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 الملخص

سررلوب المواونررة التعاقديررة ةرري أا علرر  مرردك إمكانيررة تطبيررل هررذم الدراسررة إلرر  التعررر   هرردة 

مواونررررة سررررلوب الأإعرررداد المواونررررة العامررررة األردنيررررةت مرررا خررررقل دراسررررة مرررردك تررروةر ممومررررا  تطبيررررل 

سررلوب أم المعوقررا  الترري تحرول دوا تطبيررل أهرو سرلوب المواونررة التعاقديررةت أالتعاقديرةت وموايررا تطبيررل 

 .المواونة التعاقدية عند إعداد المواونة العامة األردنية

ت أةرراد( 126)والبرال  عرددهم ت مدرا وموق ي دائرت المواونة العامة مجتمم الدراسة ما تكوا

علررريرمت  ةلتوويرررم االسرررتبانعرررداد المواونرررة العامرررة إاألةرررراد العرررامليا المختصررريا بكامرررل اختيرررار  وجررررك

( 01)للتحليررل والدراسررةمنرررا صررال  كرراا ت سررتبانةا( 41)ت واسررترد منرررا  رراً موق( 44)والبررال  عررددهم 

 .للعينة الم ردت( T)اختبار الباحل ت والختبار ةرضيا  الدراسة استخدم ةاستبان

 ومزايـــا ومعوقـــاتمقومـــات توجرررد: عديررردت كررراا مرررا أبروهرررانترررائج وقرررد خلصررر  الدراسرررة إلررر  

 .اعتمادها كلسلوب إلعداد المواونة العامة األردنيةتةي حال سلوب المواونة التعاقديةأتطبيل ل

سررلوب المواونررة التعاقديررة أبرررو التوصرريا  الترري تمرردم  برررا هرذم الدراسررةت هرري تطبيررل أمرا و 

الدولررة عمومررات والمررواطا مسررتوك ت علرر  مواياعديرردتةرري إعررداد المواونررة العامررة األردنيررةت لمررا لرررا مررا 

سرلوب المواونرة التعاقديرةت وتروةير أمرا ةري طريرل تطبيرل لمعوقرا  التري تإوالرة ا ةخصوصات ومحاول

 .المموما  القومة لتطبيل هذا األسلوب



 ل
 

ت مشررروعا  (B.O.T)المواونررة العامررةت المواونررة التعاقديررةت مشررروعا  البررو  : الكلمــات المفتاحيــة

 .(P3S)المشاركة
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Abstract 

This study aimed to recognize the ability of applying the contractual budget 

method in the preparation of Jordanian public budget, throughout studying the extent of 

availability fundamentals application the contractual budget method benefits, and the 

most important obstacles which prevent the application of the contractual budget 

method when preparing Jordanian public budget. 
The population of the study consisted from the managers and the employees of 

the public Budget Department, they were about (106), the researcher selected all the 

specialized workers in preparing the public budget, and distributed the questioner 

among them, they were (44) employee, returned from them (41) questioner, and there 

were (31) valid for analysis, The researcher used one sample -T- test in order to test the 

study hypothesis. 

 

The study reached to the results, the most important were as following:- 

There are fundamentals, benefits and obstacles to apply the contractual budget method 

in the case depending on it as a method to prepare Jordanian public budget. 

Finally the researcher recommended the following:- 

To apply the contractual budget method in preparing Jordanian public budget, 

because it has many advantages at the level of the state in general, and for the citizen in 

special. Also to try to remove the obstacles that stand by the way of applying the 

contractual budget method, and to prepare the necessary fundamentals to apply this 

method. 

Key words: public Budget, Contractual Budget, Projects of (B.O.T) Participation, 

Projects (P3S) 
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 :المقدمة 0-0

ر عرررا حرررد أهرررم الوقرررائا التررري تمررروم بررررا الحكومرررة ةرررري تعب ررريعتبرررر إعرررداد المواونرررة العامرررة أ

إذ يمكرررا عرررا طريرررل  بالحكومرررة خرررقل مرردت ماليرررة قادمرررة ط البرنررامج االجتمررراعي واالقتصررراد  المنرررا

ليرررا  ومصرررادر تحصررريل اإليرررراد وتررررض وكي يرررة آتحليرررل اإليررررادا  والن مرررا  العامرررة التوصرررل إلررر  

اإلن رررالت ونتيجررررة ألهميرررة المواونررررة العامرررة اجتماعيررررا واقتصرررراديا وحتررر  سياسرررريا ةمرررد شرررررد  العمررررود 

ال  لتطوير طرل إعداد المواونة العامةت منررا أسرلوب الماضية ما المرا المنصرم العديد ما المحاو 

االعتمررادا  والررذ  يعرررا باألسررلوب التمليررد  وأسررلوب البرررامج واألدا  وأسررلوب التخطرريط والبرمجررة 

والتري طبمر  ألول ( المواونرة التعاقديرة)واألسلوب الص ر  وأخيرا المواونة المعدت عل  أساس التعاقد 

والترري تعرررا علرر  أنرررا نقررام عمررد صرر ما  برريا جرررة  1996لنديررة عررام مرررت ةرري ووارت الماليررة النيوو 

والحكومةت لمد جا   هذم األنواع ما المواونا  بالتترابم لمعالجرة أوجرل المصرور وال غررا  ةري  تمن ذ

 .  (177: 0212محمودت )أنواع المواونة العامة التي سبمترا

المواونرررا  المعررردت وةرررل األسررررلوب لمرررد دأبررر  الحكومرررا  األردنيرررة المتعاقبرررة علرررر  اسرررتخدام 

التمليرررد  بمعنررر  االعتمررراد علررر  مواونرررة السرررنة السرررابمة مرررم إجررررا  بعرررض التعرررديق  عليررررات  رررم بعرررد 

لتقررر مرا تسرم  المواونرة الموجررة   االعتماد عل  م اهيم مواونة البررامج واألدا  وتطويرهرا جركذلك

نجاو المشروعا  التنموية والتري تخردم ا  تية و والتي هدة  إل  تطوير البنية التح 0227بالنتائج عام 

نجررراو بواسرررطة أسررراليب تتناسرررب مرررم اسرررتخدام هرررذا ورت دائمرررةت والعمرررل علررر  مراقبرررة اإلالمجتمرررم بصررر

 (. 6-0210:7الوعبيت  (.األسلوب ةي اإلعداد

إا محرراوال  تطررروير األسرررلوب المعتمرررد ةررري إعرررداد المواونرررة العامرررة أةررررو  أسرررلوب المواونرررة 

ا أسرلوب المواونرة التعاقديرة قرد أخر تطرور وصرل  إليرل أسراليب اإلعردادت آعد  والتي ت  التعاقدية  وجرد وا 

ا هرذا األسرلوب واالستغقل األم ل للموارد المتاحةت كما مك   تندرت الموارد :أهمرا تحلوال لعدت مشاكل
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إلرر  التميرريمت  بالتن يررذ ووصرروالً  مررا اإلعررداد ومررروراً  الررة علرر  جميررم المراحررل بررد ً مررا ةرررض رقابررة ةع  

سرررتراتيجية طويلرررة األمرررد وبررريا أهرررداا قيرررام هرررذا األسرررلوب برررالربط بررريا الخطرررط االإضررراةة إلررر  ذلررر  

ر تحميمرات لذا جرا   هرذم الدراسرة للتعررا علر  مردك إمكانيرة تطبيرل أسرلوب المواونة السنوية الممر  

 .المواونة التعاقدية عند إعداد المواونة العامة األردنية

 :الدراسةمشكلة  0-5

ستراتيجية الشاملة لإلصقح المالي والتي تبنترا ووارت الماليرة األردنيرة هردة  إلر  رةرم االإا 

بعررة إلعررداد المواونررة ك ررا ت التخطرريط والتن يررذ ةرري المواونررة العامررة مررا خررقل النررروض با ليررا  المت

المررردييا المصرررير حررردل الطررررل مرررا ناحيرررة تمررردير اإليررررادا  والن مرررا  العامرررة وعلررر  وةرررل أ تالعامرررة

مراعات التطورا  والمستجدا  االقتصادية المحلية والدولية لكي تتمكا ووارت  يجر بحيل  توالمتوسط

بعادهررا المسرتمبلية بمررا يك ررل التخصرريص األم ررل أورسررم  تالماليرة مررا تحديررد توجرررا  السياسرة الماليررة

 . واألك ل للموارد المتاحة

قررد ( المواونررة الموجرررة بالنتررائج) ةرري االردا المتبررما أسررلوب اإلعررداد ومررا الجرردير بالررذكر أ

مسر  الحسرابا   :بسربب جوانرب عردت أهمررا  جمم بريا أسرلوب االعتمرادا  وأسرلوب البررامج واألدا 

وةل هذا األسلوب يكروا علر  أسراس نروع الن مرة ولريس علر  أسراس التكل رة الكليرة ممرا جعرل تجميرم 

ا العديررد مررا األنشررطة والخررردما  د أمررررًا صررعبات كمررا أداالبيانررا  المقئمررة لرررذا األسررلوب مررا اإلعرر

ا معقررم الخرردما  الحكوميررة ةرري صررور أل تكل ررة نقررراً الالحكوميررة يتعررذر قياسرررا ةرري صررورت وحرردا  

ا أسررلوب المواونررة التعاقديررة مطبررل ةرري العديررد مررا دول ونتيجررة لمررا سرربل وأل.   تيررر ملموسررةخرردما

أك رر تطرورا  عرد  الت كيرر ةري االنتمرال إلر  هرذا األسرلوب الرذ  ي  العالمت لرذا أةررو  المعطيرا  بضررورت 

 .(0210الوعبيت ) عند إعداد المواونة العامة األردنية 
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 :اآلتيةذكره سابقا جاءت مشكلة الدراسة بطرح األسئلة  جرىونتيجة لما 

 إعداد المواونة العامة األردنية؟ المموما  القومة لتطبيل المواونة التعاقدية ةي توجدهل  -1

 إعداد المواونة العامة األردنية؟ ما هي مميوا  تطبيل المواونة التعاقدية ةي -0

 إعداد المواونة العامة األردنية؟ ما هي معوقا  تطبيل المواونة التعاقدية ةي -0

 أهداف الدراسة 0-3

إعررداد  ةرريا علرر  مرردك إمكانيررة تطبيررل أسررلوب المواونررة التعاقديررة الدراسررة إلرر  التعررر   هرردة 

المواونة العامة األردنية لما يتمتم بل هذا األسلوب ما مميوا  ما ناحية التخطيط والتن يرذ والرقابرةت 

 -:لذا جا   هذم الدراسة لتحميل عدم أهداا أهمرا

 .إعداد المواونة العامة األردنيةا عل  مدك إمكانية تطبيل المواونة التعاقدية ةي التعر   -1

 .ا عل  المموما  القومة لتطبيل المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامة األردنيةالتعر   -0

 .ا عل  مميوا  تطبيل المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامة األردنيةالتعر   -0

 .المواونة العامة األردنية ا عل  معوقا  تطبيل المواونة التعاقدية ةي إعدادالتعر   -4

 :أهمية الدراسة0-4

سرلوب المواونرة المميروا  وال وائرد التري سريمدمرا أتتض  أهمية الدراسة ما خقل العديد مرا 

تكررروا عققرررة ( المطررراع الخررراص والعرررام)التن يذيرررة  األجروتالدولرررةو  العققرررة بررريا اأ:أهمررررا تالتعاقديرررة

بممتضررراها تن يرررذ مررررام معينرررة ومحرررددت وقابلرررة للميررراس الكمررري وممابرررل مبرررال  تررردةعرا  يجرررر تعاقديرررة 

 -: وةل ا تيكذل  تبرو أهمية الدراسة . الحكومة قبل وأ نا  وبعد التن يذ

 دراسرة إمكانيرة :بمعنر  تالبد  ما حيل انتر  ا خرروا وعردم تطبيرل واعتمراد مرا تركرل ا خرروا -1

 .عند إعداد المواونة العامة لما يتمتم بل ما مميوا ( أسلوب التعاقد)تطبيل هذا األسلوب 
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التن يذية والتي يعبرر عنررا بعققرا  العامة تسليط الضو  عل  الصيغة التعاقدية مم الجرا   -0

يجررراد مصرررادر تمويرررل  و يمرررة ترررربط المررردخق  بالمخرجرررا  ترررردا إلررر  تخصررريص الن مرررا  وا 

 .لمطلوبةوتحميل الجودت ا

للمرروارد  واونررة العامررة األردنيررة إدارت جيرردتا يرروةر أسررلوب المواونررة التعاقديررة لرردائرت المأيتوقررم  -0

 .والتخطيط والتن يذ األم ل للمشروعا  المتعاقد عليرا بالجودت المطلوبة

إعرررداد المواونرررة العامرررة ةررري تحديرررد أسرررلوب  عررراتسررراعد الدراسرررة الجررررا  الرسرررمية والمسرررؤولة  -4

والررذ  برردورم يخضررم جميررم عمليررا  المطرراع العررام إلرر  رقابررة  تاونررة العامررة المقئررمإعررداد المو 

 .مستمرت

محاولررة ويررادت مشرراركة المطرراع الخرراص ةرري المشرراريم التنمويررة وويررادت دور وةعاليررة الشررركا   -5

المنطوية تح  لوا  الدولةت كذل  تخ يا العرب  الملمر  علر  عراتل الدولرة بتروةير الخردما  

منرررل ليتحملرررل المطررراع  و نمرررل جرررو أمرررا بمشررراركة هرررذا العرررب  مرررم المطررراع الخررراص ت إالعامرررة

 .الخاص وةل ضوابط تعاقدية معينة

ت عررداد المواونررة العامررةرسررمية ذا  العققررة بتطرروير أسررلوب إتمررديم توصرريا  إلرر  الجرررا  ال -6

إيجابيررة بلنررل الحررل األم ررل لمشرراكل إعررداد سررلوب ةرري حررال قرررور مؤشرررا  واعتمرراد هررذا األ

 . ردنيةتن يذ المواونة العامة األو 
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 لمتغيرات الدراسةجرائية التعريفات اإل 0-5

ــة العامــة -1 بيرراا تمرردير  وت صرريلي معتمررد يحتررو  علرر  "ا المواونررة العامررة بلنرررا عررر  ت  : الموازن

اإليررادا  العامررة الترري تتوقررم الدولررة تحصرريلرا والن مررا  الترري تلترروم الدولررة بإن اقرررا خررقل مرردت 

 (.0214المواونة العامة األردنيةت  دائرت)"قادمة سنة تالبامالية 

بممتضراها تن يرذ مررام محرددت قابلرة للميراس الكمري مرا قبرل  يجرر مواونرة : الموازنة التعاقدية -0

 نرا  أعرام ممابرل مبرال  تردةعرا الحكومرة قبرل و قطراع و محددت سوا  كراا قطراع خراص أ جرة

وبرررريا الحكومررررة  تلعمررررد صرررر ما  برررريا جرررررة من ررررذنرررررا نقررررام أخرررررك وبعررررد التن يررررذت وبعبررررارت أ

 (.0212 عدست اسماعيلت)

وهو نقام لوضم الترتيبرا  والتري يسرتطيم بممتضراها المطراع : (P3S) مشروعات المشاركة -0

العرررررام تررررروةير السرررررلم والخررررردما  العامرررررة واالجتماعيرررررة والسرررررماح للمطررررراع الخررررراص بتمرررررديمرا 

 (0212الشرعت (أيضا

وصا يطلل عل  مشروع البنية التحتية حينما تختار السلطة : (B.O.T) مشروعات البوت -4

عطا هرا و نقرام للبييد مرةرل أصراحب امتيراو لتمويرل وتشر( الحكومة)المتعاقدت  نيرة التحتيرة وا 

 انمضا  المدتتنتمل ملكية المرةل بعد حل تشغيل المرةل عل  أساس تجار  لمدت معينةت  م 

 .(0210البكر ت ) إل  السلطة المتعاقدت

والتي تمنحرا الحكومة ( B.O.T)البو  وهي الطرا ال اني ما عمد نقام : شركة المشروع -5

مم الحكومرة بت اصريل  يلتوم هذا الطراوالتشغيل والتحويل لمدت محددت وبالممابل  البنا حل 

حترر   تالخرردما  الممدمررة والسررعر وتيرهررا ةرري جميررم مراحررل المشررروع تالعمررد مررا ناحيررة جررود

 (0227نصارت )لطرا األول وبحالة جيدتل  اإتحويلل يجر  
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 :المقدمة 5-0

ية االقتصادية واالجتماعيرةت حد أدوا  الحكومة ةي تحميل أهداا التنمأ المواونة العامة عد  ت  

نرررا المنرررا  المحاسرربي لتمرردير إيرررادا  الدولررة ومصررروةاترا لمرردت سررنة ماليررة قادمررةت وللمواونررة كمررا أ

يلومررررا للوحرردا  الحكوميررة  قانونرراً العامررة صرر ة قانونيررة حيررل تعتبرررر بعررد اعتمادهررا والمواةمررة عليررررا 

يرة بجبا يلومرراكمرا  تن ال االعتمادا  المخصصة عل  األتراض المخططة وضما الوق  المحرددبإ

 .األموال التي تمول هذم االعتمادا 

الررة مررا الناحيررة الماليررة كرراا الررردا األساسرري للمواونررة العامررة هررو السررعي لتحميررل رقابررة ةع  

ةلرم تعرد  تعرداد المختل رةوالتشريعيةت أما بعد التطور الرذ  شرردتل قروانيا المواونرة العامرة وأسراليب اإل

نمرا شرمل  ترو  تالمواونرة العامرة تمتصرر علر  هرذا الرردا ةمررط ةير معلومرا  للحكومرة تسراعدها ةرري وا 

وذل  بالربط   دارت الموارد واالستخدام األم ل لرا وتحميل الك ا ت وال اعلية عند استخدام هذم المواردإ

لذل  اسرتلوم األمرر إعطرا  تبريرر منطمري   (األهداا المنجوت) والمخرجا  ( الن ما )بيا المدخق  

لمواونة العامة عل  السلطة التشريعية للحصرول علر  المواةمرة عليررا لطلب االعتمادا  عند عرض ا

 (.111:0212محمودت)

كمرررا وةررررر أرضرررا خصرررربة  تالتخطرررريط والبرمجرررة والمواونررررة مصررردرا للمعلومررررا  مويعتبرررر نقرررا

وذلر  مرا خرقل الرربط بريا التخطريط االسرتراتيجي وبريا المواونرة   لتطبيل أسرلوب المواونرة التعاقديرة

 تالعمرررل :أهمررررا تعررردت اً بعررراداونرررة العامرررة إلررر  مشرررروعا  متضرررمنة أممرررردا برررذل  تحرررول المو  تالعامرررة

وهرررررو جررررروهر الرررررربط بررررريا  توالتمويرررررل تةوالتكل رررررة التخمينيررررر تلإلنجررررراو موالوقررررر  الرررررقو  توالمواصررررر ا 

 (.: 021140العبيد ت)االعتمادا  المرصودت وبيا األهداا 
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 :مفهوم الموازنة العامة 5-5

بيرراا تمرردير  وت صرريلي معتمررد يحتررو  علرر  اإليرررادا  العامررة "المواونررة العامررة بلنرررا ا عررر  ت  

الترررري تتوقررررم الدولررررة تحصرررريلرا والن مررررا  الترررري تلترررروم الدولررررة بإن اقرررررا خررررقل مرررردت ماليررررة قادمررررة سررررنة 

 (.0214المواونة العامة األردنيةت  دائرت)"تالبا

ا المواونرة العامرة بلنررا مجموعرة مرا األهرداا والبررامج المعبرر عنررا بلرقرام ترترب عر  كما ت  

تن يذها بواسطة وحدا  الدولة المختل ة بلقل التكاليا خقل مدت قادمرة وبحجرم ةي السلطة السياسية 

كل ة كل هدا أو برنامج مم بياا مصادر التمويل التي تمول البرامج والمشاريم للوحدا  الحكوميرة 

 (.9: 2007المراينيت)

يراداتررا خرقل ةتررت قادمرة تالبرا سرنةت خطة " ة  بلنرار  كما ع   تتضما تمديرًا لن ما  الدولرة وا 

 .(120: 0212محمودت (ويتم هذا التمدير ةي ضو  األهداا التي تسع  أليرا السلطة السياسية 

تناولتررل المواونررة  اً معينر اً إا كررل تعريررا ورد سرابما يقرررر جانبرر -وجرررة نقررر الباحرل  -ومرا

ا االعتمررررادا  المطلوبررررة ة التشررررريعية ةررررري أدات للتحمررررل مررررا أللسررررلط ةالعامررررة وترررررتم بررررلت ةبالنسررررب

أدات توجيرل ورقابرة علر  السرلطة  نرراأ :أ  توالمخصصة قد استخدم  ةي األتراض المخصصرة لررا

 (. الحكومة)التن يذية 

لتمويرل الن مرا  التري  المروارد القومرة وما الناحية االقتصادية واالجتماعيرةةري تمروم بتروةير

 . أدات لتحميل التواوا االقتصاد  واالجتماعي نراأ :أ  تتحمل التنمية االقتصادية واالجتماعية

أمررا محاسرربيا ةررري تجمررم اهتمامررا  كررل مررا طررالبي المعلومررا  مررا المرتمرريا مررا السررلطة 

ةررري أدات ترسررل وتسررتمبل معلومررا  عررا مرردك تن يررذ المواونررة  تالتشررريعية واالقتصرراد والماليررة العامررة

 .العامة بك ا ت وةاعلية وكذل  الرقابة عليرا بواسطة نقام معلوما  شامل
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 أهداف الموازنة العامة  5-3

  ترررنعكس خطررررط الدولررررة ةرررري تمررررديم الخررردما  للمررررواطنيا وقيامرررررا بمشرررراريم التنميررررة الشرررراملة

العامة أدات ووسيلة لتحميل أهداا  ةللنروض بالواقم االقتصاد  واالجتماعي والماليت وتعتبر المواون

 .(47-44: 0211 تالعبيد )مالية واقتصادية واجتماعية

 األهداف المالية  -أوال 

حيررل يعتبررر هررذا التررواوا  تومتررواواتسررع  الرردول جاهرردت للحصررول علرر  مركررو مررالي مسررتمر 

رب األرقررام ال عليررة ةرري مرردك ق رر عررا هررذا التررواوا ويعبرررشرررا علرر  سررقمة المركررو المررالي للدولررةت مؤ 

المواونررة العامررة لإليرررادا  والن مررا  مررا األرقررام الممرردرت لإليرررادا  والن مررا ت ةكلمررا كانرر  هررذم األرقررام 

 .قريبة ما بعضرا اوداد  نسبة التواوا واالستمرار ةي المركو المالي للدولة

 األهداف االقتصادية  -يا ثان

تستخدم الدولة المواونة العامة لتحميل أهداا اقتصادية متعددتت ةمرا خرقل المواونرة العامرة 

: م رل توأدواترا وتمسيماترا تعالج الدولة المشكق  واألوما  االقتصادية التي يتعررض لررا االقتصراد

حالررة تضررخم تمرروم الدولررة باسررتخدام  خررر عنرردما يعرراني اقتصرراد الدولررة مرراالتضررخم والكسررادت بمعنرر  آ

اسرررتخدام مايسرررم   :الطلرررب المتوايررردت أ  ةاإليررررادا  لسرررحب قررردر معررريا مرررا المررردرت الشررررائية لمواجرررر

 ةت أما ةي حالة الكساد ةتستخدم الدولة الن ما  العامة لويادت المدرت الشررائية ومواجرر(ةائض المواونة)

 (.التمويل بالعجو)يسم   استخدام ما :مشكلة انخ اض الدخل الموميت أ 

 األهداف االجتماعية -ثالثا 

حرد األهرداا االجتماعيرة للمواونرة ت وهو أتستخدم الدولة المواونة العامة إلعادت توويم الدخل

العامرررة لتحميرررل العدالرررة والترررواوا االجتمررراعيت كرررلا تسرررتخدم نررروع مرررا الضررررائب التصررراعدية أو دعرررم 
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السلم والخدما  الضرورية الممدمة للمواطنيا أو التعليم المجاني وتمديم الخدما  الصرحية المجانيرة 

 . وتيرها

 :األهداف االستراتيجية الشاملة للموازنة العامة األردنية 5-4

دأبرررر  ووارت الماليررررة األردنيررررة علرررر  إدخررررال تحسررررينا  علرررر  إدارترررررا الماليررررة لتحميررررل رؤيترررررا 

وتحميررررل الرةررررام  تماليررررة مميرررروت تسرررراعد ةرررري تعويررررو االسررررتمرار المررررالي واالقتصرررراد المتضررررمنة إدارت 

للمواطنيات ورسالترا المتضمنة تشجيم آليا  اإلدارت المالية العامرة وتعويرو التخصريص االسرتراتيجي 

 .للموارد المالية الشحيحة عبر الحكومة وويادت ك ا ت تمديم الخدما 

ارت الماليرررة بوضرررم أربعرررة أهرررداا سررروا تكررروا الموجرررل ولتحميرررل الرؤيرررة والرسرررالة قامررر  وو 

دائررررت المواونرررة ) وهرررذم األهرررداا هررري ( 0217-0214)ألنشرررطترا خرررقل السرررنوا  الررر قل المادمرررة 

 -:(0214ردنيةت العامة األ

 :ضماا انضباط مالي كلي طويل المدك -1

تحميرررل هرررذا الرررردا مرررا خرررقل قيرررام ووارت الماليرررة بالمحاةقرررة علررر  نقرررام ضرررريبي  ويجرررر 

 .ستراتيجيةتوام بمواوناترا وتحميل خططرا االتناةسيت ومساعدت الووارا  عل  االل

 :القتصاد  وتمليص اإلن ال الحكوميتعويو المواونة المرتكوت عل  سياسا  النمو ا -0

وارت الماليررة برسررم سياسررة المواونررة العامررة بنررا ا تحميررل هررذا الررردا مررا خررقل قيررام و  ويجررر 

مجرد  مرا التيرر ا جرةت وتملريص اإلن رال الحكرومي عل  السياسا  المرسومة للنمو االقتصاد  م

 .جرة أخرك
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 :ئيسي لنمو االقتصاد  المستدامتعويو دور المطاع الخاص كمحر  ر  -0

ي المتم رل ةري ويرادت مشراركة ةي هذا الصردد تمروم ووارت الماليرة بردعم تحميرل الرردا الحكروم

اإلجررررا ا  البيروقراطيرررة  تبسررريطالمطررراع الخررراص بتمرررديم الخررردما  وتن يرررذ المشررراريمت باإلضررراةة إلررر  

 .جل االست مار ةي األردابحيل تصب  أك ر سرولة وجاذبية لألعمال ما أ

  -(:0214ووارت الماليةت )وتتضما مبادرت ووارت المالية عدت جوانب أهمرا  

 .التشريعا  الناقمة للمطاع العمار مراجعة - أ

 توالتشرررغيل تمشررراريم البنرررا  :م رررل تالتبنررري الكامرررل للشرررراكة بررريا المطررراعيا العرررام والخررراص- ب

 .العامة المستمبلية( P3S)أو مشاريم الشراكة (B.O.T)والتحويل

 :هتمام الكاةي برموم المواطنيااال -4

مررة للمررواطنيا وبجررودت م خرردما  عاتمررود ووارت الماليررة الجرررود الراميررة لضررماا تمرردي يجررب أا  

جل ضماا اكتمال ودقة و با  الخدما  الممدمة للمواطنيا أصب  لواما عل  الحكومة عاليةت وما أ

جررررا ا  تعنررر  برمررروم المرررواطنيا وحررراجترم للخررردما   دامرررة سياسرررا  وا  بنرررا  نقرررام يضرررما إعرررداد وا 

 .ألقاليم والمحاةقا سياسة القمركوية ةي توةير الخدما  عل  مستوك ا :العامةت م ل

دائررت ) مرمريا همرا جروأياستراتيجية الشاملة قام  بتبنري جل أا تحمل ووارت المالية أهداةرا االوما أ

  -(:0214المواونة العامة األردنيةت 

تعويرو و المساهمة ةي بنا  وضم مالي سليم ومستمر ةي المملكة مرا خرقل ضربط اإلن رالت  -1

نشرررا  نقرررام  وترسررريخ مبرررادا الشررر اةيةت واإلةصررراح والمشررراركة ةررري إعرررداد المواونرررة العامرررةت وا 

يمت وتصنيا بررامج الن مرا  الجاريرة علر  مسرتوك األنشرطة للوحردا  الحكوميرةت يمتابعة وتم

 .وتيرها ما الوسائل
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مواكبررة أةضرررل الممارسرررا  العالميرررة المعاصررررت ةرري إدارت المواونرررة العامرررة مرررا خرررقل تطررروير  -5

لمعرد   ةوتعويو وتطوير المدرا  المؤسسيةت وعمد برامج تدريبيالعمل المؤسسي ةي الدائرتت 

عداد ورقة حول أولويا  وسياسا  الحكومة  . المواونة العامة ومحلليرا وا 

سررتراتيجية الشرراملة يسرراهم وبشرركل االا تطبيررل اإلجرررا ا  السررابمة والوصررول إلرر  األهررداا إ

لمررررالي ةرررري المملكررررة مررررا خررررقل كبيررررر ةرررري الحصررررول علرررر  مكاسررررب ك يرررررت تتم ررررل بتحسرررريا الواقررررم ا

  -:(0214ردنيةت دائرت المواونة العامة األ)ا تي

 .التخصيص األم ل للموارد بيا جميم المطاعا  وداخل كل قطاع -1

 .ويادت ال رص التمويلية لبرامج الحكومة األك ر أولوية -0

 .المدرت عل  التنبؤ باالحتياجا  التمويلية لسياسا  الووارا  -0

 .للمرارا  المتعلمة بالميوانية كبرإعطا  مصداقية أ -4

 .جعل الن ما  العامة أك ر ك ا ت وةاعلية -5

 .مراقبة مؤشرا  االستدامة المالية والعمل عل  تحميمرا -6

 :مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في األردن 5-2

  -:(0212محمودت ) هي  ةقانوا المواونة العامة ةي األردا ب قل مراحل رئيس يمر  

بحيرل تعطر   تويمصد برا تمييم الوضم المالي واالقتصاد  السائد ةي البلد -:مرحلة التمييم  -:أوال

