1. The general budget of the state in Iraq preparation process carried on according to
budget items style (Traditional), under which are monitored government units in
they do not exceed the allocations set for them and to be disbursed in the intended
purposes, without pay attention to assess the achievement of the goals disbursed
Appropriations for it, and it could be argued that the method adopted for preparing
the budget in Iraq aims to achieve financial control only.
2. The government accounting system in Iraq based on the application of the
traditional method in the preparation of the budget, and the application of the cash
basis in the accounting measurement, does not provide the information, financial
and administrative data that help government units to carry out its tasks and achieve
their goals, so the system needs to be developed.
3. The budget programs and performance lead to the rationalization and the pressure
of public expenditure through careful planning of the costs for each activity and
then estimate the program costs and therefore the estimated costs will be fairly close
to the actual costs which leads to the reduction of wasteful of public resources.
Second: Recommendations
1. the need to shift from the traditional method in the preparation of the general
budget to balance style and performance programs in the Iraqi government units
because they provide decision-makers with information and financial and
administrative data, which help government units to carry out the tasks entrusted to
it and achieve their goals. As well as the need to adopt an Iraqi Finance Ministry
style programs and budget performance in the preparation of the state budget for
being based on scientific grounds and estimates in the preparation process leading
to rationalize spending and reduce waste in public resources.
2. the need to shift from the cash basis used for the budget items to the accrual
basis, which is a software application performance and budget requirements.
3. Develop performance indicators for each activity of the program activities in
order to measure the efficiency, effectiveness and quality in program performance
and thus unity government as a whole and thus be control.

المقدمة
تعد المواةلة العاماة للدولاة مان الخقاط المالياة التا تعتمادها الدولاة فا األجال الق اير وبسابم جوالام
الق ور ف مواةلة البنود التقليدية المتبعة فا اعاداد المواةلاة العاماة للدولاة فا العارا ظهارت اسااليم
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الرى إلعداد المواةلة ومنهاا أسالوب مواةلاة الباراما واألداء والتا تقاوم علاى االهتماام والتركياز علاى
اإلل,اةات الت تتم إت ان هاذه المواةلاة تُعتماد لتحقياا أهاداف معيناة ولايس لم,ارد اراء سالع ولادمات.
وماان ثاام فمواةلااة البااراما واألداء تهااتم بقبيعااة ألشااقة وأعماااق األجهاازة الحكوميااة أكثاار ماان اهتمامهااا
بموضوع اإللفا  .وتلق الضوء علاى العمال الاذي تام أو الخدماة التا أل,ازت للتأكاد مان أن النتاائا التا
تحققت تواةي ما كان مخققا له .وهل تكالي الخدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة ؟ وهذا األسلوب يؤدي
إلى رفع مستوى األداء وتر يد اإللفا والحد من اإلسراف وتقييم النتائا من لمق مقارلتها بالخقط .وقد
تم عرض البحث من لمق المبحثين اآلتيين :
المبحث األوق  :مواةلة البراما واألداء
المبحث الثال  :اإللموتر المقتري لمواةلة البراما واألداء لمديرية بلدية الن ,األ رف
منهجية البحث
 :2مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث ف إن عملية اعداد المواةلة العامة للدولة ف العرا ي,ري منذ ةمن بعيد وإلى
الوقت الحال وفا أسلوب مواةلة البنود (التقليدية) وهذا األسلوب ال ينس,م مع التقورات الحاالة ف
ح,م الموارد واإللفا والمسؤولة عنها الوحدات الحكومية إت يتم وضع التقديرات وفا معايير غير
علمية وإن االستمرار ف اتباع هذا األسلوب يؤدي إلى عدم ربط عملية التخقيط بالمواةلة مما يؤدي
إلى ظهور مشاكل عديدة تتمثل ف ضع الرقابة على كفاءة األداء المال وسوء توةيع الموارد
واإللفا غير الر يد.
 :0أهمية البحث
تأت أهمية هذا البحث من المكالة المهمة والرئيسة الت تحتلها المواةلة العامة للدولة بشكل عام إت
تعتبر األداة الرئيسة لترجمة سياسات الدولة وتنفيذ أهدافها المعلنة .
 :3هدف البحث
يهدف البحث إلى تقبيا أسلوب مواةلة البراما واألداء على مواةلة مديرية بلدية الن ,األ رف
لغرض تمف أوجه الق ور ف مواةلة البنود (التقليدية ) المقبقة حاليا ف المؤسسات الحكومية
العراقية.
 :4فرضية البحث
ّ
إن استخدام مواةلة البراما واألداء يؤدي إلى ةيادة الرقابة على األداء وتحسين عملية التخقيط
وقياس األداء واالستخدام األمثل للموارد.
 :2الحدود الزمانية والمكانية للبحث
الحدود المكالية  :تم إجراء البحث ف مديرية بلدية محافظة الن ,األ رف .
الحدود الزمالية  :تم االعتماد على القوائم المالية لمديرية بلدية محافظة الن ,األ رف للسنوات
 2131 2131لغرض ال,اة البحث .
 :6عينة البحث
تم التيار مديرية بلدية الن ,األ رف أللها تتبع المواةلة التقليدية ف تقدير التخ ي ات للسنة
القادمة وامكالية تقبيا مواةلة البراما واألداء ف تلك الدائرة.
 :7محددات البحث
تتمثل محددات البحث ف اعوبة الح وق على البيالات المقلوبة من قبل الدائرة الحكومية لغرض
إعداد المواةلة محل البحث.
المبحث األول :موازنة البرامج واألداء
أولا  :مفهوم الموازنة العامة للدولة
عرفت المواةلة العامة منذ الحضارات القديمة كحضارات ما بين النهرين والحضارة الم رية
القديمة وحضارات الرومان وال ين كما عرفتها الحضارة العربية اإلسممية والسيما عندما ةادت
الفتوحات وتوفرت األمواق وةادت الحاجة لإللفا على ال,ند وعلى أوجه األلفا األلرى الت
لظمتها الشريعة اإلسممية الكريمة وقد سهلت الدولة اإلسممية واوق العلوم من المشر إلى أوربا
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فضم عن تلك فإن اةدهار حركة الترجمة ف الدولة اإلسممية ولااة من العلوم القديمة مما ساعد
على واولها إلى أوربا (أحمرو .)11-11 :2111
وتعرف المواةلة العامة للدولة على ألها كش عن تقديرات النفقات واإليرادات الخااة بالدولة لمق
فترة ةمنية قادمة عادة ما تكون سنة .والمواةلة ه لقة مالية املة تبين كيفية الح وق على
الموارد واستخدامها لمق فترة محددة من الوقت عادة ما تكون سنة .تتضمن تقديرات محتملة لكل من
اإليرادات والنفقات للسنة القادمة (العامري ال توجد سنة. )1 :
كما تعرف بألها "أداة مالية تستخدمها الدولة لتحقيا م,موعة من األهداف السياسية واالقت ادية
والتع,يل بها كما إن لها أهداف اجتماعية كبيرة فه وسيلة إلعادة توةيع الدلل القوم عن طريا
فرض الضرائم الت اعدية وإعادة إلفاقها لتغقية لفقات القبقات الفقيرة وهناك أهداف مالية للمواةلة
تعبر عن كش المركز المال للدولة وتبين فيما إتا كان ع,زا أم فائضا ف المواةلة" (عليوي
.)2 :2112
ويعرف الباحثان المواةلة العامة للدولة بألها عبارة عن لقة مالية لفترة قادمة لتقدير اإليرادات
والنفقات الخااة بالدولة والت يتم تعيينها ف قالون المواةلة .
ثانيا ا  :تطور الموازنة العامة للدولة
.2موازنة البنود
وتمثل أقدم اورة من اور المواةلة وتمتاة بالسهولة والبساطة ف إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها
وتعتمد مواةلة البنود الت ني النوع لإليرادات والنفقات إت ت ن بشكل إجمال يتفرع منها
ت نيفات ثالوية وأحيالا فرعية فضم عن ت نيفات الرى كالت ني اإلداري والت ني االقت ادي
(. ) Kask , 2001: 13
وتركز هذه المواةلة على تحقيا الرقابة المالية والقالولية على عناار الم روفات واإليرادات .وقد
كان تلك الهدف يتمءم مع الظروف السائدة ف القرن التاسع عشر كتواضع الهيكل االقت ادي
واالجتماع لدوق العالم واقت ار دور الحكومات على أداء الوظائ السيادية (الدفاع األمن القضاء)
والوظائ األلرى الت يح,م األفراد أو المشروعات الخااة عن القيام بها (إسماعيل وعدس :2131
.)311 - 311
.0موازنة البرامج واألداء
ظهر أسلوب مواةلة البراما واألداء لمعال,ة الق ور ف مواةلة البنود التقليدية من لمق بيان
البراما والمشروعات واأللشقة لكل تخ يص مال مع المعلومات األلرى عن األداء .وبذلك فإن
مواةلة البراما واألداء تبين األهداف واألغراض الت تقلم من أجلها االعتمادات وتكالي البراما
المقترحة لتحقيا هذه األهداف كما توفر البيالات الكمية لقياس المن,زات والعمل الذي يتم تحت كل
برلاما .أي أله وفقا لمواةلة البراما واألداء يتم تبويم اعتمادات المواةلة العامة على أساس الوظائ
الرئيسة للدولة مثل التعليم وال حة واألمن والدفاع والعدالة ثم تحديد البراما الرئيسة والفرعية تحت
كل وظيفة .وبالتال يمكن تحديد األلشقة والمشروعات الت يتكون منها كل برلاما (الهام والسقا
.)10 :2110
.3نظام التخطيط – البرمجة – الموازنة
ظهر هذا النظام ف عام  3282ليحل محل مواةلة البنود التقليدية وهذا األسلوب أدى إلى تحسين عملية
إعداد المواةلة ف لواح كثيرة منها -3 :إعداد وتقييم لفقات المواةلة من قبل الققاعات -2 .الحد من
المركزية ف مراقبة المواةلة وإعقاء قدر أكبر من تفويض السلقة إلى األقسام إلدارة لققها
اإللتار والتقييم والتخقيط والتحليل االقت ادي.
ومشاريعها -1 .وضع براما لوظائ
(.)Coompanthu, 2007: 41
وهذا النظام يمثل لظاما إداريا متكامم يركز على استخدام التحليل التخات القرارات المتعلقة بالبرلاما .
والغرض من هذا النظام هو توفير إدارة مع اساس تحليل أفضل التخات القرارات المتعلقة بالبرلاما
ووضع مثل هذا القرار ف العمليات من لمق دما وظيفة التخقيط والبرم,ة والمواةلة ( Donvito,
.)1969: 3
.4الموازنة الصفرية
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المواةلة ال فرية ه طريقة إلعداد المواةلة العامة تتقلم وجود مبالغ اعتمادات ف المواةلة لكل
قسم ف بداية فترة المواةلة حتى لو كالت المبالغ ف فترات المواةلة السابقة  .وف هذا النوع من
المواةلات ي,م على المدراء ان يبدؤا من ال فر ف إعداد هذه المواةلة وتكون لتائا تنفيذ هذه
المواةلة جيدة ولكن هذا األسلوب فيه ضياع للوقت ومكل أيضا وعلى الرغم من ان المواةلة
ال فرية لقيت دعم ف الوحدات الحكومية إال اله ال يتم إعدادها على لقا واسع من قبل وحدات
األعماق األلرى (.)Jiambalvo, 2010, 363
.2الموازنة التعاقدية
ف المرحلة الخامسة من مراحل تقور أساليم إعداد المواةلة العامة ظهر ما يسمى بأسلوب المواةلة
التعاقدية وهذا التقور يُ َعد تقورا حديثا جدا إت كالت أوق محاولة لتقبيا أسلوب المواةلة التعاقدية ف
وةارة المالية النيوةلندية ف عام  3221وه محاولة إعادة تشكيل المواةلة العامة على ألها لظام عقد
افقات بين جهة منفذة والحكومة المركزية بمعنى أن تقوم الحكومة بقري مشاريعها وبرام,ها
المستقبلية أمام ال,ميع (كل من الققاع العام والخاص) بغرض الفوة بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع
والبراما بأقل تكلفة ممكنة وف الوقت المناسم بشرط أن تحقا تلك البراما والمشاريع األهداف
المخققة لها (عثمان .)33 2132
ثالثا ا  :موازنة البرامج واألداء
 .2نشأة موازنة البرامج واألداء
ظهرت مواةلة البراما واألداء كنتي,ة لتقورات كثيرة إت ترجع أوق محاولة لتقبيا مواةلة البراما
واألداء إلى سنة 3211م ف بلدية ليويورك إت كالت تسمى (مواةلة األداء) ثم وسعوا إطارها
وأضافوا عليها عن ر البرم,ة وأابح يقلا عليها (مواةلة البراما واألداء) (الزامل ومحمد
.)312 : 2131
وف عام  3232تم تشكيل ل,نة سميت (ل,نة تافت) لتقييم أوضاع المواةلة المقبقة إت ركزت هذه
الل,نة على أهمية تبويم المواةلة العامة على وفا الهدف من النشاط وف عام  3212تم تشكيل ل,نة
سميت بـ (ل,نة هوفر) إت دعت هذه الل,نة إلى تبويم مواةلة الواليات المتحدة على أساس البراما
واأللشقة الت تنفذها الحكومة وعند تقبيقها واجهت مشاكل عديدة مما دفع الواليات المتحدة
األمريكية إلى تشكيل ل,نة لمعال,ة هذه المشاكل وسميت ل,نة هوفر الثالية عام  3211وقد حددت
هذه الل,نة مممح مواةلة البراما واألداء وعدَت ألهما يعنيان الش ء لفسه .إت ان لققة التحوق ف
أهداف المو اةلة العامة من مواةلة بنود إلى مواةلة البراما واألداء بدأت حين ظهر من ينادي
بضرورة إدلاق أساليم اإلدارة العلمية الحديثة ف م,اق اإلدارة الحكومية للتأكد من قيامها بتنفيذ ما
يعهد إليها من واجبات بكفاءة وفعالية ووفا الخقة المعتمدة من قبل الحكومة (المحمود )32 :2111
 .0مفهوم موازنة البرامج واألداء
تعددت مفاهيم مواةلة البراما واألداء ولكن العامل المشترك بين هذه المفاهيم هو ألها ترتكز على
األعماق واأللشقة الت تقوم بها الوحدات اإلدارية وليس على وسائل تنفيذ األعماق واأللشقة كما هو
الحاق ف المواةلة التقليدية .
وتع رف مواةلة البراما واألداء " بألها لقة تهدف إلى تحقيا م,موعة األهداف سواء طويلة األجل
أم ق يرة األجل من لمق ربط تلك األهداف بالهيكل التنظيم للوحدة التنظيمية إت يتم تقسيمها على
الت ااات وبراما وألشقة ومشروعات ف ضوء التحديد الدقيا للتكالي والعوائد المتوقعة بهدف
تحقيا أق ى كفاءة ممكنة لتخ يص الموارد المتاحة (الحماق وآلرون .)2: 2132
ويعرف الباحثان مواةلة البراما واألداء على ألها " لوع من الواع المواةلات العامة والت تقوم
بتقسيم الوحدة الحكومية إلى م,موعة من البراما واأللشقة وبشكل يضمن تحديد التكالي بشكل دقيا
لكل برلاما من لمق التركيز على تحقيا االهداف المحددة لكل برلاما وبما يؤدي إلى تقليل اإلسراف
والهدر ف الموارد العامة وبشكل يضمن كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات".
 .3خصائص موازنة البرامج واألداء
تمتاة مواةلة البراما واألداء بخ ائص معينة تميزها عن غيرها من المواةلات وهذه الخ ائص ه
على النحو اآلت (الخقيم و امية )112 – 113 :2110و):(Robinson, 2013: 1
380

91

9

1097

أ .تهتم بالبراما واأللشقة الت يعهد إلى الوحدات اإلدارية الحكومية مهمة تنفيذها وبناءا على هذا
فإله يتحدد لقا القياس المال بم,موعة من البراما مقسمة على ألشقة ومشاريع فرعية ويهدف
القياس المال إلى تحديد تكلفة كل برلاما على حدة كما أن عملية إعداد المواةلة ف اورتها
النهائية تمثل ح,م اإللفا عن سنة مالية ف كل براما.
ب .ت ني المواةلة ت نيفا وظيفيا طبقا للبراما الت تزمع الحكومة القيام بها فيتم إعداد المواةلة
كل م,موعة من البراما بما ف تلك تكالي تنفيذها كما اادقت عليها وأقرتها السلقة
ف
التشريعية ويعكس هذا الت ني الت ااات الحكومة والوظائ الت تحاوق القيام بها عن
طريا اإللفا ومن ثم يعاد تقسيم هذه البراما على ألشقة وأعماق ومشروعات فرعية ويحدد
الوحدات اإلدارية الحكومية المسؤولة عن تنفيذ كل لشاط أو مشروع على حدة ولظرا ألن تبويم
المواةلة العامة حسم الوظائ الحكومية وحسم الوحدات التنظيمية يتم بمعرفة دائرة المواةلة
العامة (ال,هاة المركزي للمواةلة) فسوف يمكن من وضع دليل موحد للمواةلة تلتزم به الوحدات
التنفيذية.
ت .تنقبا قاعدة سنوية المواةلة على مواةلة البراما واألداء مع ربقها بفترة البراما واأللشقة لكل
وحدة إدارية وحكومية على حدة فهذا النوع من المواةلات يهتم أساسا بتكالي التنفيذ المقلوب
تمويلها لمق سنة مالية واحدة .
ث .ي,م أن يكون العاملون ف أجهزة المواةلة من المخت ين ف العلوم اإلدارية الحديثة مثل محاسبة
التكالي والمحاسبة اإلدارية وأساليم التحليل المال .
ر .تُخ ص األمواق ف مواةلة البراما واألداء لكل برلاما  .على سبيل المثاق توفر مواةلة وةارة
وبرلاما التعليم الثالوي وبرلاما
ة لبرلاما التعليم االبتدائ
التربية والتعليم امواق مخ
التعليم العال ف حين أن وةارة البيئة تخ ص امواق المواةلة لبرلاما المحافظة على القبيعة
وبرلاما مكافحة التلوث .
ي .تُ,مع المعلومات عن األداء ال,يد ف كل برلاما ويتم استخدام هذه المعلومات ف عملية إعداد
ة لكل برلاما.
المواةلة لمساعدة اناع القرار لتحديد مقدار األمواق المخ
 .4تصنيف موازنة البرامج واألداء
يتقلم لظام الت ني المةم لمواةلة البراما واألداء التعرف على الم قلحات اآلتية :
أ .الوظائف :وتتضم ن م,موعة من العمليات الت تستخدم لتحقيا هدف من األهداف الرئيسة
للحكومة .
ب .البرامج  :تضم م,موعات عامة دالل إطار الوظائ المشار إليها وتشير هذه البراما إلى النتار
النهائ لل,هات الحكومية الرئيسة .
ت .األنشطة :وه تفريعات عن البراما وتشمل ألماط العمل المتشابهة الت تقوم بها ال,هات
الحكومية غير الرئيسة ف سبيل تحقيا النتار النهائ لبرلاما معين .
إن هذه الم قلحات تتخذ كأساس للت ني على أساس الوظيفة بشكل يسهل على اإلدارة المالية
العامة عملية اتخات قرار بشأن توةيع الموارد المتاحة على ضوء األهداف والسياسات والخقط طويلة
األجل ف حين أن الت ني على أساس البراما أو األلشقة يربط بين االحتياجات المالية وبين الناتا
النهائ أو العمل الذي ين,ز بمعرفة وحدة حكومية معينة األمر الذي يسهل إعداد المواةلة على ضوء
األهداف ق يرة وطويلة األجل كما يؤدي إلى رفع كفاءة الرقابة على أداء الوحدات اإلدارية
الحكومية المختلفة ف تنفيذها للمواةلة المعتمدة (المحمود .) 31 - 31 : 2111
 .2مراحل إعداد موازنة البرامج واألداء
سوف للخص مراحل مواةلة البراما واألداء من لمق ال,دوق اآلت :
ال,دوق ( : )3مراحل مواةلة البراما واألداء
المرحلة
المرحلة االولى :
تحديد األهداف
والبراما