ا هررذا التميرريم ي  و شرراملةت   األولويرة لمشرراريم التنميررة الررواردت ةرري خطررة التنميررة وبعرد إجرررا  تمييمررا  عررد  ا 

بعرريا الرروورا  لغرررض أخررذم مجلررس مررا قبررل المجلررس االستشررار  للمواونررة العامررة ويرسررل إلرر  رئاسررة 

 .االعتبار عند إعداد المواونة العامة
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ويمصرررررد بررررررا إعررررداد مشرررررروع قرررررانوا المواونررررة العامرررررة بشرررررميل الجرررررار    -:مرحلررررة اإلعرررررداد -:ثانيـــــا

وتنقيمرل ومناقشرتل تمريردا  بحيل تموم هذم الدائرت بتبويبرل تواالست مار  ما قبل دائرت المواونة العامة

 .جلس الوورا  لغرض المصادقة عليلمرئاسة إل   لتمديمل

مجلرس الروورا  رئاسرة ويمصد برا تمديم مشروع قرانوا المواونرة العامرة إلر   -:مرحلة التمديم  -:ثالثا

العتمادم وجعلرل قيرد ( السلطة التشريعية ) لغرض المصادقة عليل تمريدا لعرضل عل  مجلس األمة 

 . التن يذ

 (.0212محمودت  ( -:ل قل يوض  تواريخ المراحل ا والجدول ا تي

 مراحل إعداد مشروع الموازنة العامة(: 0)جدول 

 التاريخ المرحلة

 تموو 01تموو لغاية  1 (التمييم)المرحلة األول  

 تشريا ال اني 15تموو لغاية  1 (اإلعداد)المرحلة ال انية 

 تشريا ال اني 16 (التمديم)المرحلة ال ال ة 

 (.                 0212محمودت : ) المصدر

 دائرررت) -:ا رئيسرريا همرراالعامررة األردنيررة مررا بنررديا أو شررمييتكرروا مشررروع قررانوا المواونررة و

 (0214المواونة العامة األردنيةت 

 العامة اإليرادات:-  

إضراةة تندر  تح  هرذا البنرد كاةرة اإليررادا  المتوقرم تحصريلرا خرقل السرنة الماليرة المادمرة 

سنة السابمةت وتصنا هذم اإليرادا  وتبوب وتنقم ةي جرداول ممررت ومعتمردت لإل  اإليرادا  ال علية ل

 .ما قبل ووارت المالية لرذا الغرض
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 -: تشتمل اإليرادات العامة على البنود التالية

الرووارا  والمؤسسرا  وهي المبال  التي تمروم الدولرة بتحصريلرا عرا طريرل : اإليرادات المحلية -:أوال

 -:والدوائر الحكومية التابعة لرات وتنمسم إل  

وهرري المبررال  الترري تحصررلرا الدولررة بمررا لرررا مررا سررلطة وقررانوا علرر  : اإليــرادات الضــريبية- أ

 .األةراد والشركا  وتيرهات م ل ضريبة الدخلت وضريبة المبيعا ت وتيرها ما الضرائب

الترري تحصررل عليرررا الدولررة كممابررل للخرردما  الترري وهرري المبررال  : اإليــرادات ريــر الضــريبية- ب

تمررردمرا للمرررواطنيا م رررال ذلررر  رسررروم رخرررص السرررياقةت ورسررروم معرررامق  األراضررريت ورسررروم 

 .رخص المرا وتيرها

وهري المبرال  التري تحصرل عليررا الدولرة مرا جررا  خارجيرة :  المنح والمسـاعدات الخارجيـة-:ثانيا

 .الربا  وتيرها :م ل تخل البلدنجاو أعمال داستخدامرا ةي إكمساعدا  ال

 العامة النفقات:- 

 -:ما الن ما  هما نوعااويندر  تح  هذا البند 

وهررري المبرررال  التررري تمررروم الدولرررة بإن اقررررا لتسرررديد الرواترررب واألجرررور ةررري  -:نفـــاق الجـــارياإل - أ

ت (سرابمة والحمرة)الجراويا المدني والعسكر ت وتمتاو هرذم الن مرا  برقابرة قبرل وبعرد صررةرا 

الرقابررة امتأمررا قبررل الررووارا  والدوائر عررد  والررذ  ي  ( بررالموقا المررالي ) ةالرقابررة السررابمة تتم ررل 

 .ائرت الرقابة ةي ووارت الماليةالقحمة ةتتم ل بد

وهي المبال  التي تن مرا الدولة عل  المشاريم التي تضيا بن  تحتية  -:نفاق الرأسمالياإل - ب

 .للدولة سوا  كان  هذم المشاريم مستمرت أو جديدت أو تح  اإلنشا 

العامة األردنية وهرذم ن ال الرأسمالي عند إعداد المواونة إل  إا هنا  أولويا  ةي اإل توتجدر اإلشار 

 :األولويا  هي
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األجنبيرررة  لمسرررتحمة الررردةم للسرررنة الماليرررة المادمرررة والخاصرررة بالررردو  دةعرررا  المرررروض وةوائرررد -1

 .والمؤسسا  الدولية المانحة

المترتبرررة بذمرررة الخوينرررة العامرررة سررروا  كانررر  هرررذم المرررروض محليرررة أو   المرررروض وااللتوامرررا -0

خارجيررةت كمررا تشررمل دةعررا  المشرراريم المحالررة للتن يررذ بواسررطة المطرراع الخرراص والترري تسرردد 

 .عل  عدت سنوا  وحسب شروط العمد

ليرة برا والتي هي قيد التن يذ خقل السنة المالية الحالية أو السرنة الما  المشاريم التي التوم -0

 .السابمة

 (.الخاصة بمرحلة التمييم)المشاريم التي ورد وجوب تن يذها ضما خطة التنمية  -4

 :الرقابة على قانون الموازنة العامة األردنية 5-2

   -:(0214عص ورت ) امرحلتينما الرقابة همةي األردا لتخضعالمواونة العامة

ت وذلرر  عمليررة المباشررت بالصرررا ال علريوهري عمليررة الرقابرة الترري تجرر  قبرل  -:الرقابـة الســابقة-1

ا االعتمررادا  المطلوبررة مررا قبررل الررووارا  والريئررا  والرردوائر الحكوميررة ال تتعررارض مررم للتلكررد مررا أ

والتلكررد مررا عرردم تجرراوو هررذم الجرررا  للمخصصررا  المرصررودت لرررا ضررما  تقررانوا المواونررة العامررة

الموقرا )ما قبل هذم الجرا  تسم   عد  رير ت  هذم العملية بواسطة تما وتجر قانوا المواونة العامةت 

 .ترسل شرريا إل  دائرت المواونة العامةو تبيا ةيرا مواد اإلن ال والمبال  المن مةت ( المالي

ل ديررواا المحاسرربة وذلرر  عررا طريررل ب ررمررا ق   ت جررركوهرري عمليررة الرقابررة الترري  -:الرقابــة الالحقــة -5

حيل يموم هذا الرديواا بكتابرة  تللدوائر والووارا  والريئا  الحكوميةمراقبة اإليرادا  والن ما  العامة 

تمريررر إلرر  السررلطة التشررريعية يبرريا ةيررل ةيمررا إذا كرراا هنررا  تجرراووا  أو مخال ررا  أو أخطررا  حررد   

خقل تن يذ قانوا المواونة العامة ولن س السنةت كما يحدد هرذا التمريرر المسرؤولية عرا هرذم األخطرا  



18 
 

را  حرررول هرررذم المخال رررا  والتجررراووا  واألخطرررا  كررري التجررراووا  إضررراةة إلررر  تضرررمنل آوالمخال رررا  و 

 .يتسن  للسلطة التشريعية اتخاذ اإلجرا ا  الك يلة لمنم حدول وتكرار هذم الحاال 

 (:ROB)الموازنة الموجهة بالنتائج  5-7

اإلصرررقح  بعرررد تبنيررررا خطرررة( ROB)  الحكومرررة األردنيرررة المواونرررة الموجررررة بالنترررائج تبن ررر

نجراو العديرد مرا المشراريم التري تسراهم  وذل  بردا تطوير البن  التحتية وا  0227الشامل ةي العام 

مرررا الميرررام  د  دائمرررةت وألجرررل تطبيرررل هرررذا األسرررلوب الب ررر يرررة المجتمرررم وتمررردم لرررل الخدمرررة بصرررورتةررري تنم

متخصصررة ةرري هررذا  وعمررد دورا  تدريبيررة لتلهيررل كرروادر تبتعررديق  علرر  اإلدارا  الماليررة الحكوميررة

 .المجال

ا األهداا الرئيسيو  دائرت المواونة العامة )  -:هي وةل ا تي ما تطبيل المواونة الموجرة بالنتائج ةا 

 (.0214األردنيةت 

 .ا عل  مساهمة الحكومة ةي تحميل األهداا الوطنيةتطوير أدات هامة للتعر   -1

سرتراتيجية للرووارت حميرل األهرداا االك تمد :أ  تربط المواونة العامة بالتخطيط االستراتيجي -0

 .وترابطرا مم تحميل األهداا واألولويا  الوطنية

 . ربط اإلن ال العام بالنتائج -0

قيررراس ك رررا ت اإلن رررال علررر  البررررامج والمشررراريم مرررا خرررقل منقومرررة مؤشررررا  األدا  لتحميرررل  -4

 . الش اةية وتطبيل المسا لة وةل أسس موضوعية
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 :وعالقته بالموازنة العامةالنظام المحاسبي  5-8

حد وسائل توةير المعلوما  المستخدمة ةي اتخاذ المرارا  المتعلمة يعتبر النقام المحاسبي أ

ويسرررتخدم النقرررام المحاسررربي ةررري تصرررنيا وتبويرررب اإليررررادا  والن مرررا   تبرررالتخطيط والتن يرررذ والرقابرررة

ةت كمررا إا عمليررة التصررنيا هررذم لتمررديمرا ةرري صررورت مجموعررا  أو بنررود وةمررا لمعررايير معينرر  العامررة

طاقررررةت العررررواو ت ) -:حررررد العناصررررر الترررري تحرررردد بنيررررة المواونررررة العامررررة ووةمررررا للتصررررني ا  ا تيررررةأعد  ت  

0212.) 

 التصنيف اإلداري 

الترري  تمسرريم اإليرررادا  والن مررا  العامررة بحسررب الوحرردا  اإلداريررة يجررر وةمررا لرررذا التصررنيا 

ن رررال الن مرررةت إا التصرررنيا اإلدار  مررررم جررردا للعديرررد مرررا أسررراليب إعرررداد  ستحصرررالبلتمررروم  اإليرادوا 

لتري تمروم باإلن رال ويحردد الوحردا  التري تمروم بتحصريل ا المواونة العامة ةرو يحدد الوحدا  اإلداريرة

ا ينررل يبررأاإليرررادت ويسرراعد ةرري تحميررل وتطبيررل نقررام محاسرربة المسررؤولية ةرري الرردوائر الحكوميررةت كمررا 

 . ة إدارت الوحدا  الحكومية كاةةتكل

 التصنيف حسب الغرض من النفقة 

الن مررررا  ذا  الطبيعررررة المتشررررابرة ةرررري مجموعررررا  يجررررر  حصرررررهذا التصررررنيا عررررا طريررررل 

وتيرهررررات ولمررررا كانرررر  هررررذم الن مررررا  متشررررابرة لجميررررم  توالبريررررد تواألجررررور تالرواتررررب :م ررررل تمتشررررابرة

وإلعطررا   لرردوائر الحكوميررة ةرري بنررود متشررابرة ا تصررنا مخصصررا  اأالوحرردا  اإلداريررة لررذا يمكررا 

 .جرا  مناقق  بيا البنود بمواةمة ووارت الماليةي هذا التصنيا ةمد سم  المانوا بإمرونة ة

 التصنيف الوظيفي 

 ةيموم هذا التصنيا عل  أساس توويرم الن مرا  العامرة حسرب الخردما  أو الوقرائا الرئيسر

يم واألمرا والصرحة وتيرهرات ةبنرا  المستشر   تنردر  تحر  وقي رة التي تلتروم الدولرة بلدائررا م رل التعلر
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تحررر  وقي رررة التعلررريم وهكرررذات إا التصرررنيا الررروقي ي يررروةر إمكانيرررة  تنررردر  وبنرررا  المررردارس تالصرررحة

 :م رلت تجوئة البرامج إل  برامج ةرعيةت ةم ق وقي ة التعليم كبرنامج رئيسي ينمسرم إلر  بررامج ةرعيرة

 .وتيرها توبرامج التعليم المرني تبرنامج التعليم اإللوامي

 التصنيف االقتصادي 

تراضرررا مررا ناحيررة ترروةير معلومررا  أسررس تختارهررا الدولررة لتخرردم يمرروم هررذا التصررنيا علرر  أ  

تحليرررل العمليرررا  االقتصرررادية وبيررراا مررردك ترررل ير المواونرررة العامرررة ةررري االقتصررراد  علررر تسررراعد الدولرررة 

الرروطنيت حيررل إا التصررني ا  السررابمة ال ترروةر المعلومررا  الضرررورية ألجررل هررذا الغرررضت وكم ررال 

علررر  اسرررتخدام هرررذا التصرررنيا لألترررراض االقتصرررادية هرررو معرةرررة إسررررام المواونرررة العامرررة ةررري توويرررم 

 .دك مساهمة المطاع العام والخاص ةي اإلن ال الرأسماليالدخلت والتوقيات وم

 التصنيف حسب األقاليم 

اإلدارت  :همرا تيتبم هرذا التصرنيا البنيرة التنقيميرة للبلردت ةمرد تكروا هرذم البنيرة مرا مسرتوييا

ت الحكومررة ال دراليررة :هرري تمررا ةري الرردول ال دراليررة ةتتكروا مررا  ق ررة مسرتويا ت واإلدارت المحليررةت أالمركويرة

والحكومة المحليةت وتصنا الن ما  واإليرادا  حسب المناطل الجغراةية واألقاليم  توحكومة الواليا 

 .والمحاةقا  حيل إا لكل إقليم أو محاةقة حصترا ما اإليرادا  والن ما  الرأسمالية والجارية

 :مراحل تطور أساليب إعداد الموازنة العامة 5-9

العامررررررة نمررررررق  نوعيررررررة ةرررررري طرررررررل اإلعرررررردادتم ل  بمراحررررررل شرررررررد  أسرررررراليب إعررررررداد المواونررررررة 

شررركارتت ) -:حسرررب الرررردا بحيرررل سرررمي  أسررراليب اإلعرررداد تبعرررا لرررذل ت وهرررذم المراحرررل هررري  تطرررور 

0212.) 

 المرحلة األولى: 



21 
 

عندما كاا الردا األساسي للمواونة العامة هو تحميل الرقابرة الماليرة والتشرريعية للتلكرد مرا 

وةمررا للمرروانيا واألترررراض المحررددت لرررات وبعبرررارت أخرررك إا الررردا كررراا   تحصرريل اإليرررادا  والن مرررا

مواونرررة الرقابرررة اسرررم يركرررو علررر  الترررواوا بررريا اإليررررادا  والن مرررا  لرررذا كررراا يطلرررل عليررررا  بحتررراً  رقابيررراً 

(control budget.) 

 المرحلة الثانية: 

مجرررد صررب  مررا أإا التطررور الررذ  طرررأ ةرري مجررال اإلدارت الحكوميررة حررول المواونررة العامررة 

ةرررض رقابررة علرر  األمرروال المتحصررلة والمن مررة إلرر  ترروةير معلومررا  تسرراعد اإلدارت الحكوميررة علرر  

االسررررررررتغقل األم ررررررررل للمرررررررروارد بك ررررررررا ت وةاعليررررررررةت ةلصررررررررب  يطلررررررررل عليرررررررررا مواونررررررررة رقابررررررررة اإلدارت 

(management control budget.) 

 المرحلة الثالثة: 

  الحكوميررررة والتوسررررم باإلن ررررال أصررررب  لوامررررا علرررر  بعررررد التطررررور الررررذ  شررررردتل إدارت الوحرررردا

نررررة العامررررة إلرررر  السررررلطة الحكومررررة تمررررديم تبريراتللسررررلطة التشررررريعية عنررررد تمررررديم مشررررروع قررررانوا المواو 

ممررا  تإعطررا  التبريررر المنطمرري لطلررب تلرر  االعتمررادا  :طلررب تلرر  االعتمررادا ت أ التشررريعية عنررد 

نجاوهات ولرذا الردا ة وبيا البرامج واألنشطة المومم إألوم الحكومة بالربط بيا االعتمادا  المطلوب

بنرررررررا  أسرررررررلوب إعرررررررداد المواونرررررررة العامرررررررة طبمرررررررا لرررررررألدا  واألنشرررررررطة وسرررررررمي  بمواونرررررررة األدا   جررررررررك

(performance Budget.) 

 المرحلة الرابعة: 

الدول بصياتة خطط اجتماعية واقتصادية واسرعة  تم ل  المرحلة الرابعة ةي قيام العديد ما

ضما خطرة تنميرة شراملة للنرروض بواقرم مجتمعاتررات وبحيرل قامر  هرذم الردول بتجاهرل مبردأ ترواوا 

تيرر عملري وأصرب  ينقرر إلر  المواونرة العامرة علر  أنررا وسريلة تن يرذ أهرداا  أمرراً المواونة واعتبرتل 
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ونة مرحلة سنوية ما مراحل خطرة تنمويرة طويلرة األجرل وخطط التنمية الموميةت بحيل اعتبر  الموا

 .(programs budget)وسمي أسلوب إعدادها بمواونة البرامج 

 المرحلة الخامسة 

عندما كان  وقي ة التخطيط تنجو بواسطة إدارا  تختلا عرا اإلدارا  التري تترول  شرؤوا 

طرط والبررامج مرا جررة وبريا المواونة أدك ذل  إل  إحدال ةجوت أو ارتبراط ضرعيا بريا كرل مرا الخ

لرذل  قررر  دعروت لتحميرل تكامرل بريا التخطريط والبرمجرة   التخصيصا  المطلوبرة مرا جررة أخررك

 planning)والمواونررررة ةقرررررر أسررررلوب المواونررررة العامررررة علرررر  أسرررراس نقررررام التخطرررريط والبرمجررررة 

programming budgeting). 

حردل ضرما عمليرة تطروير أسرلوب نتمال ما أسلوب قرديم إلر  أسرلوب أويرك الباحل إا اال

بررل يويرد مررا ك ررا ت وةاعليرة المواونررة العامررة وذلر  بإضرراةة وقي ررة  تاإلعرداد ال يلغرري األسرلوب المررديم

 .الة أخركةع  

 :أساليب إعداد الموازنة العامة 5-01

تطرروير المواونررة العامررة أدك إلرر  قرررور العديررد مررا مررا مرحلررة إلرر  أخرررك ةرري االنتمررال إا 

 -:ا تيأساليب إعداد المواونة العامة ومنرا 

 موازنة البنود أو الموازنة التقليدية -:أوال 

وتم ل أقدم صرورت مرا صرور المواونرة العامرة حيرل يمتراو هرذا األسرلوب بالسررولة والبسراطة 

 :لوب عل  نوعيا ما التصني ا  هما ةي األعداد والتن يذ والرقابةت ويعتمد هذا األس

 عررد  أ  تمسررم اإليرررادا  والن مررا  علرر  أسرراس الررووارا  والمراكررو الترري ت   -:التصررنيا اإلدار - أ

 .وحدا  إيراد أو إن ال
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أ  تمسم اإليرادا  والن ما  حسب الغرض ما الن مة بحيرل تمسرم إلر   -:التصنيا النوعي- ب

 .أبواب وبنود مختل ة

بلنرا ركو  علر  االلتروام بالتخصيصرا  عنرد اإلن التوالرقابرة علر  هرذم تمتاو هذم المواونة 

 .والتقعب بالمال العام ةالتخصيصا  لمنم التجاوو والسرق

 (0212إسماعيلت عدست ) -:أهم االنتقادات التي وجهت إلى موازنة البنود هي

 .نرا ركو  ةي مجال الرقابة عل  النواحي المانونية والمالية ةمطأ -1

 .تمدم معلوما  كاةية عا التخطيط واتخاذ المرار النرا أ -0

العققرة بينرمرات ممرا أدك إلر  عردم إمكانيرة و ركو  عل  المدخق  وأهمل  المخرجرا  نرا أ -0

 .التعرا عل  ك ا ت استخدام الموارد االقتصادية

عررردم إمكانيرررة متابعرررة وتميررريم أدا  البررررامج واألنشرررطة الحكوميرررة نقررررا لتوويرررم االسرررتخداما   -4

 .وارد عل  الوحدا  الحكومية أو عل  الحسابا  وليس  عل  البرامج واألنشطةوالم

 موازنة البرامج واألداء -:ثانيا

االهتمررام ينتمررل مررا المرردخق  إلرر   حيررل اصررب  1965ةرري عررام  األسررلوببرردأ العمررل برررذا 

أصررب  طلررب االعتمررادا  مررا قبررل الحكومررة يعتمررد علرر  ربطرررا بررالبرامج واألنشررطة  :المخرجررا ت أ 

خر تطور  وقي ة الرقابة ضما هرذم المواونرة نب آت وما جاالمطلوبة نجاوها خقل ال ترتإالمطلوب 

 .ما مجرد رقابة عل  األموال إل   رقابة عل  األدا ت أ  الربط بيا المدخق  والمخرجا  واألدا 

 (0212محمودت )  -:م المواونة بلنرا تمتاو هذ

  ركو  عل  المخرجا  بدال ما المدخق. 

 ركو  عل  نقام محاسبة المسؤولية عا أدا  األعمال ةي الوحدا  الحكومية. 

 -:أهم االنتمادا  التي وجر  إل  مواونة البرامج واألدا  هي
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  مسررتمرت مررا قبررل عرردد مررا ارت رراع تكل ررة تطبيمرررا حيررل يتطلررب ذلرر  أنقمررة محاسرربية ومتابعررة

 .الموق يا ما ذو  الخبرت والك ا ت

  لعرررردم وجررررود أنقمررررة دقيمررررة   ةر معلومررررا  ت صرررريلية عررررا نشرررراطا  اإلدارا  المختل ررررةعرررردم تررررو

 .للمعلوما  لديرا

 جلررررا عرررام واحرررد المصررريرت حيرررل تعرررد عرررا ةتررررت ومنيرررة أ اهتمررر  مواونرررة البررررامج واألدا  باألجرررل

 .ية بحد ذاترا وليس  وسيلة لتحميل أهداا قوميةواعتبر  البرامج والمشاريم تا

 موازنة التخطيط والبرمجة والموازنة -:ثالثا

بعررد أا دعرر  الحاجررة  ةرري الواليررا  المتحرردت االمريكيررة 1966ةرري عررام  قرررر هررذا األسررلوب

وةرررل بحيرررل يتنرراول هررذا الرررربط  ق ررةعوامل  بعضررررا برربعض إلرر  ربررط التخطررريط والبرمجررة والمواونررة

 -:ا تي

 (.التخطيط)هداا المطلوب تحميمرا األ-أ 

 (.البرامج واألنشطة)وسائل تحميل األهداا -ب 

 (.المواونة)األموال المتاحة لتمويل البرامج واألنشطة -  

 .وبتكامل هذم العوامل وترابطرا تقرر لنا مواونة التخطيط والبرمجة والمواونة

نجراوا  تكل رة المردخق  مرا جررةت وبريا اإل نررا ربطر  برياأهم ما تتميو برل هرذم المواونرة أ

نرا ربط  بيا التخصيصا  المالية السنوية وبيا الخطط مناةم كمخرجا  ما جرة أخركت كما أوال

 .التنموية طويلة األجل

  -:(0221ناشدت )أهم االنتمادا  التي وجر  إل  مواونة التخطيط والبرمجة والمواونة هي 

 .المدك بدرجة عالية ما عدم التلكداعتمادها عل  التخطيط بعيد -أ 
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ويادت تكاليا إعردادها ألنررا تحترا  إلر  وقر  وجررد كبيرريا للتحليرل المرالي سروا  كراا مرا  -ب 

 .قبل معديرا أو مستخدميرا

 .صعوبة التنبؤ والمياس والتعبير الكمي عا مخرجا  معقم البرامج-  

 الموازنة الصفرية -:رابعا

عداد المواونة ا ت ةكل مسؤول طالب لعامة بصورت ت صيلية وما الص رهي عملية تخطيط وا 

أا يبرر التخصيصا  المطلوبة لبرامجل سروا  كانر  جديردت أو قيرد التن يرذ ولريس  عليل تلقعتمادا 

بررل يجررب أا يشررمل التخصرريص بمجملررل  تةمررط أا يبرررر الويررادت ةرري التخصرريص عررا السررنة السررابمة

 .كلنما كاا تخصيص السنة السابمة ص را

نرا ال تعطي ربط  بيا المن عة والتكل ةت كما أنرا أبرو ما يميو هذم المواونة عا سابماترا أ

نرا ت تررض إلغرا  أو تخ ريض االعتمرادا   يذ عل  البرامج الجديدتت بمعن  أأولوية للبرامج تح  التن

 .للمشاريم التي قد ينخ ض العائد منرا وال تتناسب مم كل ترا

  -(: 0212إسماعيلتعدست)ر  إل  المواونة الص رية هي أهم االنتمادا  التي وج

 .ستراتيجية والتركيو عل  األهداا قصيرت األجلعدم االهتمام باألهداا اال-أ 

 .تتطلب جردًا كبيرًا وتكالي ًا عالية-ب 

 . بعض المدرا  ةكرت تمليص بعض أنشطة إداراترم أو إلغا ها تمبلعدم -  

 الموازنة التعاقدية -:خامسا

حررردل أسرررلوب إلعرررداد المواونرررة العامرررة حيرررل قررررر  أول محاولرررة أالمواونرررة التعاقديرررة  عرررد  ت  

ررد  علرر حيررل  ت1996لتطبيمرررا ةرري ووارت الماليررة النيوولنديررة عررام  نقررام لعمررد صرر ما  برريا أنرررا  ع 

 .(0212إسماعيلتعدست ) جرا  من ذت والحكومة

 .تناول هذم المواونة بالت صيل ر سيجلذا  الدراسة الحاليةا المواونة التعاقدية هي جوهر وأل
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 :تعريف الموازنة التعاقدية 5-00

 -:عرة  المواونة التعاقدية بعدت تعري ا  أهمرا 

العامررة للدولررة بممتضرراها تكرروا  ةنرررا الموجررة األخيرررت مررا موجررا  إصررقح وتطرروير المواونررأ"

مابرل العققة بيا األجروت التن يذية والحكومة عققة تعاقدية لتن يذ مرام محرددت قابلرة للميراس الكمري م

 (.0227المراينيت ) " نا  وبعد تن يذ ما ات ل عليل أو نص عليل العمدمبال  تدةعرا الحكومة قبل وأ

مشراريم  :م رل تالمنراةم العامرة واألصرول طويلرة األجرلنرا محاولة إليجراد ة  عل  أر  كما ع  

إنرررا تمرردم ت اصريل االحتياجررا  للتنميررة  :البنر  التحتيررة كالمستشر يا  ومؤسسررا  التعلرريم وتيرهرات أ 

طويلة األجل وتنشئ عملية موحدت بصدد وضم الخطة لسنوا  متعددت وتحويلررا إلر  بررامج  رم إلر  

 (.Cleland&Irelandت 0226)مشاريم تعرضكعطا ا  

نررررا مجموعرررة مرررا األسرررس العلميرررة وال نيرررة التررري يعتمرررد عليررررا ةررري إعرررداد كمرررا عرةررر  علررر  أ

ةما هي إال خطة عمل توض  األهداا المحددت للوحدت اإلدارية التي  تالمواونة العامة ورقابة تن يذها

 :أبعاد هي  ةيتكوا منرا الجراو الحكومي لتكويا برامج ومشروعا  متضمنة أربع

 .لإلنجاو الوق  القوم -   .العمل أو المواص ا - أ

 .التمويل -د   .ةالتكل ة التخميني- ب

يراداترا لتن يذ ورقابة ومتابعة المواونة العامة بما  يجر  تحديد تخصيصا  المواونة العامة وا 

 Worthington)ألنرا تربط بيا االعتمادا  المرصدت واألهداا المنشودت  يحمل الك اية ةي األدا 

&Cold sman  1998.) 

 :ا تيويستنتج الباحل ما التعري ا  السابمة 

ا المواونررررة التعاقديررررة تتبنرررر  وتررررنقم عققررررة قائمررررة علرررر  التعاقررررد برررريا الحكومررررة والجرررررا  أ -1

 .التن يذية
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 .نرا تربط بيا المواونة العامة السنوية واألهداا طويلة األجلأ -0

 .ناحية الك ا ت وال اعليةمرا ما يتوةر إمكانية قياس المخرجا  وتمينرا أ -0

 .أدخل  التكل ة والوق  كعنصريا مرميا ضما حسابا  المواونة العامةنرا أ -4

 :مشروعات تنفيذ الموازنة التعاقدية 5-05

عليررا  لوامراً االحتياجا  المالية للدولرة أصرب  إا قصور مصادر التمويل التمليدية عا تلبية 

ا تنوع هذم الصي  إال أا تعتمد عل  صي  تمويل جديدت للميام بمشروعا  البن  التحتيةت وبالرتم م

ا مررا أهررم هررذم ع الخرراص بلشرركال ودرجررا  مت اوتررة وأنرررا اشررترك  بمجملرررا باعتمادهررا علرر  المطرراأ

 -:الصي  هي 

 (P3S)مشروعات المشاركة  5-05-0

مررا  يجررر التعرراوا برريا المطرراعيا العررام والخرراصت حررد أشرركال تعتبررر مشررروعا  المشرراركة أ

خقلرا وضرم ترتيبرا  يسرتطيم بممتضراها المطراع العرام تروةير السرلم والخردما  العامرة واالجتماعيرة 

ما خقل السماح للمطاع الخاص بتمديمرا وبصورت تير مباشرتت بمعن  أا المطاع الخاص يمرارس 

شررغيل وصرريانة الخرردما  العامررة وبموجررب ترتيبررا  كبررر ةرري تخطرريط وتمويررل وتصررميم وبنررا  وتأدوراً 

 .تعاقدية مم الحكومة

مختل ة ما الشراكة تختلا ةيرا درجرة مشراركة المطراع الخراص  اً تضم عمود المشاركة أنواع

بتمديم الخدما  العامة وةما للصيغة التعاقدية مم الحكومةت وةي أدنام جدول يوض  صور المشاركة 

 (. :021010البكر ت )بيا المطاعيا العام والخاص
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 صور المشاركة بين القطاعين العام والخاص(: 5)جدول 

 التفاصيل نوع التعاقد ت

منشرررررررررررل  المطررررررررررراع العرررررررررررام توويرررررررررررد  1

 .باحتياجا  وخدما  الموك العاملة

يلتروم المطرراع الخرراص بترروةير العمالررة القومررة للمصررال  

خررررررردما  شرررررررركا  النقاةرررررررة الخاصرررررررة  :م رررررررل تالعامرررررررة

 .والصيانة

الترررروام المطرررراع الخرررراص بتمررررديم العرررروا ال نرررري للمنشررررل   .عمود المساعدت ال نية 0

 .العامة

 .توريد المواد وتمديم الخدما  خقل مدت معينة .المماوال  ال انوية 0

تتررول  شررركا  المطرراع الخرراص إدارت المنشررل  والمراةررل  .عمود اإلدارت 4

االت ال عليرا ةي  يجر العامة وةما لحدود وصقحيا  

 .عمد اإلدارت

تررررلجير أصررررل موجررررود بال عررررل لغرررررض التشررررغيل ممابررررل  .عمود التلجير 5

 .أجور االست ادت ما االمتياو لمدت محددت

وبنرررا   توتمويرررل تقيرررام شرررركة المطررراع الخررراص بتصرررميم .نقام االمتياو 6

وصيانة األصل أو المشروع لمدت ومنية تكوا . وتشغيل

 .سنة تسم  مدت االمتياو 02-02طويلة نسبيا 

 0210البكر ت : المصدر

يعررود قرررار الحكومررة إلرر  الرردخول ةرري عمررود المشرراركة مررم المطرراع الخرراص لتمررديم الخرردما  

 (.0227نصارت )  -:العامة إل  عدت أسباب أهمرا

 تمليل الخطورت التي تصحب هذم المشاريم الضخمة وتوويم المخاطر. 
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  يحتاجرررا المطررراع العررام واالسررت ادت مررا المرروارد الماليررة والبشررررية تملرريص حجررم المرروارد الترري

 .الموجودت لدك المطاع الخاص

  تخ يض تكل ة الخدما  المختل رة مرا خرقل الحصرول علر  أةضرل العرروض وأك رهرا ك را ت

 .ما حيل المدرت عل  تمديم الخدما 

 ك المطررراع الخررراص لتن يرررذ والخبررررت اإلداريرررة واإلمكانرررا  الموجرررودت لرررد ااالسرررتعانة بالتكنولوجيررر

دارت البرامج الحكومية  . وا 

 (B.O.T) عقود البوت  5-05-5

تل  المشروعا  التي تعرد برا الحكومة إل  إحدك الشركا  ( B.O.T)يمصد بعمود البو  

رةرل عرام وتحمرل إلنشرا  م  كانر  مرا المطراع العرام أو المطراع الخراص ًا الوطنية أو األجنبية سروا 

وبموجرررب عمرررود مرررم الحكومرررةت بالممابرررل تترررول  هرررذم الشرررركة تشرررغيل المشرررروع  إنشرررائلكاةرررة تكررراليا 

دارتل واالست ادت منل وتح  رقابة الجرة المتعاقد معرات وبعد انترا  مدت العمد تنمل ملكية المشرروع  وا 

 (.0227نصارت) إل  الدولة وبحالة جيدت

ماتررل وأنواعرررل بررديق عرررا شرررد  عمررود البرررو  انتشررارا ةررري ك يررر مرررا الرردولت وأصررربح  تطبي

التمويررل عررا طريررل المواونررة العامررةت أو عررا طريررل المررروضت أو المعونررا ت أو تيرهررا مررا وسررائل 

ب علر  عمبرا  التمويرل التري تواجرررا إلنشرا  البنر  ن  هرذم العمرود الدولرة مرا التغل رالتمويلت ةمد مك  

 .التحتية وتمديم الخدما  العامةت عا طريل إشرا  المطاع الخاص

خر اجتماعيت ةالمبدأ الي وا حدهما مأ ايكما وةر  عمود البو  انسجاما مم مبدأيا رئيسي

المالي تم ل بتعويو دور المطاع الخراص ةري حرل مشركلة المروارد الماليرة العامرةت والمبردأ االجتمراعي 

ألنرررا صرراحبة المسررؤولية األولرر  والكاملررة ةرري   تم ررل بررإبراو دور الدولررة ةرري ترروةير الخرردما  العامررة

 . توةيرها
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ت تختلرا هرذم العمرود عرا بعضررا (عائلة البرو )مختل ة تسم   اً تضمن  عمود البو  أنواع

مرا صرور  اً تبعا للصيغة التعاقدية بيا الحكومة والجرة المن ذتت وةيمرا يلري جردول يبريا عرددالبعض 

 (. :02118أبو تدتت)  .عمود عائلة البو 

 صور عقود عائلة البوت(: 3)جدول 

 التفاصيل نوع العقد ت

نمرررررررل  –التشرررررررغيل  –التملررررررر   –البنررررررا  1

 الملكية

Build-Own-Operate-Transfer 

B.O.O.T 

وتمررروم تمررروم الشرررركة ببنرررا  المشرررروعت وتتملكرررل مؤقترررات 

ت ومرا  رم تنمرل ملكيتررل إلر  الدولرة بعرد انترررا  بتشرغيلل

 .مدت العمد

 التلجيرر  نمل الملكية -البنا   0

Build – Lease – Transfer 

B .L . T 

عادترررل إلرررر  وترررلجيرم تمررروم الشرررركة ببنرررا  المشررررروع ت وا 

وتبم  ملكيرررة المشررررع تالدولرررة بعرررد انتررررا  مررردت اإلجرررارت

 .ولةالمانونية للد

نمررل  –التشررغيل  –التجديررد  –التررلجير  0

 الملكية

Lease – Renovate – Operate 

– Transfer 

L . R . O . T 

تمرروم الشررركة بإيجررار المشررروع قائمررات وتتررول  تجديرردم 

وتشرغيلل وتحصريل عوائردمت  رم إعادترل إلر  الدولرة ةري 

 .نراية ةترت اإلجارت

 0211بو تدتت أ: المصدر

 :الموازنة التعاقدية واإلنفاق الرأسمالي 5-03

المشرررراريم بنقررررام المواونررررة التعاقديررررة أسررررلوبا حرررردي ا لتن يررررذ اإلن ررررال الرأسررررمالي المتعلررررل  عررررد  ي  

 (.0226الراميت (-:ا تيةاالست مارية ةي جانب المواونة التعاقدية ما خقل الخطوا  
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 التخطيط للمشاريم الممترحة ةي المواونة االست مارية -1

عداد  وتمرديم ممترحاتررا للمشراريم الجديردتت مرم دراسرا  تلتوم الووارا  والمحاةقا  ببرمجة وا 

صرردار قرررار ةيرررا ةيمررا يخررص أسرربميترا  الجرردوك لرررذم المشرراريم وترسررل إلرر  ووارت التخطرريط لتمييمرررا وا 

 .للتن يذت كما تموم الووارت بتمييم دراسة الجدوك للمشاريم والتلكد ما مطابمترا للمعايير الممررت

 -:ا تيةأا تعتمد عل  األسس  د  ب  إا الخطة االست مارية للدولة ال

للمشررررروع كلسرررراس عنررررد مناقشررررة المشرررراريم ( دراسررررة الجرررردوك)اعتمرررراد الجرررردوك االقتصررررادية -أ 

 .الممترحة للتن يذ

إجرررا  عمليررة الم اضررلة عنررد اقتررراح المشرراريم بمررا يحمررل أعلرر  ك ررا ت ممكنررة لقسررت مار مررا -ب 

 .حيل المدخق  والمخرجا 

 .د  إل  االستغقل األم ل للموارداريم االست مارية بما يؤ نجاو المشوضم التوقيتا  إل-  

ليكوا بخط مترواو  مرم المطراع   العمل عل  تنشيط المطاع الخاص ومنحل التسريق  القومة -0

 (.B.O.T)أو مشاريم البنا  والتشغيل والتحويل ( P3S)العام عا طريل مشاريم المشاركة 

وذلررر  باالعتمررراد علررر  أولويرررا  االسرررت مار ووةمرررا   ةإقررررار اإلطرررار المرررالي مرررا قبرررل ووارت الماليررر -0

 .لخطة اإلصقح االقتصاد  والتنمية

وك ررررا ت الصرررررا المررررالي للجرررررا  المن ررررذت الترررري تمرررروم بتمررررديم  ةالبحررررل عررررا المرررردرا  التن يذيرررر -4

المعلومرررا  بشررر اةية ومصرررداقية حرررول سرررير المشررراريم تحررر  التن يرررذ أو الممترحرررة ةررري المنررررا  

 .االست مار 

 .مصادر التمويل المقئمة للحصول عل  األموال لتن يذ المشاريماختيار  -5

تررراض التن يررذ والتمويررل علرر  المطرراعيا العررام والخرراص شرر اةية ةرري اإلعررقا عررا المشرراريم ألال -6

 .بغية الحصول عل  أةضل العطا ا  وبالجودت المطلوبة وضما التوقيتا  المعدت مسبما
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ائر الحكوميرررة بإرسرررال معلومرررا  إلررر  ووارت الماليرررة الررردعم المحاسررربي حيرررل تمررروم الرررووارا  والررردو  -7

والجررا  ذا  العققررة تتضررما المصررروةا  المتراكمررة لكرل مشررروع تمرروم بتن يررذم هررذم الررووارت أو 

 .الدائرتت كما تتضما المصروةا  الخاصة بن س الشرر لجميم المشاريم

ر موحرد لمصرروةا  المشراريم الدعم الرقابي حيل تموم ووارت المالية بتوويد ووارت التخطيط بتمري -1

 .وبشكل تراكمي خقل ن س السنة

 -:يتطلرررب متابعرررة تن يرررذ المشررراريم االسرررت مارية عررردت مؤشررررا  أهمررررا: متابعرررة تن يرررذ المشررراريم -9

 (.0212شكارتت )

منرذ بدايرة : أ  تويم ل كمية العمل المنجوت ةلما أا يكوا تراكميرا -:نجاو الماد مؤشر اإل-أ 

االسررت مار  وحترر  نرايررة ال ترررت المشررمولة بالمتابعررة أو نرايررة السررنة مباشرررت العمررل بالمشررروع 

 .موضوع المتابعة

يم ررل حجررم المبررال  المصررروةة علرر  تن يررذ المشرراريم تراكميررا مررا  -:نجرراو المرراليمؤشررر اإل-ب 

 .الكل ة الكمية الواردت ةي المواونة االست مارية وخقل السنة موضوع المتابعة

وتسرراو  عرردد أيررام العمررل ةرري المشررروع ممسرروما علرر  عرردد  -:مؤشررر نسرربة المرردت المنمضررية-  

 .األيام المدونة للتن يذ بموجب العمد

وتسررراو  ال ررررل بررريا عررردد أيرررام المررردت المنمضرررية علررر  التن يرررذ وعررردد أيرررام المررردت :مررردت الترررلخير-د 

 .المحددت للتن يذ بموجب العمد
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 :الموازنة التعاقدية واإلنفاق الجاري 5-04

سرطة أسرلوب سرابما اإلن رال الرأسرمالي ةري المواونرة العامرة وكي يرة إنشرا م بوا تناول  الدراسرة

بم  لدينا البند ال اني ما المواونة العامة وهو اإلن ال الجار  أو مواونة الن ما  المواونة التعاقديةت وي

  لة إال إذا ربطاا المواونة االست مارية ال تكوا ةع  أل  الجارية والتي تعتبر مكملة للن ما  الرأسمالية

وذلررر  لضرررماا اإلنررررا  المتررررواما لكرررل مرحلرررة مرررا المراحررررل   بالمواونرررة الجاريرررة أو اإلن رررال الجررررار 

 .وضماا التشغيل كما هو مخطط

إا االنترررا  مررا المشرراريم وجاهويترررا للتشررغيل يتطلررب دعمررا مررا اإلن ررال الجررار  والخرراص 

ا  ما مشروع است مار  ن رذم المطراع الخراص إا االنتر :بالرواتب واألجور وتيرهات وم ال عل  ذل 

يتطلررب تشررغيلل رواتررب مرروق يا وأجررور ( B.O.T)عررا طريررل مشررروعا  البنررا  والتشررغيل والتحويررل 

عامليا وهذا ما توةرم مواونة الن ما  الجاريرةت أمرا إذا كراا المشرروع االسرت مار  المنجرو ن رذ بطريمرة 

كرررذل  األمرررر يتطلرررب دعمرررا مرررا مواونرررة الن مرررا  مرررم المطررراع الخررراص ( P3S)مشرررروعا  المشررراركة 

 .الجارية بممدار حصة الدولة برذا المشروع

 :الموازنة التعاقدية سلوبتطبيق أ مقومات 5-02

مرا تريئرة قاعردت مناسربة لررذا األسرلوب أو  د  تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية الب ر يجر لكي 

لذا تتطلب هرذم البيئرة الممومرا   تبعبارت أخرك تريئة البيئة المناسبة للعمل بلسلوب المواونة التعاقدية

 :التالية

 توفر الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية 

صررردار تعليمرررا  تحكرررم ال عققرررة التعاقديرررة يتطلرررب تن يرررذ المواونرررة التعاقديرررة تشرررريم قررروانيا وا 

وتعليمرررا  تن يرررذ العمرررود الحكوميرررةت كمرررا إا التحرررديل المسرررتمر  تقرررانوا االسرررت مار :م رررل توتنقمررررا
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العطررا ا  الحكوميررة ضرررورية ومرمررة لتحميرررل ا والتعليمررا  الترري تررنقم العمررود و للتشررريعا  والمررواني

 .الحالية والمستمبلية األدا  األم ل وتوةير المناخ المقئم لتطوير العمل ورسم االستراتيجيا 

العطرا ا  تابعررة لررووارت الماليررة تلخررذ بإنشرا  دائرررت للعمررود الحكوميررة و  كمرا يتعلررل هررذا الجانررب

حالة المشاريم الممرر تن يذها ضرما الخطرة  سرتراتيجية وةرل أسرلوب المواونرة االعل  عاتمرا تنقيم وا 

 (.0210البكر ت ) التعاقدية 

  توفر معايير لتقييم بدائل المشاريع وبدائل تنفيذها وتحديد معايير خاصة لقياس األداء الفني

 (.جودة  –تكلفة  –وقت ) والمالي والزمني 

 :م رررل تمرررا الوقرررائا األساسرررية اً تتضرررما المواونرررة العامرررة حسرررب التصرررنيا الررروقي ي عررردد

ي ررة أساسررية برررامج ةرعيررة متعررددت وتيرهررا مررا الوقررائات ولكررل وق تووقي ررة الصررحة توقي ررة التعلرريم

وقي ررة التعلرريم ترررتبط بررووارت التعلرريم  :مرر ق تيجررب تحديرردها وتحديررد الررووارا  المرتبطررة بتلرر  البرررامج

ا هاتيا الووارتيا مسؤولتاا عا تطبيل برامج وقي رة التعلريم وحسرب لعالي وووارت التربية والتعليم وأا

واألنشرطة القومرة لتحميرل أهررداا كرل برنرامج بحيرل تن ررذ مسرتوك كرل ووارتت ةرمرا تحردداا المشرراريم 

 .الوقي ة األساسية بك ا ت وةاعلية

ويحتا  تمييم بدائل المشاريم إل  معايير معينة يعتمد عليرا لدراسة البرامج الرئيسة وال رعية 

الضرررررو  علررررر  البررررردائل المختل رررررة وبيررررراا مواياهرررررا  ةيجرررررر  تسرررررليطقبرررررل اتخررررراذ المررررررارا  ( المشررررراريم)

ةيما بعد اختيار البديل األةضل واتخاذ المررار المناسرب بموجرب معرايير معينرة يمكرا  ليجر  عيوبراو 

 .االستعانة برا عند إجرا  الدراسا  التحليلية للبرامج والمشاريم الحكومية عند الم اضلة بينرا

 لمشرروع ذوةرإذا كراا ا تإا معاييرتمييم البدائل المتاحة للبرامج والمشراريم يتبرم نروع المشرروع

ما عا طريرل عائرد االسرت مار أو مردت االسرترداد أو نمطرة التعرادل مردود قابل للمياس الكمي ةيماس إ

الكمررري ةتمررراس أو تيرهرررا مرررا معرررايير الميررراست أمرررا إذا كررراا المشرررروع ذو مرررردود تيرررر قابرررل للميررراس 
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تميريم  يجرر اسررا قل البدائل تكل ة وأعل  مردود وأةضل جودت والتي عل  أسبإخضاعرا إل  معيار أ

 .البدائل

تتطلب عملية مراقبرة وتمرويم الخطرط عردت معرايير يسرتند عليررا ةري تميريم وتمرويم ك را ت تن يرذ 

يجاد الحلول لررات لمنرم حردول انحراةرا  برالخطط  المشاريم مادياونوعيا وومنيا وتشخيص المشاكل وا 

 .المرسومة

الخدما  الممدمة والسلم المنتجة مرا إا معيار الجودت يختص بجودت تن يذ المشاريم وجودت 

قبرررل المطررراع العرررام أو المطررراع الخررراص والرررذيا رسررر  علررريرم هرررذم المشررراريم وتعاقرررد  مرررم الحكومرررة 

لضررماا تن يررذ المشرراريم وتمررديم  تا المطرراعيام الحكومررة برردور المراقررب لعمررل هررذيلتن يررذهات حيررل تمررو 

مررر ل عليرررا ضررما العمرردت لررذا يتطلررب األت ررالخردما  أو السررلم إلرر  المررواطنيا بررالجودت المطلوبررة والم

 .وجود معايير لتمييم جودت المشاريم والسلم والخدما  المت ل عل  تن يذها أو تمديمرا

أمررا معيررار التكل ررة ةيخررتص بالمحاةقررة علرر  التكل ررة المرصررودت والمدروسررة ضررما دراسررا  

وعررردم  المرررواردهررردر  ومنرررمالجررردوك والتكل رررة ومنرررم حررردول انحراةرررا  برررالخططت كرررذل  يتعلرررل برصرررد 

 . عليلةي تمدير التكاليا بحيل يكوا األدا  المالي متواوا ومسيطر  تالمغاال

أما معيرار الوقر  ةيتعلرل بالوقر  الرقوم لتن يرذ المشراريم المطروحرة للتعاقردت وتشرخيص ةيمرا 

بالغرة ررذم المشراريم أهميرة لإذا كان  هنال  انحراةا  ةي التن يذ ما ناحية الوق  خصوصا إذا كاا 

 .ةمد تنت ي الحاجة لرا بمجرد مرور وق  معيا أو مناسبة معينة تما ناحية الوق 

 توفر نظام لمحاسبة التكاليف عند إعداد و تقييم المشروعات 

تكروا ناتجرة عرا دراسرة متضرمنة  ا  أد  إا وضم التخصيصا  ةي قرانوا المواونرة العامرة الب ر

محاسربة التكرراليا ومحسرروبة ضررما هرذا التخصررصت لمررا لرررا مررا ةائردت مررا ناحيررة تميرريم األدا  وةررت  
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حالة المشاريم للتن يذت كما تساعد ةي منرم المغراالت ةري التخصيصرا  المطلوبرة  ودراسة العطا ا  وا 

 .ر ةي المال العامما قبل الووارا  والدوائر والمؤسسا  الحكومية أ  منم الرد

ذلررر  إا اسرررتخدام نقرررام محاسررربة التكررراليا عنرررد إعرررداد المواونرررة التعاقديرررة ضررررور  وبرررال  األهميرررة و 

 -:(0221العواجيت )ا تيةلألسباب 

 يجابيررة م األدا  مررا ناحيررة االنحراةررا  اإلقرد تسررتخدم تكل ررة المشرراريم مررا ضررما معررايير تميرري

 .والسلبية

   تستطيم الدولة تن يذها بم ردها والبد ما مشاركة التن يذد المشاريم التي قد ال حد  ت. 

  قررد تسررتخدم التكل ررة ةرري تحديررد سررعر الخدمررة أو السررلعة الترري تمرردم مررا قبررل المطرراع العررام أو

 .الخاص إذا ما تعاقد  الحكومة معرم عل  تمديمرا

 مرا ناحيررة  تسراعد ةري عمليرة اتخراذ المرررار بشرلا إحالرة المشراريم للتن يرذ واتخرراذ قررار مترواوا

 .الجودت والتكل ة المحددت ما قبل الجرة المست يدت

  رافات في الجودة والوقت والتكلفةتوفر نظام لمحاسبة المسؤولية لتحديد االنح 

جرررل الرقابرررة عليررررا وترشررريد أإا تحديرررد مراكرررو المسرررؤولية للرررووارا  اإلنتاجيرررة والخدميرررة مرررا 

سرتراتيجية االوالذ  يرردا إلر  تحميرل األهرداا  تالمسؤوليةنرا تحتا  لوجود نقام محاسبة إإن اقرا ة

 .عل  المدك البعيد وتحديد مسؤولية حدول االنحراةا  عا ما خطط لل

ا أ د  الب رر جرررك التعاقررد عليررلنجرراو المشرراريم والررذ  حرردول انحراةررا  ةرري الوقرر  الررقوم إلإا 

سرربترا لمنرررم حررردول هرررذم تكرروا هنالررر  جررررة مسررؤولة عرررا حررردول هرررذم االنحراةررا  والتررري يجرررب محا

سرحب العمرل مرا الشرركا  البطيئرة ةري التن يرذ أو التري  :وم رال علر  ذلر  تاالنحراةا  ةي المستمبل

 .استن ذ  مددها المانونية ولم تسلم المشروع جاهواً 
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ا تكروا هنالر  جررا  أيضرا مسرؤولة عنررات وضررورت أد  ا انحراةا  التكل ة والجودت الب  أكما 

دوا المسررررتوك للمرررواطنيا  االنحراةررررا ت ةمرررد تمررردم خدمرررة عامرررة ار حررردول هرررذممحاسررربترا لمنرررم تكرررر 

ضما العمد المبررم مرم الحكومرةت أو قرد تنحررا التكل رة عرا مرا قردر  سرابما  المطلوب والمت ل عليل

تالي مما قد يؤ ر سلبا عل  ارت اع سعر الخدمة الممدمة للمواطنيا أو ارت اع تكل ة إنتا  السلعة وبال

ما وجود نقام محاسربة المسرؤولية لتحديرد  د  النراية المواطات لذا الب  ارت اع سعرها والذ  يتحملل ةي 

 .مسؤولية الووارا  والجرا  وحت  األةراد عا االنحراةا  التي تحدل

 ط الجهات المعنية مع بعضها البعضتوفر نظام للمعلومات متطور قادر على رب 

العوامرل التنقيميرة والمعلوماتيرةت  ريم المتعاقد عليرا إلر  العديرد مرايحتا  تن يذ وتمييم المشا

ةررري تحتررا  إلرر  نقررام متكامررل للمعلومررا  المحاسرربية ونقررام متكامررل للمعلومررا  ال نيررة واالقتصررادية 

 .تكاليا المشاريم ومستلوماترا التشغيليةبيمدم ما قبل وحدا  متخصصة 

لومرررا  مرتبطرررة مرررم بعضررررا الررربعض ةررري نقرررام ا تمتلررر  بنرررو  معأد  إا هرررذم الوحررردا  الب ررر

متكامررل مررا ناحيررةت ومررم بنررو  المعلومررا  للجرررا  ذا  العققررة مررا ناحيررة أخررركت بررردا تسررريل 

 .إعداد التمارير والميام بالدراسا  لتحميل األهداا المنشودت

ا يكررو ا اتخرراذ المرررارا  الخاصررة بالمواونررة التعاقديررة مررا ناحيررة التخطرريط والتن يررذ والمتابعررة إ

نجراوت وسرير إلةرو يوةر معلوما  عا الكلات ونسب ا تةيرا لنقام المعلوما  المحاسبي دور كبير

العمل وتيرها مرا المعلومرا  التري يكروا ةيررا نقرام المعلومرا  المحاسربي المنبرم الرئيسري لررات كمرا 

الجررة التري تحيرل يمروم نقرام المعلومرا  المحاسربي برالربط بريا الجررة المسرت يدت مرا المشرروع وبريا 

ضرورية الللوق  والكلا اإلدارية تير  كبيراً  المشروع للتن يذ والتي تراقب تن يذمت وهذا يم ل اختصاراً 

 (.0212شكارتت )
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 :الموازنة التعاقديةسلوب تطبيق أمميزات  5-02

 يميررروت الشرررمولت ةرررري تعنررر :أهمررررا تالمواونرررة التعاقديرررة بعررردت مميررروا  تطبيرررل اسرررلوب متررراوي

نرا تبيا وتررتم بممردار العجرو للسرنة السرابمة أوتوض  كي ية ومت  وأيا تستخدم إيرادا  الدولةت كما 

  -:تيما تمتاو المواونة التعاقدية با معالجتل أم الت ك جركوةيما إذا 

  ســماعيل  إ)تقــديم حلــول جذريــة للعديــد مــن المشــاكل التــي كانــت تواجــه اإلدارات الحكوميــة

 (.5101عدس  

 االمشرررراكل الترررري كانرررر  تواجررررل اإلدارا  الحكوميررررة هررررو التوسررررم الكبيررررر ةرررري مسررررؤولياترمررررا 

ا موارد الدولة أصبح  نادرت ما جرة وتوايد الضغط عليرا ما جرة وأل ومطالبترا بتمديم الخدما  

للمواونة العامة كاةية لتمويل مشاريم تمرديم الخردما   لم تعد مصادر التمويل االعتياديةلذل    أخرك

نشا  البن  التحتيرةو  لرذل  اعتمرد  المواونرة التعاقديرة أسرلوب المشراركة بريا المطراع العرام والمطراع   ا 

 . الخاص لتمديم الخدما  العامة والسلم والمناةم االجتماعية األخرك التي تتبن  الدولة تمديمرا

 ربط الموازنة العامة بالخطط التنموية طويلة األجل الخمسية. (2006  Meyers) 

تمردم المواونرة التعاقديرة ت اصرريل احتياجرا  التنميرة طويلرة األجررل للحكومرا ت وتنشرئ عمليررة 

موحدت بصدد وضم الخطة لسنوا  محرددت وتحويلررا إلر  بررامجت وتمردم ت اصريل عرا المشراريم التري 

تعترروم تن يررذها علرر  مرردك ةترررا  ومنيررة طويلررة لتعرررض كعطررا ا ت كمررا تمرروم المواونررة التعاقديررة علرر  

 :أيا مرميا متقوميا هما التخطيط والمواونةمبد

 عمررل ميمرمررا يتحمررل الت اعررل واالرتبرراط ةرري يتضررما هررذا المبرردأ هرردةيا مرمرريا بتح -:التخطــيط

 -:المواونة وهما 
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   إذ يجرب وضرم مجموعرةالتخطيط الشامل الرادا إل  التعريرا بمجررك االقتصراد ووجرترل-أ

مرررا األهرررداا الموميرررة وتحديررردها لتشررركل دلرررريق لنشررراطا  التنميرررة التررري سررريجر  اعتمادهررررا 

 .مستمبق

التنسررريل بررريا المررررارا  ا نيرررة واألهرررداا طويلرررة األمرررد بمرررا يضرررما تن يرررذها ومراقبتررررا وهررري  -ب

جرا اترا  .إحدك وسائل المواونة وا 

 ة التنميةت تحدد األهداا المومية ستراتيجييكوا هدا المواونة العامة تحميل اعندما  -:الموازنة

سررتراتيجية المواونررة اإذ تررردا    علرر  خططرررا ونشرراطاترا وقوانينرررا بعيرردت المرردك ةيررنعكس ذلرر

ا محررررددا  المؤسسررررية والمانونيررررة علرررر  أعررررول عررررا العاقديررررة إلرررر  خلررررل تصررررور للمسررررتمبل بمالت

 .ستراتيجية بدائل مختل ة للتنميةاالتتضما مراحل تن يذ 

 (.5118عبد المجيد  )من المشاريع الحكومية بكفاءة وفاعلية  تنفيذ العديد 

ا تكل ة هذم الخردما  يم الخدما  العامة للمواطنيات وألتعتبر الدولة المصدر األساسي لتمد

ولتوايد طلب هذم الخردما  وقلرة المروارد المتاحرةت كرل ذلر  دةرم بالحكومرا  إلر  اسرتخدام  اً عالية جد

مشاريم المشاركة بيا المطاعيا العام والخاص وةل ضوابط معينة ترعاها وتنقمرا وتراقبرا المواونة 

 -:مديم الخدما  بك ا ت وةاعلية هماالتعاقدية ووةما لوجريا ما ت

  تحرر  إشررراا ورقابررة الحكومررةت حيررل تمرروم الحكومررة  الخرردما  بتمررديمقيررام المطرراع الخرراص

لتسريل تمديم الخدما  مرا خرقل إصردار تشرريعا    بتوةير البيئة المقئمة للمطاع الخاص

 .منقمة لرذم العققة وضماا خضوع الخدما  الممدمة للمعايير والمواص ا  المطلوبة

 المشرراركة مررم المطرراع الخرراص عررا طريررل مشرراريم المشرراركة (P3S )  أو مشررروعا  البنررا

 (.B.O.T)والتشغيل والتحويل 
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 (5115  النجار). ترشيد اإلنفاق الحكومي وضبطه 

يتطلب توةير الخدما  العامة صرا مبال  طائلة ت مل كاهل الدولةت لذا عمرد  الحكومرا  

عنرردما تكرروا : تأ دراسررة وتميرريم البرررامج والمشررروعا  قبررل تن يررذها وحترر  بعررد المباشرررت بتن يررذها الرر 

وذل  بغية تمليل إن اقرا ومحاولة السريطرت علر  العجرو وجعلرل ةري حردودم الردنيات كمرا   تح  اإلنشا 

 -:ا تي توةر المواونة التعاقدية ترشيدا لإلن ال الحكومي ما خقل

 .تمليل الخطورت أو تماسمرا والتي قد يصاحبرا خسارت مبال  ضخمة مم المطاع الخاص -1

المطرراع العررام واالسررت ادت مررا المرروارد الماليررة والبشرررية الموجررودت لرردك  تملرريص حجررم  ن مررا  -0

 .المطاع الخاص

المشاركة الذ  يسم  بالحصول عل  تخ يض تكل ة الخدما  ما خقل االست ادت ما نقام  -0

 .ةضل العروض كل ة وأك رها جودت ما حيل تمديم الخدما أ

 الحكومــة وأجهزتهــا التنفيذيــة مــن عالقــة تمويــل إلــى عالقــة تجاريــة تغييــر العالقــة مــا بــين .