التفصيل
يتم ف هذه المرحلة تحديد األهداف الت تتوقع الوحدة الحكومية تحقيقها لمق السنة المالية سواء كالت
هذه األهداف تتعلا بتأدية لدمات أو بإل,اة مشروعات وتلك ف حدود إطار الخدمة العامة للدولة .ومن
ثم تقسيم وتبويم هذه المواةلة بحسم البراما الحكومية الت تنوي السلقة التنفيذية ال,اةها لمق سنة
المواةلة ومن ثم تقسم هذه البراما إلى م,موعتين جارية واستثمارية وتلك بحسم طبيعة البراما
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لققة

المرحلة الثالية :
تحديد األلشقة

المرحلة الثالثة :
تحديد وحدات األداء

المرحلة الرابعة :
تحديد التكالي

المرحلة الخامسة:
متابعة تنفيذ المواةلة

وبعد تلك تقسم جميع البراما – جارية واستثمارية – إلى م,موعة مشروعات وألشقة وه
االرتكاة للمواةلة الت تبنى عليها تقديرات االعتمادات وكذلك المحاسبة والتقارير .
من المعروف أن أعماق الوحدات الحكومية تقوم على إل,اة وأداء لدمات وسلع معينة للمواطنين وهذه
الخدمات ي,م أن توضع ضمن مشروع أو لشاط معين وهذا النشاط أو المشروع ي,م أن يكون ف
إطار برلاما رئيس يسند تنفيذه إلى وةارة معينة أو هيئة  .إت تتعلا هذه المرحلة بتحديد وحدات القياس
الت تتفا وطبيعة العمليات الت يؤديها كل قسم من أقسام النشاط كما تتناوق دراسة الوسائل الت تكفل
رفع هذه المعدالت مما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض تكلفة أدائها ومن ثم يمكن الواوق إلى
تكالي تقديرية لكل من العمليات الت تؤديها وحدات النشاط.
وف هذه المرحلة تقوم كل وحدة حكومية بتقسيم ل يبها من المشروعات واأللشقة إلى وحدات أداء وه
تمثل وحدات الخدمات – أو السلع – الت ستقدمها لل,مهور  .وهذه المرحلة تعتبر من أاعم المراحل إت
يتقلم من كل وحدة حكومية تحديد وحدات األداء والت ستقوم بها وه تف يل الخدمات الت ستؤديها
 .أي أن هذه المرحلة تتقلم ضرورة توافر معدالت ألداء النشاط والمشروع وإعداد هذه المعدالت يتم
بناء على طر فنية .
وتعد هذه المرحلة تحديدا امم لمواةلة الدولة إت تقوم باستخدام قواعد المحاسبة عن التكالي ف حساب
تكلفة وحدة األداء ف كل يكاد يكون معياريا وه مرحلة متقدمة محاسبيا ويمحظ أله ف المواةلة
الرقابية (مواةلة البنود) كان األسلوب المستخدم هو المحاسبة المالية الحكومية أما استخدام التكالي فهو
إجراء متقدم من الناحية اإلدارية إت يتم حساب تكلفة وحدة األداء باستخدام أساليم المحاسبة عن التكالي
وبضرب عدد الوحدات الواجم إل,اةها ف المواةلة ف متوسط تكلفة الوحدة ينتا إجمال قيمة
االعتمادات الت ستقدم للوحدة اإلدارية الحكومية بحيث تكون ملزمة بتنفيذ عدد وحدات األداء دون
لقص ف حدود االعتمادات المحددة لها ودون ةيادة  .وبذلك تفرض رقابة على كفاءة األداء عند كل تكلفة
معيارية وبالتال تكون الرقابة مزدوجة فه رقابة على تنفيذ وإل,اة وحدات أداء وفا مستويات قياسية
أي رقابة كمية وكيفية ومن لاحية ألرى فه رقابة على إل,اة وحدات األداء وفا معدالت تكالي
قياسية بما يضمن عدم حدوث إسراف أو ضياع غير حتم .
تتم ف هذه المرحلة متابعة تنفيذ األعماق والبراما والمشروعات وتكلفتها وت,ري ف لهاية السنة المالية
وفيها يتم مقارلة الفعاليات الت تم إل,اةها بالتقديرات والتأكد من كفاءة السلقة التنفيذية ومن أن العمل
يسير وفا الحدود المرسومة ويتم ف الموعد المحدد وه تناظر مرحلة (الحساب الختام ) ف مواةلة
البنود وتعتبر هذه المرحلة تقييما ألداء الوحدات الحكومية ومحاسبة المسئولين عن إل,اةاتهم لمق
السنة وفا أسلوب عمل .

ال,دوق من إعداد الباحثين باالعتماد على (الشمرال

( )33-31 :2131الحسين

( )31 :2111غنام .)11 :2111

رابعا ا  :تعريف المعلومات المحاسبية وخصائصها
.2تعريف المعلومات المحاسبية
هناك تعريفات عدة للمعلومات المحاسبية ألها أن تعري ألواع المعلومات األلرى وسنحاوق
تحديد تعري لها فيما يأت :
 )20 : 2111بألها " كل المعلومات الكمية وغير
تعرف المعلومات المحاسبية (يحيى والحبيق
الكمية الت تلخص األحداث االقت ادية الت تتم معال,تها والتقرير عنها بواسقة ألظمة المعلومات
المحاسبية ف القوائم المالية المقدمة لل,هات الخارجية وف لقط التشغيل والتقارير المستخدمة دالليا.
كما عرفها (جمعة وآلرون  )8 :2110بألها " :البيالات الت تمت معال,تها للح وق على مؤ رات
تات معنى تستخدم كأساس ف عملية اتخات القرارات والتنبؤ بالمستقبل ويتعين التواةن ف إعداد
هذه المعلومات من حيث الحاجة إلى التف يل فيها من جهة ومدى الت ارها على كل دالالت
رقمية مركزة من جهة ألرى لك تكون تات منفعة لمتخذي القرار".
كما وتعرف أيضا (عايدة ومريم  ) 11 : 2133بألها ":عبارة عن م,موعة من البيالات المحاسبية
الت يتم ت,هيزها وعرضها بقريقة منظمة ولافعة ف عمليات اتخات القرار".
ويرى ( )Capland, 1979 : 418أن مديري الوحدات الحكومية يحتاجون إلى قدر كبير من
المعلومات لغرض مساعدتهم ف التخقيط والرقابة واتخات القرار بالقدر لفسه الذي يحتاجه المدراء ف
الوحدات غير الحكومية فعلى الرغم من غياب دافع الربح لهذه الوحدات(الوحدات الحكومية) إال ألها
تتوفر لديها األهداف المنظماتية األلرى مثل النمو والبقاء والخدمة االجتماعية والت تنقبا بدرجة
كبيرة على الوحدات الحكومية .
ويعرف الباحثان المعلومات المحاسبية بألها البيالات المحاسبية الت تمت معال,تها وت,هيزها
وعرضها ف القوائم المالية وتعتبر األساس الت يستند عليه متخذو القرار ف اتخات قراراتهم المختلفة .
.0خصائص المعلومات المحاسبية
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تتمثل بال فات الواجم توافرها ف المعلومات المحاسبية الت يتم عرضها ف القوائم المالية لك
ت بح مفيدة لمتخذي القرارات أو ت بح معلومات محاسبية تات جودة إت إن تحديد أهداف التقارير
المالية هو لققة البداية ف تقبيا منها فائدة المعلومات المحاسبية ف تر يد قرارات المستفيدين
الخارجيين الرئيسين أي أن المعلومات ال,يدة ه تلك الخ ائص الت ي,م أن تتسم بها المعلومات
المحاسبية المفيدة وهذه الخ ائص تكون تات فائدة كبيرة للمسؤولين عن إعداد التقارير المالية ف
تقييم لوعية المعلومات (حمسة .)18 : 2131
وهذه الخصائص هي :
 .3المالءمة  :تُعد من أهم الخ ائص الت ي,م أن توفرها األلظمة المحاسبية المبنية على المعايير
المحاسبية الدولية ف المعلومات الت يمكن تقديمها لمتخذي القرارات االستثمارية واإلدارية على
المستوى الدالل والخارج .
وقد اهتمت العديد من الدراسات بالممءمة وتلك لألهمية الت تتمتع بها فقد عرفتها ل,نة المعايير
المحاسبية بألها " المعلومات الت ي,م أن تكون ممءمة لحاجات انع القرارات " (قويدر : 2132
.)202
كما أوضح(هندركسون  " :)212 : 3221أن الممءمة يتحقا معناها اللغوي إتا تفهم من يتلقى
المعلومات المعنى المق ود من المعلومات والذي يُعد الهدف األساس للمحاسبة وتقتض الممءمة
وجوب إمكالية ا العتماد على المعلومات بقريقة مفيدة أو ارتباطها المقيد بالت رفات أو النتائا
المرغوب ف تحقيقها ".
وتضم هذه الخااية السمات الفرعية اآلتية :
أ .التوقيت المناسب :أي ي,م توفير المعلومات المحاسبية ف فترة ةمنية مناسبة يمكن تحديدها
بالفترة الزمنية المةمة التخات قرار معين من قبل مستخدمها (متخذ القرار) حتى ال تفقد قيمتها أو
قدرتها على التأثير ف عملية اتخات القرار (السيد  .)11 : 2112ويرى الشيراةي "ألها الحاكمة
للخ ائص النوعية االلرى كافة ويعتمد تقبيقها على اعتبارات كمية أو لوعية أو على لليط منها
معا " (الشيراةي .)211 – 328 :3221
لذا تُعد كفاءة الكادر المحاسب من جهة وكفاءة النظام المحاسب تاته من جهة ألرى مؤ را أساسيا
ف اإلسراع بتقديم المعلومات المحاسبية ف الوقت المناسم  .مما يستوجم تقديم التقارير المالية
والمحاسبية ف فترات ق يرة لسبيا لمستفادة منها ف اتخات القرارات (النقيم .)221 : 2111
ب .القدرة على التنبؤ  :ويق د بها أن تكون للمعلومات المحاسبية إمكالية تحقيا استفادة منها ف
اتخات القرارات الت لها عمقة بالتنبؤات المستقبلية (السيد  )11 : 2112ويذكر (Belkaoui,
)" 2000:332أله من الممكن التنبؤ بدون اتخات قرار ولكن ليس من الممكن ان يتم اتخات قرار
بدون تنبؤ" .ويرى ) ( Hendriksen,1990: 846أن مفهوم القدرة التنبؤية قد تم ا تقاقه من
لماتر تقييم االستثمار  .فإتا كالت المعلومات المحاسبية مفيدة التخات القرارات من قبل المستثمرين
ينبغ ان تقدم مدلمت لنماتر قرارات هؤالء المستثمرين .وتختص هذه التنبؤات باأل ياء
واألحداث المستقبلية فقط والت تكون ممءمة لهذه القرارات ولك تكون المعلومات المحاسبية
ممءمة ي,م أن تقدم أو تسمح بدرجة من التنبؤ باألحداث المستقبلية .
ت .التغذية العكسية (القدرة على إعادة التقييم)  :ويعن بها قدرة المعلومات على مساعدة متخذ
القرار والمستخدم ف تقييم احة توقعاته السابقة وبالتال تقييم لتائا القرارات الت سبا تم
اتخاتها بناء على هذه التوقعات (لنفر والمقارلة .)32 : 2118
كاف لمعتماد عليها والثقة فيها وهذا يستلزم
 .2الموثوقية  :البد للمعلومات المحاسبية أن تتمتع بقدر
ٍ
االهتمام بمبدأ اإلف اي والموضوعية والحيادية لتلك المعلومات لك يمكن لمتخذ القرار من الثقة
ف هذه المعلومات بوافها تعبر تعبيرا اادقا وحقيقيا عن المركز المال للوحدة االقت ادية
وتمثل لتائا أعماق الوحدة أفضل تمثيل (النقيم .)221 : 2111
ومن القبيع أن المعلومات المحاسبية المدققة يُعتمد عليها أكثر من المعلومات المحاسبية غير
المدققة حتى وإن كالت األليرة متقابقة كم ومضمولا مع المعلومات المدققة  .وإن درجة
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الوثو بالمعلومات المحاسبية تُعد العكاسا واضحا لألدلة الموضوعية أو طر أو أسس القياس
السليمة الت بنيت عليها تلك المعلومات (الداية .)18 - 10 : 2112
ومن الممكن أن تكون المعلومات ممءمة ولكن غير موثوقة بقبيعتها أو تمثيلها لدرجة أن
االعتراف بها من المحتمل أن يكون مضلم  -على سبيل المثاق  -إتا كالت مشروعية ومبلغ
األضرار المقالم بها بموجم إجراء قالول ه موضع لزاع فإن اعتراف المشروع بكامل
المبلغ المقالم به ف بيان المركز المال من الممكن أن يُعد غير مناسم على أله من الممكن أن
يكون مناسبا اإلف اي عن المبلغ وظروف المقالبة (جمعة  )12 :2131ولك تكون المعلومات
بما يأت :
موثوقة ي,م أن تت
أ .صدق التعبير :ويق د بها أن تكون المعلومات المحاسبية معبرة عن األحداث الخااة بها ب ورة
سليمة وأمينة ولالية من أي تمعم متعمد (السيد .)11 : 2112
ب .الموضوعية (قابلية التحقق)  :أي أله سوف يتم التوال إلى النتائا لفسها عند إعادة عملية القياس
المحاسب من قبل أي محاسم آلر (حنان وآلرون .)12 :2111
ت .الحياد :أي أن تكون المعلومات المحاسبية لالية من التحيز لفئة معينة من المستخدمين أي عدم
تغليم م الح فئة معينة من المستخدمين على غيرها من الفئات (حنان وآلرون .)12 :2111
 .1القابلية للمقارنة :وتعن أن يكون للمعلومات المحاسبية قدرة على إجراء المقارلات بين فترة مالية
وألرى للوحدة االقت ادية لفسها أو المقارلة مع وحدات اقت ادية ألرى ضمن النشاط لفسه
(السيد .)11 : 2112
 .1الثبات :ويق د به استخدام لفس المعال,ات المحاسبية لألحداث االقت ادية المتشابهة من فترة إلى
ألرى وف ظروف متشابهة  .والوحدة المحاسبية تستخدم المعايير المحاسبية لفسها عبر الزمن .
وإتا تم تغيير مبدأ محاسب أو طريقة محاسبية البد من اإلف اي والتبرير عنها كالتعبير المحاسب
الذي ينتا عن تغيير طريقة اهتمك األاوق أو تسعير المخزون (بن عقا .)311 : 2110
والشكل اآلت يوضح الخ ائص النوعية للمعلومات المحاسبية :
خامسا ا :العالقة التكاملية بين نظام المعلومات المحاسبي الحكومي والموازنة العامة للدولة
تتضح أهمية العمقة التكاملية بين المواةلة العامة للدولة والنظام المحاسب الحكوم ف أن عمليات
إعداد وتحضير المواةلة وتنفيذها والرقابة على تنفيذها يعتمد بشكل أساس على المعلومات الت يوفرها
لظام المعلومات المحاسبية ف الوحدات الحكومية ويمكن توضيح تلك من لمق الشكل اآلت :
الشكل ( )22عالقة نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية بالموازنة العامة للدولة
إعداد وتحضير الموازنة

رقابة
وتقويم
األداء

نظم المعلومات المحاسبية

تنفيذ
الموازنة

متابعة وتنفيذ الموازنة

الم در ( :السقا والسندي )311 : 2131

تستند مرحلة إعداد المواةلة على مخرجات لظم المعلومات المحاسبية ف الوحدات الحكومية للسنة
السابقة لسنة إعداد المواةلة إت تمثل هذه المعلومات النتائا الفعلية لتنفيذ مواةلة السنة السابقة .وتعتبر
المواةلة بعد اعتمادها من السلقة التشريعية بمثابة ت ريح رسم للوحدات الحكومية بإلفا األمواق
ة لها من جهة وجباية إيراداتها من جهة ألرى .وف م,اق التنفيذ تعد
على ا ألغراض المخ
البراما واأللشقة المتفرعة عنها والت تتضمنها المواةلة العامة م,اق تشغيل لظم المعلومات
المحاسبية والم در األساس لمدلمتها الت يتناولها بالمعال,ة بهدف توفير تقارير وقوائم تتضمن
معلومات تفيد ف تقييم كفاءة وفاعلية تنفيذ تلك البراما واأللشقة (السقا والسندي .)311 : 2131
وف م,اق الرقابة على أداء الوحدات الحكومية يوفر لظام المعلومات المحاسب الحكوم البيالات
والمعلومات المةمة إلعداد الحساب الختام ف لهاية السنة المالية والمعلومات األلرى المةمة
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لتقييم كفاءة وفعالية تنفيذ البراما واأللشقة المدرجة بالمواةلة .ويعتبر الحساب الختام الوثيقة الت
تعتمد عليها األجهزة المركزية والرقابية ف الدولة ف عمليات الرقابة وتقييم األداء .وتعتبر المواةلة
م در المعلومات عن األلماط والمعايير الت يُعتمد عليها ف عملية الرقابة وتقييم األداء (الحسين
.)0 : 2111
وإن فوائد لظم المعلومات المحاسبية يمكن تقييمها من لمق تأثيره على عملية انع القرار وجودة
المعلومات المحاسبية وتقييم األداء والرقابة الداللية وتسهيل معاممت الوحدة االقت ادية
)(Anggadini, 2013: 14
ومما يزيد من أهمية هذه العمقة بين المواةلة ولظم المعلومات المحاسبية هو أن تقور أساليم الرقابة
على لشاط الوحدات الحكومية والمتمثلة برقابة األداء جاءت كنتي,ة مبا رة لتقور أساليم إعداد
المواةلة العامة األمر الذي تقلم تقوير لظم المعلومات المحاسبية ف الوحدات الحكومية إت تعتمد
رقابة األداء بدرجة كبيرة على قدرة لظم المعلومات المحاسبية على توفير المعلومات الضرورية للحكم
على كفاءة استخدام موارد الوحدة الحكومية وفاعلية تنفيذ البراما واأللشقة من قبل إدارة الوحدة
الحكومية (السقا والسندي .)310 – 311 : 2131
المبحث الثاني
اإلنموذج المقترح لموازنة البرامج واألداء لمديرية بلدية النجف األشرف
أولا  :بناء اإلنموذج
يتم بناء اإللموتر المقتري لمواةلة البراما واألداء لمديرية بلدية الن ,األ رف من لمق الخقوات
اآلتية :
 .3تحديد الرؤية والرسالة والهدف لمديرية بلدية الن. ,
 .2تحديد األلشقة الرئيسة للمديرية وتقسيمها إلى براما.
 .1تحديد األهداف لكل برلاما .
 .1تقدير التكالي المتوقعة لكل برلاما.
 .1تحديد مؤ رات أداء لغرض استخدامها ف قياس النتائا والمخرجات .
ولغرض تكوين اإللموتر المقتري لمواةلة البراما واألداء قام الباحثان باالعتماد على البيالات
المالية الفعلية والمخققة لمديرية البلدية للسنوات المالية  2131 2131والت تشتمل على
عناار اإللفا الستخدامها كمؤ ر لتقبيا مواةلة البراما واألداء المقترحة لمديرية بلدية الن,
وعلى النحو اآلت :
 .2تحديد الرؤية والرسالة والهدف لمديرية بلدية النجف .
تم تحديد الرؤية والرسالة والهدف لمديرية بلدية الن ,من لمق لقاء أجراه الباحثان مع مدير مديرية
بلدية الن ,وه على النحو اآلت :
الرؤية  :القيام بالواجبات والخدمات البلدية العامة على احسن وجه ف محافظة الن ,األ رف وأن
تكون المحافظة لالية من جميع االوساخ واألتربة .
الرسالة  :أن تكون بلدية الن ,ف م اف الدوائر المتقدمة والت تناق رضا المواطنين ف تقديم
الخدمات البلدية من لمق االستغمق األمثل للموارد العامة.
الهدف  :تهدف مديرية بلدية الن ,إلى جعل الن ,مدينة جميلة تليا وقدسيتها الدينية وتتناسم مع
ح,مها ومكالتها الدينية على المستوى العالم .
 .0تحديد األنشطة الرئيسة للمديرية وتقسيمها على برامج رئيسة وأنشطة لكل برنامج.
إن عملية تحديد األلشقة تعتبر من الخقوات األساسية لغرض إعداد مواةلة البراما واألداء وبعد
تحديد هذه األلشقة يتم تقسيمها على براما رئيسة وتعتبر هذه البراما بمثابة مراكز التكلفة الت
ستوجه إليها كافة عناار النفقات وبالتال فإن هذه الخقوة تعتبر لقوة مهمة وحساسة وتتقلم
معرفة ودراية بقبيعة عمل المديرية .
تحديد البرامج الرئيسة
تم تقسيم مديرية بلدية الن ,األ رف على م,موعة من البراما وهذه تعد الخقوة األولى ف مواةلة
البراما واألداء إت ترتبط بكل لقوة دراسات جدوى وغيرها من األمور الت يمكن من لملها تحديد
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تكالي كل برلاما بشكل دقيا .ويتم تحديد هدف البرلاما أوال إت يساعد هذا التحديد ف عملية تقييم
البرلاما هل حقا الهدف المرجو منه أم ال .ومن لمق األهداف العامة لمديرية بلدية الن ,األ رف
يقتري الباحثان البراما الرئيسة اآلتية للمديرية :
 البرلاما رقم ( : )3برلاما األممك.
 البرلاما رقم ( : )2برلاما البيئة والمخلفات ال لبة.
 البرلاما رقم ( : )1برلاما المشاريع والقر .
 البرلاما رقم (: )1برلاما الحدائا والمتنزهات.
تحديد أنشطة كل برنامج
قام الباحثان بتقسيم كل برلاما رئيس على م,موعة من األلشقة والت تحقا هدف البرلاما وعلى
النحو اآلت :
_ البرنامج رقم ( : )2برنامج األمالك ويتضمن األنشطة اآلتية :
 تخ يص ققع األراض السكنية والدوائر الحكومية . تخ يص وتهيئة ال,وامع والحسينيات . بيع الفضاءات واألرافة . تأييد منح إجاةات البناء ._ البرنامج رقم ( : )0برنامج البيئة والمخلفات الصلبة ويتضمن األنشطة اآلتية :
 القيام بعمليات التنظي وتوفير المستلزمات الضرورية ألعماق التنظي إدارة الم,اةر الع رية إدارة عمل علوة الخضروات القيام بعمليات القمر ال ح_ البرنامج رقم ( : )3برنامج المشاريع والطرق ويتضمن األنشطة اآلتية :
 إقامة المشاريع ال,ديدة واإل راف على تنفيذها تبليط وإكساء وت ليح تكسرات الشوارع_ البرنامج رقم ( : )4برنامج الحدائق والمتنزهات ويتضمن األنشطة اآلتية :
 ةراعة المناطا الخضراء تش,ير ال,زرات الوسقية إلشاء الحدائا والمتنزهاتوال,دوق اآلت يوضح تبويم هذه البراما واأللشقة لكل برلاما :
ال,دوق ( )2البراما الرئيسة واأللشقة المقترحة لمديرية بلدية الن ,األ رف
رقم البرنامج
3