 (5101إسماعيل  عدس  )

علر   ضرغط امجديرة نرتج عنررالتيرر ويل المطاعا  العامرة الخاسررت أو إا قيام الحكومة بتم

وقد تكوا هذم التمويق  سببا ةي توايد العجرو وتراكمرل سرنويات لرذا اتجرر  العديرد  تبند اإلن ال العام

 .العامة وخصوصا المضمرت منرا والخاسرت منشلتراا الحكوما  إل  خصخصة م

وةر  المواونة التعاقدية ةرصة للمطاع العام ةي التطرور دوا اعتمرادم علر  تمويرل الحكومرة 

نما الدخول ةري مناقصرا  للتنراةس مرم المطراع الخراص لل روو بتن يرذ المشراريم المطروحرة مرا  ةمط وا 

قبررل الحكومررة والترري تعطرري حررل تمررديم الخرردما  العامررة علرر  أسرراس سررعر محرردد ةرري العمرردت وبررذل  

لعققررة برريا الحكومررة والمطرراع العررام مررا عققرة تمويررل إلرر  عققررة تناةسررية قائمررة علرر  البيررم تغيرر  ا

والشرا ت كما توةر المواونة التعاقدية ةرصة للمطراع العرام أا يكروا تمويلرل ذاتيرا ةري المسرتمبل إذا مرا 



42 
 

الضرغط ا وا قروت مناةسرة ةري السرولت وبرذل  خرحمل هذا المطاع أرباحا يستطيم ما خقلررا أا يكر

يررادا  قرد تكروا أ اً ر ويحمرل أرباحرا يتطرو ةرصرة للمطراع العرام أ ةر لعامة وترو عل  الن ما  ا كبرر وا 

 .ما تمويل الحكومة

 :معوقات تطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية 5-07

إا تطبيرل أ  أسررلوب مرا أسرراليب إعررداد المواونرة العامررة يواجررل عردت صررعوبا  أو معوقررا  

أو مررراليت ومرررا أهرررم  تأو تنقيمررري تمرررا هرررو تشرررريعي :منررررا تاألسرررلوبتمرررا ةررري طريرررل تطبيرررل هرررذا 

 .-:معوقا  تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية هي

  (5119عصفور  )عدم تطور اإلدارات المالية الحكومية 

تتطلرررب المواونرررة التعاقديرررة إدارت ماليرررة متطرررورت تسرررتخدم أسررراليب حدي رررة ةررري إدارت اإليررررادا  

دارت الديا العامت ةمدالعامة والن ما  العامة  تستخدم ووارت الماليرة والرووارا  والردوائر الحكوميرة عرددا وا 

مرررا األنقمرررة التطبيميرررة الحاسررروبية لرررإلدارت الماليرررة الحكوميرررة كاألنقمرررة المحوسررربة لمعالجرررة الن مرررا  

دارت الديا وما يميو هذم األنقمة بشكل عام بلا تصميمرا  عل  برمجيا  مختل ة  جركواإليرادا  وا 

ت تمد إل  التكامل والتررابط ةيمرا بينررا ويكروا تبرادل البيانرا  بريا هرذم األنقمرة و تعا بعضرا البعض

كما ال توال بعض الرووارا  ترؤد  الوقرائا المحاسربية اعتمرادا  تالمختل ة عموما عبر النسخ الورقية

 .عل  السجق  اليدوية

 المعلومرا  الماليرة الحكوميرةمتكامرل ومتررابطإلدارت  العمرل علر  تطبيرل نقراممرا  البدلذل  

الررذ  يشرركل تحررواًل جوهريررًا ةرري األسرراليب المتبعررة لتن يررذ العمليررا  الماليررة والمحاسرربية ةرري الررووارا  و 

مررا العمررل باألسرراليب التمليديررة كاسررتخدام السررجق  اليدويررة أو أنقمررة  باالنتمررالوالرردوائر الحكوميررةت 

مترابطررةت واسررتبدالرا بنقررام إدارت معلومررا  ماليررة حكررومي موحررد ومتكامررل الر تيررالمعلوماتيررة الماليررة 

 .لالممارسا  ةي هذا المجاأةضل و يتواةل مم معايير المحاسبة الدولية للمطاع العام 
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تطبيل هرذا األسرلوب ةيكروا  دواا عدم تطور اإلدارت المالية الحكومية قد يحول إوبالتالي ة

علررر   مق مرررةتطبيرررل أسرررلوب مواونرررة البنرررود أو المواونرررة الصررر رية أو مواونرررة البررررامج واألدا  أك رررر 

 .حساب أسلوب أك ر تطورا ومناسبة

 ارتفاع تكاليف تطبيقها في بعض األجهزة الحكومية 

الررردول وخصوصرررا إا ارت رراع تكررراليا إعرررداد المواونررة العامرررة وةرررل األسررراليب الحدي ررة دعررر  

ةمررد يحتررا  أسررلوب المواونررة التعاقديررة إلرر  .إلرر  العررووا عررا تطبيررل األسرراليب الحدي ررة منرررا الناميررة

اسرتحدال أقسرام أو وحرردا  أو حتر  هيئرا  تكرروا تكالي ررا عاليررة وتحترا  إلر  وقرر  طويرلت كمررا إا 

 .إجرا ا  تن يذ المواونة التعاقدية قد تكوا مكل ة ما ناحية الوق 

ا اقدية سرببا ةري عردم تطبيمرل خصوصرا أد تكوا تكل ة استخدام أسلوب المواونة التعلذل  ةم

البرررامج والمشرراريم ضررما أسررلوب المواونررة التعاقديررة تخضررم للدراسررة المست يضررة مررا ناحيررة التكل ررة 

 .والمن عة ودراسا  الجدوك االقتصادية وتمييم البدائل والتي قد تكوا مكل ة إل  حد ما

 ومات ضخمة عن البرامج والمشاريعالحاجة إلى معل 

تحتررا  المواونررة التعاقديررة إلرر  كميررة كبيرررت مررا المعلومررا  عررا البرررامج والمشرراريم والخطررط 

القومررة لتن يررذ هررذم البرررامج والمشرراريم ومعلومررا  عررا التكل ررة ودراسررة الجرردوك االقتصررادية ومصررادر 

ةرت أو ال توجرررد جررررا  تعرررد وتمررردم هرررذم المعلومرررا  التررري قرررد تكررروا تيرررر مترررو  التمويرررل وتيرهرررا مرررا

 .إعداد المواونة العامة األساليب المتبعة ةيمما يويد ما صعوبة تطبيل هذا األسلوب ما  تالمعلوما 

نجرراو إا الررنمص ةرري المعلومررا  قررد يررؤد  إلرر  أخطررا  وانحراةررا  ةرري الوقرر  مررا ناحيررة اإل

 .المغاالت ةي تمدير تكالي ل مسبماوانحراةا  ةي التكل ة إما بويادت تكل ة المشروع أو 

 وذلرر  تطبيررل أسررلوب المواونررة التعاقديررة  إا عرردم ترروةر معلومررا  كاةيررة يررؤد  إلرر  صررعوبة

كبيررت وقرد يررو عامرل  د  إل  اتخاذ قرارا  خاطئة تكلا الدولة أمرواالً ألا النمص ةي المعلوما  يؤ 



44 
 

ت كمرا يرؤد  إلرر  (عرام والمطرراع الخراصالمطراع ال -الجرررة مانحرة العطرا  ) ال مرة بريا طرةري التعاقرد 

 .جعل توقيتا  وكلا البرامج والمشاريم عرضة للتقعب واالختقس

  فر كوادر بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على تطبيق هذا األسلوبعدم تو 

بصررورت تدريجيررة لحرريا االنترررا  مررا يجررر  خررر نتمررال مررا أسررلوب إعررداد إلرر  أسررلوب آإا اال

ا عردم ترو و توةير الكوادر المؤهلة كلحرد العناصرر المسراهمة ةري إنجراح عمليرة االنتمرالت  ةر الكروادر ا 

المؤهلررة يعيررل تطبيررل أسررلوب المواونرررة التعاقديررةت ةررري تحتررا  إلررر  ترردخل اختصاصررا  بشرررية ةررري 

أيضا إل  مرندسريا الحتسراب لات تحتا  تحتا  إل  محاسبيا لتمدير الك ةم لماإعدادها وتنقيمرات 

 .نجاومدت اإلنجاو أو نسب اإل

إا تحديررد األهررداا المسررتمبلية بشرركل خرراطئ يررؤد  إلرر  ارت رراع التكرراليات والررذ  يعررود إلرر  

 .عدم توةر كوادر محاسبية وةنية مدربة ومؤهلة تموم بوضم األهداا بشكل صحي 

سرا  يجعرل عمليرة االنتمرال إلر   أسرلوب ةري مؤسسرة أو مؤس المؤهلةةر الكوادر ا عدم تو إ

المواونرررة التعاقديرررة مجررررد توصررريا  واقتراحرررا  ال يوجرررد مرررا يلخرررذ بررررا أو يطبمررررات كمرررا يجعرررل كرررل 

 .الترتيبا  واإلجرا ا  والتكاليا دوا جدوك ما لم تتوةر هذم الكوادر التي تدير العملية برمترا
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 :الدراسات السابقة 5-08

الدراسا  العربية واألجنبية التي تعرض  لموضوع الدراسرةت ولمرد يعرض ةي هذا الجو  أهم 

عل  لغترات ةصرن   إلر  الدراسرا  العربيرة والدراسرا   عمل الباحل عل  تبويب هذم الدراسا  بنا اً 

األجنبيةت كما اتبم الباحل التسلسقلومني ما األحد إل  األقردم لعررض التطرور الومنري لررذا المجرال 

 -:تل  الدراسا عرضا ل يلتيوةيما 

 الدراسات العربية 5-08-0

  الموازنــة التعاقديــة األســلوب األمثــل فــي تخطــيط وتنفيــذ " بعنــوان  (5103البكــري )دراســة

 "مشاريع الموازنة الرأسمالية

الدراسرررة إلررر  تطررروير نقرررام المواونرررة العامرررة ليكررروا دلررريق علررر  ك رررا ت وةاعليرررة هرررذم هررردة  

األساسرري لعمررل اإلدارت الحكوميررة مررا خررقل تبنرري نقررام المواونررة  المواونررة باعتبارهررا المحررور المررالي

التعاقدية ةي تخطيط وتن يذ المواونرة االسرت مارية لتحميرل الجرودت المطلوبرة ضرما البرنرامج الحكرومي 

ا أسلوب ام الباحل باختبار ةرضية م ادها أولتحميل هدا الدراسة ةمد ق  العراقي وبالتوقي  المقئم

ديررة األسررلوب المناسررب للتخطرريط وتن يررذ المواونررة االسررت مارية باالعتمرراد علرر  البحررول المواونررة التعاق

سررتراتيجية واضررحة ودقيمررة داد المواونررة التعاقديررة للخرررو  باوالدراسررا  السررابمة الترري تناولرر  آليررا  إعرر

م تمكرررا الدولرررة مرررا تن يرررذ مشررراريعرا االسرررت مارية وةمرررا لررررذا األسرررلوبت كمرررا قرررام الباحرررل بدراسرررة واقررر

ليا  إعدادها وتن يذها ومشاكلرات توصرل  ة ما المواونة العامة العراقية وآالمشاريم الرأسمالية الممول

يعتمرررد عليررررا ةررري اتخررراذ ( الرأسرررمالية)إا المواونرررة االسرررت مارية  :أهمررررا تالدراسرررة إلررر  نترررائج عديررردت

نشا  وتن يذ المشاريم وتمويلرر ا ةرري برذل  تعتمرد علر  المرارا  طويلة األجل و تردا إل  تخطيط وا 

وبررذل  تتطلررب دراسررا  تمويميررة  تالم اضررلة برريا البرردائل وبمررا يحمررل أعلرر  ك ررا ت ممكنررة مررا المواونررة

للمشرررعا ت وكرررذل  دراسرررا  جررردوك اقتصررراديةت وأوصررر  الدراسرررة بضررررورت الم اضرررلة بررريا المشررراريم 
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إال باالعتمررراد علررر   ذلررر  يجرررر الممترحرررة بمرررا يحمرررل أعلررر  من عرررة اقتصرررادية واجتماعيرررة ممكنرررة وال 

يست اد ما هذم الدراسة ةي دراستنا الحالية ما خقل و دراسا  جدوك اقتصادية وتمويم المشروعا ت 

ليررة تخطرريط وتن يررذ ورقابررة المشرراريم االسررت مارية وةررل أسررلوب المواونررة التعاقديررة ومررا لتعرررا علرر  آا

 .ا المشاريمالة ومستمرت عل  هذا النوع ميوةرم هذا األسلوب ما رقابة ةع  

  نظـــام البـــوت يخفـــف األعبـــاء ويقلـــص اإلنفـــاق علـــى " بعنـــوان ( 5103الحجـــامي  )دراســة

 "مشروعات البنى التحتية 

هدة  الدراسة إل  التعرا عل  دور مشاريم البو  ةي التخ يا ما أعبرا  المواونرة العامرة 

اإلن ررال العررام علرر  المشرراريم ةرري السرروداا باالسررتردا  بالتجربررة المصرررية ةرري هررذا المجررال وتملرريص 

ولتحميل هدا الدراسة قام الباحل بدراسة عدد ما المشاريم  مارية واالستخدام األم ل للموارد االست 

المن رررذت وةرررل هرررذا النقرررام ةررري مصرررر وباسرررتخدام األسرررلوب الوصررر ي بت سرررير هرررذم المشررراريم وطررررل 

 .إنشا ها وال وائد التي تتضمنرا

: هررذم المشرراريم كانرر  لرررا ةوائررد عرردت أهمرررا اعديرردت أبروهررا أالدراسررة إلرر  نتررائج وتوصررل  

ا أكمرررا  تخ  ررر  وبشررركل ملحررروق الضرررغط علررر  الجانرررب االسرررت مار  مرررا المواونرررة العامرررة المصررررية

لمشرررراريم  ت كانرررر  مخصصررررةالحكومررررة المصرررررية اسررررتطاع  اسررررتغقل األمرررروال ل ررررت  مشرررراريم عررررد  

ما أجل مشاريم للبنية التحتية هذهالل  م ل إاجة است مارية كبركت وأوص  الدراسة بلا السوداا بح

سرتردا  بالتجربرة المصررية ةري هرذا النروع مرا اللتخلص ما عيوب المشاريم المائمةت كمرا أوصر  باا

المشاريم وتضمينل ةي مشاريم المواونة العامة السودانية بصيغة مواونا  تعاقدية تطرح للتن يذ علر  

يرهررا مررا عمررود االسررت مارت ويسررت اد مررا هررذم الدراسررة ةرري المطرراع الخرراص بصرريغة عمررود بررو  أو ت

دراسررتنا الحاليررة مررا خررقل التعرررا علرر  أهميررة المشرراريم المنجرروت وةررل نقررام عمررود البررو  ومررا ترروةرم 

هذم العمود ما أهمية بالغة ةي تخ يا الضغط عل  اإليرادا  المتحصلة ما خقل تمليص اإلن رال 
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نرر  التحتيررة واالسررت ادت مررا أمرروال وخبرررا  المطرراع الخرراص ةرري مررا األمرروال العامررة علرر  مشرراريم الب

 .تمديم الخدما  العامة

  مقومات تطبيق نظام الموازنة على أساس أنشطة التعاقد" بعنوان (5105عالوي  )دراسة" 

هدة  الدراسة إل  بياا مدك توةر المموما  األساسرية القومرة لتطبيرل نقرام المواونرة علر  

عل  مديرية بلدية محاةقة الديوانية ةي العرالت وما هي المعوقا  التري تحرول أساس أنشطة التعاقد 

( Likert)معرررردت وةمررررا لمميرررراس ةدوا تطبيمررررلت ولتحميررررل هرررردا الدراسررررة قررررام الباحررررل بتوويررررم اسررررتبان

موق رررا مرررا المررروق يا العرررامليا ةررري األقسرررام الماليرررة والمحاسررربية للبلرررديا  كاةرررة ( 54)الخماسررري لرررر 

 .للعينة الم ردت( T)اختبار ةرضيا  الدراسة باستخدام اختبار  وجركت %14بلغ  وبنسبة استرداد 

ا تطبيل نقرام المواونرة علر  أسراس أنشرطة التعاقرد نتائج التي توصل  إليرا الدراسة أأهم ال

نيا بشرركل أك ررر دقررة تحديررد وتوويررم تكل ررة الخرردما  الممدمررة للمررواط علرر يسرراعد اإلدارت ةرري البلررديا  

نررل يسرراعد علرر  ةررت  العديررد مررا المشررروعا  بمشرراركة المطرراع الخرراص وةررل نقررام ا أوموضرروعية كمرر

 مباشررررت المراةمرررةالص مرررا التكرررالي غير إضررراةة إلررر  الرررتخل  ت المشررراركة أو عمرررود البرررو  وبلقرررل تكل رررة ممكنرررة

لتكل ة إنتا  الخدمةت وأوص  الدراسة بضرورت وجود أقسام مستملة للمواونا  ةي البلرديا  وتردعيمرا 

بلهمية ودور هذا األسلوب لما يمدمل ما بيانا   الدراسة بالكوادر المؤهلة علميا وعمليات كما أوص 

مرا هرذم الدراسرة ةري يسرت اد و تكل ة أك رر دقرة ومقئمرة بحيرل تسراعد ةري التخطريط والتن يرذ والرقابرةت 

باعتبرررارم ( أنشرررطة التعاقرررد)دراسرررتنا الحاليرررة مرررا خرررقل التعررررا علررر  ممومرررا  تطبيرررل هرررذا األسرررلوب 

 .األسلوب األقرب إل  أسلوب المواونة التعاقدية وما هي المعوقا  التي تما ةي طريل تن يذم

  دراسة تحليلية للموازنة العامة السعودية "بعنوان  (5105كوشك  )دراسة" 

 يجررر هرردة  الدراسررة إلرر  التعرررا علرر  أوجررل المصررور ةرري المواونررة العامررة السررعودية والترري 

المرررررال العرررررام وتوايرررررد الرررررديا  إعررررردادها وةرررررل أسرررررلوب البنرررررود والتررررري أد  إلررررر  مويرررررد مرررررا الرررررردر ةررررري
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 نررواع أسرراليب إعررداد المواونررا   بررد ً ولتحميل هرردا الدراسررة ةمررد قررام الباحررل باسررتعراض كاةررة أالعررام 

سرلوب المواونررة ا وانتررا ًا باألسررلوب األحردل وهررو أمرا مواونرة البنررود والتري الترروال المملكرة تسررتخدمر

البحرررول والدراسرررا  للعديرررد مرررا المواونرررا  العامرررة المعررردت وةرررل  ةواعتمرررد الباحرررل مراجعررر تالتعاقديرررة

مررا أجررل نوا  األسرراليب الحدي ررةت كمررا اعتمررد علرر  دراسررة وتحليررل المواونررة العامررة السررعودية لعرردت سرر

 .توصل إل  قاعدت عامة بخصوص األسلوب األم ل إلعداد المواونة العامة بالمملكةال

المتطلبررا  مرررا ا المملكررة تمتلرر  مررا المرردرا  و أ: الدراسررة إلرر  نتررائج عديرردت منرررا توصررل و 

 ا المشراريم المخطرطأو  تسرلوب المواونرة التعاقديرةيؤهلرا لكي تستخدم أحدل األساليب المتبعة وهو أ

حردل ركة حميميرة مرم المطراع الخراص وةرل ألرا ةي المملكة والتي سوا يخطط لرا بحاجة إل  مشا

سرررلوب مواونرررة البنرررود ةررري إعرررداد المواونرررة العامرررة عررردادت وأوصررر  الدراسرررة بضررررورت ترررر  أأسررراليب اإل

سرت اد سرلوب المواونرة التعاقديرةت وياألسلوب األحدل ةي اإلعرداد وهرو أ للمملكة واالتجام نحو اعتماد

سرررلوب المواونرررة قل التعررررا علررر  أهرررم موايرررا تطبيرررل أمرررا هرررذم الدراسرررة ةررري دراسرررتنا الحاليرررة مرررا خررر

ةت التعاقديررررة وماهيررررة المررررؤهق  الموجررررودت لتطبيررررل األسرررراليب الحدي ررررة وبالتحديررررد المواونررررة التعاقديرررر

وب المواونرة سرلالرردر ةري المروارد مرا خرقل تطبيرل أتباعررا لتمليرل والتعرا عل  ا لية التري يجرب ا

 .التعاقدية وبمشاركة المطاع الخاص السعود  واألجنبي

  إعداد الموازنة التعاقدية لحكومة بغداد المحلية  ةستراتيجيا" بعنوان ( 2010شكارة )دراسة" 

واضرحة لتطبيرل أسرلوب المواونرة التعاقديرة ةري محاةقرة  ةسرتراتيجيبيراا ا هدة  الدراسة إلر 

تصرادية واالجتماعيرة ةلس ة المواونة العامة كلدات لتحميل أهرداا التنميرة االقل  إبحيل تستند  تبغداد

للتخ يرا عرا كاهرل الدولرة ومشراركة   األواصر الرابطرة بريا المردخق  والمخرجرا  ما خقل تموية

المطرراع الخرراص ةرري المشرراريم التنمويررة بمررا يمتلكررل مررا قرردرا ت ولتحميررل هرردا الدراسررة ةمررد اعتمررد 
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 جية مسرتخدماً يسرتراتاالوبحول ودراسرا  سرابمة كمرا أجررك مسرحا لمتطلبرا  هرذم  الباحل عل  كتب

 .ما المعادال  الرياضية اً عدد

مقئمرة تطبيرل المواونرة التعاقديرة ةري  :هري تأهرم النترائج التري توصرل  إليررا الدراسرةوكان  

يرذها برلعل  جرودت يجابي بتخ يض كل ة البرامج الحكومية وتن كوما  المحلية لما تحممل ما أ ر إالح

كونرا تحردد تخصيصرا  المواونرة اعتماد نقام المواونة التعاقدية وبالوق  المقئمت وأوص  الدراسة ب

يراداترررا وبرررذا تسرررل عمررل التن يررذ والرقابررة والم ا كونرررا تررربط برريتابعررة وتحميررل الك ايررة ةرري األدا  وا 

دراسررتنا الحاليررة مررا خررقل التعرررا يسررت اد مررا هررذم الدراسررة ةرري و . االعتمررادا  المرصررودت واألهررداا

جية إعداد المواونة التعاقدية ةي الحكوما  المحليرة ضرما التخصيصرا  المرصرودت ةري يستراتاعل  

وكي يررة التخطرريط واإلعررداد والتن يررذ والرقابررة علرر  تن يررذ المواونررة العامررة وةررل أسررلوب  تالمواونررة العامررة

 .المواونة التعاقدية

  المشـاركة بـين القطـاعين العـام والخـاص وتقـديم الخـدمات " ن بعنوا (5118خطاب  )دراسة

 " العامة على مستوى المحليات

هدة  الدراسة إل  التعرا عل  مدك إمكانية االستعانة بتطبيما  نقام المشاركة وتضرمينل 

لتعويررو الخرردما  العامررة وخاصررة علرر   تةرري الخطررط التنمويررة الررواردت ةرري المواونررة العامررة المصرررية

مسررتوك المحليررا ت ولتحميررل هرردا الدراسررة قررام الباحررل بدراسررة األدبيررا  الخاصررة بنقررام المشرراركة 

متنراول بررذل  المتطلبررا  القومرة لتطبيررل هررذا النقررام والمعوقرا  الترري تمررا بطريرل تطبيمررلت كمررا قررام 

 .ت ةي مصرمديرية ما مديريا  محاةقة البحير ( 10(الباحل بدراسة

ا اإلطررررار المررررالي ال يسررررم  لررررإلدارا  أ: أهررررم النتررررائج الترررري توصررررل  إليرررررا الدراسررررةوكانرررر  

ا أبسربب   المحلية بتحمرل تبعرا  الردخول ةري نمراذ  مشراركة طويلرة األجرل لتمرديم الخردما  العامرة

را  ا اسررت ماراترا هرري جررو  مررا اسررت مام بواسررطة إدارا  تابعررة للمركرروت وأمعقررم تلرر  الخرردما  تمررد
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الحكومررررة المركويررررةت وأوصرررر  الدراسررررة بخلررررل بيئررررة مؤسسررررية محليررررة تسررررم  بم ررررل هكررررذا أنررررواع مررررا 

شرررررا  اإلدارا  المحليررررة ةرررري صررررنم قرررررارا  المواونررررة العامررررة وخصوصررررا ةيمررررا يتعلررررل  المشرررراريمت وا 

ة أك ررر ةاعليررة ممررا يجعررل الرقابرر تبالخرردما  الممدمررة لرررم وةررل العمررود المبرمررة مررم المطرراع الخرراص

ويسرت اد مرا هرذم الدراسرة ةري دراسرتنا الحاليرة مرا خرقل التعررا علر  أهميرة  .ما  أك ر جودتوالخد

وتمرديم الخردما  العامرة للمرواطنيا وتحر   تمشاركة المطاع الخاص ةري تن يرذ مشراريم البنر  التحتيرة

دخول مرا الر( الحكومرا  المحليرة)رقابة الدولةت والتعرا عل  المعوقا  التي تمنم اإلدارا  المحليرة 

 . بمشروعا  كبرك وبمشاركة المطاع الخاص

 :نجليزيةالدراسات اإل  5-08-5

  دراسة(5103  Kulon )بعنوان: 

“Investment Budget and Investment in Major Projects” 

بنررررد برررريا قلررررة التخصيصررررا  المرصررررودت ةرررري  هرررردة  الدراسررررة  إلرررر  التعرررررا علرررر  العققررررة

ومررا هرري الحلررول الممترحررة  تتن يررذ مشرراريم التنميررة والبنرر  التحتيررةاالسررت مارةي المواونررة العامررة وبرريا 

بالرة سرواحل سرومطرت خصوصا عمب الولوال المدمر الرذ  ضررب اندونيسريا ق   ؟لمواجرة هذم المشكلة

وما خل ل ما دمار هائلت ولتحميرل هردا الدراسرة قرام الباحرل بدراسرة البنرد االسرت مار  ةري المواونرة 

 .ستخرا  معامل االرتباط الختبار قوت العققةندونيسية واالعامة األ

ا البنررد االسررت مار  من ررردا لرريس لررل المرردرت علرر  أ: لرر  نتررائج عديرردت منررراإتوصررل  الدراسررة و 

ما مشاركة المطاع الخاص لمساعدت الدولة ةي التعراةي مرا هرذم  د  والب   تالنروض بالمشاريم التنموية

برررم ةررري إعرررداد المواونرررة العامرررة ةررري علررر  النقرررام المت ا  رررارت كمرررا أا علررر  الدولرررة إجررررا  تعرررديق 

ندونيسرريات وأوصرر  الدراسررة المررائميا علرر  إعررداد المواونررة العامررة بإدخررال نقررام التعاقررد مررم المطرراع أ

ويسررت اد مررا هررذم الدراسررة ةرري دراسررتنا الحاليررة مررا خررقل  .الخرراص لتمررديم الخرردما  ذا  الن عالعررام

ي البنرررررررد االسرررررررت مار  للنرررررررروض برررررررالواقم الخررررررردمي التعررررررررا علررررررر  مشررررررركلة قلرررررررة التخصيصرررررررا  ةررررررر
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ركة المطاع الخاص واالضطقع برا حل هذم المشكلة عا طريل مشا يجر والكي ية التي توالعمراني

وأموالرررل وخبراترررل مرررا خرررقل عمرررود تبرمررررا الحكومرررة مرررم المطررراع الخررراص بصرررورت مشرررروعا   بررردورم

(B.O.T ) األخرك أو عمود مشاركة أو تيرها ما صور  المشروعا. 