رقم النشاط
3-3
2-3
1-3
1-3

2
3-2
2-2
1-2
1-2
1
3-1
2-1

البرامج الرئيسة

األنشطة
األمالك
تخ يص ققع األراض السكنية والدوائر الحكومية .
تخ يص وتهيئة ال,وامع والحسينيات .
بيع الفضاءات واألرافة .
تأييد منح إجاةات البناء .
البيئة والمخلفات الصلبة
القيام بعمليات التنظي وتوفير المستلزمات الضرورية
ألعماق التنظي
إدارة الم,اةر الع رية
إدارة عمل علوة الخضروات
القيام بعمليات القمر ال ح
المشاريع والطرق
إقامة المشاريع ال,ديدة واإل راف على تنفيذها
تبليط وإكساء وت ليح تكسرات الشوارع

321

91

1

9

1097

الحدائق والمتنزهات
ةراعة المناطا الخضراء
تش,ير ال,زرات الوسقية
إلشاء الحدائا والمتنزهات

3-1
2-1
1-1

الم در  :من إعداد الباحثين

 .3تقدير التكاليف الخاصة بكل برنامج
ّ
إن عملية تقدير التكالي لكل من البراما واأللشقة قد تمت بمساعدة الموظفين ف مديرية بلدية الن,
األ رف من الكوادر المحاسبية واالدارية والفنية والهندساية فضام عان االعتمااد علاى البيالاات الفعلياة
والمقدرة للسنوات  2131 2131وباالعتماد على ما يأت -:
 .3تم االطمع على كشوفات الرواتم واألجور التف يلية مان حياث الادرجات الوظيفياة ومادة الخدماة
ات والمكافئات والعقود وغيرها .
والمخ
 .2تم االطمع على مستندات ال رف الخااة بالمستلزمات الخدمية من لقال ودعاياة وطباع وضايافة
وإ يفااادات وغيرهااا وكااذلك مسااتندات ال اارف الخااااة بالمسااتلزمات الساالعية المختلفااة ماان وقااود
ولواةم ومهمات وقرطاسية ومياه وكهرباء وغيرها .
 .1تم االطمع على س,ل ال رف المخزل الخاص بالت,هيزات واللواةم التا ت ارف علاى ألشاقة
المديرية المختلفة .
 .1تم االطمع على مستندات ال رف الخااة بخدمات ال يالة المختلفة لألاوق الثابتة ف المديرية
من اثاث ومعدات وأجهزة ومبال وغيرها .
 .1تم االطمع على األاوق الموجودة ف كل لشاط من ألشقة المديرياة وتقادير لسام االلادثار لهاذه
األاوق من قبل االل ائيين لغرض احتساب االلدثار الذي يعد جزءا من تكالي النشاط .
أولا  :برنامج األمالك
هدف البرنامج  :يهدف البرلاما إلى تنظيم عملية توةيع الققع السكنية واستمم معاممت األراض
ة لكافة الشرائح المشمولة .
وتس,يل الققع المخ
يقوم قسم األممك ف مديرية بلدية الن ,اال رف بألشقة متعددة ومتنوعة يمكن تقسيمها على-:
.2تخصيص قطع الراضي السكنية والدوائر الحكومية
يقوم قسم األممك ف مديرية بلدية الن ,األ رف بتخ يص الدوائر الحكومية وققع االراض
السكنية على الشرائح المشمولة بالتخ يص وتشمل هذه الشرائح الموظفين من ضمنهم أعضاء الهيئات
التدريسية ومنتسبو الداللية الس,ناء السياسيين الشهداء المه,رين جرحى اإلرهاب األطباء
ة للشرائح
االلت اص ال حفيين وجرحى االلقاء العسكرية  .وقد بلغ إجمال الققع المخ
المذكورة ( )1,762لعام  2014ولكن ال توجد ققع أراض موةعة لمق سنة . 2014وقد تم حساب
التكالي الخااة بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )1التكالي الخااة بالنشاط رقم 3
أسم النشاط
تخ يص ققع االراض السكنية
والدوائر الحكومية

الرواتم واألجور

المواد

1,074,150,000

185,500,000

التكالي

غير المبا رة

952,070,000

الم,موع
2,211,720,000

الم در :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.0تخصيص الجوامع والحسينيات
من مهام قسم األممك أيضا هو القيام بتخ يص ققع أراض ال,وامع والحسينيات لألفراد
والمؤسسات الراغبين ف راء ققع االراض لغرض بناء ال,وامع أو الحسينيات .وقد تم حساب
تكالي هذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( : )1التكالي الخااة بالنشاط رقم 2
أسم النشاط
تخ يص وتهيئة
ال,وامع والحسينيات

الرواتم واألجور

المواد

920,700,000

106,000,000

التكالي

غير المبا رة

634,780,000

الم,موع
1,661,480,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.3بيع الفضاءات واألرصفة
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يتضمن هذا النشاط بيع أراض الفضاء واألرافة لألفراد أو المؤسسات أو المحاق الت,ارية .وقد تم
حساب تكالي هذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )1التكالي الخااة بالنشاط رقم 1
أسم النشاط
بيع الفضاءات
واالرافة

الرواتم واألجور

المواد

460,350,000

159,000,000

التكالي

غير المبا رة

634,600,000

الم,موع
1,253,950,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.4تأييد منح إجازات البناء
يتضمن هذا النشاط منح إجاةات البناء ألغراض بناء الدور السكنية المحاق الت,ارية المؤسسات
الدوائر الفناد والمستشفيات .هذا وقد بلغ إجمال اإلجاةات الممنوحة لعام  2014ألغراض السكن
( )668أما اإلجاةات الممنوحة لألغراض الت,ارية بلغت ( )37هذا وقد بلغت اإلجاةات الممنوحة
ألغراض الترميم ( )1اجاةة .وقد تم حساب تكالي هذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )1التكالي الخااة بالنشاط رقم 1
أسم النشاط
تأييد منح إجاةات البناء

الرواتم واألجور
613,800,000

المواد
79,500,000

التكالي غير المبا رة
952,000,000

الم,موع
1,645,300,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

ومن لمق التكالي المقدرة لكل لشاط من األلشقة التابعة لبرلاما األممك فإن الكلفة اإلجمالية لهذا
البرلاما لسنة  2015تكون كاآلت :
ال,دوق ( )0التكالي الخااة لبرلاما األممك
برلاما األممك
تخ يص ققع االراض
السكنية والدوائر الحكومية
تخ يص وتهيئة ال,وامع
والحسينيات
بيع الفضاءات
واالرافة
تأييد منح إجاةات البناء
الم,موع