  دراسة(5103  Ercan) بعنوان: 

“The Effect of Current Public Procurement Law on Duration and 

Cost of Construction Projects in Turkey” 

هرررردة  الدراسررررة إلرررر  إجرررررا  ممارنررررة برررريا المشرررراريم االسررررت مارية الترررري ن ررررذ  وةمررررا لمررررانوا 

وبرريا المشرراريم االسررت مارية الترري ن ررذ  وةمررا لمررانوا  0220لسررنة ( 4704)العامررة رقررم   االسررت مارا

نجاو تل  المشراريم ضرما المردت المحرددت ت ما ناحية إ1919 لسنة( 0116)االست مارا  العامةرقم 

ولتحميررل هرردا الدراسررة قررام الباحررل بدراسررة عينررة مررا المشرراريم  توالتكل ررة المرصررودت ةرري دولررة تركيررا

 . نيا أعقمواتعاقد  الحكومة التركية مم المطاع الخاص لتن يذها وةما للمالتي 

( 4704) قرانوا االسرت مارا  العامرة رقرم أا: أهم النتائج التي توصل  إليرا الدراسةوكان  

كوا المانوا ا  الممدرت والتكاليا المرصودتت نجاو المشاريم ضما ال تر قد ساهم وبشكل كبير نحو إ

سرروقا تناةسررية ذا  طررابم شرر اا ةرري المناقصررا  المعلنررة لتن يررذ المشرراريم واالسررت مارا  ر الجديررد وة رر

ال للمررروارد وتمليرررل العامرررة المعلنرررة مرررا قبرررل الحكومرررةت كمرررا سررراهم هرررذا المرررانوا ةررري االسرررتخدام ال ع ررر

 سرت مارية بشرركل كبيررراالنحراةرا  ةرري الوقر  والتكل ررةت كمرا سرراهم هررذا المرانوا ةرري ويرادت المشرراريم اال

يررررل الريكررررل االقتصرررراد  ت وأوصرررر  الدراسررررة البلررررداا الترررري تشررررابل تركيررررا منحعمررررا كرررراا عليررررل سررررابماً 

تبرراع هررذا األسررلوب ةرري تن يررذ المشرراريم ضررما مناقصررا  معلنررةت كمررا أوصرر  المررائميا والتنقيمرري با

يسرت اد مرا و .إلكترونيراالعطرا ا  واإلحالرة و عل  هذم المشاريم بالعمل عل  جعل نقام المناقصرا  

هرررذم الدراسرررة ةررري دراسرررتنا الحاليرررة برررالتعرا علررر  مميررروا  المشررراريم التررري تن رررذ وةمرررا لتعاقررردا  مرررم 
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الحكومة لتن يذ تل  المشاريم والتعرا عل  ما ساهم  بل هذم العمود مرا االسرتخدام األم رل للمروارد 

 .وعدم الردر وكي ية تجنب االنحراةا  ةي الوق  والتكل ة

   دراسة(5105  wiley) بعنوان: 

“Pitfalls of Contracting for Policy Advice Preparing Performance 

Budgeting Reform in Estonia” 
ا علر  التحرديا  والمخراطر التري راةمر  عمليرة التعاقرد علر  تمرديم لتعر  إل  اهدة  الدراسة 

سررلوب أسرتونيات وهررو ةرري أنقررام المواونرة العامررة المطبرل المشرورت الخارجيررة اإلداريرة وال نيررة إلصرقح 

ت والترري تبنترررا ووارت مواونررة األدا  والررذ  يعتمررد علرر  أسرراس بيرراا تكل ررة الوقي ررة والنشرراط والمشررروع

وكررذل  تمررديم المشررورت إلصررقح المطرراع  ت(0211-0229) مررا برريا عرراميسررتونية لل ترررت الماليررة األ

عرردد مررا المسررؤوليا مررا ووارت  جرا  عرردت ممررابق  مررملتحميررل هرردا الدراسررة قررام الباحررل بررإو   العررام

الماليرررة وووارت التخطررريط والمكترررب الررروطني لمراجعرررة الحسرررابا ت وقرررام بمراجعرررة األدبيرررا  والدراسرررا  

جرا  بعض التعديق  عليل  . السابمة لمعرةة ةيما إذا كان  هنا  جدوك ما إصقح النقام وا 

ح هررذم تواجررل إشرركاليا  عمليررة اإلصررقأا : لنتررائج الترري توصررل  إليرررا الدراسررةأهررم اوكانرر  

ا خطرة اإلصرقح مجروأت وتيرر متناسرمةت وعردم ترواةر كروادر مؤهلرة لتطبيرل البررامج أ:أهمررا تمتعددت

الخراصت  كمرا توصرل  الدراسرة إلر  أا  ا مرا المطراعوا خرارجيو اإلصقحية التي اقترحررا مستشرار 

ت وبررذل  ات مرر  الدراسررة مررم نرررا تيررر مقئمررةأكبررر مررا ةائرردترا بمعنرر  أعمررال تكرراليا الميررام برررذم األ

ل إلر  سرتونية بررةض برنرامج اإلصرقحت وأوصر  الدراسرة باالنتمرامرار الصادر مرا ووارت الماليرة األال

سررلوب إعررداد المواونررة العامررةت والررربط برريا الخطررط واألهررداا الموميررة البرررامج اإلصررقحية إلصررقح أ

ما هذم الدراسة ةي دراستنا الحاليرة مرا خرقل  ويست اد .الوقتية إلعداد المواونة العامة وبيا المرارا 

التعرا عل  مموما  إصقح النقم المالية ومنرا المواونة العامةت والتعرا عل  كي يرة االنتمرال مرا 
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ومرا هرري الممومرا  الترري يجرب أخرذها بعرريا االعتبرار عنررد  تخررواونررة إلر  أسررلوب آسرلوب إعرداد المأ

 العام؟ ح النقم المالية ةي المطاعالشروع بإصق

  دراسة(5101   Barlow ) بعنوان: 

“Over the Importance of Private Sector Participation in Infrastructure 

and Health Care Projects” 

هرردة  الدراسررة إلرر  التعرررا علرر  أهميررة عمررود الشررراكة برريا المطرراع العررام والمطرراع الخرراص 

مرمررررة للح رررراق علرررر  النشرررراط  والترررري تعتبررررر وسرررريلةت ضررررما المشرررراريم المحررررددت ةرررري المواونررررة العامررررة

ولتحميرررل هررردا الدراسرررة قرررام   لمرررواطنيا مرررا جررررة أخرررركلاالقتصررراد  مرررا جررررة وتررروةير الخررردما  

الباحل بعمل إحصائية لعمود الشراكة ةي االتحاد األوربي وعلر  مردك العمرديا الماضرييا حيرل بلر  

 . مشروع ةي االتحاد األوربي( 1422)عدد المشاريم الموقعة قرابة 

لر  المطاع العام ليس لرل المردرت الكاةيرة ع أا: أهم النتائج التي توصل  إليرا الدراسةوكان  

ما مشاركة المطاع الخاص بتمرديم الخردما   د  لذا ةق ب   تةي تمديم الخدما  لمواكبة التطور الحاص

ق الطررةيات ممرا يروةر من عرة متبادلرة لكر تلما يملكل ما قدرا  قد ال تكروا متروةرت لردك المطراع العرام

معررررايير الصررررادر عررررا مجلررررس ( 01)ا المعيررررار المحاسرررربي الرررردولي رقررررم وتوصررررل  الدراسررررة إلرررر  أ

المحاسربة الدوليرة والخراص بتمرديم اإلرشرادا  لتطبيرل السياسرا  المحاسربية ةري المشراريم المشررتركةت 

ةصررراحا  ةررري البيانرررا  م وبشررركل كبيرررر العققرررة بررريا الحكومرررة والمطررراع الخررراص وقرررام بتنقررريم اإلنق ررر

اريم بموجبرررل نشررراطا  المشررر تجرررر الماليرررة للمشررراركيا بغرررض النقرررر عرررا الريكرررل أو الشررركل الرررذ  

ويست اد ما هذم الدراسة ةي دراستنا الحالية ما خقل التعرا علر  أهميرة عمرود الشرراكة  .المشتركة

وما توةرم هذم العمود مرا ةائردت ةري  تالمبرمة بيا الحكومة ما جرة والمطاع الخاص ما جرة أخرك

 تجررة أخررركمرا خردما  للمرواطنيا مرا  متشرغيل وتنشريط المطراع الحكرومي والخراص مرا جررة ومرا تروةر 

 .التعرا عل  ال ائدت  الناجمة عا العققة المتبادلة بيا المطاعيا الخاص والعام باإلضاةة إل 
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  دراسة(2009  Eungha )بعنوان: 

“Exploring the Factors for Budget Stability and Punctuations: A 

Preliminary Analysis of State Government Sub-Functional 

Expenditures” 

ة هررردة  الدراسرررة إلررر  التعررررا علررر  العوامرررل التررري ترررؤد  إلررر  عررردم اسرررتمرار المواونرررة العامررر

ولتحميررل هرردا الدراسررة قررام الباحررل بدراسررة عرردد مررا المؤسسررا   األمريكيررة وبرراألخص بنررد الن مررا  

 جركوبحيل شمل  الدراسة المعلوما  والموانيا والتشريعا  التي  تذا  التعاوا المؤسسي المت او 

 . االعتماد عليرا ةي وضم تل  األرقام

ا التعررراوا بررريا المؤسسرررا  والمطاعرررا  أ:أهرررم النترررائج التررري توصرررل  إليررررا الدراسرررةوكانررر  

 سرراهم وبشرركل كبيررر ةرري مررن  المواونررة العامررة األمريكيررة نوعررا مررا االسررتمرار نتيجرررة( خرراص وعررام)

وب تحميمررات وتوصررل  الدراسررة لتمراطم المعلومررا  الخاصرة بررالموارد وأوجرل اإلن ررال واألهرداا المطلرر

ا العمود التي تبرمرا حكومة الوالية مم المؤسسا  العامة والخاصة لتن يذ المشاريم وةما لعمرود إل  أ

واونرررة العامرررةت قررررب مرررا تكررروا لألرقرررام ال عليرررة عنرررد إعرررداد المأمبرمرررة سررراهم  بوضرررم أرقرررام لإلن رررال 

وأوصرررر  الدراسررررة المؤسسررررا  ذا  التعاونالمؤسسرررري الضررررئيل بويررررادت التعرررراوا مررررم البيئررررة الخارجيررررة 

ممررا يعررود إليرررا بال ائرردت وخصوصررا اسررتمرار مواونترررا الخاصررة ومواونررة الواليررا  المتحرردت  تللمؤسسررة

دور المطررراع  ويسرررت اد مرررا هرررذم الدراسرررة ةررري دراسرررتنا الحاليرررة مرررا خرررقل التعررررا علررر  .بشررركل عرررام

همية الخاص وعمودم المبرمة مم الحكومة ةي إعداد المواونة العامة وتوويدها نوعا ما االستمرارت وأ

 .عداد المواونة العامةد قريبة ما األرقام الممدرت عند إيرااإلن ال و رقام ال علية لإلتكوا األ ا  أ
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  دراسة(5118  Barry) بعنوان: 

“The Effectiveness of the Contractual Balance in the Provision of 

Public Services to the Educational Areas in the State of Virginia” 
هرردة  الدراسررة إلرر  التعرررا علرر  ال ائرردت مررا اسررتخدام المواونررة التعاقديررةةي تمررديم الخرردما  

لدراسررة قررام ولتحميررل هرردا ا كررذل  ةاعليررة تلرر  الخرردما  وجودترررا العامررة التعليميررة وتيررر التعليميررة 

ألمريكيرة بلر  عرددها عل  عينة ما مدرا  بعرض المردارس ةري واليرة ةرجينيرا ا الباحل بتوويم استبانة

 وجررركت %(64)صررالحة للتحليررل وبنسرربة اسررترداد بلغرر   اسررتبانة( 15)اسررتبانة أعيررد منرررا ( 100)

 .سةللعينة الم ردت الختبار ةرضيا  الدرا( T)االعتماد عل  اختبار 

ص ةرري ا المسرراحة الممنوحررة للمطرراع الخرراأ:أهررم النتررائج الترري توصررل  إليرررا الدراسررةوكانرر  

تعليميررة سرراعد  وبشرركل كبيررر علرر  ويررادت جررودت وةاعليررة الخدمررة التيررر ترروةير الخرردما  التعليميررة و 

بحيررررل بلغرررر  نسرررربة مشرررراركة المطرررراع الخرررراص بتمررررديم الخرررردما  الصررررحية ةرررري المنرررراطل  تالمطلوبررررة

ا لمطلوبرررةت كمرررا توصرررل  الدراسرررة إلررر  أمرررا مجمررروع الخررردما  ا%( 56)مرررا يمرررارب مرررا  التعليميرررة

التعاقد عليرا مرم المطراع الخراص لتن يرذها وتشرغيلرات  يجر ما المشاريم المستمبلية سوا %( 01)

وأوصرر  الدراسرررة بويررادت نسررربة مشرراركة المطررراع الخرراص لمرررا لررل مرررا دور كبيررر ةررري تمررديم الخررردما  

وبالتررالي يخ ررا مررا الضررغط علرر  المواونررة  تلررذ  يعجررو عنررل المطرراع العررام من رررداوا توالتطررور ةيرررا

ويست اد ما هذم الدراسة ةي دراستنا الحالية ما خقل التعرا عل  مميوا  أسلوب  .ال درالية للوالية

المواونررة التعاقديررة وهرري جررودت الخرردما  الممدمررة للمررواطنيا والترري ن ررذ  وقرردم  وةررل هررذا األسررلوب 

ا علرر  الرردور المرررم للمطرراع الخرراص والررذ  يعتبررر الطرررا ال رراني ةرري إعررداد المواونررة العامررة والتعررر 

 .وةما ألسلوب المواونة التعاقدية
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  دراسة(2008 Viningand Boardman  )بعنوان: 

“Public-Private Partnerships in Canada: Theory and Evidence” 

الشررراكة برريا المطرراع الخرراص والمطرراع العررام لتن يررذ هرردة  الدراسررة إلرر  التعرررا علرر  واقررم 

مشررراريم البنيرررة التحتيرررة ضرررما خطرررة التنميرررة للمواونرررة العامرررة الكنديرررةت وتتمحرررور الدراسرررة حرررول عررردت 

وماهي الردروس التري  ؟(P3S)ماهي أهداا الحكومة ما تبني مشاريم الشراكة   :است سارا  أهمرا

ولتحميرل هرردا الدراسرة قررام الباحرل بدراسررة  ؟(P3S) أسرلوب تن يررذ المشراريممررا يمكرا استخقصررا 

 (.P3S)عينة عشوائية بسيطة تم ل  بعشرت مشاريم 

كبر مرا  وائد التي يوةرها نقام الشراكة أا الأ:أهم النتائج التي توصل  إليرا الدراسةوكان  

اع ا الحكومررررة نجحررر  ةرررري نمررررل جرررو  مررررا مخرررراطر التن يرررذ والتشررررغيل إلرررر  المطررررقرررردت وأتكررراليا التعا

الخرراصت وتخ يررا العررب  علرر  المواونررة االسررت مارية بواسررطة العمررود الترري أبرمترررا الحكومررة الكنديررة 

ضما المواونة العامة الكندية مم المطراع الخراص لتن يرذ مشراريم البنيرة التحتيرة عرا طريرل الشرراكةت 

عراوأوص  الدراسة بلا تحم ر دت الت راوض ل تكراليا المعرامق  والتري يمصرد بررا تكراليا الت راوض وا 

والذ  قد يسبب خلل ةي المواونة  تل مخاطر اإليرادا  والن ما وتكاليا العمد يكوا أةضل ما تحم  

العامرررة الكنديرررةت وأوصررر  باالسرررتمرار ةررري مرررن  هكرررذا أنرررواع مرررا المشررراريم ضرررما المواونرررة العامرررة 

راسرة ةري دراسرتنا الحاليرة ويسرت اد مرا هرذم الد .آنية ومستمبلية قريبة وبعيدتالتعاقدية لما لل ما ةوائد 

مرا خررقل التعررا علرر  المعوقرا  الترري تتحملرررا الدولرة عنرردما تن رذ المشرراريم الممررر تن يررذها ضررما 

والن مرا  وانحراةرا   الخطة االست مارية ةري المواونرة العامرةت وهري مخراطر االنحراةرا  ةري اإليررادا 

ا الدولررة مررا نمررل واونررة التعاقديررة مك ررا أسررلوب المو المشرراريم وتمررديم الخدمررةت وكيررا أنجرراالوقرر  إل

و نمررل جميررم هررذم المطرراع الخرراص عررا طريررل عمررود شررراكةت أجررو  مررا هررذم المخرراطر لكرري يتحملرررا 

 (.B.O.T)المخاطر ليتحملرا المطاع الخاص عا طريل عمود البو  
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  -:ويمكا تلخيص الدراسا  السابمة ةي الجدول أدنام  وعل  النحو التالي

 الدراسات السابقة ملخص: (4)جدول 

 المؤلف اسم الدراسة

مكان 

وسنة 

 الدراسة

 أهم النتائج

المواونة التعاقدية األسلوب األم ل 
ةي تخطيط وتن يذ مشاريم المواونة 

 .الرأسمالية

 

البكر ت 
 رياض

العرالت 
0210 

تعتمررررد علرررر  اتخرررراذ ( الرأسررررمالية)المواونررررة االسررررت مارية 
نشررا  المررارا  طويلررة األجررل الترري ترردا  إلرر  تخطرريط وا 

ةرررررري برررررذل  تعتمرررررد علررررر   توتن يرررررذ المشررررراريم وتمويلررررررا
الم اضررلة برريا البرردائل وبمرررا يحمررل أعلرر  ك ررا ت ممكنرررة 

 .ما المواونة
يخ ا األعبا  ويملص نقام البو  

مشروعا  البن  اإلن ال عل  
 .التحتية
 

ت الحجامي
 عمر

السوداات 
0210 

البو  التري  ريماالستردا  بالتجربة المصرية ةيما يخص مشا
ا هررذم المشراريم خ  ر  وبشرركل أهمررا كانر  لررا ةوائررد عردم أ

ملحوق الضغط عل  الجانب االست مار  ما المواونة العامة 
اسررررتغقل المصرررررية كمررررا اا الحكومررررة المصرررررية اسررررتطاع  

لمشرررررراريم  ريم عرررررردت كانرررررر  مخصصررررررةمرررررروال ل ررررررت  مشررررررااأل
 .است مارية كبرك

  مموما  تطبيل نقام المواونة عل
 .أساس أنشطة التعاقد

 

عقو ت 
 خضير

العرالت 
0210 

أنشررطة التعاقررد يسرراعد سرراس أا تطبيررل نقررام المواونررة علرر  إ
الخررررردما  دارت ةررررري البلرررررديا  ةررررري تحديرررررد وتوويرررررم تكل رررررة اإل

 .ك ر دقة وموضوعيةالممدمة للمواطنيا بشكل أ
دراسة تحليلية للمواونة العامة 

 .السعودية
كوش ت 
 طارل

السعوديةت 
0210 

عودية والترري سررروا المشرراريم المخطرررط لرررا ةررري المملكررة السررر
ركة حميميررة مررم المطرراع الخرراص لرر  مشررايخطرط لرررا بحاجررة إ

 .حدل أساليب إعداد المواونة العامةوةل أ
عداد المواونة التعاقدية إاستراتيجية 

 .لحكومة بغداد المحلية
 

العرالت  شكارتت موةل
0212 

ديرة ةري الحكومرا  المحليرة لمرا مقئمة تطبيرل المواونرة التعاق
يجررررابي بتخ رررريض كل ررررة البرررررامج الحكوميررررة إتحممررررل مررررا أ ررررر 

 .وتن يذها بلعل  جودت وبالوق  المقئم
المشاركة بيا المطاعيا العام 
والخاص وتمديم الخدما  العامة 

 .عل  مستوك المحليا 

 

خطابت عبد 
 ان

مصرت 
0221 

بتحمرررل تبعرررا   اإلطرررار المرررالي ال يسرررم  لرررإلدارا  المحليرررة
الرردخول ةرري نمررراذ  مشرراركة طويلررة األجرررل لتمررديم الخررردما  

م بواسرطة إدارا  ا معقرم تلر  الخردما  تمردأبسربب   العامة
ا اسررررت ماراترا هرررري جررررو  مررررا اسررررت مارا  تابعررررة للمركرررروت وأ
 .الحكومة المركوية

Investment budget and 
investment in major 

projects. 

 

 

Kulon, 
Bima 

ت أندونيسيا
0210 

لرررررل المررررردرت علررررر  النرررررروض  البنرررررد االسرررررت مار  من رررررردا لررررريس
بالمشررررراريم التنمويرررررة والبرررررد مرررررا مشررررراركة المطررررراع الخررررراص 

ا علرر  ألمسرراعدت الدولررة ةرري التعرراةي مررا هررذم ا  ررارت كمررا 
الدولة إجرا  تعديق  عل  النقام المتبرم ةري إعرداد المواونرة 

 .العامة
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The Effect of Current 
Public Procurement Law 
on Duration and Cost of 
Construction Projects in 

Turkey. 

Erdis, 
Ercan 

تركيات 
0210 

طرررابم شررر اا المرررانوا الجديرررد وةرررر سررروقا تناةسرررية ذا   
لتن يرررذ المشررراريم واالسرررت مارا  ةررري المناقصرررا  المعلنرررة 

العامة المعلنة ما قبل الحكومةت كما ساهم هذا المرانوا 
ال للمررروارد وتمليرررل االنحراةرررا  ةررري سرررتخدام ال ع رررةررري اال

 .الوق  والتكل ة
Pitfalls of Contracting for 
Policy Advice Preparing 
Performance Budgeting 

Reform in Estonia. 

Blackwell, 
Wiley 

استونيات 
0210 

شرركاليا  مطرراع العررام تواجررل إا عمليررة اإلصررقح ةرري الإ
وتيرر متناسرمةت  صقح مجوأتاإلا خطة أهمرا أ متعددت

 وعرردم تررواةر كرروادر مؤهلررة لتطبيررل البرررامج االصررقحيةت
 إلصررررقحصررررقحية وضرررررورت االنتمررررال إلرررر  البرررررامج اإل

 .عداد المواونة العامةإسلوب أ
Overthe Importance of 

Private Sector 
Participation in 

Infrastructure and Health 
Care Projects. 

Barlow, 
et.al 

االتحاد 
االوربيت
0212 

الكاةيرررة علررر  مواكبرررة   المررردرتا المطررراع العرررام لررريس لرررل إ
التطورالحاصررررل ةرررري تمررررديم الخرررردما  لررررذا ةررررق بررررد مررررا 
مشاركة المطاع الخاص بتمرديم الخردما  لمرا يملكرل مرا 

لرردك المطرراع العررام ممررا يرروةر  تقرردرا  قررد ال تكرروا مترروةر 
 .من عة متبادلة لكق الطرةيا

Exploring the Factors for 
Budget Stability and 

Punctuations: A 
Preliminary Analysis of 
State Government Sub-

Functional Expenditures. 

Eungha, 
Jay 

امريكات 
0229 

( خرراص وعررام)ا التعرراوا برريا المؤسسررا  والمطاعررا  إ
مريكيررة كبيررر ةرري مررن  المواونررة العامررة األ سرراهم وبشرركل

اطم المعلومررا  الخاصررة مررا االسررتمرار نتيجررة لتمرر نوعررا
 .هداا المطلوب تحميمران ال واألوجل اإلبالموارد وأ

The Effectiveness of The 
Contractual Balance in 
the Provision of Public 

Services to the 
Educational Areas in the 

State of Virginia. 

Barry,  
Yost 

اميركات 
0221 

للمطراع الخراص ةري تروةير الخردما   المساحة الممنوحة
تعليميرررة سررراعد  وبشررركل كبيرررر علررر  الالتعليميرررة وتيرررر 

ويادت جودت وةاعلية الخدمة المطلوبة بحيل بلغ  نسربة 
مشرراركة المطرراع الخرراص بتمررديم الخرردما  الصررحية ةرري 

مررا مجمرروع %( 56)المنرراطل التعليميررة مررا يمررارب مررا 
 .الخدما  المطلوبة

Public-Private 
Partnerships in Canada: 
Theory and Evidence. 

Vining 
and 

Boardman 

كندات 
0221 

كبررر مررا تكرراليا  وائررد الترري يوةرهررا نقررام الشررراكة أإا ال
ا الحكومة نجح  ةي نمرل جرو  مرا مخراطر ا  التعاقدت و 

  التن يررذ والتشررغيل إلرر  المطرراع الخرراصت وتخ يررا العررب
ارية بواسررطة العمررود الترري أبرمترررا علرر  المواونررة االسررت م

الحكومرررررة الكنديةضرررررما المواونرررررة العامرررررة الكنديرررررة مرررررم 
المطاع الخاص لتن يذ مشاريم البنية التحتيرة عرا طريرل 

 .الشراكة
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 :عن الدراسات السابقة الحالية الدراسةما يميز  5-09

المملكة األردنية ها ةي إجرا    تمأجري  الدراسا  السابمة ةي دول مختل ة ولكا هذم الدراسة 

ةررري األردا تطرقررر  إلررر  أسرررلوب المواونرررة سرررابمة ت وحسرررب علرررم الباحرررل ال يوجرررد دراسرررا  الراشرررمية

ةري هرذم الدراسرة مناقشرة أسرلوب حرديل ةري إعرداد  وترمالتعاقدية عند إعداد المواونة العامة األردنيةت 

المواونررة العامررة ةرري األردات مررا  إعررداد عنرردمكانيررة تطبيررل هررذا األسررلوب ة إالمواونررة العامررةت ودراسرر

 .مموما  وموايا ومعوقا  تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية مدك توةر خقل التعرا عل 

 :فرضيات الدراسة 5-51

 -:ناقش  هذم الدراسة أهم ال رضيا  التالية

H01-  إعررداد المواونررة العامررة  المواونررة التعاقديررة ةرري اسررلوب تطبيللممومرراتداللررة علرر  وجررود توجدال

 α≤0.05 األردنية عند مستوك داللة 

H02- عنرد مسرتوك المواونة التعاقدية ةي إعرداد المواونرة العامرة األردنية اسلوب تطبيللموايا  توجدال

 α≤0.05 داللة 

H03-  عنرررد مسرررتوك معوقرررا  تطبيررل المواونرررة التعاقديررة ةررري إعررداد المواونرررة العامررة األردنية توجرردال

 α≤0.05 داللة 
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 :أنموذج الدراسة 5-50

ةررري هرررذا الجرررو  توضرري  أنمررروذ  الدراسرررة والرررذ  يضررم متغيررررا  الدراسرررة والتررري يمكرررا  جرررك

  -:ا تيتلخيصرا عل  النحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أنموذج الدراسة :(0)شكل 

 مموما 

 - توةر الجوانب التشريعية والتنقيمية والتن يذية. 

 -  وتحديررد معررايير ترروةر معررايير لتميرريم برردائل المشرراريم وبرردائل تن يررذها
 للمياس خاصة باألدا  ال ني والمالي والومني

 -  توةر نقام لمحاسبة التكاليا عند إعداد وتمييم المشروعا. 

 -   ترروةر نقررام لمحاسرربة المسررؤولية لتحديررد االنحراةررا  ةرري الجررودت والوقرر
 .والتكل ة

 -  توةر نقام متكامل للمعلومرا  قرادر علر  ربرط الجررا  المعنيرة مرم
 .بعضبعضرا ال

 مزايا

 -  تمرررديم حلرررول جذريرررة للعديرررد مرررا المشررراكل التررري كانررر  تواجرررل
 .اإلدارا  الحكومية

 -ربط المواونة العامة بالخطط التنموية طويلة األجل الخمسية. 

 - تن يذ العديد ما المشاريم الحكومية بك ا ت وةاعلية. 

 - ترشيد اإلن ال الحكومي وضبطل. 

 - وأجروترررا التن يذيررة مررا عققررة  تغييررر العققررة مررا برريا الحكومررة
 .تمويل إل  عققة تجارية

 معوقات

 - عدم تطور اإلدارا  المالية الحكومية. 

 - ارت اع تكاليا تطبيمرا ةي بعض األجروت الحكومية. 

 - الحاجة إل  معلوما  ضخمة عا البرامج والمشاريم. 