الرواتم واألجور

المواد

التكالي غير
المبا رة

الم,موع

1,074,150,000

185,500,000

952,070,000

2,211,720,000

920,700,000

106,000,000

634,780,000

1,661,480,000

460,350,000

159,000,000

634,600,000

1,253,950,000

613,800,000
3,069,000,000

79,500,000
530,000,000

952,000,000
3,173,450,000

1,645,300,000
6,772,450,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

وبذلك فإن الكلفة اإلجمالية المقدرة لبرلاما األممك لسنة  2015بلغت ( )6,772,450,000إت بلغ
إجمال الرواتم واألجور ( )3,069,000,000أما إجمال المواد فقد بلغت ()530,000,000
والتكالي غير المبا رة بلغت (.)3,173,450,000
ثانيا ا  :برنامج البيئة والمخلفات الصلبة
هدف البرنامج  :يهدف هذا البرلاما إلى األ راف العام على أعماق التنظيفات والم,اةر وعلوة
الخضروات فضم عن توفير المستلزمات الضرورية إلعماق التنظي وإدارة عملية القمر ال ح .
يُ َعد قسم البيئة والمخلفات ال لبة ف مديرية بلدية الن ,اال رف من األقسام الخدمية والمهمة لكولها
تات مساس مبا ر بحياة المواطنين إت يؤدي لدمات بلدية متنوعة تشتمل على تنظي المناطا
السكنية والت,ارية وال ناعية والشوارع واألرافة ورفع النفايات فضم عن توفير مستلزمات وعدة
التنظي وعملية القمر ال ح للمخلفات لغرض المحافظة على البيئة من التلوث .وبالتال يمكن
تقسيم األلشقة الت يقوم بها هذا القسم على األلشقة اآلتية :
.2القيام بعمليات التنظيف وتوفير المستلزمات الضرورية ألعمال التنظيف
يشمل هذا النشاط كافة عمليات التنظي الت تقوم بها مديرية بلدية الن ,األ رف من تنظي القر
واألحياء السكنية والساحات العامة والمناطا الت,ارية وال ناعية وعمليات رفع األلقاض ف المحافظة
وجمعها ف محمت ال تؤثر ف احة وراحة المواطنين فضم عن توفير المستلزمات الضرورية
والمةمة لعمليات التنظي والت تشمل توفير معدات وأدوات التنظي والحاويات وأكياس النفايات
ة لرفع النفايات  .إت بلغت كلفة النفايات المخقط رفعها لسنة )408,687( 2131
واآلليات المخ
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طن حسم معدق اإلفراة اليوم القياس أما كمية النفايات الت تم رفعها فعم فقد بلغت ()261,619
طن أي أن مستوى التنظي لعام  2014كان  64%ويعود السبم ف تلك إلى قلة التخ ي ات
المالية  .أما كمية األلقاض المخقط رفعها لسنة  2014فقد بلغت ما يقارب ( 225,000م )1أما
الكمية المرفوعة فعليا فقد بلغت (166,514م )1أي أن لسبة الرفع كالت  65%ويعود تلك بسبم
التراكمات القدي مة والرم العشوائ ف الساحات المفتوحة  .أما إجمال عدد الحاويات المشتراة
والموةعة ف عموم المحافظة لعام  2014فقد بلغت ( )10,814حاوية منها ( )904حاوية سعة 660
لتر و ( )295حاوية سعة  240لتر و ( )9,615حاوية سعة  100لتر .وبالتال يمكن حساب
التكالي الخااة بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )8التكالي الخااة بالنشاط رقم 3
أسم النشاط
القيام بعمليات التنظي وتوفير
المستلزمات الضرورية ألعماق التنظي

الرواتم واألجور

المواد

859,320,000

231,857,000

التكالي

غير المبا رة

482,035,000

الم,موع
1,573,212,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.0إدارة المجازر العصرية
تؤدي وحدة الم,اةر التابعة لمديرية بلدية الن ,األ رف وظيفة مهمة وه منع عمليات الذبح لارر
الم,زرة وغير التابعة لرقابة احية وتلك لتأمين سممة اللحوم من الناحية ال حية  .إت تحتوي الوحدة
على عماق يقومون بعمليات الذبح لألفراد تحت إ راف ورقابة مديرية البلدية مقابل رسوم تستوفى
منهم  .وقد تم حساب التكالي الخااة بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )2التكالي الخااة بالنشاط رقم 2
أسم النشاط
إدارة الم,اةر الع رية

الرواتم واألجور
736,560,000

المواد
132,500,000

التكالي غير المبا رة
571,221,000

الم,موع
1,440,281,000

الم در :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.3إدارة عمل علوة الخضروات
من مهام مديرية بلدية الن ,األ رف أيضا اإل راف وإدارة عمل علوة الخضروات وتنظيم العمل
فيها لغرض الحد من عمليات الت,اوة على األرافة والشوارع ف المدينة الت يقوم بها البائعون.
وقد تم حساب التكالي الخااة بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )31التكالي الخااة بالنشاط رقم 1
أسم النشاط
إدارة عمل علوة الخضروات

الرواتم واألجور
368,280,000

المواد
198,750,000

التكالي غير المبا رة
470,000,000

الم,موع
1,037,030,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.4القيام بعمليات الطمر الصحي
تعمل مديرية بلدية الن ,األ رف بشكل يوم على رفع النفايات من جميع األحياء السكنية والشوارع
والساحات العامة والمناطا الت,ارية وال ناعية وتنقل هذه النفايات إلى مواقع القمر ال ح الذي
يبعد  28كم عن الت ميم األساس لمدينة الن ,األ رف وتلك للحفاظ على سممة المدينة والمواطنين
من التلوث البيئ  .وقد تم حساب التكالي الخااة بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )33التكالي الخااة بالنشاط رقم 1
أسم النشاط
القيام بعمليات القمر ال ح

الرواتم واألجور
491,040,000

المواد
99,375,000

التكالي غير المبا رة
380,814,000

الم,موع
971,229,000

الم در :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

ومن لمق التكالي المقدرة لكل لشاط من األلشقة التابعة لبرلاما البيئة والمخلفات ال لبة فإن الكلفة
اإلجمالية لهذا البرلاما لسنة  2015تكون كاآلت :
ال,دوق ( )32التكالي الخااة لبرلاما البيئة والمخلفات ال لبة
برلاما البيئة والمخلفات ال لبة
القيام بعمليات التنظي وتوفير
المستلزمات الضرورية ألعماق التنظي
إدارة الم,اةر الع رية

الرواتم واألجور

المواد

التكالي غير
المبا رة

الم,موع

859,320,000

231,857,000

482,035,000

1,573,212,500

736,560,000

132,500,000

571,221,000

1,440,281,000
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470,000,000
380,814,000
1,904,070,000

1,037,030,000
971,229,000
5,021,752,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

وبذلك فإن الكلفة اإلجمالية المقدرة لبرلاما البيئة والمخلفات ال لبة لسنة  2015بلغت
( )5,021,770,000إت بلغ إجمال الرواتم واألجور ( )2,455,200,000أما إجمال المواد فقد
بلغت ( )662,500,000والتكالي غير المبا رة بلغت (.)1,904,070,000
ثالثا ا  :برنامج المشاريع والطرق
هدف البرنامج  :يهدف هذا البرلاما إلى تنفيذ المشاريع واال راف عليها وإعداد الدراسات والكشوفات
الهندسية واالكساء والتبليط وأعماق ال يالة والترقيع للشوارع .
تقوم مديرية بلدية الن ,األ رف بعملية اإل راف على تنفيذ المشاريع مع التمف م ادر تمويلها
وكذلك إعداد الدراسات والكشوفات الهندسية الخااة بذلك وفتح القر وأيضا عمليات اإلكساء
والتبليط وت ليح التكسرات بالشوارع .وبذلك يمكن تقسيم األلشقة الخااة بهذا البرلاما على النحو
اآلت :
.2إقامة المشاريع الجديدة واإلشراف على تنفيذها
يتضمن هذا النشاط القيام بعمليات اإل راف على المشاريع الت تنفذها البلدية مع التمف م ادر
تمويلها وكذلك إعداد دراسات ال,دوى والكشوفات الهندسية للمشاريع وتشكيل ل,ان الستمم المشاريع
استمما أوليا ولهائيا ومتابعة العوارض الخااة بالمشاريع المقترحة فضم عن تشكيل ل,ان لغرض
إعداد المسوحات الخااة بالمشاريع وإل,اة معاممت المواطنين الخااة بقسم المشاريع  .وقد بلغ
عدد المشاريع الت تم تنفيذها لمق سنة  )11( 2014مشروع منها ( )3مشروع تم استممها و()5
مشروع ف مرحلة االستمم و( )3مشروع غير مستلم  .وقد تم حساب التكالي الخااة بهذا النشاط
على النحو اآلت :
ال,دوق ( )31التكالي الخااة بالنشاط رقم 3
أسم النشاط
إقامة المشاريع ال,ديدة واإل راف
على تنفيذها

الرواتم واألجور

المواد

1,826,055,000

556,500,000

التكالي

غير المبا رة

1,632,060,000

الم,موع
4,014,615,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.0تبليط وإكساء وتصليح تكسرات الشوارع
يتضمن هذا النشاط عملية فتح وتبليط الشوارع ال,ديدة ف عموم المحافظة فضم عن عمليات ال يالة
المستمرة للشوارع والقر وكذلك عملية إكساء الشوارع وترقيع وت ليح التكسرات فيها  .إت بلغ
عدد الشوارع الت تم تهيئتها وتبليقها لمق سنة  )38( 2014ارع منها ( )20ارع تم إل,اةها
واستممها بشكل كامل و( )3ف مرحلة االستمم و( )15لم تكتمل وتستلم لحد اآلن .وقد تم حساب
التكالي الخااة بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )31التكالي الخااة بالنشاط رقم 2
أسم النشاط
تبليط وإكساء وت ليح تكسرات
الشوارع

الرواتم واألجور

المواد

322,245,000

238,500,000

التكالي

غير المبا رة

544,020,000

الم,موع
1,104,765,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

ومن لمق التكالي المقدرة لكل لشاط من األلشقة التابعة لبرلاما البيئة والمخلفات ال لبة فإن الكلفة
اإلجمالية لهذا البرلاما لسنة  2015تكون كاآلت :
ال,دوق ( )31التكالي الخااة لبرلاما المشاريع والقر
برلاما المشاريع والقر
إقامة المشاريع ال,ديدة واأل راف على
تنفيذها
تبليط وإكساء وت ليح تكسرات
الشوارع
الم,موع