 -  ةر كروادر بشررية مدربرة ومؤهلرة قرادرت علر  تطبيرل هرذا عدم تو
 .األسلوب

 

 

 

 تطبيق الموازنة التعاقدية
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 الفصـاللثالث

 الـدراسـةالميـدانـيـة

 

 .اسةر منهجيةالد:لالمبحثاألو3 – 1 

 .التحليل اإلحصائيواختبارالفرضيات: المبحثالثاني3 – 2 
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 المبحثاألول

 اسةر منهجيةالد

 .المقدمة  3-0-0

 .أساليب جمع البيانات 3-0-5

 .مجتمع وعينة الدراسة 3-0-3

 .التعريف بأداة الدراسة 3-0-4

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 3-0-2
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 :المقدمة 3-0-0

يشررمل أسررلوب جمررم البيانررا ت  حيررلتوضرريحًا لمنرجيررة الدراسررة المتبعررةت  ال صررلهررذا  ميمررد  

ومنرجية تطوير أدات الدراسةت والتعريا برات ومجتمم الدراسةت وعينة الدراسرةت واالختبرارا  الخاصرة 

 .بلدات الدراسةت واألساليب اإلحصائية المستخدمة ةي تحليل البيانا 

 :أساليب جمع البيانات 3-0-5 

اسررررة علرررر  بيانررررا   انويررررةت وأخرررررك عتمررررد الباحررررل ةرررري جمررررم البيانررررا  القومررررة لرررررذم الدر ا

اشتمل  المصادر ال انوية عل  الكتربت والممراال ت والدراسرا  المنشرورتت ورسرائل الماجسرتيرت و تأولية

 .ما أجل تحميل أهداا الدراسة واختبار ةرضياتراومنشورا  الدوائر الرسميةت ت وأطاري  الدكتورام

 ةالحصرررول عليررررا باسرررتخدام اسرررتبان جرررركعلررر  البيانرررا  التررري  األوليرررةواشرررتمل  المصرررادر 

صررياتة ةمررررراترا باالعتمرراد علرر  اإلطررار النقررر  ذ  العققررةت والدراسررا  السررابمةت  تررمالدراسررة والترري 

كمرررا قررام الباحرل برإجرا   واشتمل  عل  ممومرا  وموايرا ومعوقرا  تطبيرل أسرلوب المواونرة التعاقديرةت

صرحاب االختصراصت ولرم يعتمرد الباحرل علر  مرم عردد مرا أ( Interviews)الممابق  الشخصية 

حرررول األوليرررة تكرررويا االنطباعرررا  وانمرررا لأساسررري ةررري تحليرررل بيانرررا  الدراسرررةت  هرررذا األسرررلوب بشررركل  

 .بما ةيرا المتغيرا  الديموتراةية لمجتمم الدراسة ستبانةموضوع الدراسةت ومناقشة كاةة جوانب اال

 :وعينة الدراسة مجتمع 3-0-3

دائررت المواونرة حيرل بلر  عردد أةرراد ت األردنيرةدائررت المواونرة العامة الدراسرة مرا مجتمما كو  يت

عداد المواونة العامرة والبرال  األةراد العامليا المختصيا بإ اختيارجرك ت ةرداً ( 126) العامة االردنية

االستبيانا  بلغ  حي تموق ا وتوويم االستبياا عليرم بعد تحكيمرا ما قبل المختصيا( 44)عددهم 

( 01)صرررال  منررررا للتحليرررل والدراسرررة الكررراا و ت اسرررتبانة (41)اسرررتبانةت اسرررترد منررررا ( 44)المووعرررة 
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ت أمرررا االسرررتبيانا  المسرررتبعدت كانررر  بسررربب نمرررص مرررا عينرررة الدراسرررة %(70)اسرررتبانةت أ  مانسررربتل 

 .البيانا ت وعدم إجابة المستجيبيا عا معقم ال مرا  الواردت ةيرا

 :راسةالتعريف بأداة الد 3-0-4

 :ستبانة اشتمل  عل اراسة ما تكون  أدات الد  

 هررذم المتغيرررا ت حيررل اشررتمل  دائرررت المواونررة العامررة األردنيررة لمرروق يالمتغيرررا  الديموتراةيررة  -1

والردورا  المشرتر   األكراديميت صوالمسم  الوقي يت والمؤهل العلميت والتخص تالعمر :عل 

 .ةي مجال إعداد المواونة العامةوسنوا  الخبرت  تةيرا

 :ما يلي اشتمل  مجاال  الدراسة عل : مجاال  الدراسة -0

 تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامرة األردنيرةلمموما   توجدال : ولالمجال األ 

 .سؤاالً ( 18)ويتضما 

ةري إعررداد المواونرة العامررة األردنيررة  تطبيررل أسررلوب المواونرة التعاقديررةلموايرا  توجرردال : ثــانيالمجـال ال

 .سؤاالً ( 17) ويتضما

 معوقا  تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامرة األردنيرة توجدال : الثالمجال الث

 .أسئلة( 9)ويتضما 

ا مرا ت وهرو مميراس ةئرو  مكرو  (Likert Scale)اسرتخدم الباحرل مميراس ليكرر  الخماسري 

خمرررس درجرررا  لتحديرررد درجرررة مواةمرررة أةرررراد عينرررة الدراسرررة علررر  كرررل ةمررررت مرررا ةمررررا  أدات الدراسرررةت 

إعطاؤهرررا األوواا النسررربية القررراهرت ةررري  وجرررركوتحويلررررا إلررر  بيانرررا  كميرررة يمكرررا قياسررررا إحصرررائيًات 

 (.5)جدول رقم
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 (Likert Scale)درجات مقياس ليكرت الخماسي : (2)جدول 

 الوزن النسبي درجة الموافقة درجة المقياس

 %122-11 5 تمواةل بشد

 %12-61 4 مواةل

 %62-41 0 مواةل بدرجة متوسطة

 %42-01 0 تير مواةل

 %02-1 1 تتير مواةل بشد

 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 3-0-2

 Statistical (SPSS)االست ادت ما برنامج الحوم اإلحصائية للرعلوم االجتماعيرة جركلمد 

Package For Social Sciences    جمعررا ةري هرذم الدراسرةت  جرركةري تحليرل البيانرا  التري

ا اختبررار األسررلوب المررررقئم ةررري التحليررل يعتمرررد بشرركل رئرريس علررر  طبيعررة البيانررا  المرررراد ونقرررا أل

الحصرول عليررا  جرركتخدم  عدت أساليب إحصائية ما أجل توقيا البيانرا  التري تحليلرات ةمد اس

 :منرا ومبررا  استخدام كل   تاستخدامرا جركأهم األساليب التي  يلتيلتحميل أهداا الدراسةت وةيما 

 لاسرتخدم هرذا االختبرار كرونبراخ أل را برردا التحمر (: Reliability Test)اختبار الثبـات  -1

هررذا األسررلوب  عررد  وي   تراسررة كلحررد المؤشرررا  علرر   باترررااالتسررال الررداخلي ألدات الدمرردار مررا م

مرررا  برررا  أدات الدراسرررة التررري  دللتلكررر  -حسرررب علرررم الباحرررل –مرررا أك رررر األسررراليب اسرررتخداماً 

 .تتضما عددًا ما ال مرا 

اسررتخدام األسرراليب  جرررك(: Descriptive Statistic)األســاليب اإلحصــائية الوصــفية  -2

اإلحصائية الوص ية بشكل  عام بردا الحصول علر  قررا ا  عامرة عرا خصرائص وتركيبرة 

: اسرتخدامرا جرركعينة وبيانا  الدراسة وتوويعرات وما األساليب اإلحصرائية الوصر ية التري 
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ت والنسرررررررررررررررررررررررررررررب (DistributionFrequency)اسررررررررررررررررررررررررررررتخدام التوويررررررررررررررررررررررررررررم التكرررررررررررررررررررررررررررررار  

وهررو أحررد ممرراييس النوعررة المركويررة ( Mean)توسررط الحسررابي ت والم(Percentages)المئويررة

 يجرر ت وعليرل سرتبانةاالستخدم مرا أجرل تحديرد درجرة المواةمرة علر  كرل بنرد مرا بنرود االذ  

اسررررتخدام  جررررركتصررررنيا بنودهررررا حسررررب درجررررة المواةمررررة وةمررررًا لمتوسررررطاترا الحسررررابيةت كمررررا 

ييس التشررت  لميرراس تشررت  وهررو أحررد ممررا(  Standard Deviation)االنحررراا المعيررار  

 .ستبانة المختل ةحول المتوسطا  الحسابية لبنود االاإلجابات

يسررتخدم هررذا االختبررار لممارنررة األوسرراط الحسررابية  :(One Sample -T- test)اختبــار -3

إذ   (متوسرررط االختبرررار)  مررررجالحسرررابي المتوسرررط الإلجابررا  أةرررراد عينرررة الدراسرررة عرررا قيمرررة 

واسررتخرا  مسرتوك داللتررات ونقرررًا ألا مميراس الدراسرة لقتجاهررا  ( T)احتسراب قيمرة  يجرر 

ت ةرإذا كراا مسرتوك (0)الممارنرة برل هرو  جررككاا خماسيًات ةإا قيمة المتوسط المرج  الرذ  

ةرررإا هنرررا  ةروقرررا  جوهريرررة ذا  داللرررة  (Sig≤ 5%)%5المعنويرررة أقرررل مرررا أو يسررراو  

قبرررول ال رضررررية  يجررررر ارت وبالترررالي إحصرررائية إلجابرررا  عينررررة الدراسرررة عرررا متوسررررط االختبررر

ذا كرراا مسررتوك المعنويررة أكبررر مررا   Sig) %5 (%5البديلررةت ورةررض ال رضررية العدميررةت وا 

وقررا  جوهريررة ذا  داللررة إحصررائية إلجابررا  عينررة الدراسررة عررا متوسرررط ر ال توجررد ة نررلإة<

 .االختبار وبمعن  قبول ال رضية العدميةت وعدم إمكانية قبول ال رضية البديلة

 :جرك اعتماد التدريج التالي لوصا درجة تمدير المتوسط الحسابيقد و 

  درجة تمدير منخ ضة( 0300أقل ما )متوسط حسابي. 

  درجة تمدير متوسطة( 0366 – 0304)متوسط حسابي. 

  درجة تمدير مرت عة( 0367)متوسط حسابي. 
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الواحررردت حيرررل جررررك تصرررنيا المتوسرررطا  الحسرررابية إلررر   ق رررة مسرررتويا  وكررراا طرررول ال ئرررة 

 :وجرك حسابرم عل  النحو التالي( 1300)

 طول ال ئة الواحدت 1300=4/0    4=5-1

 ةما دوا منخ ضة 0300ومنل   0300=1+1300

 متوسطة 0366-0304ومنل  0366=0304+1300

 مرت عة 5-0367ومنل   5=0367+1300
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 المبحث الثاني

 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

 

 المقدمة 3-5-0

 تحليل البيانات الديموررافية 3-5-5

 التحليل اإلحصائي لمجاالت الدراسة واختبار الفرضيات 3-5-3
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 :المقدمة 3-5-0

للبيانررا  الديموتراةيررةت واختبررار ال رضرريا  الترري تناولترررا الدراسررة  رررذا المبحررل تحلرريقً يتناول

التعاقديرررة ةررري إعرررداد المواونرررة العامرررة بممومرررا  وموايرررا ومعوقرررا  تطبيرررل أسرررلوب المواونرررة والمتعلمرررة 

 .األردنية

 :تحليل البيانات الديموررافية 3-5-5

 :المتعلمة بعينة الدراسة الديموتراةيةبعض البيانا  ( 6)يبيا الجدول رقم 

 لعينة الدراسة الديموررافيةالخصائص (: 6)جدول 

 النسبة المئوي ة التكرار ال ئة العمرية

 %6 0 سنة 05أقل ما

 %00 12 سنة 05إل  أقل ما 05ما

 %09 12 سنة 46إل  أقل ما 05ما

 %00 7 سنة ةلك ر 46ما

 %122 31 المجموع

 النسبة المئوي ة التكرار المسم  الوقي ي

 %16 5 مدير

 %00 12 محلل مواونة رئيسي

 %00 12 محلل مواونة

 %4 1 باحل اقتصاد 

 %16 5 أخرك

 %122 31 المجموع
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 النسبة المئوي ة التكرار العلميالمؤهل 

 %2 2 دبلوم متوسط

 %65 20 بكالوريوس

 %09 9 ماجستير

 %6 0 دكتورام

 %122 31 المجموع

 النسبة المئوي ة التكرار التخصص العلمي

 %50 16 محاسبة

 %00 7 دارت أعمالإ

 %12 0 مالية ومصرةية

 %0 1 االقتصاد

 %10 4 تير ذل  أذكرها

 %122 31 المجموع

 النسبة المئوي ة التكرار الدورا  المشتر  برا

 %12 0 ال يوجد

 %16 5 دورت واحدت

 %10 4 دورتاا

 %61 19 دورا  ةلك ر  قل

 %122 01 المجموع
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 النسبة المئوي ة التكرار الخبرت العملية

 %19 6 سنوا  0قل ما أ

 %14 4 سنوا  6قل ما أإل   0ما 

 %19 6 سنوا  12قل ما أإل   6ما 

 %41 15 ةلك ر سنوا 12

 %122 01 المجموع

 

( 46-05)بيا  تركو  عينة الدراسة أعماريقحق أا تالبية( 6)وبالرجوع إل  الجدول رقم 

دائرررت علرر  التررواليت وبالتررالي ةررإا تالبيررة مرروق ي % 00وت %09وبنسرربة  تةسررن( 05-05)وسررنةت 

 تهرم ةري أعمرار ناضرجةما ةئرة الشرباب و المواونرة العامرةعرداد إالمواونة العامة العامليا المختصيا ب

 .مما يمكا اعتبارم مؤشرًا عل  مواكبترم للتطورا  التكنولوجية والعلمية الحدي ة ةي شت  المجاال 

مرا المروق يا العرامليا %( 64)يبريا الجردول إا مرا نسربتل  يتعلل بالمسرم  الروقي يوةيما 

صريا ةري تحليرل المواونرة العامرة مرابيا محلرل مواونرة رئريست ةي إعداد المواونة العامة هم مرا المخت

مررا محلررل المواونررة وهررو جرروهر  كبرررحيل إا محلررل المواونررة الرررئيس يتمتررم بخبرررت أومحلررل مواونررةت

ممرررا يعطررري انطباعرررا مطمئنرررا برررلا األشرررخاص المسرررتجيبيا هرررم مرررا العرررامليا  تميياسرررل بررريا الم  ال رررر 

الحصرول عليررا تتمترم بمسرتوك  جرركا البيانرا  التري إالمختصيا بتحليل المواونة العامرة وبالترالي ةر

 .ما المو وقية يجعلرا صالحة ومقئمة لرذم الدراسة

ينة الدراسة يحملروا الشررادت ما أةراد ع%( 94)ما نسبتل  يتعلل بالمؤهل العلمي ةإاوةيما 

ستبانةت ويعطي انطباعا وارتياحرا علرم مؤهليا لإلجابة عل  بنود االالجامعية األول  ةلك رت وهذا يج
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الحصرررول عليررررا سرررتكوا ةررري مسرررتوك معمرررول ومطمرررئا مرررا المو وقيرررة  جرررركا المعلومرررا  التررري لبررر

 .ألتراض هذم الدراسة

ما عينة الدراسة مما %( 50)يبيا الجدول أا ما نسبتل  التخصص األكاديميبوةيما يتعلم

ت وهررري إدارت أعمرررالمرررا عينرررة الدراسرررة يحملررروا تخصرررص %( 00)يحملررروا تخصرررص المحاسررربةت و

الدراسرة علر  علر  قردرت أةرراد عينرة  اً موضروع الدراسرةت ومؤشرر بلررا عققرة مباشررت تخصصا  رئيسة 

أمررا بميررة  .ت تطبيررل أسررلوب المواونررة التعاقديررةةر ممومررا ت وموايررات ومعوقررا تحديررد وتميرريم مرردك تررو 

 .مصرةية والتسويل واإلدارت العامةتخصصا  عينة الدراسة ةمد تووع  بيا االقتصاد والمالية وال

ا مرررا نسررربتل أإعرررداد المواونرررة العامرررة تبررريا ةررري  ةيرررراالررردورا  المشرررتر  وةيمرررا يتعلرررل بعررردد 

اشرررتركوا ةررري %( 10)ا مرررا نسررربتل ةرررلك رت وأ رررقل دورا  مرررا المررروق يا قرررد اشرررتركوا ةررري %( 61)

مررا ناحيررة اطررقع مرروق ي دائرررت المواونررة العامررة علرر   ومطمئنرراً  جيررداً  مؤشررراً  عررد  ا ةمررطت وهررذا ي  يدورترر

هات اوالررررذ  يعتبررررر أسررررلوب المواونررررة التعاقديررررة احررررد تاألسرررراليب الحدي ررررة ةرررري إعررررداد المواونررررة العامررررة

 .ومواكبترم للتطورا  العلمية الحدي ة

ما أةراد عينرة الدراسرة تويرد %( 67)تبيا أا هنا   سنوا  الخبرت العملية يما يتعلل بعددوة

تروةر الخبراتالعمليرة المكتسربة لردك سنوا ت والتي يمكرا اعتبارهرا مؤشررًا جيردًا علر  ( 5)خبرترم عا 

التعاقديرة ةر مموما ت وموايات ومعوقا  تطبيل أسلوب المواونة اد عينة الدراسة ةي تحديد مدك تو أةر 

 .ةي إعداد المواونة العامة األردنية

 :اإلحصائي لمجاالت الدراسة واختبار الفرضيات التحليل 3-5-3

راسررررة الميدانيررررة ةرررري ضررررو  عرررررضت وتحليررررلت ومناقشرررة نتررررائج الد :يحترررو  هررررذا الجررررو  علرررر 

ةررري والتي تعلمررر  ال صرررل ال رررانيتو  لو  تحديررردها ةررري ال صرررل األجرىةرضررريا ت وأهرررداا الدراسرررة التررري 

 -:االسئلة التالية
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  ؟األردنيةالمواونة العامة  إعدادهل توجد المموما  القومة لتطبيل المواونة التعاقدية ةي 

  ؟األردنيةالمواونة العامة  إعدادما هي مميوا  تطبيل المواونة التعاقدية ةي 

  ؟األردنيةالمواونة العامة  إعدادما هي معوقا  تطبيل المواونة التعاقدية ةي 

 -:وكان  عل  النحو التالي األسئلةوتم بنا  ةرضيا  الدراسة وةما لرذم 

H01-  إعداد المواونة العامرة  المواونة التعاقدية ةي اسلوب تطبيلل مموما توجدداللة عل  وجود ال

 α≤0.05 األردنية عند مستوك داللة 

H02- عنرد مسرتوك المواونة التعاقدية ةي إعرداد المواونرة العامرة األردنية اسلوب تطبيللموايا  توجدال

 α≤0.05 داللة 

H03-  عنرررد مسرررتوك معوقرررا  تطبيررل المواونرررة التعاقديررة ةررري إعررداد المواونرررة العامررة األردنية توجرردال

 α≤0.05 داللة 

 -:تيا وسيتم عرض نتائج واختبار كل ةرضية عل  النحو 

 .مقومات تطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة األردنية توجدال : الفرضية األولى

 مقومات تطبيق أسلوب الموازنة التعاقديةتوجد ال : (7)جدول 

رقم 

 الفقرة
 مضمون الفقرة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

(  T)قيمة 

 المحسوبة
Sig 

وصف الوسط 

 الحسابي

التن يذيررررة إلرررر  متابعررررة األسرررراليب تسررررع  السررررلطة  1 0
 .الحدي ة ةي إعداد المواونة العامة

 مرت م 23222 63569 23174 43200

يتررروةر لررردك دائررررت المواونرررة العامرررة معرررايير تسرررتند  0 4
 .عليرا ةي تمييم البرامج والمشاريم

 مرت م 23222 63217 23125 03171
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مرمترررا ترروةر ووارت الماليررة دائرررت للعمررود الحكوميررة  0 0
حالة العطا ا  لتن يذ البرامج والمشاريم  .دراسة وا 

 مرت م 23220 03011 13106 03677

يوجرررد لررردك دائررررت المواونرررة العامرررة معرررايير نوعيرررة  4 5
لتميرريم برردائل تن يررذ المشرراريم والم اضررلة بينرررا مررا 

 .خقل تحديد موايا وعيوب كق ما هذم البدائل

 متوسط 23222 43520 23797 03645

يترررررروةر لرررررردك الررررررووارا  نقررررررام محاسرررررربي لمراقبررررررة  5 12
ن رررال المرررال العرررام ومنرررم المغررراالت ةررري  تحصررريل وا 

 .التخصيصا  المطلوبة للمشاريم

 متوسط 23221 03161 23110 03610

يتررروةر لررردك الرررووارا  نقرررام معلومرررا  قرررادر علررر   6 18
الررررربط برررريا الجرررررة الترررري تحيررررل المشرررراريم للتن يررررذ 

 .المست يدت ما المشاريموتراقب تن يذم والجرة 

 متوسط 23221 03115 23147 03512

يوجرررد لررردك الرررووارت المسرررت يدت مرررا المشررراريم لجررراا  6 1
لمراقبة تن يذ المشراريم وتمرديم الخردما  للمرواطنيا 

 .ضما معايير الجودت المحددت

 متوسط 23220 03074 23951 03512

 يتررروةر لررردك ووارت الماليرررة نقرررام للمعلومرررا  يرررربط 7 16
 .قواعد بيانا  الووارا  مم بعضرا البعض

 متوسط 23222 03971 23767 03541

يوجرررررد لررررردك ووارت الماليرررررة معرررررايير لضررررربط تكل رررررة  1 9
المشرررراريم ومراقبترررررا ضررررما تكل ترررررا المحررررددت ةرررري 

 .دراسة الجدوك االقتصادية

 متوسط 23216 03542 13262 03410

إعررداد تترروةر تشررريعا  وقرروانيا تت ررل مررم أسررلوب  9 1
 .المواونة التعاقدية م ل قانوا االست مار

 متوسط 23251 03204 13141 03419

يتررروةر لررردك الرررووارا  نقرررام معلومرررا  قرررادر علررر   12 17
تجميررم المعلومررا  مررا مصررادر داخليررة وخارجيررة 
تمكنررررررا مرررررا اتخررررراذ المررررررارا  الخاصرررررة بمواونتررررررا 

 .وبرامجرا ومشاريعرا

 متوسط 23201 03057 23954 03017

يتررروةر لررردك دائررررت المواونرررة العامرررة معرررايير تحرررردد  12 7
السرررموا الومنيرررة إلنجررراو واسرررتقم المشررراريم عنرررد 

 .إحالترا للتن يذ

 متوسط 23256 13915 13215 03017
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يترررروةر لرررردك الررررووارا  نقررررام لمحاسرررربة المسررررؤولية  11 10
قررادر علرر  تحديررد ومتابعررة االنحراةررا  واألخطرررا  

العمررود للمشرراريم المتعاقررد الناجمررة عررا تن يررذ بنررود 
 .عليرا

 متوسط 23277 13104 23979 03000

يتررروةر لررردك دائرررررت المواونرررة العامررررة معرررايير كميررررة  10 6
لتميرررررريم البرررررردائل والمشرررررراريم ذا  المررررررردود المابررررررل 

 .للمياس الكمي

 متوسط 23259 13961 23104 03092

يتررررروةر لررررردك الرررررووارا  نقرررررام لمحاسررررربة التكررررراليا  10 11
االنحراةا  السلبية واإليجابيرة الناجمرة عرا لتحديد 

تكل ررررررررة تن يررررررررذ المشرررررررراريم ممارنررررررررة مررررررررم التكل ررررررررة 
 .المخططة

 متوسط 23127 13660 23970 03092

يترررروةر لرررردك الررررووارا  نقررررام لمحاسرررربة المسررررؤولية  10 14
لتحديرررد الجررررا  المسرررؤولة عرررا انحراةرررا  الجرررودت 
المت ررررررل عليرررررررات ةرررررري حررررررال تمررررررديم خرررررردما  دوا 

المطلرررروب والمت ررررل عليررررل ضررررما العمررررد المسررررتوك 
 .المبرم

 متوسط 23140 13512 13272 03092

يتررررروةر لررررردك الرررررووارا  نقرررررام معلومرررررا  متكامرررررل  10 15
يسررراعدها علررر  اتخررراذ المررررارا  المتعلمرررة بالمواونرررة 

 .التعاقدية والمتعلمة بالتخطيط والتن يذ والمتابعة

 متوسط 23520 23612 13256 03109

الرررررووارا  نقرررررام لمحاسررررربة التكررررراليا  يتررررروةر لررررردك 14 12
متكامرررررل قرررررادر علررررر  تررررروةير بيانرررررا  دقيمرررررة عرررررا 
 .تكاليا وأدا  المشاريم التي يجر  التعاقد عليرا

 متوسط 13222 23222 23116 03222

ال توجررد ممومررا  متوسررط البنررود المتعلمررة ب رضررية   
 .تطبيل أسلوب المواونة التعاقديةل

 متوسط 23222 43406 23515 03475
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قرد ال رضرية األولر  األسرئلة المتعلمرة بيقحق إا معقم ةمرا  ( 7)بالرجوع إل  الجدول رقم 

وب رررررل معنررررو  ذو داللررررة ( 0)حصررررل  علرررر  متوسررررط حسررررابي يويررررد عررررا متوسررررط االختبررررار البررررال  

ت (14-11)ت وباسررررت نا  ال مرررررا  التررري يتررررراوح ترتيررررب وسرررطرا الحسررررابي مررررا (α≤0.05)إحصرررائية 

ت (α > 0.05)ت وبمسرتوك معنويرة(0)حسرابي قريرب مرا وسرط االختبرار البرال  حصرل  علر  وسرط 

وبمعنرر  عرردم وجررود ةروقررا  معنويررة إلجابررا  أةررراد عينررة الدراسررة لرررذم ال مرررا  عررا وسررط االختبررار 

ت وهررو مؤشررر علرر  ترروةر ممومررا  إعررداد المواونررة العامررة التعاقديررة الخاصررة برررذم ال مرررا  (0)البررال  

بمرا يعروو مرا ممومرا  إعرداد و حتا  إل  مويرد مرا االهتمرام لتطويرهرا وتحسرينرا بدرجة متوسطةت وت

 .المواونة التعاقدية

تسرع  السرلطة التن يذيرة إلر  متابعرة األسراليب : "ال مررت التري ترنص علر  أاوأقرر  النترائج 

ت (43200)جررا   ةرري المرتبررة األولرر  وبمتوسررط حسررابي بلرر  " الحدي ررة ةرري إعررداد المواونررة العامررة 

ويعروو الباحرل سربب ذلر   ت (α≤0.05 )قرل مرا مسرتوك المعنويرةأت وهري (23222)وبمستوك داللرة 

إدخرررال األسررراليب الحدي رررة ومواكبرررة أةضرررل إلررر  جديرررة جررررود السرررلطة التن يذيرررة وسرررعيرا الح يرررل ةررري 

الممارسررررا  العلميررررة والعمليررررة الحدي ررررة ةرررري إعررررداد المواونررررة العامررررةت حيررررل شرررررد  األعرررروام األخيرررررت 

تبنرري  جررركةرري طريمررة إعررداد المواونررة العامررة األردنيررةت حيررل  ة نوعيررةنملرر( 0227)وخصوصررا عررام 

سرلوب التخطريط المواونرة العامرة تعرد وةرل أ ا كانر سلوب المواونة العامة الموجرة بالنتائجت ةي حريأ

والبرمجررةت ومررا والرر  السررلطة التن يذيررة ةرري األردا تسررع  إلرر  مواكبررة األسرراليب الحدي ررة ةرري إعررداد 

 .المواونة العامةت وكما أقرر  نتائج هذم ال مرت

تروةر لردك دائررت المواونرة العامرة معرايير تسرتند : " ال مراتالتي تنص علر  أاأقرر  النتائج و 

يوجرد لردك دائررت المواونرة العامرة معرايير " وال مرت التي تنص علر " عليرا ةي تمييم البرامج والمشاريم 

نوعيررة لتميرريم برردائل تن يررذ المشرراريم والم اضررلة بينرررا مرررا خررقل تحديررد موايررا وعيرروب كررق مررا هرررذم 



77 
 

ت علر  الترواليت و (03645)ت(03171)جا تا بالمرتبة ال انية وال ال ةت وبمتوسط حسابي بل  " لالبدائ

معررايير كميررة ومنرررا المعررايير المتعلمررة ةرري وهررو مؤشررر علرر  ترروةر ت (α ≤ 0.05)بمسررتوك معنويررة

احتسرراب تكل ررة المشرراريمت ومعررايير نوعيررة ومنرررا المعررايير المتعلمررة ةرري الحكررم علرر  أولويررا  تن يررذ 

سرررررتند عليرررررا ةرررري تميررررريم المشرررراريم والم اضررررلة بينررررررا واختيررررار البررررديل األةضرررررلت يالمشرررراريمت والترررري 

 .واستعراض موايا وعيوب كق ما هذم المشاريم

توةر ووارت الماليرة دائررت للعمرود الحكوميرة " ال مرت المتعلمة ةي  إا( 7)بيا ما الجدول رقم وت

حالررررة العطررررا ا  لتن يررررذ البرررررامج والمشرررراريم حصررررل  علرررر  متوسررررط حسررررابي بلرررر  " مرمترررررا دراسررررة وا 

عل  توةر ممروم  -ما وجرة نقر الباحل-ت وهو مؤشر (α ≤ 0.05)ت وبمستوك معنوية (03677)

حالررة العطررا ا  أساسرري مررا  ممومررا  إعررداد المواونررة التعاقديررةت وهررو وجررود دائرررت رئيسررية لمتابعررة وا 

 . والبرامج والمشاريم للتن يذ

يتروةر لردك الرووارا  نقرام لمحاسربة : " ال مرت التي ترنص علر  أاكما أقرر  نتائج الدراسة 

المسؤولية لتحديد الجرا  المسؤولة عا انحراةا  الجودت المت ل عليرات ةي حال تمديم خردما  دوا 

ت (03092)متوسرط حسرابي بلر  حصرل  علر  " المستوك المطلوب والمت ل عليل ضرما العمرد المبررم

معنر  عردم وجرود ةررل معنرو  بريا متوسرط هرذم ال مررت ومتوسرط ت وب (α > 0.05 )وبمسرتوك معنويرة

يرق  محاسربة المسرؤولية مويردا مرا االهتمرام ويررك الباحرل برلا علر  الرووارا  إ ت(0)االختبار البرال  

للحررد مررا انحراةررا  الجررودت الترري يتحملرررا المررواطات ومتابعررة تن يررذ بنررود العمررود المبرمررة برريا المطرراع 

 .    دم اإلخقل بشروطرات حت  ال تنحرا الخطط عا مسارها الصحي العام والمطاع الخاص وع

يتوةر لردك الرووارا  نقرام معلومرا  : " ال مرت التي تنص عل  أاكما أقرر  نتائج الدراسة 

متكامررررل يسرررراعدها علرررر  اتخرررراذ المرررررارا  المتعلمررررة بالمواونررررة التعاقديررررة والمتعلمررررة بررررالتخطيط والتن يررررذ 

 α )وبمسررتوك معنويررةت(03109)خيرررت وبمتوسررط حسررابي بلرر  بررة قبررل األجررا   بالمرت"والمتابعررة 
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نقررام  علرر  ضرررورت ويررادت االهتمررام ةرري تكامررل -وجرررة نقررر الباحررل-مررا ت وهررو مؤشررر  (0.05<

تررروةير المعلومررررا  الكاةيرررة والقومرررة التخررراذ المررررارا  الخاصررررة و ت األردنيرررةالمعلومرررا  ةررري الرررووارا  

 .عداد المواونة التعاقديةابعةت والمتعلمة بإلتن يذ والمتبعمليا  التخطيط وا

يتروةر لردك الرووارا  نقرام لمحاسربة " ال مررت التري ترنص علر   أاكما أقررر  نترائج الدراسرة 

جا   " التعاقد عليرا يجر التكاليا قادر عل  توةير بيانا  دقيمة عا تكاليا وأدا  المشاريم التي 

ت و بمسرررتوك تيرررر معنرررو  وبحيرررل كررراا متوسرررط (03222)بالمرتبرررة األخيررررت وبمتوسرررط حسرررابي بلررر  

ا نقررام محاسرربة علرر  أ -مررا وجرررة نقررر الباحررل -يا لوسررط االختبررارت وهررو مؤشررراإلجابررا  مسرراو 

ير حت  يتمكا ما ما التطو  ي مرحلة التطورت ويحتا  إل  مويدالوال ة األردنيةالتكاليا ةي الووارات

التعاقررد عليرررات ويويررد مررا قرردرت الررووارا  علرر  احتسرراب  جررركترروةير بيانررا  عررا أدا  المشرراريم الترري 

يجابيرررا علررر  المررررارا  المتعلمرررة إتكل رررة المشررراريم الممترحرررة ةررري المواونرررا  التعاقديرررةت والرررذ  يرررنعكس 

 .بالمواونة التعاقدية

 one)للعينرررة الواحررردت (  T) تبررراراسرررتخدام اخ جرررركوللتحمرررل مرررا صرررحة هرررذم ال رضرررية 

sample T – test ) الختبار ال رضية األول. 

ممومرا  تطبيرل أسرلوب توجرد ال "لل رضية األول  ( T)نتائج اختبار ( 7)الجدول رقم  حيل بيا

إلر  تروةر ممومرا  تطبيرل أسرلوب إذ تشرير النترائج   "المواونة التعاقدية ةري إعرداد المواونرة العامرة األردنيرة

قرل مرا مسرتوك أوهري ( 23222)ا مسرتوك الداللرة أت و (03475)وبمتوسط حسرابي بلر   المواونة التعاقدية

ممومرا   توجردقبول ال رضية البديلةت وبمعن  و ت مما ي ب  رةض ال رضية العدمية ((α ≤ 0.05المعنوية 

 .تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامة األردنية
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 .تطبيق الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة األردنيةلمزايا  توجدال : الفرضية الثانية

 تطبيق أسلوب الموازنة التعاقديةلمزايا  توجدال : (8)جدول 

رقم 
 الفقرة

 مضمون الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

(  t)قيمة 
 Sig المحسوبة

وصفالوسط 
 الحسابي

مشرراركة المطرراع الخرراص ةررري ترروةير الخرردما  العامرررة  1 9
يسرراعد الدولررة علرر  تمررديم خرردما  بمواصرر ا  وجررودت 

 .عالية

 مرت م 23222 93449 23720 43190

مشرراركة المطرراع الخرراص ةررري ترروةير الخرردما  العامرررة  1 0
يسراعد الدولرة ةري الميررام بمرامررا ويخ را األعبرا  عررا 

 .الممدمةكاهلرا ويحسا ما نوعية الخدمة 

 مرت م 23222 63569 23174 43200

مشرررراركة المطرررراع الخرررراص ةرررري تن يررررذ المشرررراريم تمكررررا  1 7
 .الدولة ما تن يذ مشاريم ال تستطيم تن يذها بم ردها

 مرت م 23222 63005 23194 43222

تمررررديم الخرررردما  العامررررة للمررررواطنيا مررررا قبررررل المطرررراع  0 11
مرا قبرل الخاص يسراعد علر  تخ ريض المبرال  المن مرة 

الحكومررررررة واالسررررررت ادت مررررررا المرررررروارد الماليررررررة والبشرررررررية 
 .المتوةرت لدك المطاع الخاص

 مرت م 23222 73161 23707 03905

تررررواوا المواونررررة التعاقديررررة برررريا مرررروارد الدولررررة المتاحررررة  0 1
 .وبيا ما يطلب منرا ما خدما 

 مرت م 23222 43409 13210 03126

العققة بيا الحكومة والمطراع تير  المواونة التعاقدية  4 15
العرررام مرررا عققرررة تمويرررل إلررر  عققرررة تجاريرررة تناةسرررية 
ضررما العطررا ا  الممنوحررة ألجروترررا التن يذيررة لتن يرررذ 

 .المشاريم المختل ة

 مرت م 23222 63549 23602 03741

المواونررررة التعاقديررررة تخ ررررض العجررررو ةرررري المواونررررة إلرررر   4 14
المشاريم ما قبل المطراع حدودم الدنيا ما خقل تن يذ 
 .الخاص أو مشاركتل ةي التن يذ

 مرت م 23222 43605 23190 03741

ومشررررررراريم البرررررررو  ( P3S)تويرررررررد مشررررررراريم المشررررررراركة  5 0
(B.O.T )ةي ويادت  الموجودا  الرأسمالية للدولة. 

 مرت م 23222 53247 23710 03729

المرررارا  تحمررل المواونررة العامررة التعاقديررة انسررجاما برريا  5 4
 .قصيرت األجل والمرارا  االستراتيجية بعيدت المدك

 مرت م 23222 53247 23710 03729

المواونرررة التعاقديرررة تسررراعد الدولرررة ةررري تماسرررم مخررراطر  6 10
 .المشاريم مم المطاع الخاص

 مرت م 23222 53244 23747 03677
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تسرراعد المواونررة التعاقديررة ةرري إعطررا  صررورت مسررتمبلية  6 5
االقتصررراد الررروطني ليتسرررن  رسرررم سياسرررة التنميرررة عرررا 

 .الشاملة المومم اعتمادها

 مرت م 23222 43500 23100 03677

تسرراعد المواونررة التعاقديررة ةرري تمليررل انحراةررا  المبررال   7 12
 .الممدرت والمبال  ال علية والخاصة بمشاريم التنمية

 متوسط 23222 53926 23621 03645

التعاقدية ت اصيل عا احتياجرا  الخطرط تمدم المواونة  7 6
التنمويررة طويلررة األجررلت وتترررجم الخطررط التنمويررة إلرر  
برامج تعتوم بتن يذها عل  ةتررا  ومنيرة طويلرة تعررض 

 كعطا ا 

 متوسط 23222 43294 23177 03645

المواونرررة التعاقديرررة تسررراعد الدولرررة ةررري تخ ررريض تكل رررة  1 10
المشرررراركة الخرررردما  مررررا خررررقل االسررررت ادت مررررا نقررررام 

الرررذ  يسرررم  بالحصرررول علررر  أةضرررل العرررروض كل رررة 
 .وأك رها جودت

 متوسط 23221 03115 23147 03512

المشررراريم المن رررذت وةرررل أسرررلوب التعاقرررد يمكرررا إنجاوهرررا  9 8
 .ضما التكل ة والوق  المحدد

 متوسط 23217 03501 23994 03451

التمويررل ترروةر المواونررة التعاقديررة للمطرراع العررام ةرصررة  9 16
الررذاتي إذا مررا حممرر  أجروتررل التن يذيررة أرباحررا يسررتطيم 

 .ما خقلرا تكويا قوت مناةسة ةي السول

 متوسط 23221 03102 23111 03451

تخ ا المواونرة التعاقديرة الضرغط علر  الن مرا  العامرة  12 17
إذا مررا اسررتطاع  األجررروت التن يذيررة ةرري المطرراع العررام 

اإليررادا  العامرة لتمويرل هررذم تحميرل إيررادا  قرد ت ررول 
 .األجروت

 متوسط 23210 03610 23120 03017

متوسرط البنرود المتعلمرة ب رضررية ال توجرد موايرا لتطبيررل   
 .أسلوب المواونة التعاقدية

 متوسط 23222 93061 23401 03709

 

 ا جميم ةمرا  ال رضية ال انية حصرل  علر يقحق الباحل أ( 1)ل  الجدول رقم إ بالرجوع

ت (α≤0.05)وب رل معنو  ذو داللة إحصائية ( 0)متوسط حسابي يويد عا متوسط االختبار البال  

 عدادحرررال اعتمادهرررا كلسرررلوبإل تطبيرررل أسرررلوب المواونرررة التعاقديرررة ةررريلوهرررو مؤشرررر علررر  تررروةر موايرررا 

 .المواونة العامة األردنية



81 
 

مشررراركة المطررراع الخررراص ةررري تررروةير " :ال مررررت التررري ترررنص علررر أا ( 1)أقررررر الجررردول رقرررم 

مشاركة ب"وال مرت المتعلمة  "الخدما  العامة يساعد الدولة عل  تمديم خدما  بمواص ا  وجودت عالية

المطرراع الخرراص ةرري ترروةير الخرردما  العامررة يسرراعد الدولررة ةرري الميررام بمرامرررا ويخ ررا األعبررا  عررا 

 ت(43190)متوسررررط حسررررابي بلرررر  حصررررلتا علرررر  قررررد  "كاهلررررا ويحسررررا مررررا نوعيررررة الخدمررررة الممدمررررة 

ا تميرو ت ويعوو الباحرل سربب ذلر  إلر  أ(α ≤ 0.05)بمستوك معنوية تعل  التواليت و (43200)و

ةرري  اً اسررتراتيجي اً جعررل منررل شررريك تشررت  المجرراال اع الخرراص وتخصصررل بتمررديم الخرردما  ةرري المطرر

مناةسرة الشرديدت ةري الحصرول علر  وخاصة ةري قرل ال تمديم الخدما  العامة واإلسرام ةي تحسينرات

مررا األعبررا  عررا  والررذ  برردورم أدك إلرر  تخ يررا جررو  العطررا ا  المطروحررة مررا قبررل المطرراع العررامت

 . كاهل الدولة وحسا ما نوعية الخدمة الممدمة

مشراركة المطراع الخراص ةري تن يرذ المشراريم "ال مررت التري ترنص علر  أاكمرا أقررر  النترائج 

تمرديم الخردما  " وال مررت التري ترنص علر " مشاريم ال تسرتطيم تن يرذها بم ردهراتمكا الدولة ما تن يذ 

العامررة للمررواطنيا مررا قبررل المطرراع الخرراص يسرراعد علرر  تخ رريض المبررال  المن مررة مررا قبررل الحكومررة 

متوسرط حسرابي  حصرلتا علر " واالست ادت مرا المروارد الماليرة والبشررية المتروةرت لردك المطراع الخراص

ت ويرررك الباحررل إا ترروةر (α≤0.05)بمسررتوك معنويررة  ت علرر  التررواليت و(03905)و ( 43222)بلرر  

يمكرررا الدولرررة مرررا تن يرررذ مشررراريم ال تسرررتطيم  المرروارد الماليرررة والكررروادر الك رررو ت لررردك المطررراع الخرراص

توةير الخدما  العامة ضرما المواصر ا  المطلوبرةت خاصرة  عل تن يذها بم ردهات ويويد ما قدرترا 

مكنرة ممرا يرنعكس علر  أا المطاع الخاص يحرص عل  تمديم الخردما  المطلوبرة بلقرل التكراليا الم

يجابيررا علرر  تخ رريض إتمررديم الخرردما  بلقررل الن مررا  الممكنررةت والررذ  برردورم يررنعكس قرردرت الدولررة علرر  

 .دمعجو المواونة العامة والحد ما تواي
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ا إسلوب المواونة التعاقديةت ةة الذكر والمتعلمة بموايا تطبيل أسابم االربعةوبمناقشة ال مرا  

إجابا  أةرراد عينرة الدراسرة أكرد  علر  أهميرة مشراركة المطراع الخراص ةري تروةير الخردما  العامرةت 

وتخ يا األعبا  مةت تخ يض المبال  المن مالية والبشريةت ومساعدت الدولة ةي واالست ادت ما قدراتل ال

لر   مرا يؤكرد قناعرة الباحرل بلهميرة المطراع الخراص ودورم األساسري ةري الرتخلص  حرد  عا كاهلرات وا 

 .ما مشكلة ندرت موارد الدولةت والحصول عل  خدما  بجودت عالية وبلسعار معمولة

المواونرة التعاقديرة للمطراع العرام  تروةر: "ال مرا  التي تنص علر  أاالنتائج  أقرر كما     

ةرصة التمويرل الرذاتي إذا مرا حممر  أجروترل التن يذيرة أرباحرا يسرتطيم مرا خقلررا تكرويا قروت مناةسرة 

المواونررة التعاقديررة الضررغط علرر  الن مررا  العامررة إذا مررا  تخ ررا"وال مرررت الترري تررنص علرر  " ةرري السررول

يرل إيررادا  قرد ت رول اإليررادا  العامرة لتمويرل هرذم استطاع  األجروت التن يذية ةي المطراع العرام تحم

ت علر  (03017)ت (03451)جا   بالمرتبة قبل األخيرتت واألخيرتت وبمتوسط حسابي بلر  " األجروت 

ا مشراريم علر  أ -مرا وجررة نقرر الباحرل -وهرو مؤشرر ت(α ≤ 0.05)التواليت و بمستوك معنويرة 

اوالررر  ةررري طرررور التطرررور وتحترررا  إلررر  مويرررد مرررا المشررراركة بررريا المطررراع العرررام والمطررراع الخررراص م

عل  المناةسةت وتحميرل األربراح وتروةير ةرصرة التمويرل  اً التخطيط والجرود ليصب  المطاع العام قادر 

 .الذاتيت والذ  بدورم يخ ا الضغط عل  الن ما  العامةت ويحد ما عجو المواونة العامة

 one)للعينرررة الواحررردت (  T )اسرررتخدام اختبرررار جرررركوللتحمرررل مرررا صرررحة هرررذم ال رضرررية 

sample –T- test )الختبار ال رضية ال انية. 

موايررا تطبيررل  توجرردال " ال انيررةوهيلل رضررية ( T)نتررائج اختبررار ( 1)الجرردول رقررم  حيررل برريا

إل  تروةر موايرا تطبيرل إذ تشير النتائج   "أسلوب المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامة األردنية

قرل أوهري ( 23222)ا مسرتوك الداللرة أت و (03709)وبمتوسط حسابي بلر   المواونة التعاقديةأسلوب 
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قبول ال رضية البديلةت وبمعن  و ت مما ي ب  رةض ال رضية العدمية ((α≤0.05ما مستوك المعنوية 

 .موايا تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامة األردنية توجد

 .تطبيق الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة األردنيةلمعوقات  توجدال : لثةالفرضية الثا

 معوقات تطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية توجدال : (9)جدول 

رقم 
 الفقرة

 مضمون الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

(  T)قيمة 
 Sig المحسوبة

وصف الوسط 
 الحسابي

دراسرررررررررررة الجررررررررررردوك االقتصرررررررررررادية تكلرررررررررررا  1 1
والم اضرررررلة بررررريا مشررررراريم الرررررووارا  مبرررررال  

 .كبيرت تير قادرت عل  تحملرا

 مرت م 23222 43190 23991 03171

اسرررتخدام أنقمررررة تطبيميرررة حاسرررروبية قديمررررة  0 0
ةري إدارت المروارد الماليرة العامرة يحررول دوا 

 .تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية

 مرت م 23221 03520 13276 03677

التكاليا اإلدارية المرتبطة بإعرداد المواونرة  0 4
التعاقديررررررررة مرت عررررررررة قررررررررد ال تسررررررررتطيم إدارت 

 .المواونة العامة تغطيترا

 متوسط 23221 03590 23152 03541

تحتررا  إعررداد المواونررة التعاقديررة إلرر  وقرر   4 0
وجرررررد كبيررررريا مررررا قبررررل الررررووارا  ودائررررررت 

 .المواونة العامة

 متوسط 23227 03116 23995 03516

ال تتررررروةر معلومرررررا  كاةيرررررة عرررررا تكررررراليا  5 1
وت اصررررررريل البررررررررامج والمشررررررراريم والخطرررررررط 
القومررررة لتن يررررذ البرررررامج والمشرررراريم ضررررما 

 .المواونة التعاقدية

 متوسط 23217 03501 23994 03451

ال تررررررروةر الرررررررووارا  أقسرررررررام خاصرررررررة تمررررررروم  6 7
بترررردريب أةرادهررررا علرررر  األسرررراليب الحدي ررررة 

 .والمتطورت ةي إعداد المواونة العامة

 متوسط 23207 03179 23919 03017

ات اقيرررررا  أو ور  عمرررررل لتبرررررادل ال توجرررررد  7 5
الخبررررا  بررريا الرررووارا  ونقيرتررررا ةررري دول 

 .أخرك

 متوسط 23205 03056 23101 03054
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عرررررررردم تطرررررررررور اإلدارت الماليررررررررة الحكوميرررررررررة  7 6
ومتابعتررررررررا األسررررررراليب الحدي رررررررة ةررررررري إدارت 
اإليررررررادا  والن مرررررا  العامرررررة والرررررديا العرررررام 
يحرررررررررول دوا تطبيرررررررررل أسرررررررررلوب المواونرررررررررة 

 .التعاقدية

 متوسط 23271 13107 13211 03054

ال يترررررروةر لرررررردك الررررررووارا  كرررررروادر مؤهلررررررة  1 9
ومدربرررررة وباختصاصرررررا  محاسررررربية وةنيرررررة 
 .تستطيم تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية

 متوسط 23400 23796 13101 03161

توجرررد ال متوسرررط البنرررود المتعلمرررة ب رضرررية   
 .معوقا  تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية

 متوسط 23222 4.179 0.639 3.480

 

ا جميم ةمرا  ال رضية ال ال ة حصرل  علر  يقحق الباحل أ( 9)رقم  الجدولبالرجوع إل  

 ≥ α)إحصررائية وب رررل معنررو  ذو داللررة ( 0)متوسررط حسررابي يويررد عررا متوسررط االختبررار البررال  

ت وهرو مؤشرر (α ≥ 0.05)خر ةمرتيا بحيل كان  المعنوية تير دالرة إحصرائيا ت وباست نا  آ(0.05

 .عل  توةر معوقا  تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية ةي إعداد المواونة العامة األردنية

لة جرردوك االقتصررادية والم اضررتكلررا دراسررة ال: " ال مرررت الترري تررنص علرر  أالنتررائج ا أقرررر 

جا   بالمرتبرة األولر  وبمتوسرط حسرابي " مشاريم الووارا  مبال  كبيرت تير قادرت عل  تحملرا بيا 

ويررررك الباحرررل إا دراسرررة الجررردوك االقتصرررادية ت (α ≤ 0.05)ت وبمسرررتوك معنويرررة (03171)بلررر  

ذا  أهمية بالغرةت  أنراويرك الباحل للمشاريم تحتا  إل  مبال  إلتمامرا قد تكوا كبيرت إل  حد مات 

دراسررة  إاحيررل لرريس ةمررط ألسررلوب المواونررة التعاقديررة بررل لجميررم أسرراليب إعررداد المواونررا  العامررةت 

تسراعد ةري اتخراذ المررار الصرحي  لمبرول أو رةرض المشرروعت مرا خرقل الممارنرة  الجدوك االقتصادية

ومررا  الترري توةرهررا دراسررة برريا المن عررة والتكل ررةت ومصررادر تمويررل تن يررذ المشررروعت وتيرهررا مررا المعل

 .الجدوك
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اسررتخدام أنقمررة تطبيميررة حاسرروبية قديمررة : " ال مرررت الترري تررنص علرر  أاكمررا أقرررر  النتررائج 

المرتبررة ال انيرررة جررا   ةرري " سررلوب المواونررة التعاقديرررة المرروارد الماليررة يحرررول دوا تطبيررل أةرري إدارت 

ممرا يمكرا اعتبرارم مؤشررا علر  ت (α ≤ 0.05)ت وبمسرتوك معنويرة (03677)وبمتوسرط حسرابي بلر  

متطرورتت وأنقمرة معلومرا  محاسربية قرادرت علر  تروةير  ووارا  إلر  أنقمرة تطبيميرة حاسروبيةحاجرة الر

المعلومرررا  القومرررة والكاةيرررة لتطبيرررل األسررراليب الحدي رررة ةررري إعرررداد المواونرررة العامرررة ومنررررا المواونرررة 

 .التعاقدية

عرررردم تطررررور اإلدارت الماليررررة الحكوميررررة : "ال مرررررت الترررري تررررنص علرررر أا كمررررا أقرررررر  النتررررائج 

مرررة والرررديا العرررام يحرررول دوا تطبيرررل ومتابعتررررا األسررراليب الحدي رررة ةررري إدارت اإليررررادا  والن مرررا  العا

ت وبمسررتوك (03054)جررا   بالمرتبررة قبررل األخيرررت وبمتوسررط حسررابي بلرر  " سرلوب المواونررة التعاقديررةأ

ا المعوقررا  المرتبطررة ةرري عرردم تطررور اإلدارت الماليررة الحكوميررة وبمعنرر  أت (α ≥ 0.05)معنويررة 

ومتابعترا األساليب الحدي ةت حصل  عل  درجرة مواةمرة متوسرطة مرا قبرل األةرراد المسرتجيبيا حيرل 

ذلرر  ي عررد مؤشرررًا ت ويرررك الباحررل إا (0)كرراا المتوسررط الحسررابي قريررب مررا متوسررط االختبررار والبررال  

األردنيررة لألسرراليب الحدي ررة ةرري إعررداد المواونررة العامررة والررذ   الحكوميررة الماليررة علرر  مواكبررة اإلدارت

 .سلوب المواونة التعاقديةباب الرامة التي تحول دوا تطبيل أما األس عد  ي   بدورم 

ال يتوةر لدك الووارا  كوادر مؤهلة ومدربرة : "ال مرت التي تنص عل  أاكما أقرر  النتائج 

جررا   بالمرتبررة األخيرررتت " تطيم تطبيررل أسررلوب المواونررة التعاقديررةوباختصاصررا  محاسرربية وةنيررة تسرر

ت بمعن  إا المعوقا  المتعلمة بتوةر (α≥0.05)ت وبمستوك معنوية (03161)وبمتوسط حسابي بل  

سرلوب المواونرة التعاقديرةت حصررل  علر  درجرة مواةمررة لرة ومدربرة قررادرت علر  التعامرل مررم أكروادر مؤه

ما متوسط االختبار البرال   اً مستجيبيات حيل كاا المتوسط الحسابي قريبمتوسطة ما قبل األةراد ال
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لررديرا كرروادر متخصصررةت  االردنيررةا الوواراتت وهررو مؤشررر علرر  أ(α ≥ 0.05)ت وب رررل معنررو  (0)

 .وذا  خبرا  ةي مجال إعداد المواونة العامة

 one sample)للعينة الواحدت(  T) استخدام اختبار جركوللتحمل ما صحة هذم ال رضية 

-T- test )الختبار ال رضية ال ال ة. 

معوقا  تطبيرل  توجدال " وهيال ال ةلل رضية ( T)نتائج اختبار ( 9)بيا الجدول رقم حيل 

إلرر  ترروةر معوقررا  إذ تشررير النتررائج   أسررلوب المواونررة التعاقديررة ةرري إعررداد المواونررة العامررة األردنيررة

( 23222)ا مسرررتوك الداللرررة أت و (03412)بمتوسرررط حسرررابي بلررر   تطبيرررل أسرررلوب المواونرررة التعاقديرررة

قبررول ال رضررية و ت ممررا ي برر  رةررض ال رضررية العدميررة ((α ≤ 0.05قررل مررا مسررتوك المعنويررة أوهرري 

إعرداد المواونرة العامرة األردنيرةت  توةر معوقا  تطبيرل أسرلوب المواونرة التعاقديرة ةريالبديلةت وبمعن  

بيا رت ررررراع تكل رررررة دراسرررررة الجررررردوك االقتصرررررادية والم اضرررررلةوالتررررري انحصرررررر  بشررررركل أساسررررري ةررررري ا

المشررررراريعوالتكاليا اإلداريرررررةت باإلضررررراةة إلررررر  ضرررررعا األنقمرررررة التطبيميرررررة الحاسررررروبيةت وعرررررد تررررروةر 

 .سلوب المواونة التعاقديةت اصيل المشاريم والبرامج ضما أالمعلوما  و 
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 :مقدمةال 4-0

الدراسررة حررول مرردك إمكانيررة  يتضررما هررذا المبحررل عرضررا للنتررائج الترري توصررل  إليرررا هررذم

سلوب المواونرة التعاقديرة ةري إعرداد المواونرة العامرة األردنيرةت كمرا يتضرما هرذا المبحرل أهرم أتطبيل 

 .االستنتاجا التوصيا  التي توصل  إليرا هذم الدراسة ةي ضو  

 :نتائج الدراسةمناقشة  5 -4

 :ا تييمكا تلخيص أهم النتائج التي أقررترا تحليل بيانا  الدراسة عل  النحو 

سلوب المواونرة التعاقديرة ةري إعرداد المواونرة العامرة األردنيرةت حيرل بلغر  أتطبيل لمموما  توجد -1

بمستوك و ( 03475) لجميم ةمرا  هذا المحور عينة الدراسة إلجاباتلةرادقيمة المتوسط الحسابي 

ت حيررل أشررار إا مررا (0210)ت وات مرر  هررذم النتيجررة مررم دراسررة كوشرر   (α≤ 0.05)معنويررة

المواونررة العامررة  إعرردادالحدي ررة ةرري  األسرراليبممومررا  تطبيررل المواونررة التعاقديررة اعتمرراد الدولررة 

مرا ت حيرل أشرار إا (0210)  ومرم دراسرة عرقو  .كوا للمطاع الخراص دورا اكبرر ةيرراوالتي ي

المواونررة التعاقديررة تمررديم الخرردما  العامررة علرر  أسرراس أنشررطة ومشرراريم التعاقررد  إعرردادممومررا  

والرررررذ  يررررروةر إمكانيرررررة تحديرررررد وتوويرررررم تكل رررررة الخررررردما  الممدمرررررة للمرررررواطنيا بشررررركل أك رررررر دقرررررة 

  وتحردي را إا تطوير نقم المعلوماإل  أشارتت والتي Ercan(0210)ومم دراسة  .وموضوعية

ال للمرررروارد وتمليررررل الترررري سرررراهم  وبشرررركل كبيررررر ةرررري االسررررتخدام ال ع رررر األساسرررريةمررررا الممومررررا  

 .انحراةا  الوق  والتكل ة

أةرراد  إلجابرا سلوب المواونة التعاقديةت حيل بلغ  قيمرة المتوسرط الحسرابي أموايا لتطبيل  توجد-0

ت وات مر  هرذم  (α≤ 0.05)ك معنويرةبمسرتو ت و (03709)لجميرم ةمررا  هرذا المحرورعينة الدراسة 

موايرررا مرررا ت حيرررل أشرررار إلررر  إا Barry (0221)تلرررب الدراسرررا  ومنررررا دراسرررة أالنتيجرررة مرررم 

والرررذ  بررردورم تررروةير الخررردما  الصرررحية ةررري ة التعاقديةمشررراركة المطررراع الخررراص تطبيرررل المواونررر
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المطاع الخاص يستطيم  كما إاساعد وبشكل كبير ةي تحسيا جودت وةاعلية الخدمة الممدمةت ي

يخ ررا األعبررا  عررا الدولررةت وتمليررل المبررال  المن مررةت وتحسرريا نوعيررة الخدمررة الممدمررةت كمررا  أا

ات مر  كرذل  يساهم وبطريمة تير مباشرت ةي تخ يض نسبة العجرو ةري المواونرة العامرة للدولرةت و 

مشرررروعا  ت حيرررل أشرررار إلررر  إا مرررا موايرررا تطبيرررل (0210)الحجررراميهرررذم النتيجرررة مرررم دراسرررة 

المواونرررة  ةررريخ  ررر  وبشرركل ملحررروق الضرررغط علررر  الجانررب االسرررت مار   نرررراأ( B.O.T)البررو  

 & Viningالعامرةت وبالترالي سروا ترنخ ض نسربة العجروت كمرا ات مر  هرذم النتيجرة مرم دراسرة

Boardman (0221)ترررروةير الخرررردما  ةرررري شررررار إلرررر  إا مشرررراركة المطرررراع الخرررراص ت حيررررل أ

مرم  وات مر ت نمل جو  ما مخاطر التن يذ والتشغيل إل  المطاع الخاصالعامة يساعد الدولة ةي 

مليرررة سرررلوب المواونرررة التعاقديرررة تسررررل عت حيرررل أشرررار إلررر  إا اعتمررراد أ(0212)دراسرررة شررركارت 

كونررا ترربط بريا االعتمرادا  شراريم وتحميرل الك ايرة ةري األدا  عل  الم التن يذ والرقابة والمتابعة

 .المرصودت واألهداا

سلوب المواونة التعاقدية ةري إعرداد المواونرة العامرة األردنيرةت حيرل بلغر  أمعوقا  تطبيل  جدتو  -0

( 03412) لجميرررم ةمررررا  هرررذا المحرررور أةرررراد عينرررة الدراسرررة إلجابرررا قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي 

إلر  ت حيرل أشرار (0221)توات م  هذم النتيجة مم دراسرة خطراب (α≤ 0.05)بمستوك معنويةو 

دخرال  تتطروير أدوا  إدارت المرال العرامسرلوب المواونرة التعاقديرة عردم تطبيرل أإا ما معوقرا   وا 

للمطراع  ةا توةرم هذم األنقمة مرا بيئرة آمنرأنقمة حاسوبية حدي ة إلدارت المال العام ومراقبتلت لم

قررةت لترروةير أرضررية مقئمررة لتطبيرررل ترروةير معلومررا  كاملررة ودقيمرررة ومو و ت و الخرراص لقسررت مار

تطروير اإلدارا  الماليرة الحكوميرة ةري الرووارا  لإل  الحاجرة باإلضراةة تونة التعاقديةسلوب المواأ

مشرراركة مررم المطرراع الخرراص العيررل الرردخول ةرري مشرراريم الترري تحررد المعوقررا  أوالررذ  يعتبر كاةررة 

ت حيرل أشرار إلر  إا Wiley  (0210)وات مر  هرذم النتيجرة مرم دراسرة .لتمديم الخردما  العامرة
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عرررررردم ترررررروةر كرررررروادر متخصصررررررة ومؤهلررررررة يعيررررررل خطررررررط اإلصررررررقح والتطررررررويرت كرررررروا العمليررررررة 

 .وتيرمتناسمة ستصبحمجوأت

 :توصيات الدراسة 4-3

 -:يوصي الباحل باالتي

ك يرررت  موايررات لمررا لررل مررا األردنيررةسررلوب المواونررة التعاقديررة ةرري إعررداد المواونررة العامررة تطبيررل أ -1

 .األردنية الراشميةللمملكة إلعداد المواونة العامة 

سررررتكمال سررررلوب المواونررررة التعاقديررررةت واتطبيررررل ألممومررررا  اا تسررررعىالحكومة علرررر  ويررررادت توةرال -0

 .إوالة عمبا  توةر المموما  ومحاولة رةم مستوك اكتمالرامتطلبا  نجاح هذا األسلوبت ما 

عطاويررادت  -0 العامررةت  ةرصررة تمررديم الخرردما ئررل االهتمررام بالمطرراع الخرراص مررا قبررل الحكومررة وا 

 .ةستراتيجيةت لقست ادت ما إمكانياتل المالية والبشرية والتكنولوجيوالدخول معل ةي شراكا  ا

 تطررروير نقرررم محاسررربة التكررراليا ةررري جميرررم الرررووارا  والررردوائر الحكوميرررة األردنيرررةت مرررا خرررقل -4

 حرردل أسرراليب احتسرراب التكل ررة للبرررامج والمشرراريمت وتطرروير كوادرهررا المسررؤولة عررااسررتخدام أ

 .سلوب المواونة التعاقديةلتباعإة االحتسابت مما يويد ما ةاعلية عملي

ت عيرل نقرام محاسربة المسررؤولية وتطرويرم ةري الرووارا  األردنيررةت ومحاسربة ومتابعرة المسررؤوليا  -5

 .عا انحراا الخطط وتعطيل الوصول لألهداا المنشودت

 بصيغة متكاملرة تواكرب مراحرلتطوير أقسام نقم المعلوما  لدك الووارا  والريئا ت وتطبيمل  -6

 . ر المعلوما  التي تحتاجرا المواونة التعاقديةتن يذ البرامج والمشاريمت وتوة

ما قبل الحكومة وتشجيعل عل  الردخول بشرراكا   ةي شت  المجاال  االهتمام بالمطاع العام -7

 .مم المطاع الخاص لتوةير الخدما  العامة
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دخال أم ما قبتطوير أدوا  إدارت المال العا -1 حدل األسراليب ةري إدارتررا مرا ل ووارت الماليةت وا 

خرررقل اسرررتخدام أنقمرررة حاسررروبية حدي رررةت ممرررا يررروةر دقرررة وك رررا ت وةاعليرررةت واختصرررار الوقررر  

 .وتوةير التكل ة

المواونرة  إسرتراتيجيةموضروع المواونرة العامرة بدراسرا  مسرتمبلية عرا بقيام الباح يا والمرتمريا  -9

 .التعاقديةت وكي ية بنا  خطواترات وهيكلرا التنقيميت وارتباطاترا اإلدارية

دارت المحاةقررا ت كرروا   -12 قيررام الحكومررة بررربط تطبيررل المواونررة التعاقديررة بالحكومررا  المحليررة وا 