الرواتم واألجور

المواد

التكالي

غير المبا رة

الم,موع

1,826,055,000

556,500,000

1,632,060,000

4,014,615,000

322,245,000

238,500,000

544,020,000

1,104,765,000

2,148,300,000

795,000,000

2,176,080,000

5,119,380,000
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الم در :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

لسنة  2015بلغت
وبذلك فإن الكلفة اإلجمالية المقدرة لبرلاما المشاريع والقر
( )5,119,380,000إت بلغ إجمال الرواتم واألجور ( )2,148,300,000أما إجمال المواد فقد
بلغت ( )795,000,000والتكالي غير المبا رة بلغت (.)2,176,080,000
رابعا ا  :برنامج الحدائق والمتنزهات
هدف البرنامج  :يهدف هذا البرلاما إلى ةراعة المناطا الخضراء وإعداد الدراسات المةمة للنهوض
بواقع الزراعة ف المحافظة وإقامة الحدائا والمتنزهات العامة.
يتضمن برلاما الحدائا والمتنزهات ألشقة متعددة ومتنوعة تشتمل على إقامة الحدائا والمتنزهات
العامة وةراعة المناطا الخضراء فضم عن تش,ير الشوارع وال,زرات الوسقية  .وبذلك يمكن
تقسيم هذه األلشقة على النحو اآلت :
.2زراعة المناطق الخضراء
يتضمن هذا النشاط ةراعة تمت األ ,ار والزهور المتنوعة لغرض تكثير المساحات الخضراء
وإضفاء افة جمالية للمدينة كما ألها تؤدي إلى حماية البيئة من التلوث وتبيت التربة  .إت أن إجمال
المساحة الخضراء ه ( )1500دولم حسم الت ميم األساس للمدينة وإن لقة المديرية ه
تأهيل ( )50دولم سنويا على مدى السنوات القادمة إت كالت المساحة الخضراء الت تم تنفيذها لمق
عام  2014ه ( )12,127دولم .وقد تم حساب التكالي الخااة بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )31التكالي الخااة بالنشاط رقم 3
أسم النشاط
ةراعة المناطا الخضراء

الرواتم واألجور
1,065,625,000

المواد
265,000,000

التكالي غير المبا رة
574,250,000

الم,موع
1,904,875,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.0تشجير الجزرات الوسطية
يقوم قسم الحدائا والمتنزهات ف مديرية البلدية ف محافظة الن ,بعملية تش,ير ال,زرات الوسقية
للشوارع الرئيسة للمدينة بألواع مختلفة من األ ,ار والزهور إلضفاء افة جمالية للمدينة وتلك بعد
إلتاجها من مشاتل البلدية وعددها ( )2مشتل وتوةيعها .إت بلغ إجمال عدد الشتمت من األ ,ار
واألةهار المتنوعة المزروعة لمق عام  )636,168( 2014تلة  .وقد تم حساب التكالي الخااة
بهذا النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )30التكالي الخااة بالنشاط رقم 2
أسم النشاط
تش,ير ال,زرات الوسقية

الرواتم واألجور
937,750,000

المواد
165,625,000

التكالي غير المبا رة
665,150,000

الم,موع
1,768,525,000

الم در :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

.3إنشاء الحدائق والمتنزهات
يتضمن هذا النشاط القيام بعملية إلشاء الحدائا والمتنزهات العامة لغرض توفير أماكن لراحة ورفاهية
المواطنين فضم عن توفير اآلليات المختلفة الت تعمل ف الحدائا والمتنزهات إت بلغ عدد اآلليات
الت تعمل ف الحدائا والمتنزهات ف عام  )34( 2014آلية  .وقد تم حساب التكالي الخااة بهذا
النشاط على النحو اآلت :
ال,دوق ( )38التكالي الخااة بالنشاط رقم 1
أسم النشاط
إلشاء الحدائا والمتنزهات

الرواتم واألجور
554,125,000

المواد
231,875,000

التكالي غير المبا رة
574,000,000

الم,موع
1,360,000,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

ومن لمق التكالي المقدرة لكل لشاط من األلشقة التابعة لبرلاما البيئة والمخلفات ال لبة فإن الكلفة
اإلجمالية لهذا البرلاما لسنة  2015تكون كاآلت :
ال,دوق ( )32التكالي الخااة لبرلاما الحدائا والمتنزهات
برلاما الحدائا والمتنزهات
ةراعة المناطا الخضراء
تش,ير ال,زرات الوسقية
إلشاء الحدائا و المتنزهات

الرواتم واألجور
1,065,625,000
937,750,000
554,125,000

المواد
265,000,000
165,625,000
231,875,000

التكالي غير المبا رة
574,250,000
665,150,000
574,000,000

الم,موع
1,904,875,000
1,768,525,000
1,360,000,000
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1,813,400,000

5,033,400,000

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

وبذلك فإن الكلفة اإلجمالية المقدرة لبرلاما الحدائا والمتنزهات لسنة  2015بلغت
( )5,033,400,000إت بلغ إجمال الرواتم واألجور ( )2,557,500,000أما إجمال المواد فقد
بلغت ( )662,500,000والتكالي غير المبا رة بلغت (.)1,813,400,000
وبالتاال يمكاان حساااب إجمااال كلفاة البااراما المقاادرة لمديريااة بلدياة الن,ا األ اارف لساانة  2015ماان
لمق ال,دوق اآلت :
ال,دوق ( )21إجمال كلفة البراما المقترحة لمديرية البلدية
البراما
برلاما األممك
برلاما البيئة والمخلفات
ال لبة
برلاما المشاريع والقر
برلاما الحدائا والمتنزهات
الم,موع

الرواتم واألجور
3,069,000,000

المواد
530,000,000

التكالي غير المبا رة
3,173,450,000

م,موع البراما
6,772,450,000

2,455,200,000

662,500,000

1,904,070,000

5,021,770,000

2,176,080,000
1,813,400,000
9,067,000,000

5,119,380,000
5,033,400,000
21,947,000,000
7,435,250,000
29,382,250,000

795,000,000
2,148,300,000
662,500,000
2,557,500,000
2,650,000,000 10,230,000,000
النفقات الرأسمالية
م,موع المواةلة

الم در  :من إعداد الباحثين (بت رف) باالعتماد على البيالات المتح لة من المديرية

أما النفقات الرأسمالية فإلها ال تختص ببرلاما معين وإلما تشمل المديرية بأكملها وليس باإلمكان
توةيعها على البراما وقد بلغت كلفة النفقات الرأسمالية لسنة  )7,435,250,000( 2015وتتضمن
وكلفتها
ومنشآت وطر
وكلفتها ( )1,250,000,000ومبال
هذه النفقات أراض
( )2,600,000,000اآلت ومعدات وكلفتها ( )600,000,000وسائط لقل والتقاق وكلفتها
( )2,400,000,000عدد وكلفتها ( )30,000,000أثاث وأجهزة مكاتم وكلفته ()225,250,000
الموجودات الحية ألغراض العرض واإللتار وكلفتها (.)330,000,000
.2تحديد مؤشرات األداء لستخدامها في قياس المخرجات
من المعروف أن المؤ رات المستخدمة ف مواةلة البنود تعتمد على مدى االلتزام بالتخ ي ات
المالية المحددة ف المواةلة بينما يختل األمر ف مواةلة البراما واألداء إت تعتمد على مؤ رات
ألرى تعتمد على النتائا والمخرجات بما يخدم تحقيا أهداف البراما الت ه جزء من الخقة الشاملة
للدولة .
ولغرض تقييم أداء األلشقة وبالتال البراما الرئيسة للمديرية والسابا تكرها يمكن وضع مؤ رات
األداء اآلتية :
ال,دوق ( )23مؤ رات األداء الخااة بمديرية البلدية
النشاط
تخ يص ققع األراض السكنية
والدوائر الحكومية .
تخ يص وتهيئة ال,وامع
والحسينيات .
بيع الفضاءات واألرافة .
تأييد منح إجاةات البناء .
القيام بعمليات التنظي وتوفير
المستلزمات الضرورية ألعماق
التنظي
إدارة الم,اةر الع رية .
القيام بعمليات القمر ال ح .
إقامة المشاريع ال,ديدة واإل راف
على تنفيذها.
تبليط وإكساء وت ليح تكسرات
الشوارع.

مؤشر األداء
 .3عدد ققع األراض السكنية الت تم تخ ي ها.
 .2عدد الققع الت يتم تخ ي ها للدوائر الحكومية.
 .3عدد ال,وامع الت تم تخ ي ها .
 .2عدد الحسينيات الت تم تخ ي ها.
 .3عدد الفضاءات الت تم بيعها.
 .2عدد األرافة الت تم بيعها.
 .3عدد اإلجاةات الت تم منحها.
 .3عدد الكيلومترات الت تم تنظيفها.
 .2عدد الشوارع الت تم تنظيفها.
 .3عدد الحيوالات الت تم تبحها.
.3كمية النفايات الت يتم طمرها.
 .3عدد المشاريع الت يتم تنفيذها.
 .2عدد المشاريع الت يتم اإل راف عليها.
 .3عدد القر الت تم تبليقها.
 .2عدد الشوارع الت تم ت ليحها.
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كمية المساحة الخضراء المزروعة.
عدد الشتمت الت تم ةرعها.
عدد الحدائا الت تم إلشائها.
عدد المتنزهات الت تم إلشائها.