يرروداد ةرري قررل الررنقم الحكوميررة  -مررا وجرررة نقررر الباحررل -تطبيررل المواونررة التعاقديررة ب اعليررة

 .ةالقمركوي
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 قائمة المراجع

 :المراجع العربية

ت عمرراات األردات (1)ت المحاسرربة الحكوميررةت ط (0212)إسررماعيلت خليررلت و نائررلت عرردست  -0

 .دار الياوور  للنشر

ت المواونرررة التعاقديرررة األسرررلوب األم رررل ةررري تخطررريط وتن يرررذ (0210)البكرررر ت ريررراض عبررراست  -5

 .19 -14ت (04) 1محاسبية وماليةت مشاريم المواونة االست ماريةت مجلة دراسا  

ت نقرررام البرررو  يخ رررا األعبرررا  ويملرررص اإلن رررال علررر  مشرررروعا  (0210)الحجررراميت عمررررت  -3

 .055 – 015ت (07) 9البن  التحتيةت مجلة البصرت للعلوم االقتصاديةت 

ت المشاركة بريا المطراعيا العرام والخراص وتمرديم الخردما  العامرة (0221)ت خطابت عبد ان -4

 .02-1مت 0221/ 9-07-05توك المحليا ت المؤتمر العام للحوب الوطنيت الماهرتت عل  مس

ت خطرررررررررررة اإلصرررررررررررقح الشررررررررررراملةت عمررررررررررراات (0214)دائررررررررررررت المواونرررررررررررة العامرررررررررررة األردنيرررررررررررةت  -2

 Availablehttp://www.gbd.gov.jo/web/Default.aspx.األردا

ت عمرررررررررررررراات ت قررررررررررررررانوا المواونررررررررررررررة العامررررررررررررررة(0214)دائرررررررررررررررت المواونررررررررررررررة العامررررررررررررررة األردنيررررررررررررررةت  -2

.األردا

Availablehttp://www.gbd.gov.jo/web/budget/Default.aspx?Id=8d2b437

3-5519-462c-806f-8ab0e9e18720&OP=budget&CH=MD 
ت أ ررر المواونررة الموجرررة بالنتررائج علرر  الرقابررة ةرري الوحرردا  (0210)الوعبرريت علرري عبررد انت  -7

 .072 – 060ت (12) 19الحكومية األردنيةت مجلة الباحلت 

ت اسرتراتيجية إعرداد المواونرة التعاقديرة لحكومرة بغرداد المحليرةت (0212)شكارتت موةل عبراست  -8

 .أطروحة دكتورام تير منشورتت جامعة بغدادت العرال
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ت دور المطرراع الخرراص ةرري إدارت المراةررل العامررة االقتصرراديةت (0212)الشرررعت يعرررب محمرردت  -9

 .وويمت دمشلت سوريات دار ال كر للنشر والت(1ط)

ت عمراات األردات (0ط)ت اقتصاديا  المالية العامرةت (0212)والعواو ت هدكت  تطاقةت محمد -01

 .دار الميسرت للنشر والتوويم والطباعة

ت (1ط)ت اإلشررركاليا  المانونيرررة التررري تواجرررل ات اقيرررا  البرررو ت (0221)عبرررد المجيررردت هاشرررمت  -00

 .حائلت السعوديةت دار األندلس للنشر والتوويم

ت بغرررردادت العرررررالت دار دجلررررة (1ط)ت اقتصرررراديا  الماليررررة العامررررةت (0211)سررررعيدت  العبيررررد ت -05

 .للنشر والتوويم

ت عمررررراات األردات دار (6ط)ت أصرررررول المواونرررررة العامرررررةت (0214)عصررررر ورت محمرررررد شررررراكرت  -03

 .الميسرت للنشر والتوويم والطباعة

شرطة التعاقردت ت مموما  تطبيل نقام المواونة علر  أسراس أن(0210)عقو ت خضير مجيدت  -04

 .145 – 106ت (0) 14مجلة المادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةت 

ت دور النقررررام المررررالي وآليررررا  التمويررررل ةرررري العققررررة برررريا (0221)العررررواجيت إبررررراهيم محمرررردت  -02

 .ت الرياضت السعوديةت دار أطلس للنشر والتوويم(1ط )اإلدارتيا المركوية والمحليةت 

ت عمرد البنرا  والتشرغيل واإلعرادت وتطبيمرل ةري تعميرر األوقراا (0211)أبو تدتت عبد السرتارت  -02

والمراةررررررررل العامررررررررةت مررررررررؤتمر مجمررررررررم ال مررررررررل اإلسررررررررقمي الرررررررردوليت الرررررررردورت التاسررررررررعة عشرررررررررت 

 .15 – 1ت ص 0211/ 4 – 02-06الشارقةتاإلمارا  العربية المتحدتت 

ةت مجلررة عكرراقت ت دراسرة تحليليررة للمواونرة العامررة السرعودي(0210)كوشر ت طررارل برا حسررات  -07

 .1 – 1ت (10) 02
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ت عمرراات األردات دار الميسرررت للنشررر (1)ت المحاسرربة الحكوميررةت ط (0212)محمررودت رأةرر ت  -08

 .والتوويم والطباعة

ت المواونرة العامرة للدولرة بريا اإلعرداد والتن يرذ والرقابرةت مجلرة (0227)المراينيت محمرد خالردت  -09

 .115 – 90ت (64) 29 اإلدارت واالقتصادت الجامعة المستنصريةت

 . بيرو ت لبناات منشورا  الحلبي( 0ط)ت أساسيا  المالية العامةت (0221)ناشدت سوو ت  -51

ت المرراهرتت مصرررت دار B.O.Tت التصررور الحررديل لعمررد االلترروام (0227)نصررارت جررابر جررادت  -50
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ت (1ط)ت المحاسبة الحكومية والمحاسربة االقتصرادية الموميرةت (0226)الراميت محمد عادلت  -53

 .طنطات مصرت دار المعارا
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 استبانة الدراسة

 السادة األفاضل المحترمون

 طيبة وبعد   تحية 

مرا متطلبرا  مرن  درجرة الماجسرتير ةري المحاسربة  مكمرل جرو إا االستبانة التي بريا يردي  

 "مدى إمكانية تطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة األردنية":بعنواا

ما لديكم ما خبرا  إدارية ومالية علمية وعملية وبحكم موقرم عملكرم ةري دائررت  ألهميةنقرا 

المواونررة العامررةت ةررلنتم األقرردر واألك ررل علرر  المسرراهمة واإل رررا  ةرري هررذا الجررو  مررا البحررل و اإلدال  

 بإجاباتكم عل  األسئلة المرةمةت ولكونكم المصدر الحميمي والواقعي والعملي للبيانا  التي سوا يرتم

االعتماد عليرا ليتمكا الباحل ما الوصول إل  أهداا البحل وال  النتائج الحميمية التي تسررم ةري 

 .رةد البحل العلمي

م اإلجابرا  منكم اإلجابة عل  األسئلة المرةمة بكل أمانة واهتمامت علما أا هذ ممتنياو راجين

 .تراض البحل العلمي ةمطستعامل بسرية تامة وأل

 ق االحترام والتقديربقبول فائ اوتفضلو 

 

 يــاسر حــامد جــدوع: البــاحث
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أمام اإلجابة المناسبةت علما بلا هذم ال مرا  مرتبطرة برالمتغيرا  ( √) يرج  التكرم بوضم إشارت( 1
  -:الديموتراةية والتي تشمل عل 

 العمر: 

 46قل ما أ -35ما   35قل ما أ -25ما   سنة 25قل ما أ 

 سنة ةلك ر 46 

 المسم  الوقي ي: 

 محلل مواونة           محلل مواونة رئيسي             مدير            

 (     يرجى ذكرها)أخرك  باحل اقتصاد       

 المؤهل العلمي: 

 ماجستير     بكالوريوس     دبلوم متوسط     

 دكتورام 

 التخصص األكاديمي: 

 مالية ومصرةية     إدارت أعمال             محاسبة            

 (يرجى ذكرها)تير ذل    اقتصاد          

 الدورا  التي اشترك  برا ةي إعداد وتن يذ المواونة العامة. 
 دورتاا   دورت واحدت            اليوجد             

  ق ة ةلك ر 

 سنوا  الخبرت: 

 سنة                            12اقل ما  -6ما  سنوا   6اقل ما  – 0ما  سنوا    0قل ما أ 

 سنة ةلك ر     12 
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أمام اإلجابة التـي تمثـل رأيكـم وقنـاعتكم الشخصـية  علمـا بـأن ( √)يرجى التكرم بوضع إشارة ( 0

ة هذه الفقرات مرتبطة في مدى توفر مقوماتتطبيق الموازنة التعاقدية عند إعداد الموازنة العامـ

 .األردنية

 ال مرررررررررررررررررررا 
أوافق 
 أوافق تماما

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 تماما

تترررروةر تشررررريعا  وقرررروانيا تت ررررل مررررم أسررررلوب  1
إعررررررررررداد المواونررررررررررة التعاقديررررررررررة م ررررررررررل قررررررررررانوا 

 .االست مار

     

تسرع  السررلطة التن يذيرة إلرر  متابعرة األسرراليب  0
 .المواونة العامةالحدي ة ةي إعداد 

     

ترررررروةر ووارت الماليررررررة دائرررررررت للعمررررررود الحكوميررررررة  0
حالة العطا ا  لتن يذ البررامج  مرمترا دراسة وا 

 .والمشاريم

     

معرايير تسرتند دائرت المواونة العامة يتوةر لدك  4
 .عليرا ةي تمييم البرامج والمشاريم

     

معرايير نوعيرة  دائرت المواونة العامرةيوجد لدك  5
لتميرريم برردائل تن يررذ المشرراريم والم اضررلة بينررررا 
مررا خررقل تحديررد موايررا وعيرروب كررق مررا هررذم 

 .البدائل

     

يتوةر لدك دائرت المواونرة العامرة معرايير كميرة  6
لتميررريم البررردائل والمشررراريم ذا  المرررردود المابرررل 

 .للمياس الكمي

     

معرايير تحردد دائرت المواونرة العامرة يتوةر لدك  7
اسررررتقم المشرررراريم النجرررراو و السررررموا الومنيررررة 
 .عند إحالترا للتن يذ

     

يوجررررد لرررردك الررررووارت المسررررت يدت مررررا المشرررراريم  1
لجراا لمراقبررة تن يررذ المشرراريم وتمررديم الخرردما  

 .للمواطنيا ضما معايير الجودت المحددت

     

     معرايير لضربط تكل رة الووارت الماليرة  يوجد لدك 9
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المشاريم ومراقبترا ضما تكل ترا المحددت ةري 
 .دراسة الجدوك االقتصادية

نقررام لمحاسرربة التكرراليا الررووارا  يترروةر لرردك  12
متكامررل قررادر علرر  ترروةير بيانررا  دقيمررة عررا 
تكرررررراليا وأدا  المشرررررراريم الترررررري يررررررتم التعاقررررررد 

 .عليرا

     

يترروةر لرردك الررووارا  نقررام لمحاسرربة التكرراليا  11
لتحديرد االنحراةرا  السرلبية وااليجابيرة الناجمرة 
عررا تكل ررة تن يررذ المشرراريم ممارنررة مررم التكل ررة 

 . المخططة

     

يتررروةر لررردك الرررووارا  نقرررام محاسررربي لمراقبرررة  10
ن ال المال العام ومنرم المغراالت ةري  تحصيل وا 

 .التخصيصا  المطلوبة للمشاريم

     

نقرام لمحاسربة المسرؤولية الووارا  يتوةر لدك  10
قرررررررادر علررررررر  تحديرررررررد و متابعرررررررة االنحراةرررررررا  
واألخطرررررا  الناجمرررررة عرررررا تن يرررررذ بنرررررود العمرررررود 

 .للمشاريم المتعاقد عليرا

     

نقرام لمحاسربة المسرؤولية الووارا  يتوةر لدك  14
لتحديدالجرا  المسؤولة عا انحراةا  الجرودت 

ةررري حرررال تمرررديم خررردما  دوا المت رررل عليررررات 
المستوك المطلوب والمت رل عليرل ضرما العمرد 

 .المبرم

      

يترروةر لرردك الررووارا  نقررام معلومررا  متكامررل  15
يسررررررراعدها علررررررر  اتخررررررراذ المررررررررارا  المتعلمرررررررة 
بالمواونررررررررة التعاقديرررررررررة والمتعلمرررررررررة برررررررررالتخطيط 

 .والتن يذ والمتابعة

     

للمعلومرررررا  يتررررروةر لررررردك ووارت الماليرررررة نقرررررام  16
يرررررربط قواعرررررد بيانرررررا  الرررررووارا  مرررررم بعضررررررا 

 .البعض
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يترروةر لرردك الررووارا  نقررام معلومررا  قررادرعل   17
تجميرررررررم المعلومرررررررا  مرررررررا مصرررررررادر داخليرررررررة 
وخارجيررة تمكنرررا مررا اتخرراذ المرررارا  الخاصررة 

 . بمواونترا وبرامجرا ومشاريعرا

     

يترررروةر لرررردك الررررووارا  نقررررام معلومررررا  قررررادر  18
الررربط برريا الجرررة الترري تحيررل المشرراريم علرر  

للتن يرررذ وتراقرررب تن يرررذم والجررررة المسرررت يدت مرررا 
 .المشاريم

     

 

أمام اإلجابة التـي تمثـل رأيكـم وقنـاعتكم الشخصـية  علمـا بـأن ( √)يرجى التكرم بوضع إشارة ( 5

 .األردنية هذه الفقرات مرتبطة بمزايا تطبيق الموازنة التعاقدية عند إعداد الموازنة العامة

 ال مررررررررررررررررررررا 
أوافق 
 تماما

 أوافق
أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 تماما

تررواوا المواونررة التعاقديررة برريا مرروارد الدولررة  1
 .المتاحة وبيا ما يطلب منرا ما خدما 

     

مشرررررررراركة المطرررررررراع الخرررررررراص ةرررررررري ترررررررروةير  0
الخررردما  العامرررة يسررراعد الدولرررة ةررري الميرررام 
بمرامرررررررا ويخ ررررررا األعبررررررا  عررررررا كاهلرررررررا 

 .ويحسا ما نوعية الخدمة الممدمة

     

ومشرررراريم  (P3S)تويرررد مشرررراريم المشرررراركة  0
ةرررري ويررررادت  الموجررررودا   (B.O.T)البررررو  

 .الرأسمالية للدولة

     

تحمرررل المواونررررة العامررررة التعاقديررررة انسررررجاما  4
برررررريا المرررررررارا  قصررررررريرت األجررررررل والمررررررررارا  

 .بعيدت المدك االستراتيجية

     

تسرراعد المواونررة التعاقديررة ةرري إعطررا  صررورت  5
مستمبلية عا االقتصاد الروطني ليتسرن  رسرم 

 .سياسة التنمية الشاملة المومم اعتمادها
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تمررررررررردم المواونرررررررررة التعاقديرررررررررة ت اصررررررررريل عرررررررررا  6
احتياجرررا  الخطرررط التنمويرررة طويلرررة األجرررلت 
وتترررررجم الخطررررط التنمويررررة إلرررر  برررررامج تعترررروم 
بتن يرررذها علررر  ةتررررا  ومنيرررة طويلرررة تعررررض 

 .كعطا ا 

     

مشررررررررراركة المطررررررررراع الخررررررررراص ةررررررررري تن يرررررررررذ  7
المشاريم تمكا الدولة ما تن يرذ مشراريم ال 

 .تستطيم تن يذها بم ردها

     

المشاريم المن ذت وةل أسلوب التعاقد يمكرا  1
 .انجاوها ضما التكل ة والوق  المحدد

     

ةرررررررري ترررررررروةير  مشرررررررراركة المطرررررررراع الخرررررررراص 9
الخرردما  العامررة يسرراعد الدولررة علرر  تمررديم 

 .خدما  بمواص ا  وجودت عالية

     

تسرررررررراعد المواونررررررررة التعاقديررررررررة ةرررررررري تمليررررررررل  12
انحراةرررا  المبرررال  الممررردرت والمبرررال  ال عليرررة 

 .والخاصة بمشاريم التنمية

     

تمررديم الخرردما  العامررة للمررواطنيا مررا قبررل  11
تخ رررررريض المطررررراع الخررررراص يسررررراعد علررررر  

المبال  المن مة ما قبل الحكومة واالست ادت 
مررا المرروارد الماليررة والبشرررية المترروةرت لرردك 

 .المطاع الخاص

     

تسرررررررراعد الدولررررررررة ةرررررررري المواونررررررررة التعاقديررررررررة  10
تخ رررررررريض تكل ررررررررة الخرررررررردما  مررررررررا خررررررررقل 
االسررت ادت مررا نقررام المشرراركة الررذ  يسررم  
بالحصرررررول علررررر  أةضرررررل العرررررروض كل رررررة 

 .وأك رها جودت

     

تسرراعد الدولررة ةرري تماسررم المواونررة التعاقديررة  10
 .مخاطر المشاريم مم المطاع الخاص

     

     المواونة التعاقدية تخ ض العجو ةري المواونرة  14
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إلرر  حرردودم الرردنيا مررا خررقل تن يررذ المشرراريم 
مرررا قبررررل المطرررراع الخررراص أو مشرررراركتل ةرررري 

 . التن يذ

تيررررررر  المواونررررررة التعاقديررررررة العققررررررة برررررريا  15
الحكومررة والمطرراع العررام مررا عققررة تمويررل 

تناةسرررررررررية ضرررررررررما إلررررررررر  عققرررررررررة تجاريرررررررررة 
جروتررررررا التن يذيرررررة العطرررررا ا  الممنوحرررررة أل
 .لتن يذ المشاريم المختل ة

     

المواونررررررة التعاقديررررررة للمطرررررراع العررررررام  ترررررروةر 16
ةرصرررررررة التمويرررررررل الرررررررذاتي إذا مرررررررا حممررررررر  
أجروترررررررل التن يذيرررررررة أرباحرررررررا يسرررررررتطيم مرررررررا 

 .خقلرا تكويا قوت مناةسة ةي السول

     

المواونرررررة التعاقديرررررة الضرررررغط علررررر   تخ رررررا 17
الن مررا  العامرررة إذا مررا اسرررتطاع  األجرررروت 
التن يذيررة ةرري المطرراع العررام تحميررل إيرررادا  
قررررد ت ررررول اإليرررررادا  العامررررة لتمويررررل هرررررذم 

 .األجروت

     

 

أمام اإلجابة التي تمثـل رأيكـم وقنـاعتكم الشخصـية  علمـا بـأن هـذه ( √)يرجى التكرم بوضع إشارة ( 3

 .الفقرات مرتبطة بمعوقات تطبيق الموازنة التعاقدية عند إعداد الموازنة العامة األردنية

 ال مررررررررررررررررررا 
أوافق 
 تماما

 أوافق
أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 تماما

تكلا دراسة الجردوك االقتصرادية والم اضرلة  1
برررريا المشرررراريم الررررووارا  مبررررال  كبيرررررت تيررررر 

 عل  تحملراقادرت 
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استخدام أنقمة تطبيميرة حاسروبية قديمرة ةري  0
إدارت المرررررررروارد الماليررررررررة العامررررررررة يحررررررررول دوا 

 .تطبيل اسلوب المواونة التعاقدية

     

تحترررا  إعرررداد المواونرررة التعاقديرررة إلررر  وقررر   0
وجرررررررد كبيررررررريا مررررررا قبررررررل الررررررووارا  ودائرررررررت 

 .المواونة العامة

     

المرتبطررة بإعررداد المواونررة التكرراليا اإلداريررة  4
التعاقديرة مرت عةقرد ال تسرتطيم إدارت المواونرة 

 .العامة تغطيترا

     

ور  عمرررررررل لتبرررررررادل  أود ات اقيرررررررا  ال توجررررررر 5
الخبرررررا  برررريا الررررووارا  ونقيرترررررا ةرررري دول 

 .أخرك

     

عررررررررررردم تطرررررررررررور اإلدارت الماليرررررررررررة الحكوميرررررررررررة  6
ومتابعتررررررررررا األسررررررررراليب الحدي رررررررررة ةررررررررري إدارت 
اإليرادا  والن ما  العامة والديا العام يحول 

 .دوا تطبيل اسلوب المواونة التعاقدية

     

ال توةر الووارا  أقسام خاصرة تمروم بتردريب  7
أةرادها عل  األساليب الحدي ة والمتطورت ةي 

 .إعداد المواونة العامة

     

ال تتررررررروةر معلومرررررررا  كاةيرررررررة عرررررررا تكررررررراليا  1
والمشررررررررراريم والخطرررررررررط وت اصررررررررريل البررررررررررامج 

القومرررررة لتن يرررررذ البررررررامج  والمشررررراريم ضرررررما 
 .المواونة التعاقدية

     

ال يتوةر لدك الووارا  كروادر مؤهلرة ومدربرة  9
وباختصاصررررررا  محاسرررررربية وةنيررررررة تسررررررتطيم 

 .تطبيل أسلوب المواونة التعاقدية

     

 

 .انتهت األسئلة مع جزيل شكري وتقديري لشخصكم الكريم

 الباحث
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 قائمة أسماء المحكمين

 االسم التخصص الجامعة
 األستاذ الدكتور وليد وكريا صيام محاسبة الراشمية
 األستاذ الدكتور تركي راجي الحمود محاسبة اليرمو 
 األستاذ الدكتور ص ا  احمد العاني محاسبة بغداد
 األستاذ الدكتور توةيل حسا عبد الجليل محاسبة األردنية
 الدكتور عق  جاسم سلماا محاسبة بغداد
طبر أبوالدكتور  ائر احمد  محاسبة جدارا  

 الدكتور مصط   سعيد الع امنة محاسبة جدارا
 الدكتور علي محمود الربيم محاسبة جدارا
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Your trial period for SPSS for Windows will expire in 14 days. 
 
NEW FILE. 
DATASETNAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
T-TEST 
  / TESTVAL = 3 
  / MISSING = ANALYSIS 
  / VARIABLES = VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 
VAR00014 
VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 hypotheses 

  / CRITERIA = CI(.95. ) 
 

T-Test 
 
 Notes 
 

Output Created 06-SEP-2015 15:17:32 

Comments  

Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 31 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 
on the cases with no missing or out-
of-range data for any variable in the 
analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = VAR00001 
VAR00002 VAR00003 VAR00004 
VAR00005 VAR00006 
  VAR00007 VAR00008 VAR00009 
VAR00010 VAR00011 VAR00012 
VAR00013 VAR00014 
VAR00015VAR00016VAR00017 
VAR00018hypotheses 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:00.00 

Processor Time 0:00:00.00 

 
 
[DataSet1]  
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One-Sample Statistics 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 31 3.4194 1.14816 .20622 

VAR00002 31 4.0323 .87498 .15715 

VAR00003 31 3.6774 1.13687 .20419 

VAR00004 31 3.8710 .80589 .14474 

VAR00005 31 3.6452 .79785 .14330 

VAR00006 31 3.2903 .82436 .14806 

VAR00007 31 3.3871 1.08558 .19498 

VAR00008 31 3.5806 .95827 .17211 

VAR00009 31 3.4839 1.06053 .19048 

VAR00010 31 3.0000 .81650 .14665 

VAR00011 31 3.2903 .97275 .17471 

VAR00012 31 3.6129 .88232 .15847 

VAR00013 31 3.3226 .97936 .17590 

VAR00014 31 3.2903 1.07062 .19229 

VAR00015 31 3.1290 1.05647 .18975 

VAR00016 31 3.5484 .76762 .13787 

VAR00017 31 3.3871 .95490 .17150 

VAR00018 31 3.5806 .84751 .15222 

hypotheses 31 3.4751 .58515 .10510 

 
 

One-Sample Test 
 

 Test Value = 3 

 t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

VAR00001 2.034 30 .051 .41935 -.0018 .8405 

VAR00002 6.569 30 .000 1.03226 .7113 1.3532 

VAR00003 3.318 30 .002 .67742 .2604 1.0944 

VAR00004 6.017 30 .000 .87097 .5754 1.1666 

VAR00005 4.502 30 .000 .64516 .3525 .9378 

VAR00006 1.961 30 .059 .29032 -.0121 .5927 

VAR00007 1.985 30 .056 .38710 -.0111 .7853 

VAR00008 3.374 30 .002 .58065 .2291 .9321 

VAR00009 2.540 30 .016 .48387 .0949 .8729 

VAR00010 .000 30 1.000 .00000 -.2995 .2995 

VAR00011 1.662 30 .107 .29032 -.0665 .6471 

VAR00012 3.868 30 .001 .61290 .2893 .9365 

VAR00013 1.834 30 .077 .32258 -.0367 .6818 

VAR00014 1.510 30 .142 .29032 -.1024 .6830 

VAR00015 .680 30 .502 .12903 -.2585 .5165 

VAR00016 3.978 30 .000 .54839 .2668 .8300 

VAR00017 2.257 30 .031 .38710 .0368 .7374 

VAR00018 3.815 30 .001 .58065 .2698 .8915 

hypotheses 4.426 30 .000 .46516 .2505 .6798 
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Your trial period for SPSS for Windows will expire in 14 days. 
NEW FILE. 
DATASETNAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
T-TEST 
  / TESTVAL = 3 
  / MISSING = ANALYSIS 
  / VARIABLES = VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 
VAR00015 VAR00016 VAR00017 hypotheses 
  / CRITERIA = CI(.95. ) 

T-Test 
 Notes 
 

Output Created 06-SEP-2015 15:20:24 

Comments  

Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 31 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 
on the cases with no missing or out-
of-range data for any variable in the 
analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = VAR00001 
VAR00002 VAR00003 VAR00004 
VAR00005 VAR00006 
  VAR00007 VAR00008 VAR00009 
VAR00010 VAR00011 VAR00012 
VAR00013 VAR00014 
  VAR00015 VAR00016 VAR00017 
hypotheses 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:00.03 

Processor Time 0:00:00.02 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 31 3.8065 1.01388 .18210 

VAR00002 31 4.0323 .87498 .15715 

VAR00003 31 3.7097 .78288 .14061 

VAR00004 31 3.7097 .78288 .14061 

VAR00005 31 3.6774 .83215 .14946 

VAR00006 31 3.6452 .87744 .15759 

VAR00007 31 4.0000 .89443 .16064 

VAR00008 31 3.4516 .99461 .17864 

VAR00009 31 4.1935 .70329 .12632 

VAR00010 31 3.6452 .60819 .10923 

VAR00011 31 3.9355 .72735 .13064 

VAR00012 31 3.5806 .84751 .15222 

VAR00013 31 3.6774 .74776 .13430 

VAR00014 31 3.7419 .89322 .16043 

VAR00015 31 3.7419 .63075 .11329 

VAR00016 31 3.4516 .88840 .15956 

VAR00017 31 3.3871 .80322 .14426 

hypotheses 31 3.7290 .43832 .07872 

 
 One-Sample Test 
 

 Test Value = 3 

 t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

VAR00001 4.429 30 .000 .80645 .4346 1.1783 

VAR00002 6.569 30 .000 1.03226 .7113 1.3532 

VAR00003 5.047 30 .000 .70968 .4225 .9968 

VAR00004 5.047 30 .000 .70968 .4225 .9968 

VAR00005 4.532 30 .000 .67742 .3722 .9827 

VAR00006 4.094 30 .000 .64516 .3233 .9670 

VAR00007 6.225 30 .000 1.00000 .6719 1.3281 

VAR00008 2.528 30 .017 .45161 .0868 .8164 

VAR00009 9.449 30 .000 1.19355 .9356 1.4515 

VAR00010 5.906 30 .000 .64516 .4221 .8682 

VAR00011 7.161 30 .000 .93548 .6687 1.2023 

VAR00012 3.815 30 .001 .58065 .2698 .8915 

VAR00013 5.044 30 .000 .67742 .4031 .9517 

VAR00014 4.625 30 .000 .74194 .4143 1.0696 

VAR00015 6.549 30 .000 .74194 .5106 .9733 

VAR00016 2.830 30 .008 .45161 .1257 .7775 

VAR00017 2.683 30 .012 .38710 .0925 .6817 

hypotheses 9.261 30 .000 .72903 .5683 .8898 
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Your trial period for SPSS for Windows will expire in 14 days. 
NEW FILE. 
DATASETNAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
T-TEST 
  / TESTVAL = 3 
  / MISSING = ANALYSIS 
  / VARIABLES = VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 

VAR00007 VAR00008 VAR00009 hypothese 
  / CRITERIA = CI(.95. ) 

 

T-Test 
 
 Notes 
 

Output Created 06-SEP-2015 15:24:24 

Comments  

Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 31 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 
on the cases with no missing or out-
of-range data for any variable in the 
analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL = 3 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = VAR00001 
VAR00002 VAR00003 VAR00004 
VAR00005 VAR00006 
  VAR00007 VAR00008 VAR00009 
hypothese 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:00.00 

Processor Time 0:00:00.00 

 
 
[DataSet1]  
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One-Sample Statistics 
 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 31 3.8710 .99136 .17805 

VAR00002 31 3.6774 1.07663 .19337 

VAR00003 31 3.5161 .99569 .17883 

VAR00004 31 3.5484 .85005 .15267 

VAR00005 31 3.3548 .83859 .15061 

VAR00006 31 3.3548 1.08162 .19426 

VAR00007 31 3.3871 .98919 .17766 

VAR00008 31 3.4516 .99461 .17864 

VAR00009 31 3.1613 1.12833 .20265 

hypotheses 31 3.4800 .63954 .11486 

 
 
 One-Sample Test 
 

 Test Value = 3 

 t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

VAR00001 4.892 30 .000 .87097 .5073 1.2346 

VAR00002 3.503 30 .001 .67742 .2825 1.0723 

VAR00003 2.886 30 .007 .51613 .1509 .8814 

VAR00004 3.592 30 .001 .54839 .2366 .8602 

VAR00005 2.356 30 .025 .35484 .0472 .6624 

VAR00006 1.827 30 .078 .35484 -.0419 .7516 

VAR00007 2.179 30 .037 .38710 .0243 .7499 

VAR00008 2.528 30 .017 .45161 .0868 .8164 

VAR00009 .796 30 .432 .16129 -.2526 .5752 

hypotheses 4.179 30 .000 .48000 .2454 .7146 
 

 

 