الم در  :من إعداد الباحثين

الشكل ( )3هيكل موازنة البرامج األداء المقترح لمديرية بلدية النجف األشرف
القطاع

مديرية بلدية النجف األشرف

البرامج

األنشطة

األمالك

بيع
الفضاءات
واألرصفة

تخصيص قطع
األراضي السكنية
والدوائر الحكومية

تأييد منح
إجازات
البناء

تخصيص وتهيئة
الجوامع
والحسينيات

البيئة والمخلفات الصلبة

إدارة
المجاز
الصحية

القيام بعمليات
التنظيف
وتوفير
المستلزمات
الضرورية
ألعمال
التنظيف

إدارة عمل
علوة
الخضروات

القيام
بعمليات
الطمر
الصحي

الحدائق
والمتنزهات

المشاريع
والطرق

إقامة
المشاريع
الجديدة
واإلشراف
على
تنفيذها

تبليط
وإكساء
وتصليح
تكسرات
الشوارع

تشجير
الجزرات
الوسطية

زراعة
المناطق
الخضراء

إنشاء الحدائق
والمتنزهات

الم در  :من إعداد الباحثين

الستنتاجات والتوصيات

أولا  :الستنتاجات
بناءا على ما تقدم من محاور البحث ب,البيه النظري والتقبيق فقد توال الباحثان إلى أهم
االستنتاجات اآلتية:
أ .استنتاجات الجانب النظري
 .1إن عملية إعداد المواةلة العامة للدولة ف العرا تتم على وفا أسلوب مواةلة البنود (التقليدية)
والت بموجبها يتم مراقبة الوحدات الحكومية ف عدم ت,اوةها للتخ ي ات الموضوعة لها وأن
ة لها دون أن تعير اهتمام لتقييم مدى تحقيا األهداف الت
يتم ارفها ف األغراض المخ
ارفت من أجلها االعتمادات وبذلك يمكن القوق بأن االسلوب المتبع ألعداد المواةلة ف العرا
يهدف إلى تحقيا الرقابة المالية فقط .
 .2إن النظام المحاسب الحكوم ف العرا القائم على تقبيا األسلوب التقليدي ف إعداد المواةلة
وتقبيا األساس النقدي ف القياس المحاسب ال يوفر المعلومات والبيالات المالية واإلدارية الت
تساعد الوحدات الحكومية على القيام بمهامها وتحقيا أهدافها لذلك فإن هذا النظام بحاجة إلى
تقوير.
 .3إن مواةلة البراما واألداء تؤدي إلى تر يد وضغط النفقات العامة من لمق التخقيط الدقيا
للتكالي الخااة بكل لشاط ومن ثم تقدير تكالي البراما وبالتال فإن هذه التكالي المقدرة سوف
تكون قريبة إلى حد ما من التكالي الفعلية األمر الذي يؤدي إلى الحد من اإلسراف ف الموارد
العامة .
 .4أن التقسيم المتبع ف مواةلة البراما واألداء والذي يقتض بتقسيم الوحدة إلى براما ومن ثم
ألشقة لكل برلاما وتحديد األهداف المتعلقة بكل برلاما يؤدي إلى تحقيا الرقابة الفعالة على هذه
البراما من لمق متابعة مدى تحقيا البراما ألهدافها المحددة مسبقا.
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 .5إن مواةلة البراما واألداء توفر معلومات محاسبية تف يلية عن األداء لل,هات المعنية لكل لشاط
من لشاطات البراما وبالتال تسهل من عملية الرقابة اإلدارية عليها .
 .6يتقلم تقبيا أسلوب مواةلة البراما واألداء تغير األسلوب المتبع لتبويم النفقات كما هو ف
المواةلة التقليدية بشكل يتوافا مع المواةلة ال,ديدة .
 .7يتقلم تقبيا أسلوب مواةلة البراما واألداء تغير الهيكل التنظيم للدائرة الحكومية بشكل يتمءم
مع مواةلة البراما واألداء.
ب .استنتاجات الجانب العملي
 .3وبالتال يفضل تقبيا أسلوب مواةلة البراما واألداء على غيرها من األساليم األلرى إلعداد
المواةلة لما تحققه من المسائلة والمحاسبة كنظام رقاب فعاق وتحديد معايير اإلل,اة وقياس
الكفاءة وتر يد اتخات القرارات.
 .2إن تقبيا أسلوب مواةلة البراما واألداء ف مديرية بلدية الن ,يتقلم توفير معلومات تف يلية
عن لشاطات المديرية والتكالي المتعلقة بكل لشاط إت ان عملية حساب التكالي عملية اعبة
ومعقدة تتقلم وجود المعلومات الضرورية إلعداد المواةلة .
 .1يتقلم تقبيا اسلوب مواةلة البراما واألداء توفير كادر محاسب وإداري وهندس مؤهل وكفوء
ومدرب لمديرية البلدية لغرض إمكالية تقبيا المواةلة المذكورة ف المديرية وكذلك إجراء تغيير
جوهري ف أساليم العمل اإلداري والمحاسب وتهيئة وتدريم العاملين والمخت ين ف م,اق
محاسبة التكالي وعلوم القياس المال .
 .1تقبا مديرية بلدية الن ,األ رف أساس االستحقا ف القياس المحاسب والذي يُ َعد أحد متقلبات
تقبيا مواةلة البراما واألداء وبالتال ي,م على الوحدات الت تريد تقبيا مواةلة البراما
واألداء تغير األساس المحاسب المستخدم ف الوحدة الحكومية من األساس النقدي إلى أساس
االستحقا .
 .1إمكالية تقبيا األلموتر المقتري لمواةلة البراما واألداء لمديرية بلدية الن ,األ رف على باق
الوحدات الحكومية ف العرا بعد إجراء التغييرات المذكورة أعمه.
ثانيا ا  :التوصيات
ف ضوء النتائا الت تم التوال إليها من لمق هذا البحث يمكن تلخيص أهم التوايات الت توال
إليها الباحثان والت تُعد ضرورية ويمكن االستفادة منها ف تقوير لظم المحاسبة الحكومية
والمواةلة ف العرا :
أ .توصيات الجانب النظري
 .3ضرورة التحوق من األسلوب التقليدي ف إعداد المواةلة العامة إلى أسلوب مواةلة البراما
واألداء ف الوحدات الحكومية العراقية لكولها تزود متخذي القرار بالمعلومات والبيالات المالية
واإلدارية الت تساعد الوحدات الحكومية على القيام بالمهام الموكلة إليها وتحقيا أهدافها .
وكذلك ضرورة تبن وةارة المالية العراقية اسلوب مواةلة البراما واألداء عند إعداد المواةلة
العامة للدولة لكولها تستند إلى أسس علمية وعملية ف إعداد التقديرات مما يؤدي إلى تر يد
اإللفا وتقليل الهدر ف الموارد العامة .
 .2ضرورة التحوق من األساس النقدي المستخدم ف مواةلة البنود إلى أساس االستحقا والذي يُ َعد
أحد متقلبات تقبيا مواةلة البراما واألداء .
 .1وضع مؤ رات أداء لكل لشاط من ألشقة البراما لك يتم قياس الكفاءة والفاعلية وال,ودة ف أداء
البراما وبالتال الوحدة الحكومية ككل وبذلك تتم الرقابة عليها .
شكل تشتمل على الرقابة المالية والرقابة على
 .1تقوير أسس الرقابة الخااة بمتابعة تنفيذ المواةلة ب ٍ
األداء .
 .1ضرورة استخدام أسس محاسبة التكالي لغرض تحديد كلفة كل برلاما وبالتال تحسين عملية
التخقيط والرقابة واتخات القرار .
 .1تقوير النظام المحاسب الحكوم بشكل يتمءم مع أسلوب مواةلة البراما واألداء .
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شكل تكون قادرة على توفير
توفير ألظمة معلومات محاسبية ورقابية وكلفوية للوحدات الحكومية ب ٍ
المعلومات واإلح اءات المقلوبة والت يتقلبها إعداد هذا النوع من المواةلات .
أ .توصيات الجانب العملي
إعادة النظر ف الهيكل التنظيم لمديرية البلدية بشك ٍل يتم تقسيمها على براما وبشكل يؤدي إلى
سهولة الرقابة عليها وتنسيا العمل ويمنع من التمط المسؤولية ويتوافا مع أهداف ومتقلبات
تقبيا مواةلة البراما واألداء .
توفير كادر محاسب متدرب علميا وعمليا لتنفيذ هذا النوع من المواةلات فضم عن وضع دورات
تدريبية لرفع مهارات األفراد العاملين ف مديرية بلدية الن ,األ رف.
ضرورة وضع م,موعة من مؤ رات األداء والت من لملها يتم التعرف على مدى الكفاءة
والفاعلية وال,ودة ف أداء المديرية .

المصادر
 .3أحمرو إسماعيل حسين "المحاسبة الحكومية من التقليد إلى الحداثة" دار المسيرة للنشر والتوةيع
 2111ط 3عمان – األردن .
 .2إسماعيل لليل إسماعيل وعدس لائل حسن "المحاسبة الحكومية" دار الياةوري العلمية للنشر
والتوةيع  2131ط. 3
محمد عادق والسقا السيد أحمد "المحاسبة الحكومية والمحاسبة االقت ادية القومية مدلل
 .1إلهام
معاار" المكتبة الع رية للنشر والتوةيع ط. 2110 3
 .1بن عقا حيدر محمد عل "لظرية المحاسبة والمراجعة" دار الحامد للنشر والتوةيع -عمان ط3
. 2110
 .1جمعة أحمد حلم "لظرية المحاسبة المالية" دار افاء للنشر والتوةيع – عمان ط. 2131 3
 .1جمعة إسماعيل محمد وآلرون "محاسبة التكالي المتقدمة ف م,االت التخقيط والرقابة" دار
المقبوعات ال,امعية – االسكندرية .2110
 .0الحسين محمد حسين أحمد "استخدام أسلوب مواةلة البراما واألداء ف إعداد المواةلة العامة للدولة
بالتقبيا ف ال,مهورية اليمينية" رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقت اد جامعة بغداد
.2111
 .8حمسة سمير رمضان عبد " مدى ممءمة مخرجات ألظمة المعلومات المحاسبية اإللكترولية
لمتقلبات متخذي القرارات اإلدارية – دراسة تقبيقية على الشركات المدرجة ف بوراة فلسقين
لألورا المالية " رسالة ماجستير مقدمة إلى الت,ارة ال,امعة اإلسممية – غزة . 2131
يمن وآلرون " محاضرة بعنوان مواةلة البراما واألداء كأحد أدوات التخقيط للنوع
 .2الحماق
االجتماع " كلية الت,ارة جامعة عين الشمس . 2132
 .31حنان رضوان حلوة وآلرون "أسس المحاسبة المالية" دار الحامد للنشر والتوةيع – عمان ط3
. 2111
 .33الخقيم لالد حادة و امية أحمد ةهير "أسس المالية العامة" دار وائل للنشر والتوةيع ط1
.2110
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